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Abstract 

People with intellectual disability are living longer, which creates new 
demands for the support and care of this target group. Participation and 
autonomy at all ages, regardless of functional capacity, are cited in 
legislation and among the key objectives of disability policy. As a group, 
older people with intellectual disability have previously been almost 
invisible in both policy documents and research. Information regarding 
this group is thus limited, and more systematic knowledge is needed 
about older people with intellectual disability, their daily lives, and 
especially their opportunities for autonomy. 
The purpose of this thesis is to learn more about the role of influence 
and autonomy in everyday life from the perspective of older people with 
intellectual disability living in group homes. This will be achieved by 
studying situations in which opportunities and obstacles arise for these 
residents to exercise their autonomy in daily life, and identifying and 
analysing how autonomy is expressed in the meeting between residents 
and staff.  
The study applies an ethnographic approach, using methods including 
field studies with observations and videotaped meetings between 
residents and staff. The sample consists of residents aged 65 and over 
and staff at three group homes for people with intellectual disability. 
One resident at each group home is followed in greater depth. 
The analysis uses the time-geographic concepts of project, activity and 
restrictions in order to clarify where and when different projects are 
carried out, as well as who has the power to determine what is to be 
carried out. Interaction analysis is used to analyse the videotaped 
meetings between residents and staff. The analysis is based on 
Goffman’s interaction order and interaction rituals, theories about turn-
taking, both verbal and non-verbal, and theories about power and 
counter-power. In accordance with Goffman’s framework concept, the 
starting point is the concrete framework that reflects spatiality, which in 
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turn becomes a way to place the more abstract framework of the 
situation into a specific context. 
Two major projects were identified: Sleep and Rest and Meals. The analysis 
reveals projects that are governed by the resident’s own preferences 
(individual projects) and projects that are governed to a greater degree by 
the staff’s objectives and opportunities (institutional projects). Some 
guidance also derives from municipal decisions and guidelines 
(organizational projects). Many projects were carried out based on staff 
decisions and objectives, but in actual practice many projects failed to get 
off the ground. Some projects were at risk of failure until something 
happened or someone intervened and thereby rescued the project so that 
it could be implemented. 
The interactional analysis perspective shows how autonomy is 
constructed in the meeting. Autonomy is situation-bound, and shifts 
more on the basis of context than in relation to specific individuals. The 
study includes decision situations mainly between autonomy and its 
opposite, paternalism, which are viewed as extremes on a continuum. 
However, certain factors lead to stronger autonomy in certain situations. 
When a resident can define the situation, they also have greater power to 
determine the outcome. In situations characterized by paternalism, the 
staff have a preferential right of interpretation and the power to decide, 
both on the basis of their knowledge and because of the asymmetrical 
interdependence that characterizes the resident-professional relationship. 
Such situations are also governed by the rules and procedures of the 
group home to a greater degree than those situations in which the 
resident exercises autonomy. 
The thesis discusses strategies that could increase the residents’ 
opportunities for autonomy. Greater communication skills among staff 
can be viewed as a step on the path toward greater autonomy for the 
residents. Staff have the potential to eliminate obstacles, to strengthen 
inadequate skills or create new ones by providing choices and assistive 
devices, and to exercise an affirmative approach. 
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Förord 

När jag påbörjade min forskarutbildning hade jag ingen aning om vilken 
lång och bitvis kämpig tid jag hade framför mig. Visst har 
avhandlingsarbetet inneburit både glädje och sorg men bitvis har vägen 
varit precis lika tuff som alla andra doktorander brukar skriva i förordet.  
I september 2013 fick jag min kollega Therese Mineurs nytryckta 
avhandling i händerna. Jag kom på mig själv med att det första jag gjorde 
(och som jag förstått att de flesta i den akademiska världen också gör) 
var att slänga mig över förordet för att se om jag var omnämnd. Puh… 
det var jag (och Thérese, i och med denna inledning kommer du att bli 
omnämnd mer än en gång). Frånsett Thérese så finns det många andra 
som varit viktiga under tiden som jag har ”tragglat” med avhandlingen. 
Det är till er jag vill rikta ett stort TACK. 
De som betytt mest för denna avhandlings tillblivande är utan tvekan de 
personer som delat med sig av sin vardag. Alla brukare och personal som 
med såväl tålamod, tid som humor låtit mig följa dem i ”hasorna” med 
anteckningsblock och kamera. Ni är viktiga och modiga. Ellen – du finns 
inte på jorden längre men vid gud vad du kunde spela Fia. Under den 
tiden jag fick förmånen att följa dig lärde jag mig mycket om integritet 
och… Hasse – din humor, din envishet, din problemlösningsförmåga 
och din hänsynsfullhet, jag skulle vilja ha bara hälften av det du har. Disa 
– vi umgicks inte så länge men vi hade några riktigt roliga stunder. Du 
finns i mina tankar. Jag hopas att det är lika roligt för er som för mig att 
boken äntligen är klar.  
Men det finns tre personer till som är nästan lika viktiga, mina tre 
handledare. Ni har varit lika hårt prövade som jag har varit men utan ert 
tålamod och er aldrig svikande uppmuntran hade det här aldrig gått. Ni 
har alla varit speciella och ställt upp vardag som helg. Till min 
huvudhandledare Magnus Tideman, vill jag rikta ett speciellt och stort 
TACK! Du har en unik förmåga att se och bry dig om människor. Du 
har också en enastående förmåga att ”peppa” deppiga doktorander och 
ge inspirerande och konstruktiv kritik. Nu försvinner du snart till ”down 
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under” och du fattas mig redan.  Mina två bihandledare, Pia Bülow och 
Cecilia Kjellman – vad skulle jag gjort utan er? Ni har ställt upp med 
inspirerande nya idéer, tjatat om gamla idéer, gett kloka kommentarer 
och haft en förståelse utöver det vanliga. Men jag misstänker starkt att ni 
tycker att det är skönt att det är över. 
Jag vill också tacka:   
Högskolan i Halmstad och CVHI för förmånen att få bli 
forskarstuderande.  
Hälsohögskolan i Jönköping och speciellt Elisabeth Cedersund och Gerd 
Ahlström då det var ni som antog mig till forskarutbildningen 
Alla doktorandkollegor i Jönköping som ”sprungit om mig” för länge 
sedan. 
Gunnel Collin-Andersson, Cecilia Henning och Ulrika Börjesson för 
ingående och inspirerande granskning vid mitt halvtidsseminarium.  
Stina Johansson, Ebba Sundin, Peter Jansson och Anette Lundin. Era 
synpunkter och ändringsförslag vid mitt slutseminarium har varit till stor 
hjälp. 
Mina doktorandkollegor i Halmstad, Berit Prack, Thérese Mineur och 
Jessica Arvidsson. Vi startade tillsammans men flera av er har sprungit 
om mig för länge sedan. Ni finns ändå kvar som kollegor vilket är tur för 
er empati och humor vill jag inte vara utan. 
Men det finns en person som nästan är viktigast. Ingrid Karlsson, du har 
alltid varit en ledstjärna… ditt patos för äldreomsorg och ledarskap - 
utan din uppmuntran till grundutbildning och fortsatt utbildning, utan 
ditt eviga tjat och fixande med jobb till mig – då hade det aldrig blivit 
någon avhandling. Jag hade aldrig tagit steget och påbörjat någon 
högskoleutbildning överhuvudtaget. Under mer än 30 år har du med 
jämna mellanrum (ja, med några års mellanrum) pushat på mig och 
uppmanat mig att söka än den ena utbildningen och än det andra jobbet. 
Vi har mötts i student/lärarroller lika väl som kolleger. Så Ingrid – 
TACK! Det är bara sorgset att du gått i pension. Du fattas mig! (men 
min pensionstid börjar ju också närma sig). 
Ja, nu har jag väl tackat alla eller… har jag glömt några? 
Ja, visst ja…  
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Jag har inte varit så närvarande i kalaslivet de senaste året men Johanna, 
Magnus, Heffa, Roger, Melvin och Emil blir det fler kalas så kommer 
jag… 
Ola, tack för att du alltid kan snickra ihop en stalldörr när man behöver 
det som bäst. 
Pappa, tack för alla goda luncher. Utan dem hade jag nog inte orkat hela 
sträckan… 
Och slutligen, Alinde och Lova!!! Lova, du finns på fysiskt avstånd men 
är hela tiden närvarande i mina tankar. Alinde, du finns här lite oftare 
och utan din hjälp med hästar hade min tillvaro inte gått att pussla ihop. 
Den sista tiden gjorde du också ett ”hästjobb” med korrekturläsning av 
referenser.  
Kort sagt – ett stort tack till alla! 
 
Mia Jormfeldt 
Ormhult i november 2016 
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1. Inledning 

Andelen äldre över 65 år i befolkningen ökar i Sverige såväl som i övriga 
Europa. Under 1900-talet har medellivslängden ökat dramatiskt, med 24 
år för män och 26 år för kvinnor (SKL, 2008). Även medellivslängden 
för personer med utvecklingsstörning (numera även benämnt som 
intellektuell funktionsnedsättning1) har ökat de senaste åren och Patja et 
al (2000) visar i en finländsk longitudinell studie att medellivslängden för 
personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning numer följer 
ungefär samma trend som befolkningen i övrigt. Även i Australien visas 
på en liknande utveckling (Bigby, 2008a). Detta innebär att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning jämfört med tidigare uppnår en allt 
högre ålder och det ställer nya krav på de organisationer som ska 
tillgodose dessa personers behov av stöd och omsorg. I Sverige 2015 var 
det 3581 personer över 65 år (av dessa var 360 personer över 80 år) som 
tillhörde personkrets 1 (personer med intellektuell funktionsnedsättning, 
autism eller autismliknande tillstånd) enligt Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) och som hade någon form av 
insats (Socialstyrelsen, 2015). Det var något fler män än kvinnor (52% 
män respektive 48% kvinnor). Bostad med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna respektive kontaktperson 
var de vanligaste insatserna för denna åldersgrupp. 

                                                 
1 Termen utvecklingsstörning är den officiella benämningen i lagstiftningen men i 
denna avhandling kommer begreppet intellektuell funktionsnedsättning fortsättningsvis 
att användas (en definition av begreppet ges längre fram i denna inledning). Intellektuell 
funktionsnedsättning är ett alternativ begrepp som framförts istället för 
utvecklingsstörning (Svensson & Tideman, 2007). Anledning till att jag valt att använda 
begreppet intellektuell funktionsnedsättning är flera. För det första är detta ett begrepp 
som förs fram som av brukarna själva. Ett andra skäl är att detta är ett begrepp som 
alltmer används inom såväl funktionshinderforskning som politik. För det tredje 
handlar det om att detta begrepp bättre svarar upp mot det internationellt använda 
begreppet ”intellectual disability” och som dominerar studier på området.  
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Att åldras med intellektuell 
funktionsnedsättning 
Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning innebär att utsättas för 
de nedsättningar som den normala åldrandeprocessen innebär. Utöver 
det kan man möta andra utmaningar beroende på vilka erfarenheter man 
har av att ha levt med en livslång funktionsnedsättning. Intellektuell 
funktionsnedsättning kan för vissa innebära ett för tidigt åldrande 
(Priestley, 2003; Sheets, 2005; SOU 2001:56), förhöjd risk att tidigare än 
andra utveckla någon form av demens (Bigby, 2004; Holland, 2000), ett 
minskat socialt nätverk när viktiga nyckelpersoner försvinner (Bigby, 
2008b) eller låga förväntningar på aktivitet från omgivningen och då i 
synnerhet de professionella (Finlay et al, 2008). När man åldras och på 
grund av funktionsnedsättning är beroende av stöd i vardagen är det inte 
alltid självklart att få gå i pension, det vill säga, att sluta arbeta. Det kan 
bero på att det inte är möjligt att vistas hemma dagtid, på grund av 
bristande personalresurser i boendet (Bigby et al, 2004; Ashman et al, 
1995). Det är inte heller alltid de äldre, även när de vill det, får fortsätta 
arbeta eller fortsätta delta i den dagliga sysselsättning där de ofta har sina 
sociala relationer. Studier som utgår från de äldres eget perspektiv visar 
att de själva oftast vill fortsätta vara aktiva och arbeta, men framförallt att 
de själva vill bestämma och göra val i livet (Bigby et al, 2004).  
 
Med utgångspunkt svenska förhållanden har Tideman (2000) undersökt 
levnadsvillkoren för unga och vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. I hans studie ingick personer mellan 17 och 88 år. 
Resultaten redovisas inte utifrån ålder och det går därför inte att uttala 
sig om förhållandena enbart för de personer som var över 65 år. Vad 
man kan säga generellt om vuxna personer med intellektuell 
funktionsnedsättning är att de har sämre hälsa, lägre utbildningsnivå, 
sämre ekonomi och färre sociala kontakter än den övriga befolkningen. 
De flesta står också utanför den ordinarie arbetsmarknaden och har litet 
(eller helt saknar) inflytande över sina liv och sin vardag. Även Szebehely 
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et al (2001) visar att levnadsförhållandena för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning skiljer sig från befolkningen i övrigt. Att äldre 
personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle ha bättre 
levnadsvillkor än yngre finns det inget som talar för. 
 
I sökandet efter studier som fokuserar på äldre människor med 
intellektuell funktionsnedsättning och deras valmöjligheter/möjlighet till 
självbestämmande fann jag en artikel från USA och en nyligen 
utkommen svensk avhandling. I artikeln (Treece et al, 1999) beskriver 
forskarna två äldre mäns livskvalitet och deras upplevelser och 
erfarenheter (utifrån observationer och intervjuer) av vilka valmöjligheter 
de har på områden som de själva definierar som viktiga och som 
författarna menar är avgörande för upplevelsen av livskvalitet. De äldre 
männen saknade inflytande över beslut som rörde den personliga 
ekonomin och rutiner i vardagen. De saknade också möjlighet att kunna 
bestämma över boendet, var de skulle bo och vem de delade bostad 
med. I den nyligen utkomna svenska avhandlingen2 (Kåhlin, 2015) har 
författaren studerat äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning 
som bor i gruppbostad och deras syn (men även personalens) på 
åldrande och delaktighet. Studien visar att det finns skillnader mellan hur 
de äldre och personalen upplever vad det innebär för brukarna att åldras. 
De äldres möjligheter till delaktighet påverkas av dels deras egna 
förmågor men också av att personalen sätter gränser för de äldres 
möjligheter att göra val och ha kontroll över sin vardag. 
 
Som framgått av det ovanstående är kunskapen om vardagen för de som 
åldras med intellektuell funktionsnedsättning bristfällig, särskilt när det 
gäller deras inflytande3. Det är rimligt att anta att äldre personer med 
intellektuell funktionsnedsättning kan ha delvis andra upplevelser och 
erfarenheter av självbestämmande än de som är yngre. Såväl möjligheter 
som hinder för att utöva inflytande kan se annorlunda ut. 
Åldrandeprocessen i sig gör att till exempel hörsel och syn kan 

                                                 
2 Se även kapitel 3 Tidigare forskning 
3 Se även kapitel 3 Tidigare forskning 
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försämras. Det kan innebära ytterligare svårigheter att utöva inflytande. 
Får man inte tillgång till hjälpmedel förlorar man gradvis förmågan att 
delta i gemenskaper och hålla sig informerad. När man åldras blir det 
sociala nätverket ofta allt mindre och det är svårare att forma nya 
relationer. Föräldrarna har avlidit och i vissa fall tar syskon över 
föräldrarnas roll som företrädare för den enskildes intressen och 
”övervakare” av omsorgen. På så sätt kan de vara de som förvissar sig 
om att den äldre med intellektuell funktionsnedsättning lever ett gott liv. 
Bigby (2008b) visar dock att många äldre med intellektuell 
funktionsnedsättning i Australien inte har några relationer utanför 
serviceorganisationen som känner dem och tillvaratar deras intressen. 
Hur det ser ut i detta avseende i Sverige finns det ingen samlad kunskap 
om. Äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning har varit och 
är i många fall beroende av andra. Sett ur det perspektivet blir personalen 
på boendet en viktig del i den äldres liv och personalens förhållningssätt 
avgör kvaliteten på de boendes vardagsliv. Även relationen mellan de 
boende är viktig och styr troligen graden av inflytande. Att bo ihop med 
andra påverkar friheten och möjligheter till individuella hänsyn och kan 
begränsa möjligheten till inflytande för enskilda.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning idag åldras i nästan samma utsträckning som andra. 
Kunskapen om deras situation är bristfällig i flera avseenden men i 
synnerhet när det gäller deras möjligheter till inflytande över sina liv.  
 

Syfte och frågeställningar 
Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om inflytande i vardagen för 
äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning i gruppboende 
genom att undersöka villkor för de boendes självbestämmande och 
analysera hur makt kommer till uttryck i interaktionen med personal. 
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Frågeställningar: 
Hur gestaltar sig vardagen för äldre med intellektuell 
funktionsnedsättning i gruppboende? 
När, var, hur och i vilken typ av beslut och situationer uttrycker 
äldre med intellektuell funktionsnedsättning att de vill bestämma?  
I vilka situationer efterfrågar personalen viljeuttryck från de äldre 
med intellektuell funktionsnedsättning? 
Vilka faktorer påverkar graden av inflytande för äldre med 
intellektuell funktionsnedsättning?  
Vad karaktäriserar interaktionen mellan äldre med intellektuell 
funktionsnedsättning och personalen avseende 
självbestämmandesituationer?  

 

Brukarens perspektiv i fokus 
Ambitionen är att studera vardagen och interaktionen i gruppboendet 
mellan de äldre personerna med intellektuell funktionsnedsättning och 
personalen och lyfta fram möjligheter och hinder för inflytande ur 
brukarnas perspektiv. Genom att försöka ha brukarnas perspektiv i fokus 
eftersträvas att de får sina erfarenheter av sin vardag och sina relationer 
beskrivna och tydliggjorda. Brukarna har egna perspektiv på sin vardag 
och möten med personalen som kan antas skilja sig från andra aktörers 
perspektiv. Därför är brukarnas erfarenheter grundläggande för en 
genuin förståelse av vad vardagsinflytande och möten med personal 
innebär. Det blir angeläget att, med utgångspunkt i interaktionen mellan 
de äldre och personalen på gruppboendet, undersöka om och i så fall hur 
de äldre brukarna försöker uppnå inflytande och i vilken utsträckning 
deras önskemål, val och beslut respekteras.  
 
Vardagen i gruppboendet och brukarnas möjligheter till inflytande 
påverkas av såväl aktörerna (främst brukare och personal) som av 
strukturella förhållanden. Sådant som den äldres personliga 
beslutskapacitet men även boendets resurser i form av personalens 



21 

 

förhållningssätt och kompetens och gruppbostadens ledarskap påverkar 
troligtvis vardagen och möjligheten till inflytande för de äldre.  
 
Som forskare kan man aldrig helt och fullt inta eller förstå brukarnas 
perspektiv. Det kan bara individerna göra själva. Svårigheten att fullt ut 
sätta sig in i någon annans upplevelse visar Qvarsell (2003) där hon gör 
en jämförelse mellan barnperspektivet kontra barnens perspektiv. 
Oavsett om hennes fokus är barn, menar jag att det är en rimlig 
jämförelse när det gäller att sätta sig in i någon annans perspektiv 
överhuvudtaget. Speciellt när jag som individ/forskare inte har någon 
erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning. Det gäller också mäns 
perspektiv (för mig som kvinna), äldre personers perspektiv (för mig 
som ännu inte uppnått pensionsåldern) eller som här äldre personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och deras perspektiv. Qvarsell (2003) 
menar att begreppet barnperspektiv ges olika innebörder i studier som 
rör barn men även av professionella. Ibland handlar det om hur 
yrkesverksamma och andra i barnets omgivning ser på barn och 
uppmärksammar deras handlingar, erfarenheter och rättigheter. Ibland 
utgår det från hur barnen själva pratar om och definierar vilka de är och 
hur deras syn på världen ser ut. Även barnets perspektiv kan ges olika 
innebörder och Qvarsell menar att ”Man talar ibland om att man ser 
något från eller ur ett perspektiv, i andra fall att man befinner sig i ett 
perspektiv” (Qvarsell, 2003, s. 102). Att se något från eller ur ett 
brukarperspektiv skulle då i analogi med Qvarsells citat betyda hur jag 
som forskare närmar mig mina informanter för att försöka förstå och 
sätta deras önskemål, kunskaper och erfarenheter i centrum. Att befinna 
sig i brukarens perspektiv däremot handlar om brukarens genuina 
erfarenheter och känslor och förståelse av sin situation och är då något 
som bara kan göras av brukaren själv. 
 
Detta betyder, översatt till min avhandling att jag har gjort mitt yttersta 
för att försöka förstå och göra rättvisa åt brukarnas perspektiv. Men 
brukarperspektivet kan bara brukarna själva fullt ut inta. Metodvalen, 
främst deltagande observationer och videoinspelning, har i viss mån gett 
mig möjligheter att forska med istället för om brukarna och deras 
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situation. I våra möten har nya frågor väckts som jag har kunnat följa 
upp i den fortsatta datainsamlingen. Ambitionen har varit att analysera 
och tolka mina insamlade data utifrån hur brukarna på olika sätt visar att 
de uppfattar händelser och situationer. I de fall brukarna har haft 
kommunikationssvårigheter eller andra svårigheter (som till exempel kan 
relateras till åldersförändringar) har det ibland varit svårt att hålla fokus 
renodlat på brukarperspektivet då jag vid några tillfällen behövt 
förklaringar av personalen. Att fokusera på ett brukarperspektiv är inte 
oproblematiskt och jag har stött på flera svårigheter. Dessa utvecklas mer 
i kapitel 4. Sammantaget blir det, även med ambitionen att inta ett 
brukarperspektiv, ytterst min tolkning som forskare av brukarnas 
situation som återfinns i avhandlingen. 
 
Att inta ett brukarperspektiv innebär i detta fall också att studien ger ett 
”inifrånperspektiv” på vardagen i gruppboende. Denna boendeform och 
dess praktik, som i stor utsträckning ersatt institutionsboendet, är lite 
beforskat. Ett bidrag till ökad förståelse för och insyn i denna 
boendeform ges här men betydligt mer kunskap om vardagslivet på 
boenden av detta slag skulle behövas. 
 

En avhandling i socialt arbete – perspektiv och 
teorival 
Detta är en avhandling i ämnet socialt arbete. Socialt arbete handlar om 
social förändring för människor och grupper som är marginaliserade i 
samhället. Flera författare menar dock att det är svårt att enkelt, 
vetenskapligt och professionellt definiera socialt arbete och dess gränser 
(Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006; Börjesson, 2008, Bergmark, 1998). 
Det finns många Författarna (ibid) definitioner och forskare och 
professionella ansluter sig till delvis olika definitioner. Det är rimligt att 
det finns olika definitioner av vad socialt arbete är eftersom det är ett 
komplext och tvärvetenskapligt område (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 
2006; Börjesson, 2008, Bergmark, 1998). Börjesson (2008) menar 
exempelvis att det sociala arbetet uppstår och konstrueras i mötet mellan 
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socialarbetare och klient, vilket är giltigt inom alla de olika områden som 
det sociala arbetat omfattar (Handikappomsorg, äldreomsorg, 
ekonomiskt bistånd, arbete med barn och unga, missbrukarvård osv).  
 
Ett sätt att definiera den praktiska verksamheten/professionen 
presenteras av IFSW (Internationella Federationen för Social arbetare) 
som att 
 
”Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk 
disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social 
sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och 
frigörelse av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa, 
barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala 
principer för socialt arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, 
samhällsvetenskap, humaniora och urfolkens kunskap strävar 
professionen efter att involvera människor och påverka strukturer, för att 
möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet. Ovanstående definition 
får utvecklas på nationell eller regional nivå.”(IFSW, 2014).
 
Som framgår av det ovanstående handlar socialt arbete om förändring, 
problemlösning och om att bidra till att människor får mer makt över 
sina liv och därmed ett ökat välbefinnande. Det sociala arbetets praktik 
handlar om att minska ojämlikhet och orättvisa i samhället men också 
om vardagliga problemen på individnivå. Strävan är också att arbeta för 
frigörelse och inkludering av sårbara grupper/personer. Detta betyder 
enligt mitt synsätt att den forskning som bedrivs i socialt arbete också 
måste inrikta sig på de frågor som praktiken sysslar med. En sådan 
praktik är verksamheter för och arbetet med äldre personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Den kunskap som avhandlingen förmedlar är relevant för socialt arbete 
ur flera perspektiv. Det övergripande syftet är att öka kunskapen om en 
grupp som hittills varit nästan osynlig i såväl forskning som politik. De 
äldre personerna med intellektuell funktionsnedsättning och deras 
vardagsliv synliggörs i avhandlingen genom fokus på vad som möjliggör 
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eller hindrar de vardagliga sysslorna. Den kontext som avhandlingen tar 
sitt avstamp i, gruppbostaden, är central i det sociala arbetet. Där möts 
brukare och personal och precis som Börjesson (2008) menar är det i 
denna skärningspunkt som det sociala arbetet uppstår och i detta möte 
synliggörs brukarnas möjlighet till självbestämmande. Det ligger i linje 
med att det sociala arbetet ska verka för empowerment och frigörelse för 
människor i utsatta livssituationer. 
 
Avhandlingen tar inte i detalj upp vad funktionsnedsättningen i sig har 
för betydelse. Inte heller fokuseras det generella åldrandet i någon större 
utsträckning. Det är trots allt svårt att separera funktionsnedsättning och 
ålder då dessa påverkar individens förutsättningar och önskemål. Det är i 
stället livsvillkoren och vardagsförhållanden för den studerande gruppen 
som fokuseras. Detta görs genom att studera vardagen och möten mellan 
brukare och personal, det vill säga interaktionen eftersom samspelet är 
centralt i det sociala arbetet och innehåller frågor om makt och 
inflytande. 
 

Mitt intresse för forskningsfrågan 

Mitt intresse för personer med intellektuell funktionsnedsättning och 
deras villkor, och därmed forskningsfrågorna i denna avhandling, har sin 
utgångspunkt i min yrkesbakgrund. Min yrkesbana startade jag som 
vårdbiträde på ålderdomshem för mer än 30 år sedan. Under åren som 
gått har jag arbetat med äldre, personer med psykiska och intellektuella 
funktionsnedsättningar. Jag har varvat arbete och studier och har arbetat 
som skötare, vårdare, arbetsledare, handläggare, lärare på 
omvårdnadsprogrammet, FoU-ledare och nu sedan 2007 som adjunkt i 
socialt arbete. Hela tiden har mitt intresse varit riktat mot brukarnas 
möjligheter till självbestämmande samt etik- och bemötandefrågor.  
 
Under 1980/90-talet arbetade jag som vårdare på gruppboenden för 
vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. När jag tänker 
tillbaka på den tiden inser jag att de personer jag mött har gett mig 
viktiga erfarenheter och insikter. Det handlar om vilken betydelse vår 
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historia och tidigare erfarenheter har för hur vi formas till de människor 
vi är idag. Både den personliga och den gemensamma historien, det vi 
har gjort och inte har gjort och hur vi behandlats och bemöts präglar oss. 
Det gäller för alla människor men i särskild utsträckning för de som är 
beroende av andras stöd i vardagen. Men också hur det bemötande vi får 
idag och de erfarenheter vi gör i nuet fortsätter att forma oss.  
 
I dag undervisar jag i socialt arbete där jag lägger stor vikt vid mitt 
specialintresse – etik och bemötandefrågor. Programmet ”Organisering 
och ledning av arbete och välfärd” där jag huvudsakligen undervisar 
utbildar morgondagens ledare och enhetschefer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg. Av de studenter jag möter där har många 
erfarenhet av att arbeta som vårdare, personlig assistent eller 
undersköterska inom dessa verksamheter. De delar med sig av sina 
erfarenheter och det är en speciell utmaning att stärka deras medvetenhet 
om vikten av att synliggöra och diskutera makt och maktrelationer med 
medarbetare i deras kommande profession. Det är inte bara studenterna 
som delar med sig av sina erfarenheter. Jag har under många år haft 
uppdrag som god man. Mina två huvudmän börjar närma sig 
pensionsåldern och det har väckt frågor hos mig om hur deras ålderdom 
kommer att gestalta sig och vilka speciella villkor som de lever under. 
Samtal med dem om nuet och framtiden har väckt många frågor som 
bidragit till intresset att skriva denna avhandling. 
 

Vardagen 

I fokus för mitt forskningsintresse står självbestämmande i vardagen.  
Ellegård (2001a) menar att vardagen är svårdefinierad.  Begreppet 
definieras olika inom olika ämnen och discipliner och forskare intresserar 
sig för olika sidor av vardagen. Det finns därför ingen övergripande 
definition av vardagen. Även om de flesta människor i ett och samma 
samhälle lägger en ganska likartad betydelse i begreppet vardag så blir det 
tydligt att det finns stora variationer i människors vardag när man 
studerar den på ett djupare plan (Ellegård, 2001a). 
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Med vardag i denna avhandling avses hur människor lever sina dagliga 
liv. Vardagslivets struktur bygger på alla de rutiner vi ständigt 
återupprepar. Det handlar om triviala sysslor för att tillfredsställa våra 
basala behov, till exempel att äta och sova men också vilka människor 
man möter och umgås med, vilka platser man vistas på och vilka 
aktiviteter man utövar (Ahrne, 1981). Det handlar kort sagt om såväl den 
vanliga, rutinartade vardagen där självbestämmande handlar om att 
bestämma över de basala och triviala sakerna i livet. Att själv kunna 
bestämma vilka inköp man ska göra, vad man ska äta till middag eller när 
man ska gå och lägga sig är något som de flesta av oss tar för självklart 
men denna beslutanderätt gäller inte för alla. Ofta känner vi igen oss i 
andra människors beskrivning av vardagen då den är välkänd och 
rutinartad (Ellegård, 2001a). På samma gång som den är svårfångad och 
unik. Olika människor lägger olika vikt och betydelse vid olika rutiner 
och händelser i vardagen. För att utveckla kunskap om vardagen och det 
som görs i gruppboende använder jag mig av såväl ett tidsgeografisk som 
ett interaktionistiskt perspektiv. Fokus när det gäller självbestämmande 
handlar i denna avhandling således om de små och alldagliga 
situationerna i vardagen. 
 

Självbestämmande  

I avhandlingens fokus finns frågor om inflytande och självbestämmande 
för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den svenska 
handikappolitiken bygger på alla människors lika värde och lika rätt 
(SOU 1991:46). Funktionshindrade personers rättigheter till stöd regleras 
i den generella svenska lagstiftningen, som i Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453), som omfattar alla medborgare. Den historiska utvecklingen 
och en rad reformer har lett fram till att det förutom den generella 
lagstiftningen sedan 1994 också finns en särskild rättighetslagstiftning 
som är specifik för funktionshindrade, Lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade (LSS). LSS (SFS 1993:387) betonar att målsättningen 
med insatserna är att värna jämlikhet, delaktighet, självbestämmande och 
integritet. I lagen betonas att den enskilde ska ”i största möjliga 
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som 
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ges” (5§, SFS 1993:387). Begreppen inflytande och självbestämmande 
definieras inte i lagtext eller förarbete och i forskningssammanhang 
används de ofta överlappande. 
 

Makt och motstånd 

Självbestämmande och möjlighet till inflytande står i en uppenbar 
relation till begreppet makt. Folkestad (2003) visar på det maktövertag 
som personalen på gruppbostäder har. De är där för att ge de boende det 
stöd de behöver för att klara vardagslivet. Personalen har, genom sin 
formella ställning, makt att bestämma över och forma vardagen i 
gruppbostaden. Som anställda befinner de sig i spänningsfältet mellan 
makt eller hjälp och försöker oftast tona ner maktaspekten i relationen 
och lyfta fram hjälpaspekten. Enligt Foucault, (1982) finns makt med 
som en aspekt i alla sociala mellanmänskliga relationer, inte bara i 
vård/omsorgsrelationer. I kraft av sin ställning (beroende på kunskap, 
samhällelig position och som organisationsföreträdare) och brukarnas 
intellektuella funktionsnedsätt-ning har personalen dock ovanligt tydligt 
övertaget.  
 
Men där det finns makt finns det också motstånd (Foucault, 1980). 
Folkestad (2003) menar att brukarna är handlande subjekt som inte 
viljelöst finner sig i och inordnar sig i personalens beslut. Precis som 
Folkestad, visar Ringsby-Jansson, (2002) att de boende inte är passiva 
och viljelösa utan att ”de väljer, väljer bort och hittar egna vägar och 
strategier för att hantera situationer i sin vardag” (Ringsby-Jansson, 2002 
s. 87).  Folkestad presenterar olika strategier som brukarna gör 
”motmakt” på i relationen till personalen. Det kan vara att vägra göra 
avkall på rutiner och överenskommelser, att avvisa eller vägra rutiner, 
förhandla om regler, vägra demokrati-spel (där utgången redan är given 
eller där personalen initierar beslut om oväsentligheter), försöka 
utestänga och differentiera personal, ställa krav på uppmärksamhet, 
utöva motkontroll (som en reaktion på den kontroll som personalen 
utövar), använda sexuell uppmärksamhet (ses som en motståndsstrategi 
främst när brukaren är en man och personalen en kvinna). Folkestad 
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menar att om vi inte ser och erkänner att dessa motmaktsstrategier 
existerar kommer de att kunna förväxlas med ”dårlig impulskontroll som 
kan innpasses i et diagnosebilde” (Folkestad, 2003 s. 190).  
 
Både Folkestad (2003) och Lilja & Vinthagen (2009) menar att 
motståndet kan vara både synligt och dolt. Lilja & Vinthagen definierar 
motstånd som ” en underordnads svar på makt, en praktik som kan 
utmana och underminera makt eller en sådan praktik utförd i solidaritet 
med en underordnad” (Lilja & Vinthagen, 2009 s. 51). De menar att 
motstånd inte behöver vara avsiktligt, inte behöver uppnå målet men 
däremot att det på något sätt ska kunna underminera makten. Några 
tidigare studier har uppmärksammat fenomenet utan att direkt använda 
begreppet ”motmakt”. Ringsby Jansson (2002) visar hur brukarna gör 
motstånd mot personalens kontroll över gruppbostadens 
gemensamhetslokal genom ”territoralisering”. De försöker ta över 
kontrollen över träfflokalen genom att ockupera så stort utrymme som 
möjligt eller genom att glömma kvar sina tillhörigheter i lokalen. 
Folkeson (2003) visar på strategier som innebär utestängning av 
personalen. Det kan handla om att vägra ta emot stöd från någon speciell 
personal eller att prata om någon i personalgruppen på ett utpekande 
sätt. Mallander (1999) har studerat vilket handlingsutrymme brukarna har 
i gruppbostäderna och även han visar på brukarnas strategier för att 
utöva motstånd. Genom att bryta mot regler och rutiner störde brukarna 
personalens arbete. De utövade också motkontroll genom att hålla reda 
på personalens arbetstider och aktiviteter (och t ex påpeka när någon 
kom för sent).  
 
Även utsatta människor som är i stort beroende av andra visar att de vill 
ha inflytande och självbestämmande. Det ligger i linje med att personer 
med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra, oavsett om 
de är i behov av hjälp och stöd i sin vardag eller i stort klarar sig själva. 
Rätten till inflytande och självbestämmande över det egna livet och 
vardagen är en mänsklig rättighet och uttrycks i flera lagar (SFS 
1993:387; SFS 2001:453; SFS 1974:152) och i internationella 
styrdokument som FN:s konvention om rättigheter för personer med 
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funktionsnedsättning (Ds 2008:23). En central arena för 
vardagsinflytande är boendet. Gruppbostäderna är dock verksamheter 
som är relativt avgränsade och som allmänheten inte har någon insyn i. 
Kunskapen är bristfällig när det handlar om hur tillvaron gestaltar sig där 
och det behövs kunskap om äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, deras vardag i gruppboendet och speciellt deras 
möjligheter till självbestämmande4.  
 

Begrepp 
I avhandlingen används några termer och begrepp som kan behöva 
förtydligas för att öka läsarens förståelse. De mest centrala termerna och 
deras användning i just den här avhandlingen beskrivs i det följande 
avsnittet.  
 
Intellektuell funktionsnedsättning  
Hur begreppet intellektuell funktionsnedsättning definieras beror på 
synsätt, välfärdssystem, kultur och gällande lagstiftning. I länder världen 
över används idag delvis olika definitioner vilket innebär att grupperna 
som kategoriseras som personer med intellektuell funktionsnedsättning 
skiljer sig åt till viss del. Olika definitioner får olika konsekvenser för de 
berörda, exempelvis i form av vilka stödinsatser man har rätt till, och det 
är dessutom svårt att dra några entydiga gränser för vilka som tillhör 
gruppen även inom samma land eftersom bedömningen är relativ och 
kontextuell (Mineur et al, 2009). I Sverige är utvecklingsstörning den 
officiella administrativa definitionen som används i lagtexter och av 
brukarorganisationen FUB (Riksförbundet för barn, ungdomar och 
vuxna med utvecklingsstörning). Den administrativa definitionen utgår 
från en sammanvägning av ett psykologiskt/medicinskt och socialt 
synsätt (Sonnander, 2005). Tideman (2000) menar att den administrativa 
definitionen är ett sätt för samhället att kunna bedöma och besluta om 
vem som har rätt att ta del av samhällets resurser i form av stöd och 

                                                 
4 Självbestämmande som teoretisk utgångspunkt beskrivs vidare i kapitel 4 
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service enligt de lagar som fastställer detta. Personer som, utifrån den 
administrativa definitionen, bedömts ha intellektuell 
funktionsnedsättning ingår i personkrets 1 i LSS och har därmed rätt till 
insatsen ”bostad med särskild service” (och flera andra insatser) om 
behovet finns och inte tillgodoses på annat sätt.  
 
Den administrativa definitionen utgår från psykometriska test, det vill 
säga mätning av intelligenskvot och bedömning av 
funktionsförmåga/adaptiv förmåga. Enligt bedömningsmanualerna 
DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) och ICD-10 (WHO, 
1992) definieras intellektuell funktionsnedsättning med dels en 
intelligenskvot (IK) med mått under 70 (lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning IK 55-70) och dels ett adaptivt mått vilket innebär 
en funktionsnedsättning där individen har betydande svårigheter att möta 
de krav som ställs avseende minst två av följande områden: 
kommunikation, ADL-färdigheter, boende, socialt/inter-personellt 
fungerande, användande av offentliga resurser, målinriktning, studier, 
arbete, fritid, hälsa och personlig säkerhet - utifrån ålder och kulturell 
tillhörighet. Utöver IK och adaptiva svårigheter ska behov av särskilt 
stöd/undervisning föreligga, behov som ej tillgodoses på annat sätt. I 
Sverige ska orsaken till intellektuell funktionsnedsättningen ha 
uppkommit före 16 års ålder.  
 
Intellektuell funktionsnedsättning delas in i lindrig, måttlig och grav 
intellektuell funktionsnedsättning (Grunewald, 1996; Ineland, Molin & 
Sauer, 2013). Denna indelning har sitt ursprung i den modell som 
utvecklades av Kylén på 1970- och 1980-talen. Enligt Kylén (1986) har 
personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning en 
abstraktionsnivå med en allmän rums- och tidsuppfattning, förståelse för 
att det finns en dåtid och en framtid och de kan föreställa sig platser de 
inte har sett. Kognitiva hinder kan dessutom uppvägas av personliga 
förmågor och livserfarenheter.  
 
I denna studie består urvalet av informanter av äldre personer med 
lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Avhandlingen 
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fokuserar på interaktionen mellan brukare och omgivningen, i detta fall 
personalen på gruppbostaden.  
 
Gruppboende 
Gruppbostad och servicebostad är att betrakta som ”bostäder med 
särskild service” (Socialstyrelsen, 2007) och är en insats enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). 
Gruppbostäderna består av ett litet antal lägenheter (ofta högst fem), 
samlade kring eller i anslutning till gemensamma utrymmen för samvaro. 
I ett gruppboende ska det finnas tillgång till personal i princip dygnet 
runt. En servicebostad skiljer sig från en gruppbostad främst genom att 
antalet lägenheter som ingår i servicebostadens enhet kan vara fler än 
lägenheterna i gruppboendet. I servicebostäder kan de boendes grad av 
självständighet vara högre än hos de som bor i gruppbostad 
(Socialstyrelsen, 2007). I denna studie är det enbart gruppbostäder som 
har studerats. 
 
Äldre 
I denna studie anammas den gängse definitionen av äldre utifrån 
uppnådd pensionsålder, det vill säga 65 år och äldre. Detta kan 
problematiseras utifrån den åldersindelning som fortfarande görs 
internationellt (och även i Kåhlins studie, 2015). 
 
Kontaktpersonal 
I de flesta kommuner arbetar man med kontaktmannaskap. Det innebär 
att varje enskild brukare har en särskild person i personalstyrkan som har 
huvudansvar för att tillgodose brukarens individuella behov och 
säkerställa en god omsorg. Att vara kontaktpersonal innebär att vara den 
som känner brukaren väl, informerar och stöttar vid sociala aktiviteter 
och är ett stöd i genomförandet av vardagliga hushållsaktiviteter. 
Kontaktpersonalen har även som uppgift att vara ”spindeln i nätet” när 
det gäller kontakter med anhöriga och vårdgivare. Vanligtvis benämns 
detta som att vara kontaktman. För att skilja på personalens 
kontaktmannaansvar och kontaktperson (som beskrivs i det följande) har 
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jag valt att här använda ordet kontaktpersonal. De brukare som ingår i 
studien har alla en särskild utsedd kontaktpersonal. 
 
 
Kontaktperson 
Kontaktperson är till skillnad från kontaktpersonal en insats enligt LSS, 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). 
Insatsen innebär att personer med funktionsnedsättning beviljas en 
kontaktperson om de har få eller inga kontakter bortsett från familj och 
personal. En kontaktperson ska fungera som en god vän, någon att prata 
med och som ger stöd att delta i samhällslivet och i utförandet av sociala 
aktiviteter. Flera av brukarna i studien var beviljade insatsen 
kontaktperson enligt LSS.  
 

Avhandlingens disposition 
För att visa avhandlingens relevans har jag i inledningen beskrivit den 
avsaknad av kunskap som finns på området men också varför det är 
angeläget att öka kunskapen om äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras vardagsvillkor. Avhandlingens syfte och 
forskningsfrågor har presenterats och även de begrepp som kan vara 
centrala för att öka läsarens förståelse i den fortsatta läsningen.I kapitel 2 
ges en historisk tillbakablick för att öka förståelsen för de villkor som de 
äldre personerna i studien vuxit upp under och de erfarenheter de kan 
tänkas ha fått under årens lopp. En kort nulägesbeskrivning följer 
därefter. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning på området. Då det till 
stor del saknas nationell forskning om äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och speciellt deras möjligheter till 
självbestämmande ges också en kort inblick i forskning som rör yngre 
personer och självbestämmande och även äldre personer i äldreboende 
generellt. Det fjärde kapitlet tar upp studiens teoretiska och analytiska 
grunder. I kapitel 5 redogörs för studiens metodologiska ansatser och 
studiens genomförande. Avhandlingens empiriska material utgörs av 
fältanteckningar från deltagande observationer och videoinspelade möten 
mellan äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och 
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personal på gruppboenden. Kapitel 6,7 och 8 utgör studiens 
resultatkapitel. I kapitel 6 ges en presentation av studiens empiriska fält, 
tre gruppbostäder och de som bor och arbetar där. Kapitel 7 beskriver 
en vanlig dag på gruppbostaden och i kapitel 8 används de 
tidsgeografiska begreppen projekt, aktivitet och restriktioner för att 
beskriva och analysera vilka projekt som genomförs i vardagen och vem 
som har makten att bestämma vilka projekt som kommer till stånd. I 
kapitel 9 tas utgångspunkten i en analys av videoinspelad interaktion 
mellan brukare och personal. I avhandlingens sista kapitel diskuteras 
resultatet i relation till strategier för att öka brukarnas självbestämmande. 
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2. Funktionshinderomsorg – 

igår och idag 

Detta kapitel innehåller en historisk bakgrund med syftet att öka 
förståelsen för den nuvarande situationen för äldre personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Kapitlet avslutas med en kortfattad 
nulägesbeskrivning. 
 

En (historisk) tillbakablick 
I mitten på 1800-talet började man i Sverige att bygga de första 
anstalterna för ”sinnesslöa”5. Före denna tid var det familjen som tog 
hand om och sörjde för de personer med funktionsnedsättning som inte 
kunde arbeta och bidra till sin egen försörjning. Söder (1979) beskriver 
tiden från 1800-talets mitt och fram till slutet av 1870-talet som en 
filantropisk dominerad period då ”barmhärtighetstanken” rådde. 
Välgörenhetstanken hade kristna förtecken och utgick från givarnas 
perspektiv.  Genom att visa omsorg och barmhärtighet mot de som inte 
var så lyckligt lottade kunde de visa generositet och stärka sitt anseende. 
Vid denna tid ansågs de sinnesslöa och obildbara också behöva skydd 
mot det omgivande samhället.  
 
Industrialiseringen i slutet av 1800-talet gjorde att det blev allt svårare för 
dessa personer att hitta arbete. De allra flesta funktionshindrade med 
nedsatt rörelseförmåga hade någon form av arbete före industrialismens 
intåg. Industrialismen innebar att många arbetsuppgifter specialiserades 
och införandet av maskiner och teknik gjorde att det fanns allt färre 
arbetsuppgifter som passade för personer med funktionsnedsättning. 

                                                 
5 Dåtidens term för intellektuell funktionsnedsättning 
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Det innebar att några blev alltmer beroende av andras välvilja för sin 
överlevnad.  
 
Tiden kring sekelskiftet (1800 – 1900) präglades enligt Söder (1979) av 
en alltmer pessimistisk inställning och en förskjutning i den ideologi som 
rådde. Nu var det inte längre de sinnesslöa som skulle skyddas från 
omgivningen utan samhället som skulle skyddas från de avvikande. Vid 
denna tid expanderade utbyggnaden av anstalter för de sinnesslöa och 
det byggdes även speciella anstalter för de som dessutom ansågs som 
obildbara. Anstalterna kallades för asyler och hade som främsta mål 
förvaring av de som inte ansågs kunna tillgodogöra sig någon 
undervisning (Söder, 1979). Grunewald (2009) beskriver hur dessa asyler 
helt saknade mål och regler för verksamheten och att insyn och 
kännedom om den vård som bedrevs var i det närmaste obefintlig hos 
allmänheten.  
 
Under 1920-talet spreds de rashygieniska tankarna i Sverige (Färm, 1999) 
och dessa påverkade allmänhetens attityder till ”de sinnesslöa”. Lagen 
om tvångssterilisering kom till 1934 och skärptes ytterligare 1941 (SOU 
2000:20). Lagen hade ursprungligen ett eugeniskt syfte och avsåg att 
hindra personer som ansågs ”sinnesslöa” eller ”sinnessjuka” från att föra 
sina arvsanlag vidare till kommande generationer. Skärpningen av lagen 
1941 innebar att även sociala och medicinska indikationer kunde 
omfattas av lagen. Den sociala indikationen angav att personer som 
ansågs ha ett asocialt beteende och var uppenbart olämplig att ta hand 
om och uppfostra ett barn kunde tvångssteriliseras. Den medicinska 
indikationen innebar att sterilisering påbjöds när en graviditet kunde 
innebära en fara för liv eller hälsa på grund av personens sjukdom (SOU 
2000:20) Det var inte tillåtet att använda fysiskt våld för att genomföra 
steriliseringarna. Oftast övertalades eller manipulerades kvinnorna till att 
gå med på detta. Sterilisering utfördes relativt godtyckligt och läkarna 
hade stor makt. Tillräcklig anledning till sterilisering kunde vara att någon 
ansågs promiskuös, svagbegåvad eller att man levde ett socialt utsatt liv. 
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När tvångssteriliseringslagen upphörde att gälla 1975 hade 
uppskattningsvis 68 000 personer steriliserats och de allra flesta var 
kvinnor (93 %). De flesta steriliseringar genomfördes utan samtycke och 
särskilt under de första 20 åren efter lagens tillkomst (dvs 1930 och 
1940-talet).  
 
Fram till 1989 kunde samhället omyndigförklara personer på grund av 
intellektuell funktionsnedsättning och på det sättet förvägra dem rösträtt 
och kraftigt begränsa deras möjligheter till självbestämmande och 
inflytande.  Sedan drygt 25 år är det dock inte möjligt att 
omyndigförklara någon längre. I det fall en person har en mycket nedsatt 
beslutskapacitet kan förvaltare utses som ställföreträdare. Majoriteten 
med nedsatt beslutskapacitet kan få stöd av en God man. Denne övertar 
inte personens beslutsrätt men ska bistå i att bevaka individens intressen 
och behov. Någon forskningsbaserad kunskap om hur denna form av så 
kallat assisterat beslutsfattande fungerar i praktiken finns dock inte 
(Hansson, 2014) 
 
Mellan de två världskrigen var en tid med utbyggnad av asyler (som 
senare kom att kallas vårdhem). På asylerna fanns det personer med 
intellektuella svårigheter och en del som ansågs vara bråkiga och 
svårhanterliga. Redan tidigare hade staten tag initiativ till byggandet av 
specialsjukhus. Där skulle de allra mest svårhanterliga ”förvaras”. Fyra 
specialsjukhus hade inrättadats i framförallt nerlagda militärkaserner där 
man var helt isolerad från omvärlden (Grunewald, 2009). Alla 
institutioner (även asyler och vårdhem) präglades av det som Goffman 
(1983) benämner ”totala institutioner”. Inom institutionens väggar levde 
de ”intagna” hela sina liv utan kontakt med yttervärlden. Inflytande och 
självbestämmande för de intagna var så gott som obefintligt. De åt, sov 
och arbetade under personalens kontroll. Alla aktiviteter utfördes 
tillsammans med andra och ett kollektivt bemötande och allehanda 
förödmjukelser syftade till att anpassa de intagna till institutionens regler 
och rutiner och beröva dem en egen identitet. Asylerna/anstalterna 
ändrade så småningom namn till vårdhem men de var ofta inrymda i 
samma byggnader som tidigare och samma rutiner rådde.  
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Andersson (2011) ger bilder av hur livet på vårdhemmen kunde gestalta 
sig. På vårdhemmen blandades barn, ungdomar och vuxna och 
utmärkande var att alla betraktades och bemöttes som barn oavsett ålder. 
De som faktiskt var barn däremot, levde inte ett liv jämförbart med icke-
funktionshindrade barn. De tilläts sällan leka, utvecklingsstörda barn 
förväntades inte ha behov av det eller klara av det. Andersson (2011) ger 
en glimt av tillvaron på Sagåsens vårdhem i början på 1970-talet genom 
ögonen på en ung, nyanställd vårdare. 
 
”På B2, avdelning 4 ville ingen arbeta. Och nu var Martin där. Han 
kunde konstatera att det stämde. 4:an var ett helvete. Ett strikt reglerat 
kaos. Fjorton utvecklingsstörda ungdomar på en alltför liten yta. Och en 
elak personalstyrka. Värst var måltiderna. I en väl uppövad fart tryckte 
man ner vårdtagarna i stolarna, lassade fram tallrikarna med maten 
upplagd och så fort den sista tuggan var tuggad rycktes tallriken bort, 
Det var effektivt och snabbt men fungerade inte alls. Alltid var det någon 
som krånglade, som välte ut tallriken, som knyckte mat från någon 
annan, som började skrika eller kladdade och skvätte mat. Och snart var 
alla igång. Det var då som reglerna trädde i kraft. Ingen som krånglade 
fick sitta kvar vid matbordet. En efter en kördes de skrikande iväg. På 
4:an fanns regler för allt och hårda nypor för dem som inte fogade sig”. 
(Andersson, 2011, s.13). 
 
Tillsammans med forskningsbaserad kritik av institutionerna och dess 
negativa effekter, ledde utvecklingen av välfärdssamhället till att 
samhällets omhändertagande av personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ifrågasattes. Under 1960-talet började kritiken mot 
vårdhemmen växa sig allt starkare. Normaliseringsprincipen fördes fram 
av Bengt Nirje i Sverige och av Bank-Mikkelsen i Danmark (Färm, 1999; 
Nirje 2003) vilka menade att utvecklingsstörda skulle leva ett normalt liv 
med normala levnadsvillkor och att de skulle delta i samhälle på samma 
villkor som icke-funktionshindrade. Denna princip har varit och är 
fortfarande ledande inom svensk funktionshinderpolitik, men beskrivs 
idag i termer av jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet. 
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Sedan 1960-talet har det skett ett antal reformer på 
funktionshinerområdet. Den första, den så kallade Omsorgslagen trädde 
i kraft 1968 (SFS 1967:940). Det var en rättighetslag där specificerade 
insatser skulle ge människor med intellektuell funktionsnedsättning eller 
autismdiagnos en möjlighet att leva ett mer självständigt liv. Det var 
däremot inte så att den enskildas samtycke krävdes för att insatser skulle 
komma till stånd. På 1970-talet började landstingen (som då var 
huvudmän för handikappomsorgen) att ta till sig den kritik mot de stora 
institutionerna som växt sig allt starkare på 1960- och 1970-talet och 
idéerna bakom normaliseringsprincipen och mindre vårdhem byggdes 
(Andersson, 2011) och en viss utflyttning påbörjades. 
 
1985 reviderades och ersattes 1968 års Omsorgslag med Lagen om 
särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (SFS 1985:568). Det 
var första gången man på allvar började tala om en avveckling av de stora 
vårdhemmen och specialsjukhusen (Andersson, 2011). I införandelagen 
(SFS 1985:569), där lagstiftaren anger vad som ska gälla i övergången när 
en lag ska ersättas med en annan eller när ny lag införs) angavs att 
landstingen skulle planera för en avveckling. Andersson (2011) beskriver 
att avvecklingen gick olika fort i olika delar landet. På vissa håll tog det så 
lång tid att regeringen var tvungen att stifta en specifik lag för detta (SFS 
1997:724). Där angavs att alla specialsjukhus skulle vara avvecklade 
senast december 1997 och vårdhemmen skulle vara avvecklade senast 
december 1999. I praktiken dröjde det till 2003 innan den sista 
institutionen förklarades avvecklad. 
 

En blick på nuet 
Kommunerna tog över huvudmannaskapet från landstingen för 
huvudparten av insatser för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som en följd av handikappreformen 1994 då LSS 
trädde i kraft (Socialstyrelsen, 2011). Under 1980- och 1990-talet pågick 
avvecklingen av institutionerna och de som bott där flyttade till nybyggda 
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gruppbostäder eller till ett eget boende. De gruppboenden som byggdes 
på 1970-talet var ofta vad Socialstyrelsen (2011) benämner 
kollektivboenden. De som bodde där hade ett eget rum men delade kök 
och gemensamhetsutrymme. Dessa boendeformer finns fortfarande kvar 
om än i mycket begränsad omfattning. Vanligast i dag är att de som bor i 
en gruppbostad har en lägenhet med ett eller två rum, kök och badrum. 
Socialstyrelsen har föreskrivit att en gruppbostad ska innehålla 3-5 
lägenheter. Detta ändrades efter en dom av Regeringsrätten 2007 till att 
som mest sex personer får bo i ett gruppboende (Socialstyrelsen, 2011). 
Idag finns dock exempel på betydligt större gruppbostäder, med mer än 
10 boenden. Socialstyrelsen (2011) refererar till flera forskare (bland 
andra, Markström, 2005; Hydén, 2005) som idag förhåller sig kritiska till 
avinstitutionaliseringen och istället talar om en ”transinstitutionalisering” 
(deras forskning avser personer med psykisk funktionsnedsättning). De 
menar att det har skett en förflyttning av de boende från en institution 
till en annan och att gruppbostäderna idag mer liknar små institutioner 
än vanliga hem. De har kvar många av institutionens mindre bra 
kännetecken och dessutom blir gruppbostäderna idag blir allt större och 
ofta samlokaliseras med daglig verksamhet eller äldreboende.  Denna 
samlokalisering av verksamheter för människor med olika typer av 
svårigheter kan ses som en form av smyginstitutionalisering. Denna 
”gettoisering” förekommer även i andra länder som till exempel Norge 
(Tössebro et al, 2012). 
 
LSS (Lag om stöd och service till vissa grupper av funktionshindrade, 
SFS 1993:387) trädde i kraft 1994. Den värdegrund som kommer till 
uttryck i lagen växte fram under inflytande från såväl den svenska 
funktionshinderrörelsen, offentliga utredningar som internationella 
dokument. FN:s standardregler (FN, 1995) för funktionshindrade 
människors rättigheter till jämlikhet och delaktighet kom samtidigt som 
den svenska LSS lagstiftningen Syftet med LSS är främst att, genom 
särskilt definierade rättigheter, ge människor med funktionsnedsättning 
förutsättningar att leva ett bra liv och delta i samhällslivet på lika villkor 
som andra. Stöd och service ska leda till goda levnadsvillkor även för 
personer med omfattande funktionshinder. I denna avhandling är en av 
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lagens 10 definierade insatser, boende med särskild service för vuxna 
(punkt 9 § 9), i fokus.  
 
Kunskapen om levnadsvillkor för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, oavsett ålder, i Sverige idag är bristfällig. De 
levnadsnivåundersökningar som gjorts är från 1990-talet och 
Socialstyrelsen, som har trots regeringsuppdrag inte fullföljt denna 
uppgift. Utifrån tillgängliga uppgifter kan konstateras att det fortfarande 
finns betydande skillnader i villkor och resurser för personer med och 
utan intellektuell funktionsnedsättning. I kapitlet som följer presenteras 
tidigare forskning och kunskaper om äldre med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras vardagsliv. 
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3.  Tidigare forskning 

Syftet med detta kapitel är att visa på den kunskap (eller avsaknad av 
kunskap) som finns när det gäller äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, deras vardagsliv och möjlighet till 
självbestämmande. 
 
Av de som är äldre med intellektuell funktionsnedsättning idag har 
många erfarenheter från tiden före avinstitutionaliseringen. Det finns en 
hel del studier som skildrar villkoren för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning före avvecklingen av vårdhemmen och direkt efter 
flytten till gruppboende (Stenström, 1995; Färm, 1999; Mallander, 1999; 
Kjellman, 2003). De har alla det gemensamt att de beskriver en tid när 
gruppbostäderna var en ny företeelse och flytten innebar ofta en stor 
omställning för de berörda.  
 
Att forska kring frågor som rör äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning innebär vissa svårigheter. De kan antas ha en del 
gemensamma villkor med medelålders personer med intellektuell 
funktionsnedsättning men de kan också antas ha vissa saker gemensamt 
med äldre personer generellt. Alla utsätts för åldrandets avigsidor och 
glädjeämnen på något sätt. Med tanke på den brist på forskning som rör 
just äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning generellt och 
deras möjlighet till självbestämmande speciellt kommer jag i detta kapitel 
att även att fokusera på självbestämmande för vuxna personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och för äldre personer i äldreboende. 
 

Äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning 
Om äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (med fokus på det 
sociala perspektivet) finns inga svenska studier förutom en nyligen 



42 

 

presenterad avhandling av Kåhlin (2015). Kåhlins studie fokuserar på 
åldrande och delaktighet för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som bor i gruppbostad. I likhet med flertalet 
internationella studier drar Kåhlin den kronologiska gränsen för när 
någon betraktas som äldre redan vid 50 år då deltagarna i hennes studie 
var i åldrarna 48 till 71 år. En anledning till detta kan vara att författaren 
studerar föreställningar och förhållningssätt inte enbart till äldres 
delaktighet utan även deras upplevelser av att åldras. Hon har observerat 
och intervjuat äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning som 
bor i gruppbostad och även deras personal. Resultatet visar att det finns 
en diskrepans mellan de äldres egna upplevelser och erfarenheter av att 
åldras och vara delaktiga jämfört med personalens beskrivningar. De 
äldre själva beskriver åldrandet som dubbelt och ger uttryck för att 
åldrandet innebär såväl fysiska som sociala och kulturella processer. 
Personalen beskriver främst de fysiska, kronologiska och somatiska 
förändringar som kan relateras till åldrandet. Avseende de äldres 
delaktighet, valmöjlighet och kontroll över vardagen så menar Kåhlin 
(2015) att detta begränsas, dels av de äldres egna sviktande fysiska och 
psykiska kapacitet men också av att personalen alltmer övertar och 
villkorar val och beslut för de äldre. Studien visar också att betydelsen av 
att åldras och vara äldre sällan diskuteras i gruppbostadens vardag. En 
konsekvens av detta är att åldrandet som fenomen osynliggörs vilket kan 
leda till att de äldre inte får ett adekvat stöd baserat på deras 
förutsättningar och behov relaterade till ålder.   
 
Kjellman (2003) har studerat hur förändringsprocesser i vardagen 
påverkar deltagarnas delaktighet. Hon studerade en grupp narkomaner 
och en grupp äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det 
är resultatet som rör de äldre personerna som är intressanta här. För den 
gruppen var det flyttprocessen från institution till mindre gruppbostad 
som var i fokus. Processen var tänkt att förändra de äldres vardag och 
öka deras möjligheter till delaktighet i samhället. Under en längre tid 
följde hon nio personer med intellektuell funktionsnedsättning före, 
under och efter flytten. Fem av de nio informanterna var i 70-årsåldern. 
De övriga var i 50-60 årsåldern. Resultatet visar att flytten inte blev så 
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lyckad med avseende på ökad delaktighet. Att flytta till en ny plats som är 
äldre innebar för de flesta att mötas av nya hinder och svårigheter. Precis 
som Fäldt & Krantz (2014) visar Kjellman hur ålder och 
funktionsnedsättning samvarierar och leder till ytterligare restriktioner i 
vardagen. Deltagarnas egen fysiska kapacitet försämrades på grund av 
åldersförändringar vilket ofta innebar en försämrad rörlighet och ett ökat 
beroende av stöd. Fritidsaktiviteterna uteblev och för flera innebar 
flytten en minskad möjlighet att röra sig i närområdet på egen hand då 
platserna var okända och upplevdes som otrygga. Från att ha rört sig på 
kända platser och deltagit i aktiviteter (både egna och organiserade) 
tillbringade de flesta nu tiden inom gruppbostadens väggar. 
 
I en litteraturöversikt från Malmö stads FoU-enhet (Fäldt & Krantz, 
2014) ges en översikt över internationell forskning om åldrande och 
intellektuell funktionsnedsättning. I rapporten fokuseras de sociala 
aspekterna av åldrandet och medicinska studier har huvudsakligen 
exkluderats. Rapporten tar upp bland annat pensionering, politik, val av 
boende, livshistoria och livets slut. Även i denna rapport belyser 
författarna avsaknaden av svensk forskning på området. De påvisar hur 
ålder och intellektuell funktionsnedsättning samvarierar och kan förstås 
utifrån ett intersektionellt perspektiv. Men de visar också att det inte 
enbart är ålder och funktionsnedsättning som samvarierar för dessa 
personer. Det gäller även för kategorierna ekonomi/klass, etnicitet och 
sexualitet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har varit 
beroende av ekonomisk ersättning från stat och kommun för sitt 
uppehälle då de aldrig förvärvsarbetat. Internationella studier visar att, 
när personer med intellektuell funktionsnedsättning åldras så tenderar 
deras sociala nätverk att krympa, kontakten med familjemedlemmar 
minskar och man skapar inga nya sociala kontakter (Bigby, 2008b). 
Personalen tenderar att bli allt viktigare och för många de enda kontakter 
som de identifierar som vänner.  
 
Det pågår en del studier med fokus på åldrande med intellektuell 
funktionsnedsättning i Sverige men förutom de ovan refererade 
studierna är det avsaknad av kunskap som är karakteristiskt för området. 
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Därför beskrivs i det följande några internationella studier. Det är på sin 
plats att påpeka svårigheten i att göra jämförelser mellan svenska och 
internationella förhållanden för äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Det beror dels på att villkoren för gruppen ser 
olika ut i olika länder med olika välfärdssystem men det finns också 
skillnader i vem som kategoriseras/diagnostiseras som utvecklingsstörd. 
Begreppsanvändning varierar mellan länder och i internationella studier 
görs ofta en delvis annan avgränsning när det handlar om att definiera 
någon som äldre utvecklingsstörd. Olika definitioner ger olika grupper 
och ett sådant exempel är när någon med intellektuell 
funktionsnedsättning åldersmässigt anses äldre. Inte så sällan dras den 
gränsen redan vid 50 – 55 år vilket bygger på tidigare erfarenheter av att 
personer med intellektuell funktionsnedsättning inte levde så länge. Idag 
är det dock så att medellivslängden närmar sig den för befolkningen i 
övrigt (Patja et al, 2000). 
 
Det saknas studier (med reservation för Kjellman, 2003; Kåhlin, 2015) 
som specifikt rör äldre personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar och deras möjlighet till delaktighet och 
självbestämmande. Däremot finns det skandinaviska studier som 
fokuserar på gruppboende för vuxna personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar, självbestämmande och deras relation till 
personalen. Äldre personer kan delvis tänkas ha andra erfarenheter av 
självbestämmande än de yngre. Det kan bero på åldersrelaterade 
funktionsnedsättningar som leder till ett ökat beroende men det kan 
också bero på att många av de äldre kan ha bott på de stora 
institutionerna där inflytandet och självbestämmandet i stort sett var 
obefintligt. Trots det är det troligt att de delar många erfarenheter med 
de yngre eftersom de befinner sig i samma beroendesituation. 
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Självbestämmande för vuxna personer med 
intellektuell funktionsnedsättning 
Eftersom det till stor del saknas forskning om självbestämmande för 
äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning får utgångspunkten 
tas i det nedanstående som tar upp forskning kring självbestämmande 
för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ett av de 
utmärkande dragen i LSS (SFS 1993:387) är betoningen på 
självbestämmande, valfrihet och integritet. Flera forskare (Tideman, 
2000; Tössebro & Lundeby, 2002) menar att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har små möjligheter att påverka och styra över de 
stora besluten i livet. Det är ovanligt att kunna bestämma över boendet, 
var man ska bo, vem man ska dela bostad med och vem som ska 
anställas som personal. Finlay et al (2008) menar att det är vanligt att det 
är de stora besluten i en persons liv som uppmärksammas. De menar 
istället att det är viktigare med ett fokus på de mindre, basala vardagliga 
besluten som kan öka brukarnas valmöjligheter och kontroll i vardagen. 
Antaki et al (2009) anser att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har begränsade möjligheter att besluta om såväl 
små som stora saker som påverkar deras liv. Flera forskare har studerat 
personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras möjligheter till 
självbestämmande och deras handlingsutrymme (bland andra Blomberg, 
2006, Karlsson, 2007; Widerlund, 2007; Jarhag, 2001; Mallander, 1999). 
Samtliga menar att det finns stora brister i brukarnas möjlighet till 
inflytande och självbestämmande. De brukare som själva kan hävda sina 
rättigheter eller har starka företrädare är också de som har störst 
inflytande över sina egna liv. Ohlin (2003) har studerat ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning som flyttar hemifrån. Det första egna 
boendet i en gruppbostad kom att omgärdas av regler och krav från 
personalen som ungdomar utan funktionsnedsättning vanligtvis inte 
utsätts för. Widerlund, (2007) kommer till slutsatsen att brukarnas 
möjlighet till självbestämmande är beroende av personalens 
möjligheter/kunskaper. Det krävs ”en förändring i praxis… att 
personalen arbetar aktivt för att stärka brukarnas självförtroende, lyssnar 
till och respekterar deras viljeyttringar, uppmuntrar dem att bestämma 
och undanröjer olika hinder som finns i deras omgivning” (Widerlund, 
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2007 s. 125). Aktiviteter såsom brukarmöten på gruppbostäder är en 
möjlighet att stärka brukarnas inflytande genom att låta dem uttrycka 
både missnöje och preferenser. I en studie av Jingree et al (2005) visar 
författarna att vid dessa brukarmöten var det personalen som hade makt 
att bestämma dagordning och fördela ordet till deltagarna. Brukarnas 
klagomål ignorerades, deras frågor eller klagomål omformulerades till 
mer positiva uttryck och det var ofta personalen som fattade de slutliga 
besluten. Jingree et al (2005) kommer till slutsatsen att personalens 
agerande kan bero på att de upplever ett dilemma, mellan å ena sidan att 
stödja brukarnas oberoende och individuella beslutsfattande och å andra 
sidan genomföra personalens organisatoriska uppdrag som innebär att de 
ska ge en god omsorg. En metod för att stärka brukarnas deltagande och 
inflytande beskrivs av Mansell & Beadel – Brown (2012) som ”active 
support”. Active support är en modell för att stärka brukarens inflytande 
och självbestämmande i vardagen genom att fokusera på interaktionen 
mellan brukare och personal. Målet är att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ska erhålla en aktiv och meningsfull vardag som 
utgår från aktiviteter och relationer som brukaren själv väljer utifrån eget 
intresse. Det gäller också att hitta rätt nivå på det stöd som personalen 
förväntas ge (Mansell & Beadel – Brown (2012). 
 

Självbestämmande för äldre i äldreboende 
Studier där makten visar sig i interaktionen mellan äldre och personal 
inom äldreomsorgen är sparsamma. En studie på området är Harnett 
(2010) som utgår från konkreta situationer i vardagen på äldreboende där 
den relationella makten kommer till uttryck. Hon visar att de äldre måste 
anpassa sina önskemål efter den rådande rutinkulturen, det vill säga 
personalens uppfattning om vad som är viktigt och effektivt. Harnett 
(2010) beskriver den ”trivialiseringsretorik” som personalen använder 
när de pratar om äldres möjlighet till inflytande. Genom att förminska 
och trivialisera de äldres klagomål legitimeras också de handlingar som 
begränsar de äldres inflytande. De äldres önskemål förhandlas och 
omvandlas för att passa in i rutinerna. De äldre har störst möjlighet att få 
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sina önskemål tillgodosedda om de ger uttryck för sina önskemål vid rätt 
tid och till rätt person. Precis som Folkestad (2003) beskriver när det 
gäller yngre/medelålders personer med intellektuell funktionsnedsättning 
utövar de äldre ibland motstånd och kan på så sätt skaffa sig ett visst 
inflytande. En strategi som brukarna använder motmakt på är att vägra 
göra avkall på rutiner och påminna om dem när de uteblir eller är 
försenade tidsmässigt (Harnett, 2010; Folkestad, 2003). 
 
Även äldre personer med demens använder motståndsstrategier. 
McColgan (2005); Nord (2011) beskriver hur personer med demens gör 
detta genom att ockupera en del av det gemensamma rummet på 
äldreboende. Genom att välja en plats och utse den som deras egen 
skapar de sig ett rum i rummet (McColgan, 2005). Personer med 
demenssjukdom anses vanligtvis inte kunna agera strategiskt men 
resultaten i studien visar på att personerna strävar efter att känna sig 
hemma och försöker att återskapa en hemlik känsla genom att välja sin 
egen sittplats och också försvara den gentemot de andra brukarna. På så 
sätt utövar de såväl autonomi som motstånd. McColgan (2005) beskriver 
att personer med demenssjukdom därför bör ses som aktiva deltagare i 
vardagen och socialt kompetenta att göra såväl val som motstånd.  
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4. Teoretiska och analytiska 

utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska referensramar vilka 
handlar om 1) självbestämmande/autonomi, 2) makt 3) interaktion och 
4) tidsgeografi. Brukarnas självbestämmande är den röda tråden genom 
hela avhandlingen. Därför ges först en redogörelse för teoretiska 
perspektiv på självbestämmande och hur de används i avhandlingen. 
Maktbegreppet är nära kopplat till självbestämmande och 
självbestämmande och dess motsats står i ett uppenbart förhållande till 
makt.. För att få kunskap om och analysera det som sker i interaktionen 
mellan deltagarna krävs ytterligare teorier. De möten som sker i 
gruppbostaden mellan brukare och personal är en ständigt 
återkommande del av vardagen. Hur man agerar för att kommunicera, 
vad och hur man kommunicerar och hur självbestämmande och makt 
kommer till uttryck i interaktionen studeras och analyseras utifrån ett 
interaktionistiskt perspektiv. Analyser görs av det direkta samspelet 
mellan brukare och personal och utgår från Goffman (1967/2005; 1974) 
och då främst hans tankar om interaktionsordningen men också hans syn 
på socialt tvång och totala institutioner (1961/1973). Tidsgeografins 
perspektiv som följer därefter används för att beskriva och synliggöra 
deltagarnas vardag, vad deltagarna gör, med vem och när. De strukturella 
och fysiska hinder och möjligheter som finns för självbestämmandet 
analyseras med hjälp av tidsgeografiska begrepp. Det tidsgeografiska 
perspektivet fokuserar på vardagens struktur och människans 
handlingsmöjligheter. Vad tidsgeografin inte lyckas fånga handlar dels 
om människors upplevelser men också deras interagerande i vardagens 
mikromöten. Detta perspektiv fångas däremot upp av Goffman 
(1967/2005; 1974) och hans perspektiv på möten och den ordning som 
bestämmer hur vi definierar såväl varandra som den situation som är för 
handen. 
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Självbestämmande 
Att leva ett gott liv är förknippat med att kunna bestämma själv och välja 
hur man vill ha det. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har 
under lång tid fått finna sig i att andra ansett sig veta vad som är bäst för 
dem. Numera håller det på att förändras och Svensson & Tideman 
(2007) beskriver hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning 
arbetar för ökad möjlighet att själva styra sina liv. Vikten av 
självbestämmande förs alltså fram av representanter för gruppen själva. 
Ytterligare ett argument är att självbestämmande är nära förknippat med 
livskvalitet. Studier visar på ett positivt samband mellan 
självbestämmande och livskvalitet. En hög grad av upplevt 
självbestämmande samvarierar med en upplevd positiv livskvalitet 
(Wehmeyer, 2007). 
 
I politiken på funktionshinderområdet är betoningen på själv-
bestämmande, valfrihet och integritet stark. Rätten till självbestämmande 
uttrycks också i de mänskliga rättigheterna och i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23).  
 

Perspektiv på självbestämmande för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning 
Den funktionshinderpolitiska debattören Ekensteen (2006) menar att 
människor med olika typer av funktionsnedsättning möter olika hinder 
för självbestämmandet. Han beskriver de hinder olika grupper kan möta 
utifrån tre dimensioner. Den första dimensionen handlar om den egna 
fysiska/intellektuella förmågan. När förmågan att fatta beslut eller att 
omsätta sina beslut i handling är nedsatt innebär det stora svårigheter att 
styra sin vardag. Den andra dimensionen handlar om individens möte 
med samhällets stödsystem. Otillräckliga stödinsatser och ett 
paternalistiskt bemötande kan ytterligare begränsa självbestämmandet. 
Den tredje dimensionen handlar om hur samhällets bristande 
tillgänglighet i stort kan utgöra hinder för självbestämmandet för 
personer med funktionsnedsättning. 
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Normaliseringsprincipen handlar om funktionshindrades rätt till samma 
livsvillkor som icke-funktionshindrade och lyfter fram vikten av 
självbestämmande. Principen har haft stor betydelse för 
funktionshinderpolitikens utveckling sedan dess, i Sverige men också 
internationellt. En av de viktigaste delarna handlar om rätten att, som 
funktionshindrad, själv kunna bestämma över sitt liv och sin vardag. 
Nirje (2003) skriver om personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
och självbestämmande i Nirjes tappning innebär att såväl individens 
önskemål som tillgång till valmöjligheter måste tillgodoses. Det innebär 
också att som funktionshindrad kunna ha inflytande på samhällsnivå, att 
delta i diskussioner och att kunna göra sin röst hörd. Sedan 1960-talet 
har flera författare påvisat betydelsen av självbestämmande för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning (se tex Söder, 1998; Barron, 2001; 
Stancliffe, 2001; Wehmeyer, 2007;  Widerlund, 2007).  
 
Flera olika perspektiv och definitioner på självbestämmande kan spåras i 
litteraturen, ett rättighetsperspektiv, ett psykologiskt/pedagogiskt 
perspektiv och ett ekologiskt perspektiv. Wehmeyer (2007) menar att de 
olika perspektiven har sitt ursprung i den filosofiska synen på autonomi 
vilket beskrivs senare i kapitlet. I det följande ges en övergripande 
beskrivning av de tre perspektiven vilka alla har betydelse för vilka 
möjligheter personer med funktionsnedsättning har att själv bestämma 
och styra över sina liv och sin vardag. 
 
Ett rättighetsperspektiv  
Självbestämmande som etisk princip bygger på de grundläggande 
mänskliga rättigheterna, vilka också betonas i gällande lagstiftning och i 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
(Ds 2008:23). Genom att slå fast att självbestämmande är en mänsklig 
rättighet innebär det att det gäller för alla människor. Det innebär att alla 
individer har samma grundläggande rättigheter men också samma 
skyldigheter (Blennberger, 2005). Rättigheterna uttrycks i lagar och 
författningar och anger de anspråk som människor kan ställa på det 
offentliga och vice versa. Blennberger (2005) menar att behov och 
fördelning av välfärdsresurser är starkt kopplade till detta perspektiv. 
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Solidaritet och humanitet hos enskilda medborgare är grundläggande för 
hur resurser ackumuleras och fördelas och hur behov blir synliggjorda. 
Blennberger (2005) lyfter fram åtta olika typer av rättigheter för den 
enskilde medborgaren, fördelade i tre grupper. I korthet handlar det om 
1) ”att få ha” - rätten till liv, juridiska rättigheter och skydd 2) ”att få 
göra” - samhällelig och kulturell delaktighet, demokratiska, politiska och 
ekonomiska rättigheter och 3) ”att få ta emot” – välfärdsresurser såsom 
hälso- och sjukvård, omsorg, bostad, arbete med mera. Lagstiftningen 
som ska tillgodose stöd och service till personer med funktionshinder är 
dels den generella lagstiftning som omfattar alla medborgare, främst 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
1982:763). När insatser enligt dessa lagar inte i tillräckligt hög grad 
tillgodoser och skapar jämlika levnadsvillkor för personer med 
funktionsnedsättning krävs lagstiftning som garanterar vissa särskilda 
rättigheter. Detta kan ses som positiv särbehandling och är motiverat när 
generella insatser inte är tillräckligt (Tideman, 2004; Kjellberg, 2002)..  
 
I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till 
medborgare (Prop. 1999/2000:79) betonas att personer med 
funktionsnedsättning ska betraktas som medborgare med samma rätt att 
bestämma över sina liv som andra och inte som personer som är 
beroende av hjälp och ”föremål för särskilda insatser”. Även i 
handlingsplanen framstår självbestämmande och delaktighet som 
centrala begrepp och inriktningen för framtiden var att undanröja hinder 
för funktionshindrades delaktighet (i en vid mening) i samhällslivet. 
 
Ett psykologiskt/pedagogiskt perspektiv 
Wehmeyer (2007) studerar självbestämmande ur ett psykologiskt-
pedagogiskt perspektiv, det vill säga hur självbestämmandet på 
individuell nivå kan läras och stödjas. Självbestämmandet ses som en 
förmåga som utvecklas under hela livet men grundläggs i barn- och 
ungdomsåren. Wehmeyer (1996) definierar självbestämmande som: 
 
”acting as the primary causal agent in one´s life and making choices and 
decisions regarding one´s quality of life free from undue external 
influence or interference” (Wehmeyer, 1996, s. 24). 
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Detta innebär att en person ska kunna göra val och fatta beslut som rör 
det egna livet och vardagen utan att påverkas eller störas av att andra. Att 
kunna välja och handla fritt och oberoende och ha kontroll över sin 
vardag innebär också att individen ska själv vara den som handlar aktivt. 
Kan man inte utföra handlingarna själv ska man kunna fatta beslut om 
hur man vill att det ska utföras. 

 
Wehmeyer (1996) listar de förmågor som konstituerar ett självbestämt 
beteende bland annat förmåga att:  

 
Välja, uttrycka önskemål 
Fatta beslut 
Lösa problem 
Sätta upp mål och uppnå dem 
Handla oberoende och ha förmåga att bedöma risker 
Intern locus of control (dvs att kontrollen ligger hos individen) 
Självmedvetenhet, självkännedom 
(Wehmeyer, 1996, s. 27, min översättning) 

 
Förutom dessa förmågor så nämner Wehmeyer (1996) även vikten av att 
kunna hävda sina rättigheter som en förmåga av betydelse för att kunna 
utöva självbestämmande. Wehmeyer (1996, 2007); Doll et al (1996) ser 
dessa förmågor ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och menar att 
de (i bästa fall) lärs in i barndomen. Vuxna personer som har lågt 
självbestämmande har förmodligen inte fått tillfälle och stöd att utveckla 
dessa förmågor i barndomen och saknar erfarenhet av situationer där de 
uppmuntrats att fatta egna beslut och styra sina liv. Förespråkare av detta 
psykologiska perspektiv lägger stor vikt vid de individuella förmågorna 
och interventioner för inlärning av förmågorna (Stancliffe, 2001). 
Omgivningens betydelse förnekas dock inte då det är omgivningen, till 
exempel lärare, föräldrar eller omsorgspersonal som måste tillhandahålla 
möjligheter för inlärning (Wehmeyer, 2007). Det är inte alltid det räcker 
att ha de individuella förmågorna och kunskap om sina rättigheter för att 
kunna utöva självbestämmande. Ward (1996) menar att också 
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omgivningens stöd och goda förebilder behövs. En person med 
funktionsnedsättning kan, precis som personer utan 
funktionsnedsättning, ha de förmågor som krävs för beslutsfattande och 
ändå inte fatta några beslut om inte omgivningen stöttar. Ward (1996) 
beskriver sin egen upplevelse av detta. Trots att han hade förmågan att 
fatta beslut och kunskap om sina rättigheter som funktionshindrad var 
han under en lång period helt upptagen av att vara tacksam (och tacka) 
för den hjälp han fick oavsett om den var bra eller inte. Anledningen 
beskriver han som rädsla för att otacksamhet kunde leda till att han blev 
lämnad utan hjälp. 
 
Ett ekologiskt perspektiv 
Abery & Stancliffe (1996) anlägger ett ekologiskt perspektiv på 
självbestämmande. Det finns flera teorier om självbestämm-
ande/autonomi och Abery & Stancliffe menar att psykologiska teorier 
fokuserar på individuella funktioner och förmågor medan filosofiska 
teorier fokuserar på vad som är rätt eller fel i relation till ett idealtillstånd 
att sträva efter men som få faktiskt uppnår. Författarna rekommenderar 
ett perspektiv som tar stor hänsyn till omgivningsfaktorer. Eftersom 
omgivningen ständigt förändras får den stor betydelse för hur/om 
individen kan utöva sitt självbestämmande. Ett ekologiskt perspektiv 
bortser inte från de individuella egenskaperna (förmågorna) men menar 
att individen och omgivningen påverkar varandra ömsesidigt. 
Omgivningen kan vara allt från föräldrar, personal, gode män, 
medboende, bostadens utformning, arbete och skola men också mer 
övergripande sociala strukturer som organisationer, ideologier och 
lagstiftning som påverkar individens liv (Abrey & Stancliffe, 1996; 
Stancliffe 2001). Omgivningen spelar en viktig roll när det gäller att såväl 
stötta som hindra individens självbestämmande. På en gruppbostad 
förändras omgivningen dagligen genom att personal kommer och går vid 
olika tider. Den enskilda personalens inställning och bemötande kan 
spela stor roll för hur individen kan uppnå självbestämmande. Många 
förändringar sker utan att den enskilde kan påverka dessa. Omgivningen 
kan förändras genom att någon medboende flyttar och nya boende 
flyttar in. Likaså kan organisatoriska förändringar påverka individens 
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möjlighet till självbestämmande. Det kan handla om rutiner för arbetet i 
gruppbostaden, personalbemanning, schemaläggning med mera.   
 
Under uppväxten spelar familjen en viktig roll när det gäller att lära och 
testa gränser för självbestämmandet. För vuxna/äldre personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är det för flera av dem personalen och 
de medboende på gruppbostaden som övertagit familjens roll och det är 
i den omgivningen och dagliga möten och samspel som 
självbestämmandet (eller dess motsats) möjliggörs (Abery, 1994). Äldre 
personer som har levt på institution större delen av livet har ofta haft 
små möjligheter att lära och utöva förmågor till självbestämmande.  
 
Sambandet mellan individuella förmågor, omgivningen och 
självbestämmande är komplext och enligt Stancliffe (2001) finns det inte 
tillräckligt med forskning som visar på vilka förmågor som är viktigast 
för att uppnå självbestämmande. Däremot så finns det forskning som 
visar på att möjligheten till självbestämmande mer beror på boendeform 
och antalet medboende än individuella förmågor och grad av intellektuell 
funktionsnedsättning. (Stancliffe, 2001; Kjellberg, 2002). I boendeformer 
med få boende och där ett mer individualiserat stöd ges finns ett större 
utrymme för självbestämmande för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Genom att förändra omgivningen och bemötandet 
kan självbestämmandet öka (Stancliffe, 2001). 
 

Självbestämmande och oberoende 

Det finns en benägenhet att sätta likhetstecken mellan autonomi och 
oberoende (Söder, 1989; Wehmeyer, 1998). Söder (1989) diskuterar 
övergången från ungdom till vuxenblivande för ungdomar med 
funktionsnedsättning och menar att det finns en föreställning om att 
självständighet och självbestämmande innebär att personen själv kan 
genomföra sina beslut, det vill säga omsätta dem i handling. Att vara 
oberoende av hjälp av andra ses som en förutsättning för 
självbestämmande vilket innebär en inskränkning av självbestämmandet 
för de som behöver stöd och hjälp i vardagen. 
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Bristen på autonomi springer ur en föreställning, som blandar samman 
beroende med bristande autonomi. Det faktum att man är beroende av 
andras hjälp har tagits till intäkt för att begränsa autonomin (…) En stor 
roll i detta spelar utbredda föreställningar om att människor med 
funktionsnedsättningar inte klarar av att ta ansvar för sina val och 
handlingar. (Söder, 1989, s.156). 
 
Söder skrev detta 1989 men senare forskning (Barron, 2001; Stancliffe, 
2001; Blomberg, 2006; Wehmeyer, 2007;  Widerlund, 2007; Kåhlin, 
2015) visar att självbestämmande och inflytande ännu inte har realiserats 
fullt ut för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Barron (2001) har studerat hur LSS-lagens intentioner om 
självbestämmande förverkligas för personer med funktionsnedsättning 
och hur autonomin kommer till uttryck i individens samspel med såväl 
föräldrar som professionella. Barron (2001) menar att autonomi och 
oberoende ofta ses utifrån ett individualistiskt och psykologiskt 
perspektiv där individuella förmågor och kompetens fokuseras. Den 
sociala kontexten och de relationer som individen ingår i påverkar dock i 
såväl möjliggörande som begränsande riktning för individens autonomi 
och självbestämmande. Barron (2004) visar att även kön har betydelse 
för hur självbestämmande möjliggörs eller begränsas för unga personer 
med fysisk funktionsnedsättning. Flickor var mer uppgivna och hade få 
erfarenheter av att själva göra val i livet. Flickorna var också mer 
beroende av sina mödrar. Pojkarna å andra sidan var mer självsäkra och 
gav uttryck för att det var upp till dem själva att ta för sig och tillförsäkra 
sig självbestämmande. Detta är ett mönster som rimligtvis följer män och 
kvinnor genom livet om inte tillfälle ges att göra nya erfarenheter. 
 
Även Wehmeyer (1998, 2006, 2007) menar att det finns en rad 
missuppfattningar när det handlar om självbestämmande för personer 
med funktionsnedsättning, bland annat att se oberoende av hjälp i 
vardagen som en förutsättning för att själv kunna styra sitt liv och fatta 
beslut (jmf Söder 1989). Wehmeyer menar vidare att självbestämmande 
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inte är något man gör och speciellt inget man kan göra för andra. Att 
själv fatta beslut innebär inte heller att besluten alltid måste vara bra och 
framgångsrika. De flesta människor som ses som självbestämmande 
fattar ofta beslut som inte är bra för dem och kan inte alltid ta ansvar för 
utgången av beslutet. Många vet t.ex. vad som är onyttigt (rökning, 
alkohol, för lite motion osv) men ägnar ändå tid åt att utöva 
ohälsosamma aktiviteter eller undviker att förändra sina vanor. Evelius, 
(2006) menar att det är en lika stor rättighet att få fatta dåliga beslut och 
utsätta sig för risker som att fatta bra och framgångsrika beslut. Personal 
som arbetar med att stötta personer med funktionshinder utsätts för 
dilemman mellan individens rätt till självbestämmande och att hindra 
beslut som kan leda till skada. Det är en balansgång mellan att ha tilltro 
och stötta och att överbeskydda den enskilde. Det är situationer som kan 
leda till ett paternalistiskt bemötande eller dess motsats – en låt-gå attityd 
där individen lämnas ensam att besluta och ta konsekvenser av 
handlande trots att personen kanske behövt stöd och vägledning 
(Evelius, 2006). 
 
Palmer (2010) menar att självbestämmande utvecklas under hela livet 
och att ha kontroll över sitt liv och sin vardag underlättar övergången 
mellan olika faser i livet (ungdom - vuxenblivande - ålderdom). Att åldras 
innebär förändringar på många plan såväl kroppsligt, hälsomässigt som 
socialt. Personer som åldras med intellektuell funktionsnedsättning 
behöver liksom andra kunskap och information om dessa förändringar 
för att kunna välja och fatta informerade beslut relaterade till det 
vardagliga livet (Palmer, 2010). Självbestämmande är relaterat till upplevd 
livskvalitet, ju högre grad av självbestämmande ju högre grad av 
livskvalitet (Wehmeyer, 2007). Att begränsas i sitt självbestämmande och 
leva i en vardag styrd av andra sänker den upplevda livskvaliteten och 
kan leda till inlärd hjälplöshet vilket ytterligare ökar beroendet av andra. 
 

Självbestämmande och val 

Beslutskapacitet och möjlighet att göra fria val är en av de förmågor som 
konstituerar självbestämmande (Stancliffe, 2001; Wehmeyer, 1996, 2007). 
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Wehmeyer (2007) menar att förmågan att göra val är en av de förmågor 
som oftast diskuteras i litteraturen. Stancliffe definierar val som ”making 
an unforced selection of a preferred alternative from two or more 
options” (Stancliffe, 2001 s. 92). Det innebär ett aktivt, frivilligt val som 
personen gör utifrån minst två valmöjligheter. Definitionen anger 
minimikraven för vad som kan räknas som ett val. Att passivt ta emot 
och rätta sig efter sådant som andra föreslår räknas således inte som ett 
val. När andra presenterar och bestämmer vilka alternativ individen har 
att välja mellan är det den lägsta nivån av val och innebär i realiteten att 
andra än individens själv har kontroll och att självbestämmande i princip 
saknas. 
 
Enligt Wehmeyer (2007) är förmågan att uttrycka preferenser, precis som 
förmågan att göra val, förknippad med självbestämmande. Personer med 
intellektuell funktionsnedsättning möter ofta flera hinder för att kunna 
uttrycka sina önskemål och göra val. Omgivningens föreställning är ofta 
att yngre personer med intellektuell funktionsnedsättning har färre 
önskemål och saknar förmågan att göra val, vilket resulterar i att det ofta 
är omgivningen som väljer åt dem. Det är viktigt för dessa ungdomar att 
lära sig och få tillfälle till bestämma själva så att de kan utveckla 
förmågorna genom livet (Wehmeyer, 2007). Ges inte möjligheten att 
välja och uttrycka önskemål i unga år kommer man som äldre att sakna 
erfarenheter och förmågor. Troligt är att man, som äldre, av 
omgivningen betraktas som att ha ännu färre preferenser än yngre 
personer med intellektuell funktionsnedsättning eller att inte veta vad 
som är bäst för en själv. Det blir en ond cirkel där tillfällena till 
självbestämmande blir färre och färre. Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning riskerar också att fråntas rätten att välja om eller 
pröva nya saker i livet, både i vardagslivet och när det gäller mer 
livsavgörande beslut. 
 

Sammanfattning självbestämmande 

Rättighetsperspektivet på självbestämmande utgår från lagstiftning och 
internationella konventioner som kommit till för att säkerställa individers 



58 

 

rätt att själva styra sina liv. För personer med funktionsnedsättning finns 
också LSS - en lag med särskilda rättigheter. Rättighetsperspektivet kan 
sägas vara grundläggande för de insatser som studiens informanter 
erhåller men ska också styra hur insatserna utförs. Rättighetsperspektivet 
kan i avhandlingen ses som förutsättning/bakgrund till de två andra 
perspektiv som jag har i fokus. Det psykologisk/pedagogiska 
perspektivet på självbestämmande fokuserar i hög grad på individuella 
förmågor och inlärning av dessa. I och med att inlärningen betonas så 
erkänns också omgivningens betydelse för att tillhandahålla möjligheter 
till självbestämmande. I det ekologiska perspektivet betonas 
omgivningens betydelse starkast. Det innebär ingen förnekelse av 
individens egna förmågor men omgivningen i form av till exempel 
personal, föräldrar och medboende betonas starkast. I denna avhandling 
utgår jag från ett ekologiskt perspektiv där omgivningens stöd framhålls 
som en av de viktigaste förutsättningarna för individen att kunna utöva 
självbestämmande. Men precis som Stancliffe (2001) menar jag att 
självbestämmande är en komplex process där hänsyn måste tas till såväl 
omgivningen, individuella förmågor och rättigheter.  
 
 

Autonomi ur ett filosofiskt perspektiv 

Autonomi som etisk princip bygger på de grundläggande mänskliga 
rättigheterna och betonas starkt i den svenska lagstiftningen och i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 
2008:23). Respekten för människors autonomi är ett centralt inslag i 
etiska teorier där människors rätt att fatta egna beslut spelar en stor roll. 
Enligt (SAOB, 2015) har ordet sitt ursprung i grekiskans autos (själv) och 
nomos (lagstiftning). Den ursprungliga betydelsen avsåg autonoma 
(självstyrande stater) men den har med tiden kommit utvidgats till att 
gälla individer och då i betydelsen personlig autonomi. Begreppet har 
flera olika betydelser såsom självständig, självbestämmande och 
självstyrande. Den personliga autonomin i betydelsen självbestämmande 
är det begrepp som används i denna avhandling. 
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Den tyske 1700-talsfilosofen Immanuel Kant och den engelske 1800-
talsfilosofen John Stuart Mill har varit betydelsefulla för utvecklingen av 
autonomibegreppet. Kant fokuserade på vilka egenskaper som 
kännetecknar en autonom person och att människors rätt att bestämma 
över sig själva och sina liv måste respekteras (Kant, 1997 s. 76) sv. Kant 
måste vi kunna tänka oss att det sätt vi väljer att handla på även måste 
gälla för andra människor i liknande situationer. Det vill säga att om vi 
anser att det är fel att stjäla eller begränsa någons handlingsfrihet så ska 
dessa plikter styra vårt handlande. En autonom person är då en person 
som handlar utifrån sina egna lagar. Enligt Kant utgår ett autonomt 
handlande från våra egna tankar och styrs av förnuftet men vi har 
samtidigt ansvar för att se hur andra kan påverkas av vårt agerande. Det 
finns enligt Kant några handlingar som det är vår absoluta plikt att 
undvika och ett exempel är självmord och bruk av droger. Då självmord 
skulle innebära att använda sig av sin egen person/kropp för att lindra 
lidande blir det ett brott mot plikten att inte använda sin person enbart 
som ett medel att nå ett annat mål. Detsamma gäller till exempel 
drogmissbruk och då skulle det i Kants anda vara andra människors plikt 
att förhindra detta och frånta individen dess självbestämmande. Mill, 
menade att autonomi handlar om frihet från tvång och möjligheten att 
fatta egna beslut och handla därefter. Social kontroll över individuella 
handlingar är nödvändig endast för att förhindra att våra handlingar 
skadar andra människors liv och välfärd (Mill, 1985).  I jämförelse med 
Kant är Mills syn på självmord och alkoholmissbruk att individen har rätt 
att göra vad han vill så länge det inte skadar andra människor förutsatt 
att individen är informerad om risker och skadeverkningar. Utifrån 
Kants perspektiv skulle det vara en plikt för de som ger stöd och omsorg 
till personer med funktionsnedsättning att hindra dem från att 
exempelvis använda alkohol eller tobak. Sett ur Mills perspektiv kan man 
inte tvinga eller manipulera någon utan personalen måste arbeta för att 
informera och stärka individens självbestämmande. 
 
Autonomibegreppet är komplext och definieras på något olika sätt i olika 
teorier. Följande två förutsättningar är viktiga i de flesta teorier; 
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Frihet från kontrollerande inflytande 
Förmåga till avsiktlig handling 

 
Ur ett filosofiskt perspektiv råder en autonom person över sitt eget liv, är 
förnuftig, medveten och oberoende av andra i sina val och beslut. Många 
teorier bygger på ett ideal som ligger utom räckhåll för de flesta 
människor. Collopy (1988) menar att alla människor begränsas av sådant 
som tid, plats, historia, samhälle och personlighet. Människor accepterar 
också inskränkningar i sin självständighet om det sker på ett anständigt 
sätt, t ex genom gemensamma regler på arbetsplatser, skolor eller i det 
offentliga rummet. Beroende av och hänsynstagande till våra närmaste, 
anpassning till samhällets lagar och normer gör också att vi inte alltid kan 
göra (eller gör) det som vi allra helst skulle vilja. Detta innebär att få 
personer eller de val de gör är helt autonoma. Autonomin kan, även för 
relativt autonoma personer, begränsas av tillfälliga orsaker som sjukdom 
eller samhällets restriktioner. 
 

Kompetens/förmåga 

Kompetens är en viktig del i autonomibegreppet och här avses 
människors förmåga att fatta adekvata beslut ur ett lagligt, socialt eller 
psykologiskt perspektiv. Historiskt har lagstiftningen tidigare utgått ifrån 
att en människa som inte kan sköta sina tillgångar eller bete sig på ett, ur 
samhällets perspektiv, acceptabelt sätt inte heller är kapabel att till 
exempel rösta, gifta sig eller fatta medicinskt relaterade beslut. Sedan 
1989 har lagen ändrats och det är inte längre möjligt att formellt 
omyndigförklara någon. Däremot kan personer som upprepade gånger 
fattar beslut eller gör val som leder till allvarlig skada för den enskilde 
tillförordnas en förvaltare. Då mister personen sin 
rättshandlingsförmåga, det vill säga förvaltaren övertar skötsel av 
ekonomi och den enskilde kan inte längre ingå avtal (Evelius, 2006). 
 
Enligt Beauchamp & Childress (1994) är en person kompetent att fatta 
beslut om personen har förmåga att förstå information, förmåga att 
bedöma informationen utifrån sina egna värderingar, förstå följderna av 
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det fattade beslutet och förmåga att fritt kommunicera sin vilja. 
Människors kompetens att fatta beslut kan variera beroende situation, tid 
och hälsotillstånd. Olika människor har olika förmågor och förmågan 
hos en individ kan variera från dag till dag. En person kan vara kapabel 
att fatta en del beslut men inte andra vid en och samma tidpunkt 
(Elander & Hermerén, 1989). Trots detta är det inte ovanligt att en 
person som ses som inkompetent att fatta beslut i en viss situation 
tillskrivs inkompetens i andra situationer också (Beauchamp & Childress, 
1994; Collopy, 1989).  
 
En person kan frivilligt överlåta beslutanderätten av vissa beslut och 
genomförandet av beslutet till någon annan. Ett sådant delegerat 
beslutsfattande kan innebära att självbestämmandet kan stödjas och 
bevaras längre för personer med nedsatt autonomi. En förutsättning är 
att dessa beslut som delegeras kan identifieras. Collopy (1989) menar ett 
delegerat självbestämmande är att betrakta som lika bra som eget 
beslutsfattande om det sker på rätt sätt och i rätt omfattning. Ett 
delegerat beslutsfattande kan dock ge upphov till missförstånd mellan 
individen och omgivningen. Att delegera beslutanderätten i en specifik 
fråga innebär inte att man gjort det i alla frågor (Collopy, 1989). Det 
finns en stor risk att omgivningen tolkar det så och agerar utifrån det. 
 

Paternalism 

Paternalism ses ofta som motsatsen till autonomi och innebär att 
bestämma vad som är bäst för någon annan utan dennes medgivande. 
Blennberger, (2005) definierar paternalism som:  
 

”… regler och handlingar (främst från det offentliga) som 
har en ingripande betydelse för livsföringen, genom att 
föreskriva ett handlingssätt, begränsa val- eller 
handlingsmöjligheter eller genom att göra insatser – 
oberoende av eller mot berörda personers egen vilja (och 
utan att det är fråga om frihetsinskränkningar beroende på 
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brottslighet eller regelverk som är samhälleligt nödvändiga, 
till exempel trafikregler).” (Blennberger, 2005 s.258) 

 
För personer under 18 år (barn) är paternalismen reglerad i lag och oftast 
accepterad (Evelius, 2006). När det rör vuxna är det mer komplicerat. 
Paternalism innebär inblandning i eller vägran att foga sig i den vuxnes 
uppfattning om vad som är bäst för honom/henne. Paternalismen kan 
utövas genom tvång, maktutövande, manipulering, lögn med mera 
(Beauchamp & Childress, 1994). Beauchamp & Childress talar om 
”svag” respektive ”stark” paternalism. Svag paternalism innebär att göra 
något som man bedömer som gott för en annan människa utan att 
inhämta dennes medgivande. Enligt författarna handlar det om att 
skydda personer som riskerar att skada sig eller sin omgivning på grund 
av beslut eller handling som inte grundar sig på rationella val eller för att 
det inte är möjligt att kommunicera med personen. Att agera för att 
skydda personen i sådana situationer ses som en skyldighet och något 
oundvikligt. ”Stark” paternalism å andra sidan innebär att ta över 
beslutsfattandet för någon annan för att man vill göra gott och anser sig 
veta bättre och inte vilja försöka inhämta den berörda personens 
synpunkter eller medgivande. Detta trots att personen kan anses som i 
huvudsak autonom och rationell. Tranöy (1994) beskriver detta som att 
göra en person ”moraliskt omyndig”. Ytterligare en skillnad mellan svag 
och stark paternalism kan vara att den svaga bara kommer till uttryck i 
vissa fall när det föreligger risk för att den enskilde ska komma till skada. 
Den starka paternalismen anger en syn på individen som en person som 
inte kan fatta rationella och kompetenta beslut. Stark paternalism i ett fall 
kan tänkas användas mer slentrianmässigt och riskerar spilla över i alla 
vardagens situationer. 
 

Makt 
Alla människor finns i sammanhang med andra människor. De har olika 
roller och positioner i olika sammanhang, vilket blir särskilt tydligt när 
någon behöver och är beroende av andra för att vardagslivet ska fungera. 
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Självbestämmande står därmed i en uppenbar relation till makt. Goffman 
har ägnat stor del av sitt författarskap åt makt och hur makten kommer 
till uttryck i sampelet mellan människor. Goffman (2005) bidrar med ett 
underifrån-perspektiv. Han utgår från det vardagliga face-to-face mötet, 
hur människor identitet formas av själva interaktionen med andra och av 
hur de uppfattas av andra. Goffman (2005) beskriver hur vardagens 
möten formar våra liv inom en redan befintlig institutionell och kulturell 
struktur och hur diskurserna institutionaliseras och blir en del av 
organisationens struktur.  
 
Enligt Foucaults (2003; 1982) relationella maktbegrepp är makt något 
som uppstår i interaktionen mellan människor. Det är inte en egenskap 
som en människa besitter utan något som skapas i varje möte. I 
Foucaults tappning handlar det inte om vem som har eller inte har makt 
utan snarare om vilka konsekvenser makten får för människor. Kunskap 
har en viktig roll då Foucault menar att kunskap och makt är förenade 
med varandra. Hans tanke var att makt inte kan utövas utan kunskap och 
att kunskapen skapar makt. Det blir därför mer en fråga om hur makten 
framställs och hur man använder sig av makten. 
 
Inom det sociala arbetet är asymmetriska relationer vanliga. Det är 
relationer i situationer där en part står i beroendeförhållande till den 
andre (Blennberger, 2005) och makten ligger hos socialarbetaren som har 
kunskap och resurser som klienten efterfrågar. Bemötandet i dessa 
situationer blir avgörande för om klienten upplever sig vara delaktig och 
ha självbestämmande. 
  
När socialarbetare och klienter möts omformas och bemöts klientens 
behov utifrån de resurser som socialarbetaren och systemet har till sitt 
förfogande, inte utifrån de problem och önskemål som klienten faktiskt 
ger uttryck för. Järvinen (2002) menar att systemet på så sätt skapar 
klienten. Järvinen skriver om mötet mellan socialarbetare, i första hand 
socialsekreterare och deras klienter, men menar att det är applicerbart på 
alla möten mellan klienter och samhällets välfärdsinstitutioner. I 
omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning finns det 
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normerade föreställningar om hur personer med intellektuell 
funktionsnedsättning bör leva sina liv, som ett resultat av organisationens 
struktur och de rutiner som de professionella utvecklar. Dessutom finns 
det i dessa organisationer en mer eller mindre uttalad tanke om att målet 
med omsorgen och stödet också är förändring och normalisering, det vill 
säga att personer med t ex intellektuell funktionsnedsättning ska ”tränas” 
och ”läras” ett ”normalt” liv (Ineland m fl, 2009). Detta kan se som ett 
uttryck för makt och Foucault (1974/2003) menar att maktens verktyg är 
disciplinering. Den normaliseringsprincip som förespråkas av Nirje 
(2003) står i ett uppenbart motsattsförhållande till träning och 
disciplinering. Enligt Nirje (2003) är det livsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning som ska normaliseras, inte personerna.    
 

Makten och rummet 

Foucault (1991) beskriver övervakning och disciplinering som maktens 
yttersta uttryck. Han bygger på Jeremy Benthams tankar när han 
beskriver sitt ”panopticon”. Det är en byggnad som stått modell för alla 
olika typer av institutioner och även institutioner för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Ett ”panopticon” ger genom sin 
arkitektur, med stora fönster och torn, personal som arbetar på 
institutionen möjlighet att övervaka fångar eller intagna utan att de vet 
om att de blir övervakade. Den som har kontroll över rummet har också 
förutsättningar att kontrollera individer. Men Foucault menar också att 
där det finns makt finns det också motstånd och att göra motstånd 
handlar i många fall om att undvika övervakning ”avoiding gaze” 
(Foucault, 1991). Hos de gruppbostäder som byggdes på 1990-talet kan 
man spåra drag av Foucaults panopticon. Fyra till fem lägenheter 
byggdes runt en gemensam lokal. De flesta lägenheter hade sina 
ytterdörrar mot gemensamhetslokalen där också personalen oftast vistas. 
På så sätt har de kontroll över de boendes görande och rörelser.  
 
Goffmans begrepp ”frame” innebär att avgränsa något från något annat 
(Persson, 2012). Gruppbostäder är till stor del ”avgränsade” det vill säga 
allmänheten har mycket lite insyn i vad som händer inne i boendet och 
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hur omsorgen bedrivs där. Folkestad (2003) menar att även om många 
gruppbostäder är placerade i villaområden så är det lätt att identifiera 
dessa då de avviker från omgivningen. De har ofta, till skillnad från 
omgivande villor, en stor parkeringsplats för personalens bilar och ibland 
också skyltar som talar om att parkering endast är till för personal 
(Sandvin et al, 1998).  Gruppbostaden kan ses som den inramning inom 
vilken det skapas en viss mening och ges en speciell betydelse åt det liv 
som levs där. Den mening som ges inom ”ramen” behöver inte vara den 
samma som de som står utanför ”ramen” tillskriver den. Detta kan sägas 
spegla rumsligheten. En ”frame” kan enligt Goffman vara ett konkret, 
bestämt rum men det kan också likaväl vara något mera abstrakt som t 
ex vår upplevelse av och tolkning av en situation/händelse. Det är våra 
erfarenheter som styr hur vi definierar en situation (Goffman, 1974) 
vilket kan förklara vilka olika inställningar till vardagliga situationer som 
kan finnas hos omsorgspersonal och boende på gruppbostäder. De som 
har lång erfarenhet av institutionsliv socialiseras tidigt in i ett liv av mer 
beroende av stöd och hjälp av personal än om de levt ett liv utanför 
institutioner. På samma sätt har personalen socialiserats in i ett arbetssätt 
där det är svårt att bryta synen på de boende som mer hjälpbehövande 
och beroende än de skulle behöva vara. Enligt Persson (2012) är 
Goffmans begrepp frame:  
 

”… inte endast en situationsdefinition, utan också en 
inramning av ett sammanhang, […], den sociala dynamik 
som engagemang, erfarenheter och annat fogas in i”. 
(Persson, 2012 s. 290). 

 
Mönster i människors aktivitet, innebörden i en aktivitet eller interaktion 
bestäms av att situationen förstås på ett visst sätt av de inblandade. Med 
Goffmans ord – ”Vad är det som pågår här?” (Goffman,1974:8). Den 
tolkning (definition) som individen gör av en situation leder också till att 
vissa handlingsalternativ framstår som mer möjliga än andra. Det sätt 
som individen tolkar och väljer att handla på visar vilken innebörd 
situationen tillskrivs. Delar deltagarna en gemensam tolkning av 
situationen, om inte – vems definition/tolkning kommer att dominera 
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och bestämma handlingsalternativen?  Goffman menar att 
tolkningen/definitionen inte är fastslagen en gång för alla utan det är en 
process i förändring. Subtila förändringar kan ändra interaktionens 
innehåll och försök att reparera/korrigera felsteg kan leda till att nya 
tolkningar och därmed att nya handlingsalternativ blir möjliga.  
 
All interaktion föregår någonstans och rumsligheten avspeglas i 
Goffmans begrepp främre och bakre region. Goffman (1959/1988) 
avgränsar sig till interaktion som sker face-to-face och menar att social 
interaktion är ett sätt för människor att via kommunikation kunna 
kontrollera sin vardag och sin omgivning. Interaktionen sker på såväl 
offentliga som privata platser och det är närvaron av publik och insyn i 
det som händer som anger skillnaden mellan det främre (offentliga) 
rummet och det bakre (privata) rummet. I det offentliga rummet är vi 
sedda av andra medan vi i det privata rummet kan slappna av och 
förbereda oss på vårt offentliga framträdande. Hur mycket tillgång till 
offentliga respektive privata rum man har varierar. De äldre personerna 
med intellektuell funktionsnedsättning i gruppboendena i denna studie 
behöver mycket stöd, även i intima situationer. Det innebär att inte ens 
sovrum och toalett fungerar som privat bakre region för dem. De har 
oftast sällskap av personal i dessa rum och då blir även de rummen som 
främre regioner i stället för bakre regioner, vilket de är för personer som 
klarar sig utan stöd. 
 
Goffman (1974) beskriver även en tredje region, nämligen ”utsidan”. 
Gruppbostäder kan ses som institutioner inom vilkas väggar det finns 
såväl bakre som främre regioner. Gruppbostadens ytterväggar avskärmar 
den däremot från det som finns på ”utsidan”. De som befinner sig på 
denna utsida kallar Goffman för ”utomstående” (1974, s.120). Det är de 
utomstående som är tänkbar publik och de framträdanden som visas upp 
på utsidan kan vara lika eller skilja sig mycket från det som faktiskt sker i 
insidans bakre och främre regioner. 
 
Den fysiska miljön, rummet, ger ramar som påverkar såväl boende som 
personal (och utomstående). Personer med intellektuell funktions-
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nedsättning har ofta betydligt mindre tillgång till privata rum än andra 
eftersom beroendet av andras stöd gör det mesta av livet publikt, 
åtminstone inför personalen. 
 

Makten och samspelet 

Förhållandet mellan brukare och personal i omsorgssituationer beskrivs 
ofta som ett asymmetriskt förhållande. Relationen mellan den som ger 
och den som får innehåller alltid en maktaspekt. Denna makt är inte 
alltid uttalad utan kan döljas bakom välvilja och omsorg. Personalen har, 
i kraft av sin kunskap och att vara givare av hjälp ett maktövertag. 
Järvinen (2002) beskriver (med inspiration från Bourdieu) relationen 
mellan hjälpare och mottagare som en gåvorelation där mottagaren 
förväntas ge något tillbaka för att visa tacksamhet för den hjälp de har 
fått. Om tacksamheten uteblir definieras mottagaren som ”otacksam” 
och Järvinen menar att detta ytterligare befäster maktasymmetrin och 
visar på givarens moraliska övertag.  
 
Goffman intresserar sig främst för hur ordning upprätthålls och skapas i 
interaktionen. Men också att interaktionen och hur vi uppfattar att andra 
ser på oss också påverkar hur vi ser på oss själva och hur vår 
självuppfattning och identitet skapas i samspel med andra. I den 
vardagliga interaktionen blir det tydligt vad och hur självbestämmande 
alternativt paternalism kommer till uttryck. I samspelet med andra visar 
vi vilka vi är och hur vi vill uppfattas. Beroende på hur väl vår 
interaktion lyckas kommer individen att tillskrivas olika roller (Goffman, 
1974).  
 
Socialt samspel ger möjlighet att utöva kontroll och makt i relationen. 
Goffmans (1967/2005) uppföranderegler blir till makt när någon med 
mer ”kunskap” agerar på ett sätt som inte går att motsätta sig utan att 
någon av de agerande tappar ansiktet. Den som definierar situationen 
och sätter spelreglerna är också den som har makten i situationen. 
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Interaktionsordningen 
 
Interaktionsordningen kan ses som Goffmans försök att visa hur 
interaktion på en mikronivå kan påverka makrostrukturen. Genom 
denna ordning skapas sociala strukturer, de vidmakthålls och 
reproduceras (Goffman, 1963) och konsekvensen blir svårföränderliga 
strukturer. Hur individer handlar i varandras närhet styrs av det som 
Goffman kallar interaktionsordningen. Interaktionsordningen består av 
uppföranderegler för interaktionen, en korrektionsprocess som tar vid 
när interaktionen riskerar att misslyckas och när vi fjärmar oss från 
interaktion.  
Interaktionsordningen ger anvisningar till individen att agera på ett visst 
sätt och så länge de agerande håller sig till interaktionsordningen kan den 
i viss mån förutsägas (Persson, 2012). Goffman (2005) menar att 
deltagarna strävar efter att hela tiden upprätthålla interaktionsordningen. 
När de agerar på oväntade sätt bryts ordningen och deltagarna agerar för 
att återställa den. Individerna visar varandra respekt genom att hålla sig 
till spelets regler. När de håller sig till reglerna för interaktionen visar de 
även respekt för själva ordningen.  
 
Goffman (1983) anger att möten har en bestämd ordning (”interaction 
order”) och att deltagarna bär med sig erfarenheter av ”den andre” från 
tidigare möten (eller möten med liknande personer). Dessa erfarenheter 
är avgörande för vad deltagarna förväntar sig av varandra i mötet.  
 

”It is plain that each participant enters a social situation 
carrying an already established biography of prior dealings 
with the other participants – or at least with participants of 
their kind; and enters also with a vast array of cultural 
assumptions presumed to be shared” (Goffman, 1983:4). 

 
Att vara i någons fysiska närhet innebär både möjligheter och risktagande 
(Goffman, 1983). Vi kan i vissa fall riskera att bli utsatta för fysiskt våld 
eller att få vår rörlighet begränsad. Men vi är också sårbara när det 
handlar om andras ord och gester. Hur vi uppfattas av andra och hur vi 
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själva uppfattar den vi interagerar med säger något om hur vi i 
förlängningen kommer att uppfatta oss själva. I mötet med andra 
använder vi olika strategier för att övertyga den andra om uppriktigheten 
i vårt framförande. 
 
Persson (2012) beskriver interaktionsordningen som både rituell och 
sårbar. Det rituella i interaktionsordning är det sätt på vilket deltagarna 
håller sig till underförstådda och kulturellt färgade regler för 
interaktionen/samtalet. Goffman (1971) beskriver att det finns regler för 
hur vi inleder/avslutar ett samtal, i vilken ordning vi pratar och hur vi 
tittar på varandra under samtalet. Gester och kroppsspråk hjälper oss att 
forma vår uppfattning av den andre. Genom att tolka, inte bara vad den 
andre säger utan också hur han/hon gestikulerar och positionerar sig i 
mötet formar vi vår uppfattning och vårt sätt att bemöta den andre. 
Interaktionen blir sårbar när deltagarna gör felsteg som riskerar 
ordningen. Det kan handla om uttalade verbala kränkningar men det kan 
lika gärna räcka med en blick som kommunicerar något utanför reglerna 
(Goffman, 1971). 
 
Personerna i denna avhandling, som alla är äldre och bor i gruppboende 
(och har bott på institution nästan hela livet), kan tänkas bära med sig 
många erfarenheter av tidigare möten/situationer där ordningen har 
brutits eller bevarats. Möten nu och i framtiden styrs av de förväntningar 
deltagarna bär med sig och får dem också att anpassa sig (eller göra 
motstånd) utifrån hur de tror att nästa möte kommer att bli. På samma 
sätt kan personalen tänkas bära med sig erfarenheter och föreställningar 
från tidigare möten. Regler för uppförande i mötet blir viktiga och när 
dessa inte uppfylls hotar interaktionsordningen att bryta ihop. När någon 
av deltagarna gör avsteg från reglerna kan det leda till känslor av olust 
(och i värsta fall en scen) men också till sanktioner för att korrigera 
regelbrottet. Enligt (Persson, 2012) handlar det oftast om moraliska 
sanktioner i form av gillande/ogillande snarare än bestraffningar. 
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Definition av situationen 

En situation är enligt Goffman (1983) det sammanhang när två eller flera 
individer befinner sig i varandras omedelbara närhet och där de har 
möjlighet att observera och påverka varandra. De roller vi har i 
interaktionen (och som vi identifierar oss med) är förknippade med 
förväntningar och skyldigheter som medföljer rollen. Vi har en moralisk 
skyldighet att följa dessa regler eftersom det förväntas av den vi 
interagerar med. Det kan ses som en koordinering av förväntningar och 
skyldigheter från båda parter (Goffman, 1970). De agerande har en 
moralisk plikt att leva upp till skyldigheter och förväntningar i samspelet. 
 
Kontexten påverkar vårt agerande i situationen och det i sin tur 
samverkar med interaktionsordningen – vi anpassar vårt sätt att samspela 
beroende på hur väl vi känner personen vi interagerar med. Goffman 
(1983) menar att olika situationer kräver olika uppföranderegler. De 
personer vi bara är ytliga bekanta med kan vi nöja oss med att bara hälsa 
och prata lite väder med. Har man en närmre relation krävs ett annat 
förhållningssätt. Vi pratar t ex mer om oss själva och vad som har hänt 
oss den senaste tiden. Samtalet och interaktionen anpassas efter den 
relation som de interagerande deltagarna har och det sammanhang de 
befinner sig i. När vårt uppförande i interaktionen anpassas på detta sätt, 
blir det också rutiniserat och rituellt och på så sätt blir 
uppförandereglerna institutionaliserade och en del av den institutionella 
ordningen.  
 
Kunskap om ”den andre” och kontexten är viktigt för att deltagarna i 
interaktionen ska kunna identifiera situationen och ge ett korrekt 
bemötande. Enligt Goffman (1974) söker deltagarna hela tiden kunskap 
om varandra för att kunna förutsäga vad som kommer att hända i 
interaktionen. Förmågan att definiera situationen bygger på förmåga att 
tolka omgivningen. De förväntningar som finns på uppförande behöver 
deltagarna kunna förutsäga för att kunna uppföra sig enligt reglerna. Hur 
vi definierar situationen får konsekvenser för hur vi kommer att agera i 
interaktionen Goffman (1974).  I en given situation kan vissa handlingar 
vara mer passande och andra handlingar mindre lämpliga. Vad som 
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avgör en handlings lämplighet i situationen avgörs av deltagarnas attityd 
och vilken betydelse de tillskriver handlingen (Goffman, 2005). I 
vardagen på en gruppbostad kan ramen sägas vara institutionell, det vill 
säga, den interaktion som utspelar sig kan i flera fall vara på förhand 
definierad och rutiniserad. Samtalen, och vad som är på agendan, kan ha 
ett givet mål. Å andra sidan är gruppbostaden vardag för de som bor där 
och vardagen innehåller samtal och interaktion som gör avsteg från den 
agenda och den struktur som det institutionella samtalet förväntas följa. 
 
Collins (2004), som byggt vidare på Goffmans interaktionsritualer menar 
att situationer, där vi lyckas med interaktionen och blir bekräftade av den 
andre, leder till spiraler av emotionell energi som vi bär med oss till 
framtida möten. Men, motsatsen gäller också, mindre lyckade möten (där 
vi blir tillrättavisade, hotade osv) där vi utsätts för någon form av 
sanktion skapar en negativa emotionell energi. Om den återkoppling som 
vi får i interaktionen är positiv eller negativ spelar roll för hur vi själva 
kommer att förhålla oss i framtida möten. I denna studie är det tänkbart 
att de äldre informanterna bär med sig erfarenheter av både positiva och 
negativa möten som format deras möjligheter till självbestämmande och 
när det gäller att uttrycka önskemål och ta initiativ. Har de fått stöd och 
uppmuntran i dessa situationer ökar förmodligen deras benägenhet att 
uttrycka vilja i framtiden samtidigt som negligering och tillrättavisande 
kan göra att de avstår från detta då det ändå inte leder till att deras 
önskemål uppmärksammas. 
 

Uppföranderegler 

När interaktionsordning blir sårbar och hotar att bryta samman beror det 
på att någon av deltagarna inte förmått att leva upp till hur man ska 
uppföra sig i liknande situationer. På så sätt får uppförandereglerna en 
moralisk aspekt. Om vi medvetet eller omedvetet inte kan följa reglerna 
kan det leda till känslor av skam, olust och genans. Det kan också leda till 
att vi får utstå tillrättavisningar och sanktioner när vårt uppförande inte 
följer reglerna. Frågan är vems regler som blir tongivande i asymmetriska 
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relationer. Den som har makten i relationen har också makt att definiera 
situationen. 
 
Interaktionsordningen utgår från de allmänt accepterade regler för 
uppförande som finns i samhället (Persson, 2012). Enligt Goffman 
(1967/2005) påverkar uppförandereglerna individen på två sätt vilka också 
kan innebära en begräsning av individens handlande. Det finns 
förpliktelser kring samspelet som ses som moraliska plikter som anger hur 
individen bör uppföra sig. Det finns också förväntningar som handlar om 
hänsynstagande till andra. Goffman (1967/2005) ger som exempel att 
sjuksköterskor är förpliktigade att följa medicinska regler men de 
förväntar sig också att patienterna ska vara följsamma och gå med på 
behandlingen. Denna följsamhet menar Goffman kan ses som en 
förpliktelse för patienten och patienten har å sin sida förväntningar om 
att sjuksköterskan gör och kan sitt jobb. Goffman ser detta som något 
allmängiltigt: 
 
”what is one man´s obligation will often be another´s expectation” 
(Goffman, 1967/2005 s. 49) 
 
Förpliktelserna, menar Goffman (1967/2005) kan av individen ses som 
antingen en plikt man fullföljer för att det är något man önskar och vill 
eller som något betungande man gör mer eller mindre mot sin vilja. Men, 
säger Goffman, en och samma förpliktelse kan vara önskvärd vid ett 
tillfälle och oönskad vid ett annat. När man kan tjäna något själv på att 
uppfylla dem kan det vara önskvärt på samma sätt som det kan vara 
betungande när andra försvårar utförandet eller när det är andra som 
tjänar på det. Ett generellt exempel kan vara en förälders plikt att laga 
mat och förse sina barn näringsrik kost. När barnen tycker om maten 
och är på bra humör blir måltiden en (och matlagningen) en trivsam 
plikt. När barnen vid ett annat tillfälle inte tycker om maten, är trötta och 
kanske bråkiga blir matlagningen och måltiden något påfrestande som 
bara ska klaras av så snabbt som möjligt. 
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Goffman (1967/2005) skiljer också på symmetriska och asymmetriska 
uppföranderegler. De symmetriska reglerna gäller för alla och innebär att 
vi har samma förväntningar på andras uppförande som andra har på vårt 
eget uppförande. Allmän artighet och budorden, att man inte ska ljuga 
eller stjäla är exempel som gäller alla i samhället. De asymmetriska 
reglerna innebär ett avsteg från den allmänna ordningen och innebär att 
förväntningar och skyldigheter på uppförandet är olika beroende på 
hierarki, som när en person behandlar andra på ett annat sätt än 
personen själv blir behandlad. Reglerna blir asymmetriska när deltagarna 
har olika förväntningar och förpliktelser gentemot varandra. Relationen 
mellan brukare och personal på gruppbostäder är tveklöst asymmetrisk. 
Brukarna kan ha olika förutsättningar att förstå och handla utifrån 
reglerna. De är beroende av personalens stöd och kunskap i många 
situationer och det är troligt att det finns specifika (underförstådda) 
regler för hur brukarna bör uppföra sig gentemot personalen och andra 
regler för hur personalen bör behandla brukarna. Hur asymmetrin 
perspektiveras i interaktionen visar sig också genom hur personalen 
förhåller sig till brukarnas önskemål och uttryckta vilja. Det kan handla 
om till vilken grad personalen stödjer, uppmuntrar respektive ignorerar 
och manipulerar brukaren. Antingen brukaren ses som ett handlande 
subjekt, med intentioner och ansvar för sina uttryck eller det motsatta, 
visar sig detta (och effekterna av det) i interaktionen. 
 

Fokuserad/ofokuserad interaktion  

Fokuserad respektive ofokuserad interaktion handlar om den grad av 
engagemang som deltagarna bidrar med i mötet. När två eller fler 
personer är i varandras omedelbara närhet och har ett gemensamt 
intresse och samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål uppstår ett 
möte (Goffman, 1963). Ett typiskt tecken på fokuserad interaktion är när 
det uppstår turtagning i samtalet men det gäller även den icke-verbala 
kommunikationen, till exempel turtagning med gester och blickar 
(Goodwin & Goodwin, 2004). Ofokuserad interaktion är dess motsats. 
Vi noterar personens närhet men vi går inte in i ett möte. Av artighet slår 
vi kanske ner blicken när vi åker hiss med andra personer eller tittar bort 
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när någon talar i telefon offentligt. Persson (2012) beskriver sin syn på 
fokuserad/ofokuserad interaktion som ett kontinuum där den ena 
ytterligheten är fokuserad interaktion (ett möte) och den andra 
ytterligheten är ofokuserad interaktion (ett icke-möte). Mellan dessa 
poler finns den hänsynsfulla ouppmärksamheten där vi ger någon 
tillräckligt mycket uppmärksamhet för att de ska veta att vi har sett dem 
men samtidigt balanserar vi uppmärksamheten så att inte den andre ska 
känna sig utpekad. I avhandlingen studeras hur självbestämmandet eller 
dess motsats kommer till uttryck i interaktionen. En väsentlig del blir då 
om och i så fall hur de interagerande förhåller sig till varandra. Det vill 
säga samarbetar de kring gemensamma mål eller underlåter de att 
uppmärksamma varandra? 
 

Ansikte och ansiktsarbete 

Ansiktet är enligt Goffman (1967/2005) den bild som individen skapat 
och förmedlar i samspelet med andra. Ansiktet är ”det positiva sociala 
värde en person faktiskt gör anspråk på för egen del” (Goffman, 1970 s. 
11) och ansiktet kräver respekt. I interaktionen visar deltagarna till vilken 
grad de tillskriver varandra denna respekt. Ansiktsarbetet (face-work) 
handlar om de ritualer individen använder för att ”behålla sitt ansikte, att 
undgå att förlora det, att rädda det om det förlorats och att hjälpa andra 
att behålla och/eller rädda sitt ansikte” (Persson, 2012, s.55). Detta 
innebär också att deltagarna har förväntningar på varandras uppförande. 
Hur man agerar i situationen som är för handen förväntas 
överensstämma med personens agerande i andra liknande situationer och 
vara i linje med personens sociala position. Ansiktet är inte statiskt utan 
beroende på situationen och de personer som interagerar med varandra. 
Att upprätthålla ansiktet är förknippat med positiva känslor för de 
inblandade och att förlora ansiktet kan leda till negativa känslor 
(Goffman 1967/2005). Det är också tänkbart att detta leder till spiraler 
av emotionell energi (jmfr Collins, 2004). Positiv emotionell energi skull 
då leda till en ökad möjlighet att bevara ansiktet i liknande situationer i 
framtiden. När ansiktet hotas i samspelet försöker individen återställa 
jämvikten och Goffman (1967/2005) beskriver de ritualer som 
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deltagarna använder sig av. Undvikande av situationer/interaktioner där vi 
riskerar att tappa ansiktet är det säkraste sättet. Om vi redan befinner oss 
i situationer där vi själva eller den andre agerande håller på att tappa 
ansiktet krävs i stället korrektion för att återställa situationen till det 
”normala”. Den korrektionsprocess som Goffman (1967/2005) 
beskriver innebär att individen tar på sig ansvaret för att uppmärksamma 
(utmanar) den andres dåliga uppförande. Därefter erbjuds personen en 
chans att rätta till överträdelsen och ställa allt till rätta. Personen bör då 
acceptera erbjudandet och förklara sig på ett tillfredsställande sätt. Ett sätt 
som deltagarna kan använda för att rädda varandras ansikte är skrattet 
(Adelswärd, 1989). När man accepterar ett skämt eller faller in i skrattet 
ger man personen ansiktet tillbaka eller alternativt räddar varandras 
ansikte. När personen förklarat sig och fått förlåtelse från de andra 
agerande är det på sin plats att visa tacksamhet över att man blivit 
förlåten och fått sitt ansikte tillbaka. Goffman (1967/2005) beskriver 
också vad som händer om inte erbjudandet accepteras. Ett viktigt avsteg 
är när personen som begått felsteget inte hörsammar utmaningen och 
följer korrektionsprocessen. Om personen vägrar och fortsätter med sitt 
kränkande beteende kan en scen utspela sig där känslor som ångest och 
ilska kan vara ett uttryck för att man skadat en annans ansikte eller 
förlorat sitt eget ansikte. Relationen mellan brukare och personal i 
gruppbostaden är en asymmetrisk relation och personalen har makt att 
bestämma över både vardagens utformning och vilka uppföranderegler 
som ska gälla. I gruppbostadens vardag är det viktigt att vara medveten 
om detta och att ett avsteg från korrektionsprocessen skulle kunna vara 
ett tecken på motstånd på grund av att brukaren känner sig maktlös. En 
scen och känsloutspel kan annars förväxlas med ett oönskat beteende 
(Söder & Finn, 2009) eller som Folkestad (2003) menar att om det inte 
ses som en motmaktsstrategi så finns risk att beteendet ges en diagnos.  
 

Fjärmande från interaktionen  

Även om Goffman (2005) har fokus på hur vi i interaktionen strävar mot 
att upprätthålla interaktionsordningen, respekten för den andre och 
reglerna så beskriver han också hur interaktionen kan misslyckas och 
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bryta ihop. Det är inte ovanligt att någon av de agerande fjärmar sig från 
interaktionen. Detta kan göras genom att personen är upptagen med 
något utanför den pågående interaktionen (external preoccupation). Det 
kan bero på att personen har tankarna är på annat håll till exempel tankar 
på arbete som borde ha gjorts istället för att delta i interaktionen. 
Personen kan också vara alltför självmedveten (self-consciousness). Det 
innebär att personen fokuserar på sig själv i hög utsträckning och på sitt 
eget mående. Det tredje sättet som Goffman (ibid.) beskriver handlar om 
att lägga alltför stor vikt vid själva interaktionen (interaction-
consciousness) istället för att engagera sig i det ämne som 
samtalet/interaktionen kretsar kring. Goffman exemplifierar detta med 
personer som är alltför upptagna av att se till att samtalet går bra och 
flyter på. Det fjärde och sista sättet handlar om att personen blir 
upptagen av och fokuserar sin uppmärksamhet på en annan deltagare 
(other-consciousness). Ett fjärmande från interaktion kan, menar jag, 
också ske på ett mer synligt och direkt sätt genom ett avskärmande av 
den fysiska kroppen eller delar av den. En brukare som inte vill lyssna på 
personal eller medboende kanske håller för öronen för att avskärma sig. 
Det yttersta sättet är att förflytta sig till en annan plats eller rum. 
 

Tidsgeografi 
Tidsgeografin utvecklades av Torsten Hägerstrand och hans 
forskarkollegor på 1960-talet. Från kulturgeografins sätt att betrakta 
rummet genom människors känslor för och upplevelser av rummet 
utvecklades tidsgeografins speciella synsätt där rummet ses som ett med 
tiden – ett tidrum. I detta tidrum sker konkreta, fysiska processer och allt 
mänskligt handlande sker i tid och rum (Andersson, 2009). 
Tidsgeografiska begrepp används i avhandlingen både i datainsamling 
och analys. Tidsgeografin ger en möjlighet att beskriva och analysera vad 
som sker, vad deltagarna gör under en dag, en vecka eller en månad och 
gör det också möjligt att studera vad som begränsar eller möjliggör olika 
handlingsalternativ för de äldre. 
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Tidsgeografin utgår från tre grundläggande antaganden: 
 

Människan har en viss tid till sitt förfogande och tiden kan inte 
överlåtas till någon annan eller sparas för framtida bruk. 
De aktiviteter som människor utför (eller tänker utföra) kan 
överlåtas till någon annan. Har jag till exempel tänkt köpa mjölk 
idag kan jag överlåta det till någon annan i familjen. Det finns 
dock aktiviteter som inte kan överlåtas till någon annan t ex 
sömn.  
Människan är odelbar och kan bara vara på ett ställe samtidigt. 
(Kjellman, 2003) 

 
 
När vardagen, i min studie, studeras ur ett tidsgeografiskt perspektiv (och 
ett interaktionistiskt perspektiv) innebär det att jag som forskare ägnar 
min uppmärksamhet åt en viss grupp och studerar delar av deras 
vardagsliv medan andra delar fokuseras i mindre grad. De beskrivningar 
och analyser som görs i den fortsatta framställningen kan på intet sätt 
sägas omfatta (eller ge en bild av) hela vardagen och all interaktion för 
deltagarna.  
 

Tidsgeografiska begrepp  
Aktiviteter och projekt 
Vår vardag består av aktiviteter. Vi är hela tiden inbegripna i ett ständigt 
flöde av aktiviteter. Många aktiviteter upprepas med jämna mellanrum 
medan andra kanske är mer sällsynta. Vissa aktiviteter är grundläggande 
för vår överlevnad, att äta, att sova och att arbeta är de aktiviteter som till 
stor del styr vår vardag och hur vi organiserar den (Ellegård, 2001b). En 
del aktiviteter väljer vi själva att genomföra andra genomför vi kanske 
under påverkan från andra. Åström (2001) menar att graden av kontroll 
över aktiviteterna i vardagen stärker känslan av tillit hos individen. 
Brukarna i denna studie behöver ofta hjälp med att genomföra de 
önskade aktiviteterna. Åström drar slutsatsen att ”det viktigaste är kanske 
inte i alla lägen att själv kunna genomföra en viss aktivitet, utan att kunna 
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bestämma över vem, när, hur och varför den valda aktiviteten skall 
utföras” (2001, s. 120). Aktiviteterna genomförs inom det handlingsrum 
som individen upplever att hon har (Ellegård, 2001b). Kräver en aktivitet 
då alltid en aktiv handling? Nej, inom tidsgeografin betraktas även 
”intetgöra” som en aktivitet. ”… det tar tid även att `göra ingenting´ och 
människan tar upp plats och använder tid även om hon inte tycker att 
hon gör någonting särskilt” (Ellegård, 2001b, s. 43). Även Asplund 
menar att ”Bara genom att finnas till ockuperar individen ett utrymme i 
tidrummet” (1983 s. 197).  
 
Det tidsgeografiska begreppet projekt avser människans samlade 
aktiviteter för att uppnå ett speciellt mål. Det betyder att både planering 
och genomförande av aktiviteter omfattas för att målet ska uppnås. Ett 
projekt kan vara kortsiktigt, som att tillreda en måltid, eller utsträckt över 
tid, som att leva ett sunt liv. Ett projekt består i sin tur av ett antal 
aktiviteter som måste samordnas och utföras i en viss ordning för att 
målet ska uppnås. Asplund (1983) visar detta genom ett exempel med 
växtodling. Han skriver att olika växter visserligen kräver olika lång tid 
för att utvecklas från frö till planta och för att slutligen mogna och kunna 
skördas men det är oundvikligt att man måste så innan man kan skörda.  
 
Ellegård (2001b) beskriver hur vardagen kan analyseras ur olika 
sammanhang. I ett vardagssammanhang studeras aktiviteterna i den ordning 
eller följd som de utförs över en viss tid (ett dygn, en vecka…). 
Aktiviteterna i ett projekt ingår i ett projektsammanhang. Enligt Ellegård 
finns det en viktig skillnad mellan begreppen projekt och 
projektsammanhang. Ett projekt omfattar alla de aktiviteter som ryms i 
ett påbörjat projekt, såväl redan genomförda, de som äger rum i detta 
ögonblick och de som planeras men ännu inte blivit genomförda. I ett 
projektsammanhang däremot ingår bara de aktiviteter som redan har 
utförts. Det geografiska sammanhanget visar var aktiviteten genomförs, vilka 
platser individen vistas på och hur hon förflyttar sig. Det sociala 
sammanhanget anger vem eller vilka personer som är närvarande när 
aktiviteten utförs. Till sist beskrivs det tekniska sammanhanget som anger 
vilken teknik eller vilka hjälpmedel som utnyttjas för att genomföra 
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aktiviteten. Teknik som används kan vara en dator för att studera, spis 
för att laga mat eller en elektrisk rullstol för förflyttning. 
 
Genom att följa en människa i vardagen och notera var, när, vad och 
med vem vardagens aktiviteter utförs är det möjligt att skapa en 
individbana. Individbanan består av ett diagram där människans rörelse 
och aktivitet i tidrummet framställs grafiskt. I exemplet nedan visas att 
den aktuella personen tillbringar en stor del av sin vakna tid i 
gemensamhetsutrymmet på gruppbostaden. Det är bara en kort stund 
som personen befinner sig utanför gruppbostaden, i närområdet. Den 
sociala kontakten består uteslutande av personal och medboende. De 
aktiviteter som personen utför (själv eller tillsammans med personal) 
handlar till stor del om det som vi behöver utföra för vår överlevnad det 
vill säga att äta och sova. 
  

Projektnivåer 

Vissa projekt kan initieras, drivas och genomföras av individen på egen 
hand medan andra projekt kräver en samverkan med andra för att 
realiseras. Ellegård (2001b) beskriver två former av projekt, 
individprojekt och organisationsprojekt. Inspirerad av Kjellman (2003) 
utgår jag också från en tredje form, nämligen institutionsprojekt. 
 
Organisationsprojekt är projekt som föreskrivs i lagar, riktlinjer och regler. 
Organisationsprojekt omfattas av de samlade aktiviteter som genomförs 
av flera människor i verksamheten för att uppnå målen (Ellegård, 2001b). 
Enligt Kjellman (2003) formuleras målen och hur man ska gå till väga för 
att uppnå dem, av den eller de som har makten i organisationen. 
Styrande för den verksamhet jag studerar är framförallt LSS-lagen. 
Kommunernas beslutsfattare formulerar (utifrån de lagar som styr) 
övergripande mål med verksamheten och dessa mål ska sedan omsättas i 
praktisk handling av personalen som arbetar på gruppbostäderna. 
Övergripande mål kan till exempel vara att ge god omsorg, trygghet och 
livskvalité och att genom insatserna främja självbestämmande och ett 
självständigt liv. Detta innebär att personalen (tillsammans med brukare 
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och närmsta chef) måste omsätta dessa övergripande mål till konkreta 
handlingar när de hjälper och stödjer brukarna i vardagen.  
 
Individprojekt omfattar alla de aktiviteter som individen utför för att nå det 
speciella mål han eller hon har satt upp (Ellegård, 2001b; Åström, 2001). 
Det kan till exempel handla om vilka önskemål en brukare uttrycker. Det 
kan också vara handlingar som utförs i etapper för att kunna nå ett 
speciellt mål. För de flesta brukarna i studien innebär det att de är 
beroende av hjälp och stöd av andra för att kunna utföra de önskade 
aktiviteterna. Brukarna i min studie kan ha förmågan att uttrycka 
önskemål men det är inte självklart att detta leder till att aktiviteten 
genomförs om inte personalen uppmärksammar önskemålet eller om det 
inte passar in i rutinerna. Ett individprojekt för mina brukare kan också 
handla om att planera till exempel mat- eller klädinköp likaväl som olika 
fritidsaktiviteter. Får de inte stöd när det gäller genomförandet blir inte 
projektet av. Även personalen bedriver ibland individprojekt. De kan ha 
individuella mål som avviker från personalgruppens eller organisationens 
uttalade mål. Det finns nästan alltid någon i de personalgrupperna som 
ingår i studien som beskrivs av arbetskamraterna som att ”hon kör sitt 
eget race”.   
 
 
Institutionsprojekt. Kjellman (2003) definierar institutionsprojekt som ”… 
de projekt som personalen utför för att hjälpa vårdtagarna att 
tillfredsställa sina individprojekt eftersom de inte klarar av detta själva” 
(Kjellman, 2003 s. 171). Det vill säga att ge brukarna en god omsorg. Att 
utföra ett omsorgsarbete betyder enligt SAOB (2014) att tillgodose 
någons behov och att bemöda sig om att göra det väl. Behov kan vara 
såväl fysiska, psykologiska och sociala. En god omsorg omfattar de 
basala behoven som måste tillfredsställas för vår överlevnad som att äta 
och sova men också att tillfredsställa behov av aktiviteter, sociala och 
existentiella behov. Szebehely (1994) menar att omsorg ”… innefattar 
både faktiska arbetsuppgifter och en känslomässig relation, både vad man 
gör och hur man gör” (Szebehely 1994:327). Omsorgsarbetet får på så 
sätt både en praktisk och en känslomässig aspekt och arbetet omfattar 
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många skiftande arbetsuppgifter. Institutionsprojektet styrs av 
organisationsprojektet och individprojektet men också av rådande 
struktur, kultur och rutiner på själva gruppboendet som inte självklart 
kan kopplas till något organisations- eller individprojekt. Personalen som 
arbetar på gruppbostäder har en stor makt. Det är en makt som de kan 
utöva så att det skapar positiva alternativt negativa konsekvenser för de 
personer som tar emot stödet. Ett exempel på detta kan vara när 
personalen som grupp fattar beslut som står i strid med såväl 
organisationens mål som individens mål. Om organisationsprojektet 
anger att alla som bor i kommunens gruppboenden ska ges möjlighet till 
utevistelse dagligen och individen uttrycker önskemål om detta kan 
personalen ”glömma bort” eller inte ”hinna med” att följa med ut. 
Personalen kanske prioriterar andra göromål eller sina egna önskemål 
och brukaren saknar möjlighet att utföra och driva sina egna projekt. 
 
De olika projektnivåerna kan samverka men också krocka med varandra. 
För att projekten ska genomföras (eller genomföras i den andan som 
lagstiftare avsett) krävs kunskap, resurser och vilja hos personal och 
arbetsledare. Det är oftast personalen som måste tolka och omsätta dessa 
intentioner till konkreta handlingar i den vardagliga praktiken. 
Lagstiftarens intentioner kanske inte alltid uppfylls i praktiken. 
Individens mål och aktiviteter kan krocka med organisationsprojektets 
mål (Ellegård, 2001b). Ett exempel kan vara när en brukare vill åka 
utomlands på semester och har behov av stöd av personal för att kunna 
förverkliga detta. Om organisationens regler och riktlinjer inte medger 
detta blir brukaren tvungen att ändra sitt mål och stanna hemma eller 
välja ett nytt mål som är genomförbart. Det är också möjligt för 
individen att aktivt handla för att försöka förändra organisationens mål 
och regler till exempel genom att klaga hos en chef eller politiker, ensam 
eller genom företrädare. Individens mål kan även krocka med 
institutionsprojektet. Institutionsprojektet kan handla om att personalen 
som grupp prioriterar miljöns utformning i gruppbostaden. Om 
personalen menar att det är viktigt för brukarna med nya gardiner och 
välstädade lägenheter vill kanske brukarna hellre att den tiden läggs på 
fritidsintressen. 
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Dominanta och havererade projekt 

I det tidsgeografiska betraktelsesättet ingår inte bara de projekt som 
genomförs utan även de projekt som aldrig kom till stånd, de ”havererade 
projekten”. Projektens genomförande kräver utrymme, samordning och 
ibland redskap. Projekten konkurrerar med varandra i tidrummet. Vissa 
projekt dominerar och framstår som viktigare än andra då de tar mer 
utrymme. Vissa projekt konkurreras ut (de havererade) och får inget 
utrymme i tidrummet. De projekt som dominerar kan sägas ha mer 
bakomliggande makt än de som inte kommer till stånd. 
 
Hägerstrand (1985) menar att det är lika viktigt att studera de projekt 
som havererar. Det är givetvis svårt att studera det som aldrig blev. Det 
som är intressant är att studera vad som görs istället och varför. Det vill 
säga vilka projekt konkurrerar ut dem, finns det några mönster och 
gemensamma nämnare i de projekt som genomförs och de som 
havererar och varför havererar vissa projekt? I denna studie blir det 
därför intressant att studera inte bara vad/vilka projekt som genomförs i 
gruppbostäderna utan även vad som inte genomförs och varför.  
 

Restriktioner 
Ett projekt kan, förutom att delas upp i olika aktiviteter och olika nivåer 
även studeras utifrån de förmågor och begränsningar finns i miljön eller 
hos individerna. Hägerstrand menade att människan under sin rörelse i 
tidrummet hela tiden stöter på andra människor och objekt som 
begränsar hennes handlingsutrymme men även individen själv bär på 
vissa ”begränsningar”. Det finns tre grupper av tidsgeografiska 
restriktioner; kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och 
styrningsrestriktioner (Asplund, 1983; Giddens, 1984; Ellegård, 2001b; 
Kjellman, 2003; Andersson, 2009). När restriktionerna tydliggörs hjälper 
det också till att visa på de möjligheter och handlingsutrymme som finns 
för individen i en specifik situation (Kjellman, 2003).  Restriktionerna 
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används i denna studie för att analysera vad det är som skapar såväl 
möjligheter som begränsningar för brukarnas handlande. 
 
Kapacitetsrestriktioner utgår från individen som biologisk varelse. 
Människan kan inte alltid göra det hon önskar eftersom vi alla begränsas 
av det faktum att vi t ex måste äta och sova med jämna mellanrum för 
vår överlevnad. Den kapacitet vi har att utföra olika aktiviteter påverkas 
också av vår fysiska och psykiska förmåga som sätter gränser för vad vi 
kan utföra. Även den kunskap och de ekonomiska möjligheter vi har 
begränsar vårt handlande i vardagen. Ofta behöver vi kunskap om och 
tillgång till olika verktyg, det kan handla om tekniska hjälpmedel, 
transportmedel, handikapphjälpmedel, köksredskap med mera.  
Kopplingsrestriktioner innebär att ett projekt eller en aktivitet kan kräva 
samordning för att kunna utföras. Det kan handla om samordning med 
en annan människa, en plats, ett redskap eller ett material. För 
personerna i min studie innebär det att de nästan alltid behöver stöd eller 
hjälp av någon eller något för att kunna utföra en aktivitet. Det måste 
också ske en samordning i tidrummet, det vill säga, människor och 
redskap måste befinna sig på samma plats på samma tid. De som är 
involverade i aktiviteten är på plats här och nu och kan inte samtidigt 
vara någon annanstans. För brukarna kan det innebära att de får vänta på 
hjälp eller låta bli att göra det de önskar om personalen som ska hjälpa 
dem är upptagna med att göra något annat. En personal på en 
gruppbostad kan inte hjälpa en brukare att laga mat i hans lägenhet och 
samtidigt hjälpa en annan brukare att läsa dagens tidning i det 
gemensamma köket. 
 
Styrningsrestriktioner innebär att någon annan utövar kontroll över 
individens tid och rum (Åquist, 1992). Det handlar om kontroll över och 
tillträde till rummet och rummets olika delar. Styrningsrestriktionerna 
berör allt från vårt vardagliga rum (gruppbostaden, arbetsplatsen) till 
kontroll över bostäder och samhället i stort. Tiden kontrolleras genom 
att någon annan beslutar om till exempel arbetstider och busstider. 
Vardagen för brukarna i denna studie styrs i hög grad av personalens 
schema. Effekterna av styrningsrestriktioner kan studeras på 
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organisationsnivå likaväl som på individnivå. De lagar och regler som 
resulterar i styrningsrestriktioner beslutas ofta på organisationsnivå 
(Kjellman, 2003). Enligt Kjellman är styrningsrestriktionerna de 
restriktioner som är starkast relaterade till makt och maktutövning.  
 
Människor kan förhålla sig på olika sätt till de restriktioner som omger 
dem. Styrningsrestriktionerna är möjliga att bryta mot eller vi kan välja 
att strunta i dem. Om vi gör detta kan det få olika konsekvenser. Att 
bryta mot lagar kan ge fängelse, att strunta i regler på arbetet kan 
medföra att vi förlorar jobbet. En del människor kanske hittar alternativa 
lösningar till sina kapacitetsrestriktioner, en del får helt enkelt låta bli att 
utföra aktiviteten om de inte har tillgång till de resurser som behövs 
(Kjellman, 2003). Gemensamt för brukarna i denna studie är att de har 
en laglig rätt till stöd och service i sin vardag och också en laglig rätt till 
inflytande över insatserna. 
 
Åström (2009) talar om restriktioner som begränsningar eller resurser. 
Tillgång till t ex kommunikationshjälpmedel kan göra en person med 
kommunikationssvårigheter mer självständig genom att omgivningens 
förståelse ökar och blir på så sätt en resurs för individen. Avsaknad av 
kommunikationshjälpmedel kan leda till minskad förståelse från 
omgivningen. Individen kanske inte kan/vågar röra sig i det offentliga 
rummet om man inte kan göra sig förstådd i t ex affärer eller om man 
behöver påkalla omgivningens uppmärksamhet. Avsaknaden av 
hjälpmedel begränsar individens möjligheter och tillgång till det 
offentliga rummet. Tillgången eller avsaknaden av hjälpmedel kan bero 
på individens egen kunskap om vilka hjälpmedel som står till buds och 
hur man gör för att få tillgång till dem. Det kan bero på att det krävs 
speciella förmågor för att hantera hjälpmedlet eller att det saknas 
koppling till personer som kan hjälpa till att anskaffa dem. 
 
Även om en person är beroende av hjälp för att klara av vardagens 
göromål innebär det inte att hon/han inte själv kan fatta beslut och 
utöva inflytande över sin situation och vardag. Att vara beroende av stöd 
innebär, för att personen ska kunna utöva sitt självbestämmande, att stöd 
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ges av personalen även i de situationer där självbestämmandet ställs på 
sin spets. Personalen som arbetar på gruppbostäder har därför en stor 
makt. Det är en makt som de kan förvalta och utöva så att det skapar 
positiva alternativt negativa konsekvenser för de personer som tar emot 
stödet. 
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5. Metod och tillvägagångssätt 

Den här studien bygger på en etnografisk fältstudie av hur det är att bo 
och leva på en gruppbostad när man är över 65 år och har en intellektuell 
funktionsnedsättning Det betyder att jag, för att samla empiri, under en 
längre tid följde ett antal personer i deras vardag. Genom observationer, 
samtal och videoinspelningar har jag sökt kunskap om vardagen för äldre 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har intresserat mig 
för vad de gör, var de gör olika aktiviteter, vilka sociala kontakter de har 
och framförallt vilket inflytande de har i sin vardag. Hur jag har gått 
tillväga och de övervägande jag har gjort under studiens gång beskrivs i 
detta kapitel. 
 
Institutioner var länge den dominerande lösningen i samhället för 
personer som ansågs avvikande. De människor med intellektuell 
funktionsnedsättning jag träffat under tiden jag arbetat med min 
avhandling har, så gott som alla, bott större delen av sina liv på 
institutioner och på senare tid på gruppboenden. De är födda mellan 
1925 och 1946, flera av dem flyttade från föräldrahemmet till 
institutionen när de kom upp i skolåldern. De kan sägas tillhöra en 
generation som vuxit upp i tid som kännetecknats av utanförskap och 
stigmatisering. Under livets gång har de också fått uppleva stora 
förändringar i funktionshinderpolitiken som bidragit till bättre livsvillkor. 
Senare generationer som har vuxit upp med ökade möjligheter till 
delaktighet och integrering saknar erfarenheter av de stora institutionerna 
och hur livet såg ut där. Erfarenheter av att ha levt ett helt liv på 
institutioner och ha varit beroende av andra för att tillgodose de mest 
grundläggande behoven kan rimligen tänkas prägla deras erfarenheter 
och utveckling. En del av den personal jag mött har också erfarenheten 
av att ha arbetat på institutioner. I några fall har de boende och 
personalen följts åt från institutionen till gruppbostaden. Det är tänkbart 
att även personalen har påverkats av de erfarenheter de gjort under tiden 
de arbetat på större institutioner. För både de äldre personerna och 
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personal innebär det att de har unika erfarenheter och det är tänkbart att 
dessa erfarenheter bidrar till hur gruppbostadens vardag gestaltar sig. 
Socialstyrelsen (2011) har gjort en kartläggning av forskning om boende 
med särskild service och daglig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning under åren 2000 till 2010. De menar att 
nedläggningen av de stora institutionerna som påbörjades på 1970-talet 
(men i realiteten inte fullföljdes förrän på 2000-talet, min anm.) ligger 
tidsmässigt utanför syftet med deras kartläggning. Reformen hade dock 
stor betydelse för de berörda och Socialstyrelsen menar att även forskare 
präglas av det förflutna. 
 
”Många forskare tar också ett medvetet eller omedvetet avstamp i 
historien genom att denna process trots allt ligger så nära i tiden och 
såväl delar av personal som de boende kan ha ett förflutet inom och på 
många sätt formats av det systemet” (Socialstyrelsen, 2011, s. 15). 
 

En etnografisk fältstudie 
Studien har en etnografisk ansats och det finns flera anledningar till det. 
Mitt intresse för interaktion i den kulturella kontext som gruppbostaden 
är innebär att en etnografisk ansats stämmer väl överens med de 
vetenskapsteoretiska grunder som studien vilar på. Likaså min avsikt att 
undersöka hur självbestämmande och makt kommer till uttryck i 
interaktionen. Jag använder begreppet ”etnografisk ansats” då jag menar 
att det finns en viss skillnad på att använda etnografiska metoder och 
”skriva” etnografi. Att skriva etnografi beskrivs av Johansson (2009) som 
en konstform. Den berättande och kreativa formen som presentationen 
ofta omfattar är i hög grad ett uttryck för forskarens jag och egna 
upplevelser. Johansson (2009) menar att de kreativa, konstnärliga sidorna 
ofta poängteras på bekostnad av de mer konventionella vetenskapliga 
riktlinjerna. Jag gör inte anspråk på att ha skrivit någon etnografi. 
Däremot har jag använt mig av flera etnografiska metoder. 
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Den genuina etnografin innebär att forskaren tillbringar lång tid på fältet 
tillsammans med informanterna för att studera vardagens villkor i en 
social och kulturell kontext. Det är vanligt att etnografiska forskare 
använder sig av ett flertal datainsamlingsmetoder (Bryman, 2009). Jag har 
tillbringat en längre tid på fältet och jag har kombinerat observationer, 
informella samtal och videoinspelningar (se vidare under avsnittet 
Tillvägagångssätt). Johansson (2009) beskriver etnografi och 
skoletnografin i synnerhet och menar att flertalet studier på området är 
inriktade på hur makt reproduceras i skolan/klassrummet. Ett fokus i 
min studie är hur makt kommer till uttryck i informanternas vardag och 
vilka konsekvenser detta får. Ytterligare ett gemensamt drag mellan 
etnografin och min studie är kontextens betydelse. Jag har stävat efter att 
ge täta beskrivningar av kontexten, deltagarna och det som sker. Enligt 
Hammersly & Atkinson (2007) ska dessa beskrivningar visa på den 
faktiska verklighet som studeras men samtidigt tillföra ingående 
beskrivningar av den sociala process och interaktion som försiggår 
mellan deltagarna i den studerade kontexten (Wolcott, 2008).   
 
I en etnografisk studie är ”tillträde till fältet” av avgörande betydelse 
Aspers (2011) menar att det inte bara gäller att få tillträde till fältet. För 
att kunna genomföra fältstudierna behöver forskaren också bli 
accepterad av de som vistas där och vars interaktion forskaren avser att 
studera. Tillträde till fältet sker i olika steg genom att forskaren: 
 

identifierar och närmar sig platser/organisationer att studera  
närmar sig de brukare och den personal som finns och verkar på 
platsen som ska studeras 
”blir en del av vardagen” på dessa platser för att kunna utföra 
studien, utan att bli för mycket del av vardagen, med andra ord 
undvika att ”go native” (Aspers, 2011 ). 
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Övergripande studiedesign 
Studien designades som en fallstudie. Bryman (2009) menar att den 
typiska kvalitativa fallstudien oftast är en etnografisk studie där två eller 
fler fall studeras intensivt. Jag använder mig av fall på olika nivåer. Dels 
har jag studerat vardagen i gruppbostäderna och dels har jag mer 
ingående studerat enskilda brukare och deras möjlighet till 
självbestämmande.  
 

Urval och tillträde till fältet 

Tre inklusionskriterier skapades för gruppbostäder och ålderssamman-
sättning på de brukargrupper som skulle ingå i studien. De inledande 
kriterierna var: 
 

Ett gruppboende där alla (eller de flesta) var över 65 år 
Ett gruppboende med en person över 65 år och de övrig i yngre 
åldrar. 
Personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och med 
den kommunikativa förmåga som krävs för att delta i en 
stimulated recall intervju.  

 
Min erfarenhet av det studerade området sa mig redan inledningsvis att 
åldersindelade boenden, det vill säga gruppboenden med inriktning mot 
äldre personer, inte är så vanliga. Det är mer vanligt att åldern på de 
boende varierar och att äldre och yngre personer bor i samma 
gruppboende. Inledningsvis tog jag kontakt med en avdelningschef på en 
socialförvaltning i en större stad. Jag presenterade min studie och att jag 
ville komma i kontakt med gruppboenden som motsvarade mina 
kriterier. Hon bjöd in mig till ett möte med områdescheferna för 
kommunens gruppbostäder. Enligt områdescheferna fanns det fem 
gruppbostäder med en eller flera personer över 65 år. En av brukarna 
talade inte svenska och det var därför inte möjlig för mig att 
kommunicera med henne, en områdeschef menade att min närvaro 
skulle vara oroande för någon av de boende som hade svårt med nya 



90 

 

personer. Vid en senare kontakt med de tre områdeschefer vars 
gruppbostäder motsvarade två av kriterierna, avböjde samtliga 
områdeschefer deltagande i studien på grund av tidsbrist eller för att det 
var för oroligt på gruppbostaden vid tiden för min förfrågan. Efter detta 
vidtog en tid av kartläggning av gruppbostäder i flera kommuner i södra 
Sverige. Jag ringde direkt till tio områdeschefer och en verksamhetschef i 
totalt åtta kommuner. Jag kontaktade en regionchef i ett privat företag 
med gruppboenden i flera kommuner. Jag kontaktade också 
Socialstyrelsen med en förfrågan om förslag på gruppbostäder för äldre 
personer. Efter många kontakter lyckades jag ringa in tre olika 
gruppboenden. Jag kontaktade enhetscheferna på dessa tre 
gruppboenden och alla ställde sig positiva till deltagande. Innan jag 
hittade de tre gruppbostäderna som till slut kom att ingå i studien, hade 
jag gjort förfrågan på tretton andra gruppboenden. Urvalet är på så sätt 
gjort utifrån tillgänglighet. En av gruppbostäderna drivs i privat regi och 
två gruppbostäder drivs i kommunal regi. Gruppbostäderna är belägna i 
olika kommuner i södra Sverige och de varierade med tanke på storlek, 
ålderssammansättning och utformning. Gruppbostäderna kom också att 
vara belägna i olika geografiska omgivningar såsom mindre tätort, 
mindre stad och stad. Studiens trovärdighet stärks genom att 
gruppbostäderna har olika utförare och är belägna i olika kommuner och 
i olika geografiska sammanhang. Jag betraktar områdescheferna som 
mina ”gatekeepers” (Hammersley & Atkinson 2007) då det var de som 
gav mig tillträde till fältet. 
 

Studiens deltagare – boende och personal 

De gruppbostäder som slutligen kom att ingå i studien hade en 
varierande ålderssammansättning på de brukare som bor där. Att hitta tre 
gruppboenden med bara en eller en majoritet av äldre personer visade sig 
inte möjligt. På en gruppbostad är en av sex personer över 65 år och på 
en gruppbostad är två av tre personer över 65 år. På den tredje 
gruppbostaden är sex av sju personer över 65 år. Denna gruppbostad har 
en inriktning mot just gruppen äldre. Det är bara äldre personer med 
stora behov av tillsyn nattetid som beviljas boende här enligt 
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områdeschefen. På de övriga gruppbostäderna är det mest slumpen som 
har avgjort ålderssammansättningen på boendet. När en lägenhet blir 
ledig erbjuds den till den person som har störst behov av platsen vid 
tillfället. Konsekvensen av detta är att såväl ålder som de boendes art och 
grad av funktionsnedsättning varierar. 
 
Även om studien huvudsakligen fokuserar på de personer som är över 
65 år så berörs samtliga boende av studien. Möjligheten till inflytande 
påverkas av personer i omgivningen och som vi interagerar med i 
vardagen. På varje gruppbostad följde jag en av de boende över 65 år 
mer fokuserat under en begränsad tid. Vid urvalet av dessa personer 
utgick jag ifrån att de skulle samtycka till att ha mig som följeslagare en 
längre tid. På gruppbostaden Granen fanns två personer över 65 år. En 
person med intellektuell funktionsnedsättning och en person med 
hjärnskada förvärvad i vuxen ålder. Studiens utgångspunkt är personer 
med intellektuell funktionsnedsättning över 65 år så där fanns bara ett 
val. På gruppbostaden Tallen fanns det bara en person över 65 år. På 
gruppbostaden Enen fanns sex personer över 65 år. Av dessa var det en 
person som inte ville bli filmad och därför inte var aktuell. En person 
kommunicerade inte verbalt och saknade kommunikationshjälpmedel. 
En person var syn- och hörselskadad och hade svårigheter att 
kommunicera. Ytterligare två personer bedömdes vara beroende av 
enskildhet i stor utsträckning och inte intresserade av att ha mig som 
följeslagare under en längre tid. Den personen som återstod var 
intresserad av att prata och berätta och uppskattade att få sällskap. Även 
personalen som arbetar på dessa gruppbostäder ingår i studien i 
varierande grad. Det är totalt 21 personer, alla kvinnor6.  
 

Informerat samtycke 

De boende, deras anhöriga/gode män och personal informerades såväl 
skriftligt som muntligt. Den skriftliga informationen till brukarna (bilaga) 
gavs på ett tydligt och enkelt språk och innehöll syfte, förfrågan om 
                                                 
6 En utförligare presentation av studiens deltagare görs i kapitel 6 
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deltagande och ett samtyckesformulär. Frågan om samtycke riktades till 
brukarna själva och i förekommande fall deras gode män (bilaga). På ett 
boende riktades frågan först till gode män via telefon på grund av 
avståndet. Av de totalt 16 brukare som ingår i studien har åtta brukare 
själva skrivit under samtyckesblanketten (bilaga) Även personalen 
(bilaga) och enhetschefer (bilaga) tillfrågades om samtycke. En brukare 
och två personal som valde att delta i studien ville inte bli filmade vilket 
har respekterats fullt ut i studien. Den muntliga och skriftliga 
informationen innehöll en redogörelse för studiens genomförande, vilka 
metoder som skulle komma att användas och vad ett deltagande skulle 
kunna innebära för deltagarna. Villkor för konfidentialitet, tillgänglighet, 
frivilligt deltagande och möjlighet att när som helst dra sig ur studien 
angavs också i informationen. De deltagande fick också information om 
hur resultatet kommer att redovisas, att inga personuppgifter kommer att 
framgå utan att alla faktauppgifter som namn, kön, ålder och 
faktauppgifter om gruppboenden kommer att avidentifieras och 
fingerade namn används i presentationen. 
 

Tillvägagångssätt 
Denna studie har en etnografisk ansats och utgår från ett 
interaktionistiskt maktperspektiv. Jag har tidigare beskrivit den skillnad 
som jag menar finns mellan att använda etnografiska metoder och att 
skriva etnografi. Jag kombinerar den etnografiska ansatsen med en 
ingående undersökning av interaktionen mellan brukare och personal där 
jag använder tidsgeografin, maktteorier och Goffmans 
interaktionsordning som grund för analysen. Det material jag har samlat 
in och analyserat är videoinspelningar och fältanteckningar från 
observationer på de tre gruppbostäderna som ingår i studien. 
Videoinspelning gjordes av interaktionen mellan individuella brukare och 
personal i olika vardagliga situationer på och utanför gruppbostaden.  
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Datainsamling 

Fältstudier i form av deltagande observationer gjordes under totalt sex 
månader fördelat på 50 tillfällen och 280 timmar. Det gav mig möjlighet 
att följa brukarna i deras vardag. Under observationerna samlade jag så 
mycket information som möjligt genom att följa de äldre i aktiviteter 
som hände på och omkring gruppbostaden, genom att samtala med dem 
och dokumentera specifika situationer. Jag har också samtalat med 
personalen under observationerna. Observationsprocessen omfattade 
hela processen från de inledande, övergripande observationerna till de 
mer fokuserade delarna. För att genomföra och fokusera 
observationerna har jag utgått från Spradleys (1980) tre steg i 
observationsprocessen.  
 
Steg 1 
I det första steget gjordes övergripande, beskrivande observationer av de 
äldres vardag. Hur ser den ut? Vad händer? Vad gör de inblandade? Hur 
ser den fysiska miljön ut? Vilka relationer och möten har brukarna? 
Observationerna gjordes för att täcka in dygnets ”vakna” timmar. 
Observationerna gjordes dagtid från cirka 07.30 till 15.30 eller kvällstid 
från cirka 16.00 till 21.30 såväl vardag som helg. 
 
Omfattning och fördelning av fältarbetet/observationerna framgår av 
nedanstående tabell:  

 
 Observationer 

månader 
/tillfällen 
/timmar  

Fält-
anteckninga
r 

Videoinspelning   

Granen 3/19/108 46 sidor 6 timmar 40 minuter  
Tallen 3/22/122 44 sidor 4 timmar  
Enen 1/9/50 30 sidor   
Totalt 6/50/280 120 sidor 10timmar, 40 

minuter 
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I tabellen ovan redogörs för projektets datainsamling. Den huvudsakliga 
datainsamlingen pågick från oktober 2010 till juni 2011. Efter det har jag 
gjort några sporadiska besök på gruppbostäderna. Mitt utträde ur fältet 
har bestått av samtal med informanterna om varför jag var där, hur länge 
jag skulle vara där och vad resultatet av min närvaro skulle utmynna i, det 
vill säga en bok. Mitt utträde ur fältet har bestått av dessa samtal och 
sporadiska besök när mina två huvudinformanter har fyllt år. På 
gruppbostaden Enen har jag av tidsmässiga och personliga skäl inte 
kunnat göra några besök. 
 
På gruppbostaden Enen gjordes inga videoinspelningar. Anledningen är 
främst tidsbrist men också svårigheten att identifiera situationer för 
inspelning. På Enen fanns den enda brukare som inte gav sitt samtycke 
till att filmas. När jag identifierat vardagens projekt (sömn, måltider och 
tidsfördriv) upptäckte jag att Disa som bor på Enen inte interagerade 
med personalen i någon större utsträckning där situationerna gick att 
filma av integritetsskäl. Disa åt sina måltider ensam i sin lägenhet för det 
mesta. Vid något enstaka tillfälle åt hon i den gemensamma matsalen 
men då i närvaro av en medboende som inte gett samtycke till att filmas. 
De situationer där Disas självbestämmande sattes på spel handlade ofta 
om toalettbesök och hygien vilka jag bedömde som allt för 
integritetskänsliga för att filma. Däremot kan dessa situationer finnas 
med beskrivna i mina fältanteckningar.  
 
Steg 2 
I steg två fokuserades observationerna på att upptäcka och avgränsa de 
situationer och möten där inflytandet på något sätt sattes på spel. Det har 
handlat om situationer där brukaren inte har något inflytande och 
situationer där inflytandet varit stort. Även dessa situationer 
dokumenterades i form av fältanteckningar och filmades när det var 
möjligt.  
 
Steg 3 
I steg tre fokuserade jag på de utvalda och avgränsade situationerna och 
studerade dessa videoinspelningar mer ingående. Frågor som ställdes var 
– Hur kan möjligheter och hinder till inflytande förstås i dessa 
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situationer? Om och i så fall varför ger dessa situationer upphov till 
motstånd? Vad är det deltagarna säger eller inte säger? Vad är det 
deltagarna gör eller inte gör? Hur gör de? Var befinner de sig? Finns det 
likheter/olikheter i de olika situationerna? Hur positionerar sig 
deltagarna i relation till varandra?  
 
Jag har tillbringat mycket tid i fält under de deltagande observationerna. 
En observatör påverkar det skeende som studeras med sin blotta närvaro 
men också genom att aktivt delta i samtal och i vardagens aktiviteter 
(Spradley,1980). Det är ett dilemma då man som forskare inte kan veta 
hur vardagen skulle gestaltat sig utan forskarens närvaro. Min närvaro 
och påverkan blev särskilt tydlig i vissa situationer. Det finns exempel 
från video inspelningar när jag initierar situationer genom att ställa frågor 
eller ge förslag. Min närvaro på gruppbostäderna uppskattades av 
brukarna då jag hade tid att spela spel, prata och gå promenader i större 
utsträckning än personalen. I början av tiden för observationerna var 
personalen ofta lite avvaktande. En anledning till det kan ha varit att 
observationerna ingav dem en känsla av att bli kontrollerade. Denna 
avvaktande inställning avtog dock i takt med att de lärde känna mig och 
jag lärde känna dem. Fältanteckningarna skrevs bara undantagsvis i 
närvaro av deltagarna. De vanliga var att jag gick undan några gånger och 
skrev ner det viktigaste för att sedan slutför dem efter 
observationstillfället. 
 
Jag försökte vara lyhörd för vilka situationer som var intressanta att 
dokumentera ur brukarnas eget perspektiv. Därför definierade jag inte 
situationerna att spela in i förväg. De situationer som främst spelades in 
handlade om när brukare och personal var involverade i gemensamma 
vardagsaktiviteter som matlagning/måltider, fritidsaktiviteter och inköp. 
Det var även situationer när de gemensamt planerade vilka inköp som 
skulle göras och när, vilka fritidsaktiviteter man skulle delta i osv. De 
fanns situationer som jag valde bort av etiska skäl för att inte kränka 
brukarnas integritet. Därför avstod jag från att videofilma mer privata 
situationer som handlade om exempelvis hygien, toalettbesök och 
sänggående. 
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Stimulated recall – och varför det inte fungerade fullt ut 
Videoinspelningar har gjort det möjligt att se och upptäcka detaljer och 
att titta på vad som sker upprepade gånger. Min tanke var att visa utvalda 
delar av videoinspelningarna för deltagarna (även deltagande personal) 
och under tiden genomföra stimulated recall-intervjuer (Dempsey, 2010). 
Anledningen till detta var att det inspelade materialet skulle stimulera och 
påminna deltagarna om vad som hände, om hur/varför de handlade som 
de gjorde i situationen men också ge en möjlighet till att få deras syn på 
vad det är som sker i mötet. Jag stötte på flera svårigheter som jag inte 
hade förutsett fullt ut när jag skulle visa filmerna och intervjua 
deltagarna. En deltagare jämförde min dator med TV (något som hon 
ofta upprepade att hon inte ville titta på) och ville först inte titta på mina 
filmer i datorn. Efter att jag förklarat att jag ville visa henne de filmer 
som jag spelat in där hon själv var med, gick hon med på att titta. Då 
uppstod nästa svårighet. Hon såg inte, varken vilka som var med eller 
vad som utspelade sig på filmen. Anledningen var försämrad syn och 
avsaknad av glasögon. När det gällde den andra brukaren jag filmade var 
det tvärtom. Han ville gärna se filmavsnitten flera gånger. Men när det 
kom till intervju uppstod svårigheten med hans begränsningar i 
kommunikationen. Då hans datoriserade talsyntes hade begränsat 
ordförråd medgav det inte några spontana reflektioner och jag såg det 
som en risk att jag som intervjuare skulle komma att styra svaren. 
Personalen hade varit möjliga att intervjua. För att undvika att deras 
perspektiv skulle ta för stor plats på bekostnad av brukarnas perspektiv 
avstod jag från detta.  
 
Jag visade, trots allt, utvalda delar av videoinspelningarna för både 
brukare och personal men var och en för sig. De fick enbart se filmade 
avsnitt där de själva medverkade. Under tiden fördes informella samtal 
med deltagarna. Precis som Högberg (2007) anger fanns det hos mig 
också ett forskningsetiskt motiv till att visa delar av videoinspelningarna 
för deltagarna. Genom att jag gjorde det fick de se vad jag filmat och det 
gjorde på så vis materialet synligt. Min förhoppning var att reducera 
eventuell misstänksamhet och oro hos deltagarna.  
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Databearbetning och analys 
Fältanteckningar 
Fältanteckningar från observationerna renskrevs utförligt efter 
observationerna. De boendes vardag, de aktiviteter de utförde och de 
sociala kontakter de hade dokumenterades i fältanteckningarna och 
illustreras i kapitel 6 med hjälp av det som inom tidsgeografin kallas för 
en aktivitetsorienterad individbana (Ellegård, 2001).  
 
Bearbetning av videomaterial 
Det videoinspelade materialet transkriberades ordagrant och 
kompletterades med beskrivningar av förändrade röstlägen, gester, 
kroppsspråk, rörelser och positioner. Den skrivna texten utgör det 
datamaterial som har analyserats tillsammans med att filmerna har 
studerats upprepade gånger. Det analyserade materialet presenteras som 
text och åskådliggörs med utdrag ur transkriptionerna.  
 

Analys 
I en etnografisk studie börjar analysen redan vid den första 
observationen (Spradley, 1980). Hammersley & Atkinson (2007) menar 
att analysen egentligen startar redan vid formulerandet av 
forskningsfrågan. Men författarna är överens om att analysen pågår 
genom hela processen. Jag har därför försökt att hela tiden relatera de 
olika stadierna i datainhämtningen till varandra. Nya frågor som har 
genererats under processens gång har relaterats tillbaka till tidigt gjorda 
observationer likaväl som de har funnits med framåt i datainsamlingen.  
 
Tidsgeografisk analys 
Observationerna och de tidsgeografiska individbanorna (dessa skapades 
utifrån fältanteckningarna) ligger till grund för beskrivningen av de 
boendes vardag, aktiviteter och sociala relationer. Vardagen analyserades 
med hjälp av tidsgeografins analytiska begrepp projekt, aktiviteter och 
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restriktioner (Kjellman, 2003). Observationerna utgjorde grunden för att 
identifiera de situationer som varit intressanta att videoinspela och att 
studera närmare. Gemensamt för de olika delarna i processen är ett 
sökande efter mönster.  
 
Interaktionsanalys 
De videoinspelade situationerna har analyserats med hjälp av 
interaktionsanalys (Jordan & Henderson, 1995) och utifrån de teorier om 
samspel och makt som nämnts tidigare. Fokus i interaktionsanalysen har 
lagts på: Samtalet (och dess struktur), situationernas (händelsernas) 
struktur, deltagarstruktur, händelsernas tidsorganisering, turordning, 
problem och reparation, kritiska händelser och aktiviteternas rumsliga 
organisering.  
 
Jag började analysen av filmerna utifrån frågorna; Vad händer? Vad gör 
deltagarna? Därefter ställde jag frågan/frågorna; Vad handlar om 
självbestämmande, inflytande i filmerna? Hur uttrycks detta? Jag utgick 
ifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor: 
 

Hur gestaltar sig vardagen för äldre med intellektuell 
funktionsnedsättning i gruppboende? 
När, var, hur och i vilken typ av beslut och situationer uttrycker 
äldre med intellektuell funktionsnedsättning att de vill bestämma?  
I vilka situationer efterfrågar personalen viljeuttryck från de äldre 
med intellektuell funktionsnedsättning? 
Vilka faktorer påverkar graden av inflytande för äldre med 
intellektuell funktionsnedsättning?  
Vad karaktäriserar interaktionen mellan äldre med intellektuell 
funktionsnedsättning och personalen avseende 
självbestämmandesituationer?  

 
Jag har återgått till hela filmerna flera gånger för att se om jag hade 
missat något eller om mitt fokus hade utvecklats. Avhandlingsarbetet 
sträcker sig över nio år och analysarbetet pågick (med vissa avbrott) 
under fyra av dessa år. Hur många gånger jag återgick till vissa eller delar 
av dessa är därför inte möjligt att ange. Inledningsvis skapade jag ett 
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översiktligt schema över vilka avsnitt i videofilmerna som var intressanta 
för närmre analys. 
 
Jag har använt Image mixer 3 SE Ver.4.5 (ett program för överföring av 
videofilm från kamera till dator som också kan göra enklare klipp) för att 
göra en översiktlig första analys och välja ut avsnitt för närmre analys. 
Jag har flera filmer som är 40 minuter långa och långt ifrån allt handlade 
om självbestämmande på dessa filmer. För att minska mängden film och 
fokusera på det som handlade om självbestämmande och som vidare 
gjorde det hanterbart att transkribera, gjordes ett första urval i Image 
mixer.  Analys och transkription har sedan gjorts i Transana 2.51. 
Transana är ett dataprogram för transkribering och analys av stora 
mängder video- och audiomaterial. Transana geav mig ett verktyg för att 
klippa och sortera filmklippen i databaser, serier och episoder. Vidare 
kunde jag koda, kategorisera och spara mitt analysmaterial i 
”collections”, det vill säga olika samlingar. I Transana har jag gjort 
ytterligare klipp på sekvenser som är mellan 20 sekunder och 11 minuter. 
I några fall har dessa klipp ytterligare avgränsats till kortare avsnitt. 
 
Nedanstående tabell är ett exempel på det första översiktliga urvalet som 
gjordes. 
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Film- 
nummer 

Tid i 
filmen 

Översikt Innehåll Själv- 
bestämmand
e-komponent 
 

Reflektion/int
eraktionsaspe
kt 

2011011

2182831 

28:40–  

29:06 

Efter 

kvälls- 

maten 

när  

Ellen 

lämnar 

bordet 

Ulla P frågar 

om de ska 

sträcka på 

benen lite, 

försöker 

övertala 

Ellen att gå 

ett varv runt 

bordet men 

Ellen vill inte. 

Utanför 

kameran 

hörs hur hon 

säger nej och 

när kameran 

fångar upp 

henne igen 

har hon 

sprungit ifrån 

Ulla P. 

Uttrycker vilja 

Ellen säger nej, 

nej det vill jag 

inte jag vill gå 

och lägga mig… 

övertalning 

vill att Ellen rör 

på sig. 

Ellen säger nej 

flera gånger och 

med eftertryck.  

övertalning – 

Ulla P erbjuder, 

sträcker fram 

armen men 

Ellen drar sig 

undan och 

springer iväg. 

Varför springer 

hon? 

 

 

 

 

 

2011032

9 

140338 

 

 

 

 

00:24- 

01:08 

04:44- 

04:56 

05:52- 

10:57 

I affären 

Hasse 

väljer 

gren-

kontakt  

Antal 

smörpake

t frukt 

och kakor 

Karin visar 

Hasse saker 

och mat och 

informerar 

om dem. 

Hasse väljer 

efter Karins 

förslag, 

bestämmer så 

länge det inte 

går ”till 

överdrift”. 

Frågar,  

informerar och 

väntar på svar. 

 

Kommunikation 

växelvis, 

Turtagning 
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Efter att jag identifierade situationer där starkt självbestämmande (eller 
dess motsats och mellanlägen) kom till uttryck försökte jag avgränsa 
dessa situationer och leta efter kritiska händelser. När börjar situationen, 
vems var initiativet, hur gjordes det, var ägde det rum, fanns det kritiska 
händelser/vändpunkter, vem ”vann” och varför, när och hur slutade 
situationen? 
 
Jag har använt mig av Jordan & Hendersons (1995) interaktionsanalys 
och flera av de råd de ger kring urval av situationer för analys. De 
beskriver det analytiska fokus forskare behöver anlägga när man söker 
efter avsnitt för vidare analys. De anger bland annat - händelsernas 
struktur, när händer något nytt? början och slut av en händelse, 
segmentering av en händelse, tur-tagning i tal, gester, kroppar och 
artefakter, kritiska händelser (problem och reparation), deltagarnas 
gemensamma fokus i tal och handling. När jag har reflekterat över min 
datainsamling och analysprocess har jag också använt mig av Derry et al 
(2010). De har bland annat utgått från Jordan & Hendersons metod men 
utvecklat denna eftersom de menar att den tekniska utvecklingen går allt 
snabbare och ger mer detaljerade analysmöjligheter. Utbudet blir allt 
större och det blir därmed svårare för forskare (nya som seniora) att hitta 
den ultimata utrustningen och hålla sig uppdaterad på all ny teknik. Jag 
har också inspirerats av Heath, Hindmarsh & Luff (2011) när det gäller 
det praktiska tillvägagångssättet vid såväl videoinspelning som analys. 
 
Jag sökte efter mönster i mitt material. Jag sorterade materialet efter de 
mönster jag fann utifrån att brukarna ibland hade ett starkt 
självbestämmande och ibland inget självbestämmande alls. Analysen 
resulterade i ett mönster och detta kunde organiseras under ett 
kontinuum med kategorierna starkt självbestämmande, paternalism (en 
definition av dessa ges i det följande) som ytterligheter och svagare 
varianter av dessa däremellan. Tematiseringen gjordes direkt i Transana 
genom att sortera respektive klipp under en rubrik. Därefter relaterade 
jag de olika kategorierna till varandra. Vad utmärkte dem? Likheter och 
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skillnader? Vad var det som hände, hur och varför gjordes 
självbestämmande/ paternalism? Vad fick de för konsekvenser för 
deltagarna?  Självbestämm-andeprocessen visade sig i att deltagarna i 
situationerna exempelvis förhandlade, erbjöd, förnekade, bekräftade, 
ignorerade, vägrade, väntade, skrattade/skrattade inte, klagade och 
blidkade. Jag kan inte säga något helt säkert om deltagarnas motiv till 
deras handlingar, det vill säga varför de handlade som de gjorde, bortsett 
från det som manifesteras i deras beteende i situationen som också 
fångats på video. 
 
Under processens gång har jag relaterat de olika stadierna i 
datainhämtningen till varandra. Nya frågor väcktes i samband med 
observationerna, när fältanteckningarna bearbetades och när 
videoinspelningarna transkriberades. Frågor och reflektioner har 
relaterats till studiens teoretiska utgångspunkter vilket har inneburit en 
pendling mellan empiri och teori. Jag har varvat iakttagelser från 
observationer och videoinspelningar med analyser och teoretiska 
antaganden vilket har lett till en successiv tolkning och omtolkning och 
därmed en ökad förståelse. Detta arbetssätt har passar väl in med det 
som Alvesson & Sköldberg (2005) beskriver som abduktion. De menar 
att abduktion har en viss likhet med hermenutiken där tolkning sker med 
en viss förförståelse. Abduktion har hämtat drag från både induktion och 
deduktion men abduktionen kan inte ses som enbart en kombination av 
dessa två. En abduktiv ansats tillför något nytt eftersom den också 
eftersträvar förståelse av det som studeras.
 

Fördelar och risker med videoinspelningar 

Det har funnits många fördelar med att använda video som 
dokumentationsmetod. Videoinspelningar är bestående och har gjort det 
möjligt att se och upptäcka detaljer i interaktionen (HSFR, 1996). Det 
har gett mig en möjlighet att studera vad som sker upprepade gånger. Jag 
har även haft möjlighet att spela upp i slowmotion när jag behövt studera 
detaljer som inte varit möjliga att upptäcka utan upprepade 
uppspelningar.  
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En inspelning representerar händelseförloppet och har gett mig 
möjlighet att granska det faktiska skeendet medan fältanteckningar å 
andra sidan har varit mer av ett återberättande och på så sätt i högre grad 
min tolkning och beskrivning av det som sker (Jordan & Henderson 
1995). Delar av det inspelade videomaterialet har mina handledare tagit 
del av och därigenom har jag fått respons på analys och tolkning vilket 
har ökat studiens trovärdighet. Trots alla fördelar så har det också 
funnits risker med att använda video som dokumentationsmetod. En 
nackdel har varit att kameran inte har kunnat fånga allt. Ett antal gånger 
upptäckte jag att något hände utanför kamerans räckvidd. Det fanns 
också tillfällen då kameran inte fångade upp all talad konversation. HSFR 
(1996) menar att video är ett mycket intimt medium och att inspelat 
material kan vara extra integritetskränkande om det används och förvaras 
på felaktigt sätt. Jag fann flera svårigheter förknippade med 
konfidentialitet när det gällde videoinspelningarna. I vissa situationer 
som utspelade sig utanför gruppbostadens väggar, som i affärer, var det 
ibland omöjligt att undvika att filma förbipasserande personer utan deras 
samtycke. Jag har också upptäckt i efterhand, när jag tittat på 
inspelningarna, att jag fångat samtal mellan personal som har haft ett mer 
privat innehåll.  Dessa avsnitt har inte varit av betydelse för studiens 
syfte och har därför raderats. För övrigt har denna studie följt de krav på 
konfidentialitet, samtycke, information och nyttjande som uttrycks av 
Vetenskapsrådet (2002). 
 

Etiska överväganden  
Forskning som involverar människor kräver godkännande. Jag har för 
genomförandet av denna studie ansökt om tillstånd och studien är 
godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Lund (Dnr. 2010/96). I 
studier som rör utsatta grupper är det särskilt viktigt att, under hela 
processen, reflektera kring de etiska överväganden som gjorts. 
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De äldre, deras anhöriga och/eller gode män, personal och enhetschefer 
har informeras såväl skriftligt som muntligt om studiens syfte. Till de 
äldre gavs den skriftliga informationen på ett tydligt och enkelt språk och 
innehöll syfte, förfrågan om deltagande och ett samtyckesformulär. 
Frågan om samtycke riktades till brukarna själva i första hand. Även 
personalen, enhetschefer och i förekommande fall gode män tillfrågades 
om samtycke. Informationsbreven (se bilaga 1,2,3 och 4) innehöll en 
redogörelse för studiens genomförande, metoder samt vad ett deltagande 
kan innebära. Villkor för konfidentialitet, tillgänglighet, frivilligt 
deltagande och möjlighet att när som helst dra sig ur studien angavs i 
informationen. De deltagande fick också information om hur resultatet 
kommer att redovisas, att inga personuppgifter kommer att framgå utan 
att alla faktauppgifter som namn, kön, ålder och faktauppgifter om 
gruppboenden kommer att avidentifieras och att fingerade namn 
kommer att användas i presentationen. 
 
Szönyi (2005) har i sin avhandling undersökt elevers erfarenheter av att 
gå i särskola. Hon beskriver de etiska svårigheter som kan uppstå när 
forskningen rör personer med intellektuell funktionsnedsättning. Risken 
att uppfattas som lärare istället för forskare gjorde att hon hela tiden fick 
tydliggöra sin roll i intervjusituationerna. Szönyi (2005) har intervjuat 
barn och ungdomar i sin studie men en parallell kan dras till denna studie 
där risken är att informanterna ser forskaren som en av personalen. 
Därför har jag under fältstudierna upprepade gånger återkommit till och 
försökt påminna informanterna om syftet med studien och varför jag 
varit där.  
 
Under mina fältstudier har jag lagt vikt vid att reflektera kring den 
information jag fått ta del av. När jag i samtal eller i 
inspelningssituationen delgivits information som skulle kunna leda till 
skada för informanten har jag valt att utesluta detta i redovisningen. På 
samma sätt beskriver Szöyni (2005) hur hon som forskare har det yttersta 
ansvaret i sådana situationer och därför valde att utesluta viss data i 
redovisningen.  Jag har också försökt att uppmärksamma tecken som 
visat om informanten inte varit medveten om eventuella negativa 
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konsekvenser som deras berättande kunnat medföra. Det har varit en 
balansgång då det å andra sidan varit viktigt att inte underskatta 
informanternas förmåga att uttrycka åsikter och önskemål (Renblad, 
2003). Likaså att respektera deras egna beslut om vilken information de 
har velat dela med sig av. 
 
I en studie av hur personer med demens skapar mening i sina liv har 
Örulv (2008) använt sig av videoinspelningar för att dokumentera 
samspelet mellan personer med demens. Hon noterade vikten av att man 
som forskare hela tiden återkommer till frågan om samtycke. Detta har 
jag också strävat efter i denna studie. Jag har under min tid på 
gruppbostäderna ett flertal gånger påmint såväl brukare som personal om 
syftet med min närvaro. Jag frågade också brukarna vid flera tillfällen om 
de kom ihåg varför jag var där och vad jag gjorde. De svar jag ofta fick 
var att jag var där för att se vad de gjorde, filma dem och sedan skriva en 
bok. 
 
Att använda videoinspelningar för datainsamling har krävt noggranna 
överväganden. Jag har försökt att uppmärksamma om deltagarna visat 
obehag i inspelningssituationer (HSFR, 1996) men varken under 
inspelningarna eller vid uppspelning av filmerna har kunnat registrera 
några tecken på detta. Det har tvärtom varit så att de flesta har varit 
väldigt förväntansfulla inför att bli filmade. Det har även funnits en risk 
med att titta på utvalda delar av inspelningarna tillsammans med 
informanterna. Det skulle kunna, beroende på situationerna, ha upplevts 
som känsligt. Två personal gav uttryck för att de inte kände sig helt 
bekväma i situationen och flera inledde med att fråga vilka fel de hade 
gjort i de filmsekvenser de skulle få se. Det var tydligt att de uppfattade 
det som om jag bara filmat situationer där brukarnas självbestämmande 
inte tillgodosågs. De sekvenser jag valt ut för att visa innehöll däremot en 
blandning med både positiva och negativa situationer avseende 
brukarnas självbestämmande. När deltagarna förstod detta uppfylldes en 
del av mitt forskningsetiska syfte med att visa delar av filmerna för 
deltagarna.   
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Användandet av video har gett möjlighet till återskapande av situationer 
och tillfälle till detaljerade analyser som annars inte varit möjliga att 
genomföra. Å andra sidan har det varit problematiskt eftersom det gett 
tillgång till den privata sfären vilket har kunnat upplevas som 
utlämnande. Därför har jag noga övervägt vilka situationer som har varit 
möjliga att spela in. Jag har också informerat deltagarna om hur och hur 
länge inspelningarna kommer att förvaras och vilka som kommer att ha 
tillgång till dem. 
 

Studiens tillförlitlighet 
I en kvalitativ studie är det viktigt att diskutera de mått och steg som 
vidtagits för att säkerställa studiens giltighet. Guba (1982) använder 
bland annat begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Jag 
har strävat efter att stärka studiens tillförlitlighet genom att 
forskningsprocessen beskrivs utförligt och detaljerat (Creswell, 2007). Jag 
har också beskrivit min egen förförståelse så att läsaren kan ta ställning 
till vilken inverkan den kan ha haft på tolkningarnas betydelse. Vidare 
har jag strävat efter att återge täta och ingående beskrivningar av 
deltagare, kontext och de situationer som analyseras.  
 
Jag ser det som en styrka att jag låtit andra forskare, det vill säga mina tre 
handledare ta del av videomaterialet och även diskuterat analys och 
tolkningar med dem. Detta har kunnat bidra till en ökad bekräftelse av 
resultatet och de tolkningar som gjorts (Creswell, 2007). Som tidigare 
beskrivits är metodvalet i form av videoinspelade observationer i sig ett 
sätt att öka tillförlitligheten då samma situation har kunnat ses upprepade 
gånger. Detta hade inte varit möjligt om studien enbart byggt på 
observationer. 
 
Överförbarhet handlar om till vilken grad studiens resultat kan vara 
gällande för gruppbostäder i stort. Då jag har få fall är det inte möjligt att 
generalisera till gruppbostäder och äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i stort. De täta beskrivningarna och den ingående 
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redogörelsen för tillvägagångssättet förväntas ge läsaren en möjlighet att 
”känna igen” sig och att själv bilda sig en uppfattning om resultatets 
överförbarhet. Frågan om studiens tillförlitlighet handlar också om 
möjligheten att upprepa studien och nå samma resultat (Creswell, 2007). 
Det är inte möjligt med en studie med en tolkande ansats då tolkningarna 
till stor del är knutna till och beroende av forskarens förförståelse och 
syn på sanning och kunskap. Den verklighet som har studerats förändras 
ständigt, personer kommer och går på gruppbostäderna och att återskapa 
samma situationer blir därför omöjligt. 
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6. En beskrivning av fältet 

Tre gruppboenden och deras hyresgäster – 
avhandlingens empiriska fält 
 

Gruppboendet Granen (mindre tätort) 

Gruppboendet byggdes i mitten på 1990-talet och de boende flyttade hit 
när ”den stora institutionen” på orten stängde. I andra änden av 
samhället ligger ytterligare ett gruppboende. En kvinna som bott på den 
stora institutionen bor på gruppboendet. Flera av de som arbetar här 
arbetade också på den institutionen. Gruppboendet har fyra lägenheter. 
Under den tiden jag var där stod en lägenhet tom och där bor således tre 
brukare. 
 
Gruppboendet är beläget i en större villa som ligger i ett bostadsområde 
med både mindre hyreshus och villor. Runt gruppboendet finns en 
trädgård och i anslutning till villan en parkeringsplats för personalens 
bilar. Parkeringsplatsen delas med de boende i hyreshusen men några 
platser närmast villan är reserverade för gruppboendets personal. 
Parkerings-platserna för personalens bilar gör att gruppboendets 
parkering skiljer sig mycket från de övriga villornas parkeringsplatser. 
Det visar på att detta är ett speciellt boende. I samhället där Granen 
ligger finns ingen mataffär men en större klädaffär där boendets post 
hämtas. Vid klädaffären finns också ett litet fik. 
 
Alla fyra lägenheterna har egen ytterdörr med en rullstolsramp i stället 
för trappa. Den entrédörr som oftast används av boende och personal är 
dock den som leder in till gemensamhetsutrymmet. Lägenheterna ligger i 
direktanslutning till gemensamhetsutrymmet vilket består av ett stort 
rum som fungerar som både kök, matplats och TV-rum. Lägenheterna 
består av ett stort rum med sängplats, trinettkök och badrum. En av 
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lägenheterna har ett separat sovrum. Ingen av de boende använder sitt 
kök utan all mat lagas av personalen i det gemensamma köket och de 
boende äter gemensamt där. Det händer under observationsperioden 
någon enstaka gång att någon får in sin mat på en bricka och äter vid 
köksbordet i sin egen lägenhet. De egna köken i lägenheterna används 
inte för matlagning. Det är bara kylen och frysen som används för 
förvaring av mat när inte den gemensamma kylen och frysen räcker till. 
 
Innanför gemensamhetsutrymmets ytterdörr ligger en av lägenheterna 
rakt fram och man ser rakt in i den eftersom dörren nästan aldrig är 
stängd. Till höger ligger gruppbostadens kontor där det också finns en 
säng där en av personalen sover. På insidan av dörren till 
personalrummet sitter lappar (hela dörren är i princip tapetserad) med 
schema över vad som ska göras varje dag. En grupp lappar handlar om 
tiden 07.00 – 16.00 och en grupp om tiden 16.00 – 22.00. De sociala 
aktiviteterna står ditskrivna med blyerts. Där står t ex att någon av de 
boende ska promenera varje dag, hämta posten två gånger/vecka, läsa 
tidningen varje dag och spela Fia. Där sitter också en lapp med alla 
medicintider, (07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 
21.00) och varje klockslag följs av ett lägenhetsnummer. 
 
Till vänster innanför ytterdörren finns en kort korridor med tvättstuga 
och förråd och i slutet av korridoren finns ytterligare en lägenhet. Till 
höger efter kontoret leder en dörr in till gemensamhetsutrymmet. Det är 
ganska stort med kök, köksbord med fyra stolar och plats för två 
rullstolar. Där finns också TV, stereoanläggning, två soffor, två fåtöljer 
och soffbord. En glasad dörr leder ut till altanen som personalen menar 
utnyttjas flitigt på sommaren. Rakt över rummet finns en dörr som leder 
till en mindre hall. Här finns ytterligare två lägenheter, personalrum 
(sovrum) och personaltoalett/dusch. 
 
På gruppboendet bor tre personer (en kvinna och två män) i åldrarna 55, 
81 och 85 år. En av dom har en hjärnskada förvärvad i vuxen ålder, en 
person grav intellektuell funktionsnedsättning och en person lindrig 
intellektuell funktionsnedsättning. Två av de boende är rullstolsburna 
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och den tredje använder rullstol vid förflyttning utomhus. På boendet 
arbetar sju personer, alla kvinnor, och flertalet är i 50- 60 årsåldern. 
Bland de vikarier som ibland anlitas finns någon yngre man. 
 
Gruppboendet drivs sedan något år tillbaka i privat regi. Övergången 
från kommunal till privat regi beskrivs av personalen som att ”det var 
bättre förr, då hade vi en egen buss och kunde åka på spontana 
utflykter”. 
 

Gruppboendet Tallen (mindre stad) 

Tallen är en gruppbostad som ligger insprängd i ett område med 
tvåvåningshus som innehåller lägenheter. Alla lägenheter i markplan har 
en liten uteplats. Husen är byggda med små promenadvägar mellan 
husen och man får en bykänsla när man går där. Området är sedan 
början av 1990-talet och ligger i utkanten av tätorten. Det finns en 
mindre daglig varuaffär inom gångavstånd. I ett närliggande 
bostadsområde finns ytterligare en gruppbostad. I anslutning till huset 
finns en stor carport och parkeringsplats som delas med övriga 
hyresgäster i omgivning men inga parkeringsplatser är speciellt utmärkta 
för gruppboendet. 
 
Gruppboendet ligger i ett tvåvånings tegelhus och består av sex 
lägenheter. Fem av lägenheterna nås från gemensamhetsutrymmet 
medan den sjätte ligger i gruppboendets omedelbara närhet. Det 
gemensamma utrymmet består av ett stort kök och en mindre TV-plats 
med soffa. Köksbordet är stort och runt bordet står oftast 10 stolar. I ett 
burspråk står en hörnsoffa, ett soffbord och en fåtölj. Jämte soffan finns 
en altandörr som leder till den gemensamma uteplatsen och en mindre 
trädgård. 
 
På nedervåningen finns tre lägenheter. En lägenhet når man direkt från 
gemensamhetsutrymmet. Denna lägenhet har också en egen ytterdörr. 
Övriga lägenheter använder den gemensamma ytterdörren. Lägenheterna 
består av hall, ett rum (med sovalkov), kök och badrum. Under veckan 
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äter de boende alla måltider i sina egna lägenheter och på helgen äter 
man middagsmålet tillsammans i det gemensamma köket. 
 
Innanför boendets gemensamma entrédörr finns gemensamhetslokalen 
rakt fram. Till höger ligger tvättstuga och förråd. På den vänstra sidan är 
en kort korridor. Där finns en kapphängare och på väggen, precis 
innanför dörren sitter en tavla med bilder och namn på den personal 
som jobbar under dagen, kvällen och natten. Till vänster ligger en 
lägenhet. Dörren till lägenheten har namn och brevinkast. Strax efter 
dörren leder en trappa upp till två lägenheterna. Rakt fram i korridoren 
ligger den sista lägenheten. Till höger vid entrén till 
gemensamhetslokalen leder en trappa upp till övervåningen. Där uppe 
finns kontor, jourrum och toalett/dusch för personalen. 
 
På Tallen bor sex personer i varierande åldrar. Den yngsta är ca 30 år 
och den äldsta (som är den enda över 65 år) är 71 år. Det är två män och 
fyra kvinnor. De flesta har lindrig intellektuell funktionsnedsättning men 
några har också fysiska funktionshinder. En person är helt rullstolsburen 
medan några av de övriga använder rullstol vid förflyttning utomhus. De 
som är under 65 år har sin sysselsättning på daglig verksamhet. Några 
jobbar hela dagar och några (de som närmar sig 65 år) jobbar ett par 
dagar/vecka och ibland halvdagar. 
 
Gruppboendet drivs i kommunal regi. Det startade i början/mitten på 
1990-talet då ett äldre gruppboende stängde. Två av de som bor här i dag 
bodde också på det gamla gruppboendet. Även flera av personalen följde 
med i flytten och jobbar kvar än idag. Sju kvinnor arbetar här och några 
av dem närmar sig pensionsåldern. 
 
På Tallen har de boende kvalitetsdagar (det som förr ofta kallades 
hemmadagar). En dag per vecka har den boende och hans/hennes 
kontaktman i personalen en dag tillsammans (oftast mellan (09.00 – 
16.00). Denna dag ägnas åt matlagning (att frysa in matportioner för 
kommande veckor) städning, inköp av mat och kläder, utflykter, 
småsaker i lägenheten som att sätta in bilder i album t ex, men också 
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sådant som läkarbesök och frisörbesök. De andra gruppbostäderna hade 
inga motsvarande kvalitetsdagar. 
 

Gruppboendet Enen (mellanstor stad) 

Enen skiljer sig från de andra gruppbostäderna. Enen är en avdelning i 
ett ”vanligt” äldreboende. Hela äldreboendet består av 6 ”enheter” som 
benämns med nummer och den enhet som ingår i avhandlingens empiri 
är nr 1. Två av de sex enheterna är gruppboende för äldre personer med 
intellektuell funktionsnedsättning dvs de tillhör personkrets 1 enligt 1§ 
LSS. Enhet 1 startade år 2000 och är belägen i ett traditionellt 
äldreboende. Ännu ett äldreboende är beläget precis jämte detta. Utanför 
äldreboendet finns en lång rad med parkeringsplatser och vissa är 
reserverade för kommunens bilar och vissa för besökare. Byggnaden är 
stor och skiljer sig från övrig bebyggelse genom sin arkitektur och det 
faktum att det står en stor skylt utanför med boendets namn. I närheten 
ligger en större dagligvaruaffär och det är gångavstånd till flera större 
affärer. 
 
Den yttre entrén till äldreboendet består av en liten hall med en 
sittgrupp, ett litet kapprum och en toalett. Dörren in till enheterna leder 
till en lång korridor med en korridor rakt fram och en till vänster. När 
man viker av åt vänster, passeras den stora matsalen som är öppen för de 
boende (om de vill äta där i stället för på enheten), personal och 
besökare utifrån. Sedan kommer det stora tillagningsköket där all mat 
lagas. I slutet på korridoren finns ett rum med träningsredskap rakt fram 
och till höger ligger ett personalrum. Enhet 1 ligger till vänster. Inne på 
enheten ligger det gemensamma utrymmet genast till höger. Det fungerar 
som både matsal och TV-rum. Till höger längs väggen står två matbord 
med fem stolar runt varje. Vidare finns en soffa, soffbord, TV och två 
fåtöljer. En fristående mur avskärmar rummet något från korridoren och 
i muren finns en öppen spis – som vetter mot soffgruppen. På baksidan 
av muren finns ett konstverk inmurat i väggen (konstverket är stort och 
föreställer olika människor, i olika storlekar och ålder). Konstverket är en 
relief i lera, dvs man kan känna människornas konturer. Den öppna 
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spisen verkar inte användas , den är utsmyckad med gosedjur. Det finns i 
och för sig några vedträn men de ligger där som prydnad. I rummets 
andra ände, till vänster strax innan korridoren står en liten sittgrupp (två 
fåtöljer och ett litet bord).  
 
Tvärs över gemensamhetsutrymmet (på andra sidan muren) ligger 
enhetens kök. Personalen kokar kaffe och brer smörgåsar där. All annan 
mat kommer från storköket. Rakt fram i korridoren ligger de boendes 
lägenheter. I slutet delar sig korridoren åt två håll. Allt som allt finns här 
åtta lägenheter, men sju boende. Den tomma lägenheten används som 
ett litet personalutrymme, till att vila och samtala i.  
 
De boende är mellan 63 och 92 år, sex kvinnor och en man. Två av de 
boende är rullstolsburna och behöver mycket fysisk hjälp. Några av de 
andra klarar sig med lite stöttning och några behöver lite mer hjälp. I 
anslutning till enheten ligger också boendets terapi. Där är aktiviteter 
flera dagar i veckan och vissa tider är avsatta för de som bor i LSS-
boende. Varannan vecka är det LSS-terapi tre halvdagar och varannan är 
det två halvdagar. Dessutom är det bingo en förmiddag varannan vecka. 
 
Boendet drivs i kommunal regi och sju kvinnor arbetar på Enen. De 
flesta i personalen är i 50 årsåldern. 
 

De boende - hyresgästerna 

På varje gruppboende är det en äldre person som har stått i särskilt 
fokus. Nedan presenteras de tre huvuddeltagarna, Ellen, Hasse och Disa, 
relativt ingående, eftersom deras ålder, funktionsnedsättning, 
personlighet med mera ingår i analysen av deras inflytande i vardagen. 
När Ellen, Hasse och Disa får framträda som individer synliggörs deras 
livsvillkor och samspelet med omgivningen. De har alla fått fingerade 
namn, deras ålder har ändrats något och ibland har även deras 
funktionsnedsättningar ändrats något om det har behövts för att skydda 
deras identitet. När det gäller personalen har jag valt att låta deras 
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fingerade namn följas av ett P (som står för personal) för att markera 
vem som är boende och vem som är personal.  
 
Urvalet av huvudinformanter har huvudsakligen baserats på tillgänglighet 
och kommunicerbarhet. På det första boendet fanns bara en person över 
65 år som kommunicerade med tal och som jag kunde samtala med. På 
det andra boendet fanns enbart en person över 65 år och då var det 
naturligt att rikta intresset mot honom. På det tredje boendet var 
urvalsmöjligheterna fler. Där fanns sex personer över 65 år, av dessa var 
det fyra som jag relativt lätt kunde kommunicera med. En person 
lämnade inte samtycke till att bli filmad. Två personer bedömde jag ha 
behov av enskildhet, de ville stänga dörren om sig ganska ofta, vilket jag 
tolkade som uttryck för tveksamhet. Jag fick bra kontakt med Disa, hon 
tyckte det var roligt att prata och ville delta. 
 
Mina huvudpersoner beskrivs relativt utförligt. För att ge beskrivningen 
liv, och för att de medboende påverkar vardagen och inflytandet för 
huvudinformanterna, ges även en översiktlig beskrivning av de övriga 
som bor på varje gruppbostad.  
 
På Granen - Ellen 
På Granen bor tre personer. Där finns fyra lägenheter men under hela 
datainsamlingsperioden stod den fjärde lägenheten tom.  
 
Ellen är 81 år och vill gärna spela Fia med mig. Hon skrattar när hon 
vinner och det händer nästan varje gång. Ibland är Ellen glad och 
pratsam men lika ofta sitter hon i sin fåtölj med händerna för ansiktet 
och upprepar ”jag är så trött” eller ”jag vill inte ha mat mer”. Hennes syn 
har försämrats den senaste tiden och ibland andas hon tungt. Hon går 
själv inomhus, ibland med stöd av personalen. Det händer att hon ramlar 
ibland, därför har hon en larmmatta vid sängen. När hon ska gå ut 
använder hon rullstol som personalen kör. Ellen kan läsa och skriva men 
nuförtiden säger hon att hon ser för dåligt för att kunna göra det. Hon 
kan klockan men när någon ber henne säga vad klockan är det inte alltid 
hon ser så bra utan gissar istället. 
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Ellen har bott på gruppboendet sedan det öppnade i mitten på 1990-
talet. Tidigare bodde hon på den stora institutionen på orten. Ellen 
berättar för mig att hon var 6 eller 8 år (lite oklart vilket) när hon kom 
dit. Mamman gifte om sig när pappan dog och styvfadern såg till att 
Ellen kom till institutionen. Hon har 10 syskon och halvsyskon. 
Åtminstone en syster är i livet men Ellen har aldrig haft någon kontakt 
med sina syskon. En period bodde Ellen utanför institutionen. Hon 
flyttade därifrån och gifte sig. Mannen hon var gift med var inte snäll 
mot henne berättar hon. Han slogs och kastade maten hon lagat i golvet. 
En dag fick hon nog och tog sina saker och gick därifrån. Då flyttade 
hon hem till en annan man som hon förlovade sig med. Han dog ganska 
snart och då kom hon tillbaka till institutionen. Ellen jobbade på 
dagcenter fram till sin pension. Hon är mycket förtjust i musik och hon 
har en elektrisk orgel. Nuförtiden spelar hon inte på den eftersom hon 
har värk i armen. Däremot sjunger hon gärna och hon kan många texter 
utantill. Ellen har en kontaktperson enligt LSS som besöker henne korta 
stunder någon gång varje vecka. De brukar också åka ut på konserter 
några gånger per år och då och då bjuder kontaktpersonen hem Ellen på 
middag.  
  
På Granen bor också Bertil, 85 år. Han är änkeman och har barn och 
barnbarn. Tidigare har han spelat klarinett och målat tavlor. Innan han 
gick i pension arbetade han som ingenjör. Bertil har en hjärnskada 
(förvärvad i vuxen ålder) efter en olycka. Bertil är rullstolsburen och 
personalen använder lift när han ska förflytta sig till/från rullstolen. Han 
pratar ibland men det är inte så lätt att förstå vad han vill säga. Han har 
inte tillgång till någon alternativ kommunikation. Tre gånger om dagen 
ståtränar Bertil tillsammans med personalen. Under tiden jag var där fick 
han inte något besök.  
 
Sven är 55 år och har en god man som har känt honom och hans familj 
sedan han var liten. Hans gode man är den enda som besöker honom. 
Sven har Downs Syndrom och enligt personalen även någon 
demenssjukdom. Han har bott på Granen i ca två år. Sven behöver hjälp 
med allt. Han pratar inte men ler när han får uppmärksamhet och läser 
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ofta en Kalle Anka tidning eller en tidning med djurbilder. Tidigare 
bodde han på ett närliggande gruppboende som inte var 
handikappanpassat. När han fick svårt att gå och krävde mer omvårdnad 
var han tvungen att flytta till Granen som är anpassat. Enligt personalen 
slutade han att prata helt för mer än ett halvår sedan. Sven kan inte 
tugga, har svårt svälja så all mat han får är antingen mixad/passerad eller 
flytande. 
 
På Tallen – Hasse 
Hasse är 71 år och tycker enligt egen utsago om att ”vara ute och åka, 
dansa, dricka kaffegök och sy tavlor”. Han har fyra syskon, ibland 
besöker han dem och ibland hälsar de på hos honom. Ett av syskonen är 
också hans gode man. Hasse är rullstolsburen och har en permobil som 
han åker ut på långa rundor i omgivningarna med. Han har en CP-skada 
sedan födelsen. När han var liten blev han dessutom påkörd och 
skadorna var svåra, bland annat har han bara en lunga. Han har 
kommunikationssvårigheter, kommunicerar med orden ja och nej, 
kroppsspråk, Blissbilder och data med talsyntes. Hasse kan inte läsa och 
skriva men när han inte kan göra sig förstådd med de medel han har så 
brukar han rita. 
 
Hasse har bott på flera olika ställen genom åren. Uppväxten i 
barndomshemmet, ett sjukhem för äldre (när han var i 40-årsåldern), en 
större institution och gruppbostaden där han bor i dag. Hasse är också 
mycket noga med att påpeka för mig att han också bott på en 
rehabiliteringsanläggning. Han brukar besöka denna anläggning lite då 
och tycker att det är det bästa stället som finns. Tillsammans med sin 
ledsagare (som tidigare var kontaktperson) brukar han åka ut på olika 
tillställningar. De lyssnar till dansband, dansar och dricker öl. Han har en 
stor önskan och det är att vinna på Triss så att han kan köpa en 
handikappanpassad buss för att kunna åka ut på spontana utflykter. 
Förutom öl är Hasse mycket förtjust i kaffegök och Irish coffee. Hasse 
har några goda vänner som besöker honom ibland och under min tid på 
gruppboendet fick jag också se exempel på att Hasse själv skapar nya 
kontakter i omgivningarna. 
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På Tallen bor Gudrun som är 63 år och har bott på gruppboendet sedan 
det startade. Gudrun går med rollator men använder rullstol vid längre 
promenader. Hon pratar en del men det är svårt för mig att höra/förstå 
vad hon säger. Gudrun har en bror som besöker henne ibland. Gudrun 
arbetar på dagcenter några dagar/vecka.  
 
Åke är 64 år och har precis som Hasse bott på en stor institution 
tidigare. Åke kan läsa och skriva. Han tycker om att läsa tidningar, pussla 
och ibland ritar och målar han. Åke jobbar på dagcenter några dagar per 
vecka. Han fyller 65 år snart och verkar oroa sig en del för 
pensioneringen. När jag frågar vad han vill göra – gå i pension och sluta 
jobba eller fortsätt som nu med några dagar i veckan så säger han att han 
inte riktigt vet.  
 
Eva-Lena är 62 år, arbetar på dagcenter och tycker om att skapa. Hon 
stickar, tovar, virkar och målar och allt blir till konstverk. Eva-Lena har 
lite svårt att andas ibland men promenerar själv till och från dagcenter 
varje dag.  
 
Berit är 49 år. Hon har bott här på Tallen i ett par år. Tidigare bodde hon 
i egen lägenhet med personlig assistans. Hon har på senare tid drabbats 
av en allvarligare sjukdom och behandlas för den. Hennes mamma 
besöker henne ofta och syskonen då och då. Berit jobbar på dagcenter 
några dagar per vecka.  
 
Lotta är 29 år och yngst av de som bor på Tallen. Lotta har en psykisk 
funktionsnedsättning och har bott här i ett par år. Innan hon flyttade hit 
så bodde hon i en lägenhet i anslutning till ett äldreboende och hade 
hemtjänst. Det fungerade inte så bra, Lotta behövde närhet till personal, 
främst för att ha någon att prata med.  
 
På Enen - Disa 
Disa, 72 år, har bott på Enen i åtta år. Innan dess bodde hon i egen 
lägenhet i en större stad några mil bort. Hon var förlovad och arbetade 
på Samhall med att förpacka olika saker. Hon bodde ihop med mannen 
hon var förlovad med. Någon av de första gångerna vi träffas berättar 
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hon att mannen bara utnyttjade henne och när hon fick en förvaltare så 
ordnade förvaltaren med så att Disa fick flytta från staden för att komma 
bort från mannen. Först bodde hon på ett ”vanligt” gruppboende men 
det fungerade inte för hon behövde mer tillsyn och hjälp än vad hon 
kunde få där. Där fanns inte personal dygnet runt så då flyttade hon hit 
till Enen. Nu går hon på terapin på eftermiddagarna. Hon syr och spelar 
spel där och tycker det är roligt. 
 
Disa läser böcker med stor stil. På förmiddagarna ska hon läsa för 
personalen och vissa dagar ska hon också träna med några bollar som 
hänger på hennes badrumsdörr. För personalen finns en singeringslista 
där de fyller i när de har gjort detta tillsammans med Disa. Disa 
tillbringar den mesta tiden i sin lägenhet.  
 
På Enen bor ytterligare sex personer. Sonja är 78 år och har bott på 
gruppboendet sedan starten i början av 2000- talet. Hon har barn och 
barnbarn men barnen har vuxit upp i fosterfamiljer och det är först i 
vuxen ålder som de har tagit kontakt med Sonja. Sonja klara sig själv i 
stor utsträckning. 
 
Hugo är 75 år och kommunicerar inte verbalt. Hugo har bott på Enen i 
sex år och bodde på en annan gruppbostad tidigare. Han har aldrig haft 
någon alternativ kommunikation och personalen jag frågar säger att de 
tror att han är för gammal för att lära sig ett nytt sätt att kommunicera.  
 
Magda är 91 år och äldst av de jag träffat. Hon är blind och nästan döv. 
Personalen tror att hon bott på institution nästan hela livet.  
 
Bettan är 73 år och bodde tidigare i egen lägenhet. När hennes 
epilepsianfall blev för frekventa flyttade hon till Enen. Bettan har en 
kontaktperson som hon går på konserter och åker på utflykter med. 
 
Liselott, 61 år. Hon är den enda som åker till daglig verksamhet på 
dagarna. Större delen av min tid på Enen vistades hon på sjukhus. 
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Iris, 77 år och pigg och mycket pratsam. För det mesta är hon glad men 
när något går henne emot kan hon bli arg på och skälla ut de som är i 
närheten. Hon har tidigare bott på ett annat gruppboende.  
 
De som arbetar 
Totalt arbetar 18 personer plus vikarier på de tre gruppbostäderna. 
Personalen på alla tre gruppbostäderna är samtliga kvinnor. De flesta i 
åldern 50-65. På Granen finns en manlig vikarie som arbetar då och då. 
Han var dock inte där någon gång under mitt fältarbete. På varje 
gruppbostad arbetar sex tillsvidareanställda och ett antal vikarier. Flera av 
personalen har arbetat länge inom omsorgen och en del har också 
erfarenhet av att ha arbetat på större institutioner. Gemensamt för 
personalen är att de har utbildat sig på 1970-talet då det fanns en speciell 
utbildning, GPU/PPU, (Grundkurs för omsorger om psykiskt 
utvecklingsstörda/ Påbyggnadskurs för omsorg om psykiskt 
utvecklingsstörda) för de som arbetade inom handikappomsorg. När jag 
pratar med personalen om utbildning menar så gott som alla att de inte 
har fått så mycket utbildning sedan dess. Utbildning som de skulle vilja 
ha är de också samstämmiga i – mer kunskap om psykiska 
funktionsnedsättningar och i vissa fall demenssjukdomar hos personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
De som kommer på besök 
Till Granen kommer det under observationsperioden inte så många 
utomstående. Förutom de boende själva, personalen och vikarier var det 
den ansvariga sjuksköterskan, en kontaktperson och en god man som 
kom dit.  
 
Under den tid jag var där kom Ellens kontaktperson på regelbundna 
besök. Hon brukar besöka Ellen en kort stund varje vecka eftersom hon 
jobbar i närheten. Till mig säger hon att ”Det blir bara några minuter – 
men Ellen behöver inte mer”. Samtidigt berättar hon att Ellen brukar 
komma hem till henne någon gång ibland. Kontaktpersonen har tidigare 
arbetat på gruppboendet och känner Ellen väl. Det händer fortfarande 
att hon rycker in jobbar där någon gång då och då. 
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Även Sven B får enstaka besök när jag är där. Det är hans gode man, en 
kvinna som han har känt sedan han var liten. Hon säger att hon brukar 
besöka Sven någon gång/månad. Några andra besök får inte Sven B. 
 
Bertil B har barn och barnbarn men får inget besök under tiden jag är 
där. Av det som personalen berättar för mig förstår jag att det inte är ofta 
som Bertil B får något besök. 
 
På Tallen kommer det fler personer på besök. Ansvarig sjuksköterska 
kommer dit ganska ofta under tiden jag är där. Personalen ringer upp 
och ber henne komma eftersom katetrar krånglar och en av de boende 
genomgår en speciell behandling (som ges på sjukhus) och som ger 
diverse symtom där de behöver rådfråga sjuksköterskan.  
 
Hasse får besök av gamla och nya vänner. Två vänner har han lärt känna 
på den rehabiliteringsanläggning som han varit på flera gånger. Två andra 
vänner bor i närheten och dem har han lärt känna under de rundor han 
dagligen åker i omgivningarna. Hans syster besöker honom som hastigast 
några gånger när jag är där. Hasses kontaktperson har jag aldrig träffat. 
Henne åker Hasse ut med på olika evenemang. Då tar han själv 
färdtjänst dit de ska och så möter hon upp där. 
 
De övriga boende får besök av kontaktpersoner, gode män och 
släktingar. Ibland kommer någon brukare som bor i närheten på ett 
snabbt besök. Under tiden jag är där påbörjas ett projekt på 
gruppboendet som kallas ”delaktighetsmodellen”. Projektet syftar till en 
ökad delaktighet för de boende och involverar såväl boende som 
personal. Jag var med på det inledande informationsmötet som hölls i 
gruppbostadens kök. Närvarade gjorde boende, personal och tre coacher 
som informerade. Till Enen kommer sjuksköterskan vid behov. Iris syster 
kommer och besöker henne och ofta gör de någon utflykt ihop. 
Personalen berättar att Disas förvaltare kommer regelbundet men inte 
under tiden för mina observationer. Både Liselott och Hugo har syskon 
men de kom inte heller under min tid på Enen. Likadant var det med 
Sonjas barn och barnbarn. 
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7. En vanlig dag på 

gruppboende 

Granen 
På Granen börjar dagen vid sjutiden. Två personal sov där på nätterna i 
början av min datainsamling. Under tiden jag var där gick de över till 
vaken ”natt”. En personal arbetar numera ensam och är vaken hela 
natten. Eftersom de boende nästan alltid sover på nätterna innebär det 
att personalen som arbetar får göra mycket städning och annat i 
gemensamma utrymmen. Skulle något hända med de boende nattetid, till 
exempel om någon blir sjuk eller behöver komma upp med lift, får 
nattpersonalen ringa efter personal från den andra gruppbostaden i 
samhället. Av de som arbetar på Granen är det fler än hälften som har 
arbetskläder bestående av bomullsbyxor och blus i olika färger. 
 
Dagen börjar vid 07.00 med att personalen dricker kaffe en stund. När 
Sven vaknar får han oftast lite kräm tillsammans med medicinen. Han 
äter detta i sängen. Efter det är det Bertil som får hjälp att komma upp. 
Både Sven och Bertil behöver hjälp med allt. Till och från säng/rullstol 
förflyttar de sig med lift och hjälp av personalen. De får hjälp med 
hygien och påklädning. När Bertil har kommit upp i rullstolen 
”ståtränar” han. Han sitter i rullstolen som är placerad framför sängen. 
Sänggrinden är uppfälld och personalen uppmuntrar honom att ta tag i 
den med båda händerna och resa sig upp. Vissa dagar orkar Bertil göra 
övningen fem gånger, andra dagar är orken sämre och det blir kanske 
bara tre gånger. Denna ståträning upprepas tre gånger varje dag. När 
Bertil och Sven är färdiga med morgonbestyren är klockan oftast 08.30-
09.00. Då kommer de ut i det gemensamma köket och blir serverade 
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frukost. Frukosten består ofta av gröt, smörgås och pro-viva. Vilken 
sorts gröt kan variera och ibland ersätts gröten av kräm eller yoggi. 
 
Ellen vill sova länge och personalen säger att de låter henne göra det för 
annars blir hon på så dåligt humör. Oftast vaknar hon vid nio-tiden. De 
gånger när hon inte har vaknat vid 10.00 brukar personalen väcka henne. 
Ellen duschar varje morgon. Hon vill inte sitta i en duschstol så hon får 
sitta på sin toalettstol och personalen (iklädda plastförkläden och 
gummistövlar) duschar henne där. Ibland får Ellen in frukosten till sin 
lägenhet men oftast äter hon ute i det gemensamma köket. Under hela 
dagen serveras de boende vatten att dricka och personalen fyller en 
singeringslista när de har druckit upp. Målet är att de ska få i sig ca 1 ½ 
liter vätska under dagen.  
 
Efter frukost sätter sig Ellen i sin TV-fåtölj i det gemensamma eller så 
sitter hon i soffan i sitt rum och lyssnar på musik. Bertil tittar i en tidning 
en stund. Om ingen hjälper honom så bläddrar han inte. Ibland ger 
personalen Sven en serietidning eller naturbok och det verkar han 
uppskatta eftersom han ler och gör ljud. Men oftast sitter han bara och 
tittar. Ibland sitter han i sitt rum och tittar på något barnprogram på TV. 
På förmiddagen vilar Bertil och Sven en stund före middagen. 
 
När vädret tillåter hämtar Ellen posten vid den närbelägna affären. 
Personal måste följa med och köra hennes rullstol. Ibland går någon en 
promenad med Bertil eller Sven. Det är sagt att de ska komma ut, helst 
varje dag, men det beror på vädret och på vilka av personalen som 
arbetar om det blir någon promenad. Ellen tillbringar förmiddagen i sin 
TV-fåtölj i det gemensamma. Någon gång händer det att hon delar de 
potatisar som ska kokas till middagen. 
 
Middagen serveras som regel någon gång mellan 12.00 och 13.00. De har 
inte en exakt tid utan de äter när maten är färdig. Är det någon som 
sover vid middagstid får den personen sin mat lite senare. Den värms då 
i mikrovågsugn. Personalen lagar maten och det är inte ovanligt med 
halvfabrikat. Ibland serveras kyckling, kött eller fisk men ganska ofta är 
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det korv av något slag. Potatismos är också vanligt. Sven får maten 
mixad och de övrigas mat mixas ibland och ibland behöver den bara 
delas. Grönsaker serveras sällan men någon gång finns det kokta 
grönsaker. Veckans matsedel sitter på kylskåpet. En gång i veckan skriver 
personalen en inköpslapp till det andra gruppboendet på orten som 
sedan handlar all maten. Eftersom det är långt till mataffären och 
boendet inte har tillgång till egen bil kommer de sällan iväg och handlar 
mat tillsammans med de boende. Efter middagen brukar alla vila igen. 
Personalen städar oftast de boendes lägenheter på eftermiddagarna. 
Detta görs en gång/vecka. Vid 14.30 är det eftermiddagskaffe/te. Det 
händer att någon vilar längre och får sitt fika serverat när de kommit upp 
igen. Under eftermiddagen står TV:n på ibland, någon gång spelar Ellen 
spel (ofta Fia) med mig eller personalen, ibland lyssnar hon på musik i 
sitt rum. 
 
Vid 18.00 ca är det dags för kvällsmat. Då serveras ofta rätter som pytt i 
panna, Jansons frestelse, risgrynsgröt eller pannkakor vilket är en av 
Ellens favoriter. Efter kvällsmaten tittar de flesta på TV. Personalen 
väljer TV-program och någon gång sammanfaller det med Ellens 
intresse. För det mesta vill inte Ellen titta på TV alls. Då sätter hon 
händerna för ögonen och säger att hon inte vill se på TV. När Sven och 
Bertil går och lägger sig varierar något. Personalen försöker tolka om 
någon är trött, frågar om de vill gå och lägga sig osv. Ellen har en 
överenskommelse med personalen om att äta kräm och ta sin medicin 
tidigast kl. 20.00 för att sedan gå till sängs. Ofta vill Ellen gå och lägga sig 
tidigare. En gång i månaden åker Ellen ut och fikar, äter middag, handlar 
eller besöker frissan tillsammans med sin kontaktman i personalen. 
 
Brukarnas vardag kan illustreras med hjälp av tidsgeografiska grafer. 
Nedan presenteras två dagar i Ellens liv utifrån vilka aktiviteter hon 
genomför/deltar i och när det utförs (aktivitetssamanhang), var 
(geografiskt sammanhang), tillsammans med vem (socialt sammanhang).  
 
Den första grafen (figur 1) illustrerar en vanlig dag som kan vara en 
söndag eller en måndag. Ellen tillbringar hela dagen på gruppboendet 
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och en stor del av dagen i det gemensamma utrymmet. De personer hon 
träffar och har kontakt med är personalen och de medboende. Hennes 
aktiviteter består till stor del av de tvingande projekten mat och sömn. 
 
Den andra grafen (figur 2) illustrerar en dag då Ellen hämtar posten 
(vilket hon gör två gånger/vecka, tisdag och fredag) eller går en 
promenad (med rullstol) tillsammans med någon av personalen. 
Promenaden fram och tillbaka till posten tar ungefär 15 minuter. Det är 
sällan hon träffar någon hon känner på vägen. När det händer är det 
oftast någon med anknytning till gruppboendet som t ex före detta 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Ellen 

Figur 1 Ellen 
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Tallen 
På Tallen sover en personal på natten. Det är sällan någon av de boende 
som vaknar eller behöver hjälp på natten. Den som har arbetat natt byter 
bilder på tavlan innanför ytterdörren så att där visas den personal som 
arbetar dagen och kvällen. Vid sjutiden kommer ytterligare en personal 
och de boende som behöver det får hjälp att komma upp. Den som har 
haft natten slutar vid 11-tiden. Klockan 14.00 och 15.00 kommer de två 
som arbetar kvällen. En av dem arbetar på natten och den andra slutar 
21.30. Av de som arbetar här är det också fler än hälften som har någon 
form av personalkläder. På Tallen har de västar utanpå sina vanliga 
kläder. 
 
Morgonarbetet på Tallen styrs i hög grad av att flera ska åka iväg till sina 
arbeten på dagcenter. Åke, Eva-Lena och Lotta klarar sig i stor 
utsträckning själva men Åke och Eva-Lena behöver tittas till och få hjälp 
att göra i ordning frukost. Frukosten äter alla i sina respektive lägenheter. 
Gudrun och Berit behöver mer hjälp än de andra för att komma ur 
sängen och sköta morgonbestyren. Alla utom Hasse arbetar på 
dagcenter. Någon jobbar halva dagar, någon jobbar ett par dagar/vecka 
och några jobbar alla dagar utom den dagen de har ”kvalitetsdag”. Det 
innebär att Hasse ofta får vänta tills de andra har kommit upp innan han 
får hjälp. Dels ska han inte iväg någonstans, dels så måste det vara två 
personal som hjälper honom med liften. Hasse är oftast färdig runt 
08.30, då äter han frukost i sitt kök. Frukosten består oftast av yoggi, 
smörgås och kaffe. När Hasse har ätit färdigt, ringer han på sitt 
armbandslarm. Då kommer personalen och ger honom ett glas vatten 
som han avslutar varje måltid med. Efter frukosten åker Hasse ut med 
sin permobil. Är det vinter och kallt ute behöver han hjälp av personalen 
med att klä på sig jacka, åkpåse, halsduk, mössa och vantar.  
Av de som ska iväg till dagcenter åker tre färdtjänst dit. Eftersom alla 
arbetar olika dagar och olika tider är det jämn ström av taxibilar som 
hämtar och lämnar någon utanför dörren. Det är nästan alltid någon som 
har kvalitetsdag med sin kontaktman och då är det vanligt att de åker och 
handlar mat eller uträttar andra ärenden. Då kommer ytterligare taxibilar 
och jag får en känsla av att folk kommer och går i en strid ström. 
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Vid tolvtiden är Hasse tillbaka. Under observationerna följde jag Hasse 
på hans flera rundor och han visade mig vilka platser han brukar besöka 
och vilka vägar han åker. Han åker gärna runt i grannområdet där det 
byggs många nya hus. Han tittar på när de bygger och tittar på alla 
grävmaskiner. Han åker förbi sin systers hus ibland och ibland hennes 
arbetsplats. På sina rundor träffar han många han känner och många 
vinkar och hejar på honom. En del stannar också och pratar en stund 
med honom. När Hasse är tillbaka för att äta middag värmer personalen 
mat från frysen till Hasse. Maten har han lagat tillsammans med sin 
kontaktpersonal på kvalitetsdagen. 
 
Efter middagen åker Hasse ofta ut på en runda till och är tillbaka vid ca 
14.30 då det är eftermiddagskaffe. Det dricks i det gemensamma köket. 
Alla tar med sig en kaka eller ett kex och personalen har kokat 
gemensamt kaffe. Vid 15.00 är det personalbyte. 
 
Efter fikat åker Hasse ut igen om det är varmt ute. Då behöver han inte 
ytterkläder och åkpåse utan kan åka iväg på egen hand. Är det vinter och 
börjar mörkna stannar han inne och syr. Vid fem- halv sex äter de flesta 
kvällsmat i sina lägenheter. Personalen hjälper som vanligt de som 
behöver det. Hasse vill inte äta sin kvällsmat så tidigt så han brukar vänta 
och äta en smörgås till kvällsfikat. De flesta fikar tillsammans framför 
TV:n på kvällen. 
 
Den första tidsgeografiska illustrationen av Hasses vardag visar en vanlig 
dag (vardag eller helgdag). Hasse är ute och åker i närmiljön en stor del 
av dagen. Detta gör han med hjälp av sin permobil som han styr med en 
joystick. Handarbete och lyssna på musik är andra aktiviteter som Hasse 
utövar under dagen. 



127 

 

 
 
I figur 4 illustreras hur Hasse jämfört med i förgående figur utöver de 
egna rundorna också en vardag i veckan tillsammans med personal 
åkertill en närbelägen stad för inköp med mera. 

 
 

Figur 3 Hasse

Figur 4 Hasse 
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Enen  
Enen skiljer sig från de andra gruppbostäderna eftersom det är en 
avdelning inrymt i ett ”vanligt” äldreboende. På natten jobbar här två 
personal som ansvarar för tre avdelningar (varav de andra två är 
demensavdelningar). Enligt personalen så är det mycket lugnt på deras 
avdelning på nätterna, alla sover. Men nattpersonalen går sina 
rutinrunder varje natt och svarar på eventuella larm. 
 
På förmiddagarna är det tre personal som jobbar och på kvällarna är det 
två personal. Klockan 07.00 börjar två personal jobba. De börjar med en 
kaffestund tills den tredje personalen kommer 07.30. 
 
07.30 börjar dagens rutiner. Det sitter en lapp på ett skåp i köket där det 
står vilken personal som ansvarar för vad under dagen. Den som börjar 
07.00 ansvarar för sida A (det står vilka av de boende som tillhör sida A) 
och den som börjar 07.30 ansvarar för de som bor på sida B. Den tredje 
personalen ansvarar för köket. Den som har köket ska egentligen inte 
jobba med vården men personalen menar att det inte alltid är så lätt att ta 
hänsyn till. Alla som bor där behöver hjälp på morgonen. Några behöver 
hjälp att bädda sängen och ta fram medicin. Flera behöver hjälp med att 
stiga upp, klä på sig och hjälp med hygienen. 
 
På Enen har de har fasta mattider. Kl. 09.00 är det frukost i matsalen. 
Maten kommer från boendets storkök i en värmevagn. Personalen dukar, 
kokar kaffe och brer smörgåsar. Från köket kommer gröt, ibland välling 
och någon gång på helgen är det kokta ägg. Personalen serverar gröt, 
delar ut smörgåsar och häller upp kaffe. Efter frukost försvinner de flesta 
in till sina lägenheter. Någon lyssnar på radio, någon åker iväg en runda i 
huset i sin rullstol, ut till entrén för att titta på bilarna utanför. Är det 
sommar och varmt sätter sig någon på uteplatsen under ett parasoll.  
 
kl. 12.15 lunch, kl. 16.30 kvällsmat och 19.30 är det kvällsfika. 
Förmiddagsfika gör de ibland och eftermiddagsfikar gör de alltid. 
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Personalen väcker Disa 07.30. Ibland vill hon ligga kvar en stund innan 
personalen hjälper henne till toaletten. Klockan nio får hon in en bricka 
med frukost som personalen gjort iordning till henne. Hon tycker om 
gröt och äter gärna det till frukost. De övriga brukarna på Enen äter 
måltiderna i den gemensamma matsalen. 
 
Efter frukost sitter Disa i sin fåtölj och lyssnar på radio. Någon gång 
under förmiddagen går hon en promenad med någon av personalen. Är 
det fint väder går de en runda runt äldreboendet. När det är sämre väder 
promenerar de en runda inomhus.  
 
Vid 12.00 äter Disa middag. Hon äter de flesta måltider i den egna 
lägenheten och även middagen får hon in på en bricka. Efter middagen 
händer det att Disa vilar en stund innan det är dags för 
eftermiddagskaffe. Två eftermiddagar i veckan är terapi mellan 13.00- 
16.00 för de som bor på de två LSS-boendena i huset. Disa tycker det är 
roligt att delta i terapin men behöver påminnas av personalen och få 
hjälp att gå dit. På terapin spelar de spel, bakar, handarbetar och fikar. 
 
Klockan 16.30 serveras kvällsmaten. När Disa har ätit tittar hon på TV 
tills det är dags att gå till sängs, vilket för Disas del sker strax före 21.00. 
 
 
I figur 5 (på nästa sida) illustreras en vanlig dag för Disa. Precis som för 
Ellen och Hasse kan detta vara en vardag eller helgdag. Disa tillbringar 
hela dagen i sin lägenhet förutom den stunden på förmiddagen när hon 
går en promenad. De hon träffar är den personal som arbetar under 
dagen och de aktiviteter hon utför handlar om vila och att titta på TV. 
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I figur 6 illustreras de två dagar i veckan när Disa deltar i boendets 
terapi. Det innebär att hon träffar och umgås med de övriga 
boende i huset. 

Figur 5 Disa 

Figur 6 Disa 
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Sammanfattning 
Vardagens geografiska, sociala och aktivitetssammanhang för de tre 
brukarna har beskrivits i detta kapitel. Två övergripande sammanhang 
kan urskiljas. En vardag som till stora delar tillbringas utanför 
gruppbostadens väggar (jmfr Goffmans outside) och en vardag som i 
stor utsträckning tillbringas inom gruppboendets väggar (Goffmans 
inside). Vardagen utanför gruppbostaden kännetecknas också av möten 
med ”outsiders” det vill säga bekanta, vänner och de man känner igen 
och hälsar på. Vardagen på insidan däremot kännetecknas av möten med 
medboende och personal. Disas geografiska och sociala sammanhang 
skiljer sig från de övrigas då den innehåller färre sociala kontakter och en 
begränsad rumslig rörlighet beroende på att hon tillbringar en stor del av 
tiden i sin lägenhet.  
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8. Vardagens projekt 

Inledning 
Studiens resultat presenteras i detta och det följande kapitlet. Jag har i 
detta kapitel valt att beskriva och analysera tre framträdande projekt som 
tillsammans täcker in en stor del av brukarnas vardag. En beskrivning 
görs av vardagens projekt, såväl de som genomförs som de projekt som 
”aldrig blev av”. Med hjälp av de tidsgeografiska restriktionsbegreppen 
analyseras vad eller vem som styr vardagens projekt och vilka möjligheter 
och restriktioner som finns för brukarnas egna beslut och önskemål.  
 
Vardag består av aktiviteter, platser de utförs på och i vilka sammanhang 
och vilka sociala kontakter de har. I fokus är de projekt/aktiviteter som 
utförs i gruppbostadens vardag och vad som styr, begränsar eller 
möjliggör brukarnas självbestämmande. De projekt som dominerar 
vardagen är till stor del bestående av det som ses som tvingande i det 
tidsgeografiska perspektivet, det vill säga projektet måltider och projektet 
sömn/vila.  
 
 
I analysen har jag utgått från nedanstående projektnivåer 
 
Projektnivåer  
Organisationsprojekt (tre olika nivåer): 
 
Nivå 1 – lagstiftning, intentioner och föreskrifter (nationell nivå) 
Nivå 2 – kommunala beslut, riktlinjer och resurstilldelning (kommunal 
nivå) 
Nivå 3 – hur personalen på gruppbostäderna omsätter lagar och beslut i 
arbetet med att stötta brukarna i vardagen. Denna nivå av projekt kan 
alltså ses som institutionsprojekt. Dessa institutionsprojekt kan vara av två 
slag: 
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Samgående projekt – när brukarna har inflytande och det blir ett 
gemensamt projekt med en gemensam målsättning för både brukare och 
personal. 
Personalprojekt – projekt som genomförs av personalen (med personalens 
målsättning) utan märkbart inflytande för brukarna. 
 
På enskilda personers nivå finns också  
Individprojekt – som kan vara av två slag 
Brukarnas individprojekt – brukarnas mål och aktiviteter för att uppnå det 
de vill och önskar. 
Personalens individprojekt – avviker från institutionsprojektet genom att 
enskilda individer i personalgruppen driver egna projekt som inte är i 
linje med normen på gruppbostaden. Det innebär att personalen ibland 
agerar som enskilda individer och ibland utifrån personalgruppens 
gemensamma uppfattning. 
 
Jag återkommer till dessa projektnivåer i slutet av kapitlet för att 
diskutera relevans och tillämplighet. 

Projektet sömn och vila 
Sömnen har stor betydelse för välbefinnandet på flera sätt. Det är under 
tiden vi sover som kroppen återhämtar sig från dagens ansträngningar 
och påfrestningar. Senare tids forskning visar att en god och väl avvägd 
sömn har betydelse för hur man hanterar balansen mellan starka 
känslolägen men minskar också risken för allvarliga sjukdomar på längre 
sikt (Åkerstedt, 2012). 
 
I projektet sömn och vila ingår nattens sömn men även den vila vissa 
brukare tar sig under dagtid. Sömnen och vila som projekt kräver flera 
aktiviteter för att uppfylla målet att återhämta sig och orka med nästa 
dags ansträngningar. En del aktiviteter är inte helt nödvändiga och skulle 
kunna hoppas över som t ex att byta till nattkläder. Det är också möjligt 
att t ex sitta och sova och då utesluta aktiviteten förflyttning till sängen. 
Att avstå från dessa aktiviteter skulle kunna innebära att återhämtningen 
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blir sämre då kroppen inte får en tillräckligt bekväm och vilsam ställning 
om man sitter och sover. Andra aktiviteter som de flesta utför av 
tradition i samband med sänggående är att borsta tänder och tvätta sig. 
Inte heller dessa aktiviteter är nödvändiga för att vi ska kunna sova men 
är ändå något som förknippas med sänggående och sömn. Sömnen 
(precis som att äta och bli mätt) är inget som kan överlåtas på andra. 
Däremot är vissa av de aktiviteter som måste utföras för att nå målet 
möjliga att låta någon annan utföra eller att utföra dem tillsammans med 
någon. Att vila en kort stund under dagen fungerar också som 
återhämtning för att orka med resten av dagen. Brukarna i studien har 
olika inställning och preferenser när det handlar om att vila under dagen. 
De är alla beroende av personalen vid sänggående. Alla tre behöver hjälp 
med förflyttning, medicin, hygien och klädbyte. Deras möjlighet att själva 
styra när de ska sova och vila begränsas därför av deras fysiska kapacitet. 
I likhet med beskrivningen av måltidsprojektet skildras projektet sömn 
utifrån de tre informanternas vardag med betoning på deras möjligheter 
att styra när de ska sova och vila.  
 
Vardagen på gruppbostäderna och vardagslivet för de som bor och 
arbetar styrs till stor del av de tidsgeografiska restriktionerna (styrnings-
restriktioner, kopplingsrestriktioner och kapacitets-restriktioner). 
Restriktionerna kan vara antingen ett hinder för eller möjliggöra 
brukarnas självbestämmande. I vardagens specifika situationer samverkar 
ofta alla tre typerna av restriktioner och förstärker varandra. Sömnen 
som projekt kan, förutom att beskrivas utifrån de olika aktiviteter som 
ingår, även analyseras utifrån olika nivåer. I det nedanstående beskrivs 
sömnen som projekt och sömnens olika aktiviteter utifrån vilken 
möjlighet till inflytande brukarna har på organisationsnivå, 
institutionsnivå och individnivå. Flera projektnivåer kan återfinnas i 
samma situation och styr vilka projekt som blir möjliga att genomföra 
och ibland även på vilket sätt de genomförs. Detta skapar förutsättningar 
eller hinder för brukarens självbestämmande. I beskrivningen tas 
utgångspunkten i respektive brukares vardag. Deras möjlighet till sömn 
och vila under en dag beskrivs i kronologisk ordning från morgon till 
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kväll och en bild av tre varierande förutsättningar för självbestämmande 
framträder. 
 

Disas sömn och vila 

På Enen väcker personalen Disa vid 07.30. De säger god morgon, drar 
upp persiennerna och frågar Disa om hon vill stiga upp eller ligga kvar 
och ”morgna” sig lite. Ofta vill Disa ligga kvar i sängen en stund. 
Personalen går då vidare till nästa brukare och återkommer till Disa lite 
senare. Då hjälper de henne till toaletten, med hygien och påklädning. 
Jag frågar Disa vem som bestämmer när hon ska stiga upp på 
morgnarna. Det bestämmer jag själv, säger hon. Jag ligger alltid och 
vaknar till en stund efter att de har väckt mig, svarar hon. 
 
Det händer att Disa vilar en stund efter middagen. Hon tar inte så många 
egna initiativ så personalen måste fråga henne om hon vill vila och i så 
fall också hjälpa henne till sängen.  
 
Vid 19.30 brukar Disa få hjälp att göra sig i ordning för natten och byta 
till nattlinne. Sedan sitter hon i sin fåtölj och tittar på TV.  
 
När går du och lägger dig på kvällen då? undrar jag. Jag går och lägger 
mig vid nio, säger Disa. Jag frågar om hon tycker att det är en bra tid att 
gå och lägga sig på och det menar hon att det är. Man får ju gå och lägga 
sig innan de går hem, säger hon. Personalen? Frågar jag. Ja, det går ju 
inte annars, jag kan ju inte själv. Jag frågar om inte de som jobbar på 
natten kan hjälpa henne. Nej, säger Disa och skrattar. Varför inte det? 
Undrar jag. Nej, det går inte… säger hon. Jag kan inte få henne att 
förklara närmre och Disa byter samtalsämne. Hon säger att hon tittar lite 
på TV innan hon går och lägger sig. (Fältanteckningar Enen, nr 8) 
 
På Enen finns vaken nattpersonal. De är två personal som arbetar varje 
natt och Molly P menar att de inte har möjlighet att hjälpa brukarna med 
kvälls- respektive morgonrutiner då de ansvarar för flera avdelningar. 
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Disa (och hennes medboende som behöver hjälp) går därför till sängs 
innan personalen som arbetar på kvällen slutar vid 21.00. 
 
 
Disas sömn och vila i relation till projektnivåer  
och restriktioner  
Disa behöver stöd och hjälp vi sänggående och när hon ska stiga upp. 
Disas fysiska kapacitetsbegränsningar (begränsad rörlighet) gör att hon 
inte kan göra detta själv. Disa behöver därför kopplas ihop med personal 
för att få fysiskt stöd när hon förflyttar sig.  
 
När Disa blir väckt och kommer upp ur sängen styrs av personalen 
(institutionsprojektet) och deras arbetsrutiner. Rutinerna för i vilken 
ordning personalen hjälper de äldre har personalen själva utarbetat för att 
morgonarbetet ska flyta så smidigt som möjligt. Rutinerna innebär att de 
har delat in avdelningen i två ”sidor” och två personal ansvarar för den 
sidan som har flest boende och den tredje personalen ansvarar för de 
övriga boende och har samtidigt ansvar för köket.  
 
Personalen väcker Disa. De samtalar med Disa och ger henne två 
alternativ att välja mellan, gå upp direkt eller ligga kvar en stund. Detta är 
det som Stancliffe (2001) definierar som minimikraven som kan ställas 
på en faktisk valmöjlighet. Disa kanske skulle vilja sova längre om någon 
gav henne möjligheten.  Alternativet är att personalen flöljer tidigare 
överenskommelser med Disa eller för att de känner Disa väl och vet hur 
hon brukar vilja göra. En invändning skulle kunna vara att Disa kanske 
inte vill gå upp samma tid varje dag utan skulle vilja sova längre någon 
gång. Disa uttrycker inga egna önskemål utan hon anpassar sig till 
personalens förslag. Jag har under min tid på Enen också sett hur 
personalen väckt Disa och hjälpt henne upp utan att fråga om hon vill 
ligga kvar lite och även då har Disa anpassat sig till personalen och inte 
gett uttryck för något eget önskemål. 
 
På individnivå kan man se att Disa kan styra något över personalen 
genom att hon väljer att ligga kvar en stund. Disa har kapacitet att göra 
det här valet men hon begränsas av att bara presenteras två 
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valmöjligheter. Att Disa kan ligga kvar i sängen en stund beror till viss 
del på att det passar institutionsprojektet, det vill säga personalen kan 
hjälpa någon annan brukare under tiden och återkomma till Disa något 
senare. Detta blir ett sätt för Disa och personalen att upprätthålla 
rutinerna gemensamt. Disas ”ja-svar” på frågan om hon vill ligga och 
vakna till lite kan se ut som ett reellt inflytande men Harnett (2010) 
beskriver liknande situationer på äldreboende och menar att detta kan 
ses som ett ”arrangerat inflytande” (Harnett, 2010 s.76). Ett arrangerat 
inflytande styrs av personalen genom att de erbjuder begränsade 
valmöjligheter som tillåter Disa ett minimalt inflytande och ett inflytande 
som trots allt stämmer överens med rutinerna på gruppbostaden. 
 
Disas möjlighet att vila under dagen präglas av både 
kapacitetsrestriktioner och kopplingsrestriktioner. Disas tar inga egna 
initiativ och att hon uttrycker inga önskemål vilket får som konsekvens 
att hon anpassar sig till personalens förslag och förutsättningar.  
 
Disa behöver hjälp att byta till nattkläder och sköta sin hygien på kvällen. 
Detta måste hon göra innan personalen slutar vid 21.00. Disa och de 
allra flesta av brukarna ligger också i sina sängar då. Disas sänggående 
styrs av tillgången på personal och personalens arbetstider. Hur stor 
personaltäthet som finns på boendet och hur deras arbetstider ser ut kan 
förstås som styrningsrestriktioner på organisationsnivå. Varken Disa eller 
personalen har något inflytande över resurser och budget då budget och 
tilldelning av resurser beslutas på politisk nivå (och till viss del på 
förvaltningsnivå). Detta får konsekvenser för Disas möjlighet till 
självbestämmande. Begränsad tillgång till personal på sen kväll/natt 
minskar Disas valmöjligheter och den tid som personalen kan tillbringa 
med Disa. Reellt självbestämmande blir inte möjligt för Disa då hon 
varken kan göra ett fritt, opåverkat val (Wehmeyer, 2007) om tid för 
sänggående eller blir presenterad flera valmöjligheter (Stancliffe, 2001). 
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Hasses sömn och vila 

Under observationerna på Tallen varierade tiden för när Hasse fick hjälp 
att komma upp ur sängen på morgonen. Hasse behöver hjälp av två 
personal och en lift för att komma upp och det skedde oftast mellan 
klockan 08.00 och 09.00. När jag frågar Hasse om det är bra tid att 
komma upp på morgnarna har han inget att invända även om han någon 
gång får vänta för att andra brukare behöver hjälp.  
 
Hasse vill inte vila under dagen då har han andra projekt som han tycker 
är viktigare. På kvällen vill han gå och lägga sig sent. Personalens 
arbetstider medger inte detta. De måste vara två personer för att använda 
den lift som Hasse behöver för att ta sig från rullstolen till sängen. Detta 
styrs av de regler som kommit till för brukarnas säkerhet och 
personalens arbetsmiljö. Detta för att varken brukare eller personal ska 
komma till skada vid förflyttning. En av de två personal som arbetar 
kväll slutar 21.30 och då måste Hasse ligga i sin säng. En ensam personal 
får inte använda liften och personalen måste också hjälpa Hasse tillrätta i 
sängen genom att lyfta honom rätt.  
 
Hasse tycker att det är för tidigt att gå och lägga sig klockan nio. Han 
jämför med den rehabiliteringsanläggning som han brukar besöka ibland 
och hur det är där. 
 

… Sedan pekar han på klockan. Aha, där kan du vara uppe 
till ett på natten om du vill? frågar jag. Ja, säger Hasse. Ja, 
och personalen är bättre där med. Allt är bättre där, säger 
Karin P. Japp, säger Hasse. (Fältanteckningar Tallen, nr 10) 

 
Karin P säger att Hasse nog inte har så mycket emot att gå och lägga sig 
vid niotiden, han har larm och får fjärrkontrollen till Tv:n med sig i 
sängen. De enda gånger han brukar larma är när han tappat 
fjärrkontrollen. Hasse ser lite ledsen ut när jag frågar om han skulle vilja 
vara uppe längre. Han säger ”ja” men gör en gest som kan förstås som 
ett ”motvilligt accepterande”. Karin P berättar att han tidigare kunde 
medverka mer själv vid sänggående. Han kunde ta tag i häverten och 
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själv flytta/lägga sig tillrätta i sängen. Han kunde också medverka mer 
vid avklädning än vad han kan nu på grund av försämrad fysisk förmåga. 
Då kunde en personal hjälpa honom och han kunde vara uppe längre på 
kvällarna.  
 
Hasses sömn och vila i relation till projektnivåer  
och restriktioner  
Kapacitetsrestriktionerna styr Hasses möjligheter att kunna stiga upp och 
gå till sängs själv. Han behöver hjälp och stöd med alla de aktiviteter som 
förknippas med sänggående. När Hasse ska förflytta sig från sängen till 
rullstolen och vice versa, behöver han, på grund av hans försämrade 
förmåga, kopplas ihop med både hjälpmedel (lift, rullstol) och personal. 
Vid vilken tid som Hasse stiger upp på morgonen styrs också av 
tillgången på personal. Han får vänta när andra brukare behöver hjälp då 
den personal som arbetar inte kan vara på mer än en plats i taget. Hasses 
medboende ska iväg till dagcentret och eftersom Hasse är pensionär och 
inte har någon tid att passa får han vänta tills de andra brukarna fått 
hjälp.   
 
För Hasses del styrs hans sänggående av tillgången på personal och deras 
arbetstider. Men han har begränsats ytterligare av sin egen försämrade 
förmåga (kapacitetsrestriktion). Hade Hasses individprojekt fått råda 
skulle han vara uppe längre på kvällarna. För att detta ska kunna 
realiseras krävs det att Hasse kopplas ihop med ytterligare en personal 
sent på kvällen. Detta kan ses som en styrningsrestriktion på 
organisationsnivå då Hasses sänggående styrs av vilka resurser 
organisationen tillhandahåller.  
 
Larmet gör det möjligt för Hasse att koppla ihop sig med personal när 
han behöver det. Tappar han fjärrkontrollen kan han inte längre utföra 
sitt projekt att titta på TV. Han är då beroende av att personalen 
verkligen kommer och tar upp fjärrkontrollen för honom. I situationen 
finns också en kopplingsrestriktion som beror på att Hasse (på grund av 
sin kapacitetsrestriktion) måste kopplas ihop med både personal (som 
förser honom med hjälpmedel) och hjälpmedlen i sig. Det finns också en 
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styrningsrestriktion då tillgången till hjälpmedel styrs av personalen och 
organisationens resurser.  
 
Hasses individprojekt är att vara uppe längre på kvällarna och han 
uttrycker också önskemål om detta. Förmågan att uttrycka önskemål blir 
i Hasses fall en kapacitetsresurs. Att uttrycka önskemål är en av de 
förmågor som Wehmeyer (1996, 2007) menar är av vikt för 
självbestämmande. I detta fall har hans önskemål ingen framgång då 
tidpunkten för hans sänggående styrs av organisationsprojektet. Det 
innebär att hans sänggående styrs av tillgången på personal och deras 
arbetstider men också av regler kring arbetsmiljö för personalen.  Även 
att titta på TV är Hasses individprojekt men att behöva göra det i sängen 
är inget han valt själv. Det blir också ett organisationsprojekt då 
tillgången till personal styr. När Karin P säger att Hasse nog inte har så 
mycket emot att gå och lägga sig vid niotiden ger hon uttryck för 
institutionsprojektet som kan vara personalens sätt att anpassa sig och 
sitt tänkande till de rådande förhållandena då de inte kan påverka 
personaltillgången. Personalens institutionsprojekt blir att göra det så bra 
som möjligt för Hasse när han går till sängs. De kan inte påverka 
personaltillgången men kan koppla ihop honom med nödvändiga 
hjälpmedel. 
 

Ellens sömn och vila 

Ellen behöver, precis som Disa och Hasse, hjälp och stöd i samband 
med uppstigning och sänggående. På morgonen väntar personalen på 
Granen oftast på att Ellen ska vakna själv. Ellen har en matta vid sängen 
som larmar när hon sätter fötterna på den och då vet personalen att hon 
är vaken och behöver hjälp. Personalen väcker henne bara om de tycker 
att hon sover för länge. De gånger jag observerade att personalen väckte 
Ellen blev hon arg och skällde på dem.  
 
Ellen brukar vila en stund efter middagen men hon vill gärna vila mer på 
dagarna. Precis som på kvällarna sitter hon ibland i sin fåtölj i det 
gemensamma med händerna för ögonen och säger att hon är trött och 
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inte vill se på TV. Ulla P berättar för mig att personalen tidigare har 
spärrat Ellens sovrumsdörr med en sprint så att hon inte skulle kunna 
öppna dörren och gå och lägga sig för ofta. De slutade med det på Ulla 
P:s initiativ (detta beskrivs utförligare under rubriken ”Havererade och 
räddade projekt nedan). 
 
Ellen vill gärna gå och lägga sig tidigt på kvällen. Hon sitter framför Tv:n 
på kvällen och vissa kvällar håller hon händerna för ögonen och 
upprepar ”jag vill inte se TV mer”, ”jag är så trött” eller ”jag vill gå och 
lägga mig”. Ellen behöver hjälp av en personal vid sänggående men 
personalen tycker att hon sover för mycket så därför har de gjort en 
överenskommelse med Ellen. Den innebär att hon ska gå och lägga sig 
tidigast klockan 20.00 efter att ha ätit kräm och tagit sin medicin. 
 
Personalen försökte fördröja sänggåendet hela tiden. Helen P sa till Ellen 
att går du och lägger dig så här tidigt så vaknar du mitt i natten och är 
jättepigg, det är ju inte så bra. När Ellen återigen sa att hon ville gå och 
lägga sig så sa Kajsa P, titta på din klocka – hur mycket är den? Detta 
upprepades flera gånger. Ellen kan klockan och svarade rätt varje gång. 
Den var 20 i 7, 10 över 7 osv. Jag förstod snart att klockan 20.00 var den 
tid då Ellen kunde börja göra sig i ordning för natten. (Fältanteckningar 
Granen, nr 2) 
 
 
I slutet av min vistelse på Granen förändrades personalens 
förutsättningar vad gäller nattarbete. Från att ha varit två sovande 
personal på natten övergick de till en vaken personal på natten. Före 
denna organisationsförändring fanns det två personal som arbetade kväll 
och som också arbetade natt och sov på gruppbostaden. Efter denna 
förändring slutar personalen som arbetar på kvällen 21.00 och en 
nattpersonal börjar sitt skift. Jag har noterat i mina fältanteckningar att 
såväl kvällsmat som sänggående för alla brukare (även Ellen) skedde 
något tidigare efter detta. Då dag/kvällspersonalen slutar 21.00 måste alla 
brukare som behöver hjälp av mer än en personal vara i säng före 21.00 
då det bara jobbar en personal på natten. Ellen behöver bara hjälp av en 
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personal men hennes sänggående skedde också något tidigare efter 
organisationsförändringen.   
 
Ellens sömn och vila i relation till projektnivåer  
och restriktioner  
Kapacitetsrestriktionerna i Ellens fall handlar om att hon behöver hjälp 
och stöd i samband med sömn och vila. Ellens vill sova länge och det 
kan hon till viss del styra genom att bli arg vilket personalen vill undvika. 
Hur länge Ellen sover beror på personalens uppfattning om hur länge 
det är lämpligt att sova dvs institutionsprojektet. 
 
Till skillnad från Hasse och Disa uttrycker Ellen en önskan om att få vila 
på dagen. När Ulla P ger uttryck för att hon inte delat den övriga 
personalens inställning om att spärra Ellens sovrumsdörr med en sprint 
driver hon ett eget projekt (individprojekt) inom ramen för 
institutionsprojektet då hon går emot den övriga personalgruppens 
beslut. Hennes individprojekt blir på så sätt stöttande för Ellens 
självbestämmande. Hon agerar för att uppnå målet att låta Ellen återfå 
makten över sitt sovrum och själv välja när och om hon vill vila.  
 
Ellens individprojekt innebär att hon uttrycker önskemål om att gå och 
lägga sig tidigt på kvällen. Ellens upprepade önskemål skulle kunna 
tolkas som att överenskommelsen om att 20.00 är en lämplig tid är 
ensidig och utgår från personalens uppfattning. Ellens sänggående styrs 
på så sätt av institutionsprojektet och avgörande blir hur personalen 
bemöter hennes önskemål. Personalens agerande avspeglar maktbalansen 
i relationen. Andersson (2009) beskriver att när projekt konkurrerar med 
varandra så visar det dominerande projektet också vem som har makten. 
Det är inte i första hand tillgången på personal som styr om Ellens 
önskemål ska bli uppfyllda. Organisationsförändringen, när personalen 
som arbetar natt blev färre, och de styrningsrestriktioner som följer av 
detta påverkar indirekt Ellens möjlighet att få gå och lägga sig tidigare. 
För andra medboende kan de få helt andra konsekvenser. 
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Havererade och räddade sömnprojekt  

De havererade projekten är de som aldrig kommer till stånd. De 
havererar på grund av olika restriktioner. Räddade projekt är projekt som 
riskerar att haverera men där någon av deltagarna agerar för att rädda 
projektet från att haverera och projektet blir därmed genomfört till slut. 
 
För alla tre brukarna är projektet sömn till stora delar ett havererat 
individprojekt. De får sin sömn men oftast inte på de tider som de själva 
vill. När de går och lägger sig styrs för Disa och Hasse av tillgänglig 
personal vid tider som passar dem. Det är organisationsprojektet som är 
dominerande och styr över Hasses och Disas individprojekt. Disas 
sänggående styrs också men Disa anpassar sig till de förhållanden som 
råder på boendet och ger inte uttryck för några önskemål i samband med 
sänggående. Ellens önskemål om att gå och lägga sig tidigt är ofta ett 
havererat projekt. För Ellen är det institutionsprojektet, det vill säga 
personalen och deras inställning, som styr över hennes önskemål om att 
gå och lägga sig tidigt på kvällen. Efter den omorganisation som 
genomfördes blev Ellens individprojekt något mindre havererat då 
hennes sänggående skedde något tidigare. 
 
Men det finns också räddade projekt i Ellens vardag. Ellens önskemål 
om att vila mer på dagarna blir realiserat när Ulla P driver ett 
individprojekt i opposition till den övriga personalen. 
 
När jag pratar med Ulla P om hur hon ser på inflytande i vardagen för de 
boende och speciellt hennes tankar om detta när det gäller Ellen så säger 
hon att hon tycker att Ellen ska kunna gå och vila när hon är trött. Enligt 
Ulla P har Ellen tidigare varit hindrad till detta då personalen spärrat 
hennes sovrumsdörr med en sprint. Detta har de gjort för att Ellen inte 
ska sova för mycket på dagtid och vara vaken på nätterna. Ulla P säger 
att hon inte tyckte detta var bra då hon inte trodde det var tillåtet att göra 
så och tog därför upp det på en arbetsplatsträff. Efter det har de slutat 
att spärra dörren och Ellen kan vila när hon vill. Ulla P menar att Ellens 
inflytande har ökat sedan dess och hon säger att den öppna dörren bara 
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är en liten sak men att det har stor betydelse för Ellen. (Fältanteckning, 
Granen, nr 19).  
 
Ulla P menar att det inte är något problem med att Ellen går och vilar 
när hon vill. Hon säger att Ellen är nyfiken och vill veta vad som händer 
i den gemensamma lokalen så hon ligger inga längre stunder. Det får 
som konsekvens att Ellen rör på sig mer vilket Ulla P menar är bra för 
Ellen. 
 
Sömn och vila är ett av vardagens tvingande projekt. Vi måste sova för 
att överleva och detta är inget vi kan överlåta på någon annan, sova och 
samla kraft inför nästa dag kan vi bara göra själva. Brukarna har, som jag 
beskrivit ovan, få möjligheter att bestämma tidpunkt för sömn och vila. 
 

Projektet måltiden 
Måltiden är mer än ett sätt att bli mätt och få energitillförsel. Den har 
också stor betydelse för människors välbefinnande och behov av 
samvaro.  Åldrandet innebär en sämre förmåga att känna lukter och att 
känna skillnad på smaker. För äldre personer som inte rör sig i samma 
utsträckning som de kanske gjort tidigare i livet minskar aptiten men de 
har trots det samma näringsbehov (Westergren, 2006). Detta ställer krav 
på tillagning, servering och måltidsmiljön men kanske främst på hänsyn 
till individuella önskemål och behov. Hur viktig måltiden är varierar från 
person till person precis som inställningen till vad som är god mat och 
inte. Vissa personer kan tycka att matlagning är en stor del av livet 
medan andra inte är intresserade av att laga mat alls. Adolfsson, Mattson 
Sydner & Fjellström (2010) visar i sin studie att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppboende sällan kan välja 
vem/vilka de vill dela sina måltider med eller om de vill äta ensamma. De 
flesta åt frukost och middag ensamma och det var i stor utsträckning 
personalen som bestämde var de boende skulle inta sina måltider. 
Socialstyrelsen (2014) beskriver måltidsmiljön inom den generella 
äldreomsorgen och menar att flera aspekter spelar in för att de äldre ska 



145 

 

uppleva måltiden på ett tilltalande sätt. Det handlar om matens smak, 
lukt och konsistens men även sällskap, servering och dukning har 
betydelse. De äldre själva menar i rapporten (Socialstyrelsen, 2014) att 
det är viktigt att vara med och ta del i matlagningen och att kunna känna 
doften vid tillagningen.  
 
En måltid är ett projekt som kräver många aktiviteter för att kunna 
uppfylla målet att bli mätt. Först måste en matsedel komponeras, 
ingredienserna inhandlas, maten ska tillagas (och till detta krävs redskap) 
och bordet ska dukas innan det är dags att äta. När maten är uppäten 
återstår efterarbetet som innebär att bordet dukas av, matrester tas om 
hand och slutligen diskas glas och porslin (eller stoppas i diskmaskinen). 
Det är många delaktiviteter som behöver genomföras och det skulle 
kunna skapa många tillfällen till interaktion mellan brukare och personal. 
Måltiden kan ses som ett projekt som drivs gemensamt av brukare och 
personal. De flesta brukare har ett intresse av att bli mätta och för 
personalen ingår det som en del i det större projektet att ge god 
omvårdnad. Det är dock inte så att alla brukare vill äta på den tid eller äta 
den mat som någon annan bestämt. Vid dessa tillfällen är målet med 
projektet fortfarande gemensamt för brukare och personal (att bli mätt) 
men det kan finnas en konflikt i projektet om deltagarna inte har samma 
syn på hur och när projektet ska genomföras. Om en brukare inte vill äta 
alls uppstår en konflikt mellan brukarens individprojekt och personalens 
institutionsprojekt och projektet måltiden. Detta kan hanteras på olika 
sätt av deltagarna.  
 
I det följande avsnittet skildras måltidens olika aktiviteter utifrån den 
ordning som de behöver genomföras för att uppnå målet med projektet 
(att bli mätt och dela en stund av gemenskap och samvaro) och med 
utgångspunkt i vilken möjlighet till inflytande brukarna har på 
organisationsnivå, institutionsnivå och individnivå.  
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Disas måltider 

På Enen lagas all mat i storkök och maten skickas sedan ut till 
avdelningarna i värmevagnar. Det är ett vanligt sätt att organisera 
måltiderna inom äldreomsorgen och flera av de övriga avdelningarna i 
huset tillhör just äldreomsorgens organisation. Det är personalen i 
storköket som beslutar om matsedel, gör alla inköp och även bestämmer 
på vilka tider maten ska serveras. Maten levereras i en värmevagn ut till 
avdelningens matsal och sedan är det personalen på Enen som lägger 
upp och serverar maten. Till frukost finns det olika valmöjligheter. Det 
serveras gröt ibland, ibland ägg och sill. Det finns alltid filmjölk, kaffe, 
fruktdryck och smörgåsar och knäckebröd och olika påläggssorter. Disa 
äter gärna gröt till frukost och personalen gör iordning en bricka med 
sådant de vet att Disa tycker om och bär in brickan till Disas lägenhet.  
 
 
Disa tillbringar den mesta tiden i sin lägenhet och äter nästan alla 
måltider där.  
 
Vi pratar lite om att Disa nästan alltid sitter på rummet och äter. Jag 
undrar om det är något hon tycker är bra och vill själv. Jag äter på 
rummet säger Disa, men det kan man ju inte göra jämt. Man kan inte 
alltid sitta på rummet, man måste äta där ute [i matsalen, min anm.] 
ibland.  (Fältanteckningar, Enen nr 8).  
 
I fältanteckningarna har jag beskrivit den enda gång jag sett Disa äta i 
matsalen. Jag kom till Enen en kväll när de redan hade satt sig till bords 
och börjat äta kvällsmat. 
 
Till min förvåning sitter även Disa med och äter. Pia P vänder sig till mig 
och säger att Disa ville själv och då måste hon ju få det. Pia P sitter med 
Disa och Bettan vid ett bord. Det känns som en lite speciell stämning – 
alla de boende pratar både med varandra (vilket inte hänt så ofta hittills) 
och med personalen. Efter ett tag börjar Disa och Bettan gnabbas. Det 
händer att Disa sjunger lite tyst för sig själv ibland och nu är ett sådant 
tillfälle. Bettan talar gärna om för de andra boende vad de ska göra (och 
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inte göra) och hur de ska uppföra sig. Till Disa säger Bettan att hon är 
trött på att höra på hennes idiotier (Bettan ser sig som lite förmer än de 
andra boende, säger personalen, Bettan tycker att hon är bättre än de 
andra och Maja P sa en gång att Bettan mer ser sig som jämbördig med 
personalen än med de andra boende). Bettan demonstrerar sitt ogillande 
genom att lämna bordet och sätta sig i en fåtölj vid sidan av matsalen. Pia 
P pratar med Disa om att hon bara kan säga ifrån om hon tycker det är 
svårt att äta ute i matsalen. Då kan hon få gå in på sitt rum. Disa svarar 
att det är bra att äta i matsalen, man måste komma ut bland folk ibland. 
(Fältanteckningar, Enen nr 8) 
 
Var Disa ska inta sina måltider styrs bland annat av personalens 
inställning. Att Disa äter de flesta måltider i sin lägenhet kan ses som ett 
delar av personalens institutionsprojekt. De vill upprätthålla lugn och ro 
kring måltiden och ser därför att Disa helst intar sina måltider i sin 
lägenhet. Bettan demonstrerar också något som personalen gett uttryck 
för och som blir särskilt synligt vid gemensamma måltider där Disa 
deltar. 
 
Maja P säger att Disa inte passar att bo här, hon skulle bo någon 
annanstans. Jaså, varför då frågar jag. Hon har så konstiga idéer så hon 
skulle bo någonstans där de har utbildning för sådant, ibland vet man 
bara inte hur man ska göra när hon är som värst, säger Maja P. 
(Fältanteckningar Enen, nr 2) 
 
 
Disa kan inte bestämma vad hon vill ha till middag eller när hon vill äta 
men däremot kan hon bestämma vad hon inte vill ha av de alternativ 
som erbjuds. Disa säger att hon inte tycker om fisk och ger uttryck för 
ett önskemål om något hon vill slippa. När maten lagas i storkök är det 
möjligt för Disa att få någon annan mat när det är något hon inte tycker 
om. I storkök tillagas flera olika sorters mat varje dag. Det gör det 
möjligt att tillgodose individuella behov och specialkost. Vid ett tillfälle 
under min vistelse på Enen hade köket glömt att skicka med någon 
annan mat än fisk till Disa. När personalen upptäckte detta kunde de 
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snabbt hämta någon annan mat till Disa i storköket. Till kvällsmat 
serveras ofta någon enklare varmrätt och förutom en gång, vilket jag 
beskrivit ovan, så äter Disa den i sin lägenhet. 
 
Disas måltider i relation till projektnivåer och restriktioner  
Disa har ingen möjlighet att påverka hur matlagningen organiseras. 
Storkökets vara eller inte vara bestäms högre upp i organisationen av 
politiker och tjänstemän. De resurser som tilldelas måltidsorganisationen 
styrs också av beslut på högre nivå. Maten serveras på bestämda tider, 
tider som i sin tur styrs av storkökets rutiner och kökspersonalens 
arbetstider. Organisationsprojektet och styrningsrestriktionerna blir 
stödjande och ökar Disas självbestämmande då hon har flera 
valmöjligheter till frukost och får annan mat när det serveras fisk. De blir 
samtidigt ett hinder för Disas möjligheter till självbestämmande och 
delaktighet då en stor del av de andra aktiviteterna som ingår i projektet 
att bli mätt inte kan ingå i hennes vardag. Aktiviteter som att planera 
maten, åka till affären, göra inköp och tillaga maten styrs och utförs av 
andra.  
 
Disas individprojekt innebär att hon uttrycker önskemål om vad hon inte 
vill äta. Disa anpassar sig till stor del efter de rådande rutinerna och 
personalens beslut. Att anpassa sig och passivt ta emot sådant som andra 
föreslår räknas inte som självbestämmande (Stancliff, 2001).  
 

Hasses måltider 

På Tallen äter brukarna alla måltider i sina lägenheter på vardagarna. De 
har kvalitetsdagar (förr kallade hemmadagar) på Tallen. Det innebär att 
varje brukare har en dag per vecka där de tillsammans med sin 
kontaktpersonal bland annat gör inköp och lagar mat. De lagar mat för 
två veckor i taget. När de har lagat färdigt maten fryser de in den i 
portionsbitar och personalen, som jobbar för dagen, tar fram och värmer 
maten i mikrovågsugnen. På helgerna äter de boende gemensam middag 
mitt på dagen i det gemensamma köket. Planering av dessa måltider görs 
av personal och brukare gemensamt och personalen inhandlar de varor 
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som behövs för tillagningen. För att finansiera inköp av mat till helgerna 
bidrar varje brukare till en gemensam kassa för detta ändamål. Det är 
personalen som tillagar maten. Vissa brukare hjälper till med dukning 
och avdukning och att sätta in disken i diskmaskinen. 
 
Planering av inköp av mat och andra hushållsartiklar deltar Hasse i ibland 
t ex när han visar Karin P att han vill ha eller behöver något speciellt i 
matväg. Det händer att han ritar något på den inköpslista som Karin 
brukar skriva. En stor del av valen av mat gör Hasse sedan i affären. När 
de ska inhandla mat åker Hasse och hans kontaktpersonal färdtjänst till 
affären. När de väl är där väljer Hasse vilken mat han vill köpa. 
 
Vid frukt och grönsaksavdelningen frågade Karin P om Hasse ville ha 
äpplen. Det ville han. Vilka vill du ha då? Ska de vara röda eller gröna? 
frågade hon. Hon tittade på Hasse som gjorde något tecken (ett tecken 
som jag inte förstod men som var självklart för de som känt varandra 
länge). Ja, men det är inte så lätt att veta om de är mjuka, sa Karin P. Ska 
vi prova dessa, frågade hon och höll upp en påse röda äpplen efter att ha 
gått omkring och känt på flera sorter. Hasse nickade. (Fältanteckning, 
Tallen nr 9)  
 
Vid andra tillfällen har Hasse valt äpplen som man plockar själv i påse. 
Då har han också (med Karin P:s hjälp) kunnat välja antal äpplen han 
ville ha. 
 
På vardagarna äter Hasse frukost och middag i sin lägenhet. Personalen 
gör iordning hans frukost som ofta består av smörgås och kaffe. En 
morgon visade Hasse att han inte tyckte om brödet till den smörgås som 
Karin P gjort iordning till honom. Det var ett bröd som han själv 
provsmakat i affären men ändå inte tyckte om när han smakat mer av 
det. Karin P frågade honom (efter att ha skämtat lite om att det kan vara 
farligt att prova något nytt) om hon skulle slänga det och ta fram det 
gamla vanliga brödet. När Hasse svarade ja, gjorde hon så och Hasse fick 
en annan smörgås.  
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På kvalitetsdagen (med några veckors mellanrum) lagar Hasse och Karin 
P den middag som Hasse äter på vardagarna. De lagar maten i Hasses 
kök. 
 
Att de lagar mat tillsammans innebär att Karin P tar fram, förbereder och 
tillagar maten. Under tiden håller Hasse koll på plattorna, så att Karin P 
inte glömmer eller gör fel. Karin P har lagt sin klocka på Hasses 
rullstolsbord och säger till mig att han håller koll på klockan och tiden. 
Under tiden som Karin P lagar mat (först steker hon fläskkött, sedan gör 
hon köttbullar som hon steker och sist gör hon sås) pratar hon med 
Hasse – ofta när hon ska förklara något för mig som rör Hasse så tittar 
hon på honom och söker ögonkontakt. För att få bekräftelse på att det 
hon säger är riktigt, avslutar hon med att säga ”eller hur” till Hasse. 
(Fältanteckning Tallen nr 11) 

Hasse kan inte utföra den praktiska delen av matlagningen men han har 
flera uppgifter under tiden och kan följa processen och fatta vissa beslut. 

När Hasse ska äta sin middag tar personalen, som jobbar för dagen, fram 
en portion ur frysen och värmer den i mikron. Det är oftast fisk eller 
någon rätt av köttfärs. Hasse tycker bäst om att äta det som inte är för 
hårt och som lätt kan delas i mindre bitar. Till detta gör personalen ett 
potatismos på pulver. Middagen äter Hasse runt 12.00 beroende på när 
han är tillbaka från de rundor han brukar åka ut på i omgivningarna med 
sin permobil. 

Kvällsmat vill Hasse inte äta. Istället kombinerar han kvällsmat och 
kvällsfika, det vill säga han tar en smörgås till kaffet som han dricker 
tillsammans med de övriga brukarna och personalen i det gemensamma 
rummet.  

På Tallen äter brukarna i sina lägenheter på vardagarna. På helgerna äter 
brukarna och personalen tillsammans i det gemensamma rummet.  
Egentligen skulle de äta i sina lägenheter på helgerna också men Lena P 
säger att de äter mycket bättre när de äter tillsammans. Gemensamma 
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måltider på helgen har initierats av personalen (institutionsprojektet). 
Efter att de uppmärksammat att brukarna får bättre aptit när de äter 
tillsammans har de föreslagit brukarna att de ska äta gemensamt.  
 
När jag frågar vem som bestämmer vad som ska serveras till middag 
säger Paula P att det gör de boende och personalen som arbetar helg 
gemensamt. Personalen bestämmer vilka ingredienser som behöver 
inhandlas och en av dem som arbetar på helgen handlar dessa på väg till 
gruppbostaden på fredag eftermiddag. På helgen lagar personalen maten, 
ingen av brukarna är delaktiga. Maten ställs på köksbänken och 
personalen lägger upp maten på tallrikar till brukarna. Brukarna tillfrågas 
om hur mycket de vill ha och om de vill ha hjälp att dela maten.  
 
Hasses måltider i relation till projektnivåer och restriktioner  
Hasse har ett relativt stort självbestämmande när det gäller mat och 
måltider. Han kan, med stöd av personal och hjälpmedel, delta i de flesta 
aktiviteter som definierar måltidsprojektet. Han ger uttryck för en egen 
vilja och kommunicerar detta till sin kontaktpersonal. Verksamhetens 
organisation med kvalitetsdagar ger Hasse inflytande över inköp av 
matvaror och tillagning av maten. Vad Hasse inte kan påverka är vilken 
veckodag som ska vara kvalitetsdag. Det bestäms av Hasses 
kontaktpersonal när schemat läggs. Institutionsprojektet som Hasses 
kontaktpersonal driver innebär att hon frågar, lyssnar på Hasses vilja och 
informerar Hasse om valmöjligheter.  
 
Kvalitetsdagen kan ses som en styrningsrestriktion på organisationsnivå 
som möjliggör ett större självbestämmande för Hasse. Han kan själv i 
stor utsträckning bestämma vilken mat han vill köpa. Hasses 
kapacitetsrestriktioner kräver att han får stöd (kopplas ihop) med 
personal (och färdtjänst) för att kunna genomföra matinköpen. Det krävs 
även att den medföljande personalen stöttar hans önskemål och att han 
har tillgång till de hjälpmedel han behöver. Tillgången till kvalitetsdag 
möjliggörs av att organisationens ledning fattar beslut och tillhandahåller 
resurser i form av tillgång till personal. I affären är Hasse beroende av 
hur Karin P genomför institutionsprojektet, det vill säga hur hon gör när 
hon hjälper Hasse. Genom att hela tiden fråga och visa Hasse till 
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exempel olika äpplesorter, brödsorter med mera så möjliggör hon ett 
ökat självbestämmande för honom.
 
Hasses individprojekt innebär att han har bestämda åsikter om vad han 
vill äta. Hans egna kroppsliga restriktioner (kapacitetsrestriktioner) gör 
att han behöver kopplas ihop med personalen för att få hjälp att ta fram 
och iordningställa frukosten. Hasses kapacitetsrestriktioner innebär att 
han inte kan utföra den praktiska matlagningen. Han är ändå delaktig och 
har flera uppgifter under tiden. Han har möjlighet att följa processen och 
fatta vissa beslut. 
 
Hasse kan bestämma vad han ska äta, när han ska äta och ofta var han 
ska äta och det är i dessa avseenden hans individprojekt som styr. För att 
det ska realiseras behöver han kopplas ihop med såväl personal som 
hjälpmedel då hans kapacitetsrestriktioner gör att han inte kan 
genomföra sina beslut och omsätta dem i handling utan stöd. 
 

Ellens måltider 

På Granen styrs måltiderna av personalen. Planering, tillagning och 
efterarbete sköts av personalen. Det är personalen som bestämmer 
matsedel och vad som ska inhandlas. Det är långt till affären och det 
krävs ett fordon för att ta sig dit. På Granen hade de en buss tidigare 
men den drogs in av ekonomiska skäl. Därför görs matinköpen av 
brukare och personal från ett annat gruppboende i närheten då de har 
tillgång till en minibuss Detta kan ses som en styrningsrestriktion på 
organisationsnivå då beslutet om att dra in bussen togs högre upp i 
organisationen. Varken Ellen eller personalen har kunnat påverka detta 
beslut. Konsekvensen för Ellen (och hennes medboende) blir att hon 
sällan har möjlighet att delta i matinköpen. I mina fältanteckningar 
beskrivs den enda gången som någon efterfrågar Ellens önskemål, när 
matsedeln skrivs. 
 
När Kajsa P var färdig med förberedelserna började hon att skriva 
matsedel och inköpslista för de två kommande veckorna. Kajsa P satt vid 
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köksbordet. Hon frågade Ellen vad hon ville ha att äta framöver. Ellen 
satt i sin TV-fåtölj en bit bort och svarade att hon inte ville ha någon 
mat. Nehe, nej sa Kajsa P och suckade. Hon frågade då Ulla P om det 
var hon som jobbade nästa helg. Ulla P bekräftade detta. Vad vill du ha 
då, frågade Kajsa P. Det blir bra så som det är svarade Ulla P. Kajsa gav 
upp och Ulla P verkade generad. (Fältanteckningar, Granen, nr 10) 
 
Ellen medverkar inte aktivt till att planera matsedeln. Däremot finns det 
flera exempel i mina fältanteckningar där hon har haft önskemål 
istunden. Ellen har sagt flera gånger under tiden jag har varit där att hon 
vill ha ägg till frukost men ingen gång under mina observationer har hon 
fått ägg. Ellens individprojekt (ägg till frukost) blir ett havererat projekt 
då hennes önskemål inte uppmärksammas av personalen. På grund av 
sina kapacitetsrestriktioner behöver Ellen också få hjälp att tillaga 
frukosten. Under mina observationer fanns några tillfällen när Ellen, 
genom att uttrycka önskemål, ändrade menyn för kvällsmaten till något 
som hon hellre ville ha. Detta blev möjligt för att personalen vid dessa 
tillfällen informerade henne om vad som var tänkt till kvällsmat och 
lyssnade på vad Ellen ville ha istället för det som var planerat. 
 
Ellen äter i regel alla måltider i det gemensamma köket tillsammans med 
sina medboende. Någon gång händer det att hon äter frukost i sin 
lägenhet. Personalen bär då in en bricka som de har gjort iordning i det 
gemensamma köket. Till frukost äter Ellen oftast kräm och mjölk 
alternativt gröt och till det en smörgås och någon fruktdryck. 
 
Det händer att Ellen deltar i ett specifikt moment för att förbereda 
middagen. Hon vill ofta dela potatisarna som ska kokas (de delas för att 
koktiden ska bli kortare). Hennes individprojekt genomförs oftast, men 
det händer ibland att hon påtalar att hon vill göra det men personalen 
som lagar middagen påminner inte Ellen när det är dags utan gör det 
själva. Detta är det enda vardagliga hushållsbestyr som Ellen gör under 
den tid jag är där. Förberedelser för middagen, som att skala potatisen, 
görs vid olika tider eftersom det inte finns en bestämd tid för middagen. 
Ibland serveras den 11.30 och ibland 12.30. Ellen vet inte när middagen 
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ska tillagas (det styrs av personalen). Ellen måste därför bli påmind av 
personalen (kopplingsrestriktion) för att veta när det är dags att dela 
potatisarna.  
 
Alla måltider serveras på samma sätt. Personalen lagar maten och lägger 
upp den på tallrikar vid köksbänken. Tallrikar och glas med dryck 
placeras framför de boende.  
 
Ulla P säger att de egentligen skulle kunna sätta fram tillbringare med 
vatten, juice eller mjölk och på sätt erbjuda alternativ. Om de serverade 
maten på ett uppläggningsfat så skulle brukarna kunna ta mat själva. Hon 
menar att det kräver mer tid men att det skulle höja brukarnas 
livskvalitet. De styrnings och kopplingsrestriktioner som omgärdar 
måltiden för Ellen och de andra boende skulle till viss del brytas om Ulla 
P genomförde sina tankar om att servera maten på bordet. Ellen skulle 
då kunna ta mat själv och hennes självbestämmande skulle öka. Hon 
skulle kunna bestämma vad hon ville äta och hur mycket hon ville äta.  
 
Ellen säger ofta att hon inte vill ha någon mat. Ibland specificerar hon 
det och säger att hon inte vill ha korv. Fisk är det hon tycker sämst om 
(enligt personalen) men sällan nämner.  
 
Till middag skulle de ha havskyckling? Jag undrade vad det var och det 
visade sig vara torsk. De kallade det för havskyckling på grund av att 
Ellen skulle vägra äta om hon visste att det var fisk. (Fältanteckningar, 
Granen nr 1) 
 
Personalen döper om fiskrätter för att få Ellen att äta det som de menar 
är nyttigt. Ellen pratar mycket om mat och speciellt den mat hon inte vill 
ha. Ofta upprepar hon att hon inte vill ha någon mat. I vardagen kretsar 
mycket kring detta. Personalens institutionsprojekt innebär att de har 
olika strategier för att hantera det. Ibland ignorerar de Ellen och låter bli 
att svara. Ibland säger de till henne att inte prata mer om det. De 
manipulerar Ellen då de döper om maträtter och ibland lägger de någon 
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grönsak över maten som de vet att hon inte tycker om. Ellen petar bort 
grönsakerna och brukar sedan äta upp resten av maten. 
 
Ellens måltider i relation till projektnivåer och restriktioner  
Det som begränsar Ellens möjligheter till självbestämmande över 
måltiden utgår delvis, precis som för studiens övriga informanter, från 
kapacitetsrestriktionerna. Fysisk kapacitet och tillgång till eller avsaknad 
av hjälpmedel är exempel på vad som gör att Ellen inte kan utföra detta 
projekt själv. För henne handlar det också om kopplingsrestriktioner och 
det innebär oftast att hennes önskemål inte uppmärksammas av 
personalen och att hon då inte får det stöd hon skulle behöva för att 
genomföra individprojektet. Det handlar om att själv kunna bestämma 
om hon vill äta överhuvudtaget och speciellt vilken mat hon inte vill äta. 
Ellens matvägran blir ett dilemma för personalen. En god omvårdnad 
för dem innebär att ge en variationsrik kost för att de menar att det är 
nyttigt.  
 
Ellens måltider domineras av institutionsprojektet, det vill säga 
personalen beslutar och styr över planering, tillagning, uppläggning och 
till slut även över vad Ellen faktiskt äter. Det paternalistiska 
förhållningssättet (Blennberger, 2005) innebär att personalen tar över 
beslutet om vad Ellen ska äta utan att tillfråga eller lyssna på henne. 
Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) eller LSS (SFS 1993:387) mål om att 
insatser ska bygga på respekt för människors självbestämmande 
tillgodoses inte. LSS anger också att insatserna ska utföras så att de 
stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Ellens ofta 
upprepade mantra ”jag vill inte ha någon mat” kan tolkas som en 
motståndsstrategi (Folkestad, 2003) mot den makt personalen besitter i 
måltidssammanhang. Ellen misslyckas ofta eftersom hon övertalas och 
manipuleras och vid de tillfällen som jag observerade så slutade det 
nästan uteslutande med att hon åt upp maten. Vid några tillfällen 
däremot åt hon upp en del av maten och sköt sedan tallriken ifrån sig. 
Lilja & Vinthagen, (2009) menar att motstånd inte behöver vara 
avsiktligt, eller leda till att man uppnår målet men däremot att det på 
något sätt underminerar makten. Ellens matvägran och ovilja att äta upp 
maten blir ett institutionsprojekt för personalen.  För att ge Ellen näring 
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och omvårdnad behöver personalen försöka hitta vägar att lösa detta 
dilemma. Den uppmärksamhet och plats som måltiden och Ellens 
vägran tar i det gemensamma rummet, ger Ellen en möjlighet att visa att 
hon inte inordnar sig i de beslut som personalen fattar. Hon har också 
(fast det behöver inte vara medvetet) en möjlighet att i någon mån styra 
personalens handlande. Ellens upprepningar och matvägran leder till att 
personalen måste tillämpa olika strategier för att säkerställa att Ellen får i 
sig sin mat. Detta gör de utifrån sin kunskap och sina värderingar kring 
vad de menar är bäst för Ellen.  
 

Havererade och räddade måltidsprojekt 

Tre olika vardagar och vad som dominerar måltidsprojektet kan spåras i 
det ovanstående. För Disas del domineras måltiden till stor del av 
organisationsprojektet. Disas måltider omgärdas av styrningsrestriktioner 
på organisationsnivå som varken hon eller personalen kan påverka. 
Institutionsprojektet dominerar hur måltiden serveras och det är 
personalen som har makten att besluta hur detta görs. Det innebär att 
Disas självbestämmande är begränsat till att säga nej till vissa maträtter. 
Disas vardag kan inte sägas innehålla några havererade projekt då hon 
anpassar sig och sällan uttrycker några önskemål kring måltiden. Hennes 
önskemål efterfrågas inte heller av personalen i någon större 
utsträckning. 
 
Hasses måltider domineras av hans individprojekt. Han kan i högre 
utsträckning än Disa och Ellen fatta de beslut som krävs för att projektet 
måltiden ska genomföras. Han deltar också i de flesta aktiviteter som 
behöver genomföras för att nå målet med projektet, det vill säga hans 
aktiviteter ingår i ett projektsammanhang. För att kunna göra detta krävs 
att organisationen tillhåller resurser i form av kvalitetsdagar och 
stöttande personal. Observationerna visade att Hasse får hjälp och stöd 
att klaga (till enhetschefen) vid tillfällen då hans självbestämmande inte 
tillgodosetts. Han har haft framgång med klagomålen och det stärker 
hans möjligheter till självbestämmande ytterligare. Det finns havererade 
projekt i samband med Hasses måltider och de beror oftast på 
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kopplingsrestriktioner. När hans kontaktpersonal blir sjuk på Hasses 
kvalitetsdag får han skjuta upp det som var tänkt den dagen antingen det 
är inköp av mat eller matlagning då ingen annan i personalgruppen 
rycker in. För övrigt är kopplingsrestriktionerna mer en möjlighet till 
självbestämmande för Hasse då hjälpmedel och stöttande personal 
möjliggör ett ökat självbestämm-ande. 
 
 
Ellens måltider domineras av institutionsprojektet. Det är personalen 
som styr alla aktiviteter som behöver genomföras och hennes vardag är 
fylld av havererade projekt. När projekten havererar beror det ofta på att 
personalen inte lyssnar till Ellens önskemål.  
 
Men det finns också räddade projekt för Ellen. Ett exempel är när 
hennes önskemål om att dela potatisarna till middagen verkar haverera. 
 
 
Ellen säger till Eva P att hon ska skala potatis så ska Ellen dela dem. Eva 
P gör så och Ellen sätter sig vid köksbordet. Hon har en skärbräda och 
en kniv framför sig. Medan Eva P skalar potatisen vid köksbänken pratar 
Ellen med henne och talar om att potatisen ska ligga i grytan och att det 
ska vara en nypa salt i. Ellen får de första potatisarna och börjar dela 
dem. Hon lyckas inte skära igenom potatisen och Eva P säger att det nog 
är kniven det är fel på. Hon ger Ellen en annan kniv men inte heller 
denna fungerar. Nu säger Ellen att hon inte orkar dela potatisen. Eva P 
försöker med flera knivar och säger också att det nog är potatisen det är 
fel på. Till slut sätter sig Eva P ner och hjälper Ellen när det behövs 
genom att trycka lite på kniven. Rätt som det är fungerar det och Ellen 
säger `det gick’ när potatisen delar sig. Det var likadant med nästa potatis 
och snart har Ellen (med bara lite stöd från Eva) delat sju potatisar och 
säger med glädje i rösten, jag kunde, det gick det med. (Fältanteckningar 
Granen, nr 13) 
 
Ellens önskemål om att dela potatisarna riskerar att haverera flera gånger. 
Eva P talar om för Ellen att det inte beror på henne utan att det beror på 
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antingen slöa knivar eller hårda potatisar när Ellen inte lyckas dela dem. 
När Eva P sätter sig ner och ger Ellen lite hjälp tar projektet en annan 
riktning. Det som skulle kunnat sluta i ett havererat projekt för Ellen 
vänder istället till ett lyckat projekt. Eva P tolkar situationen och ger till 
slut Ellen det stöd hon behöver (Goffman, 1974). Eva P:s stöd och 
Ellens glädje över att ha genomfört projektet kan bidra till spiraler av 
emotionell energi (Collins, 2004) för Ellen. Nästa gång hon delar potatis 
eller gör något liknande bär hon med sig erfarenheten av och känslan av 
hur det kändes när hon genomfört projektet.  
 

Dominanta projekt – en sammanfattande 
analys 
Dominanta projekt är de projekt som tar mest utrymme i tidrummet 
(Kjellman, 2003). Det är dessa projekt som blir genomförda och 
konkurrerar ut andra projekt. Varför vissa projekt dominerar och vilka 
konsekvenser det får för deltagarna i studien kan säga något om 
deltagarnas möjlighet till självbestämmande. Genom att studera på vilken 
nivå projekten styrs blir det också tydligt vem som har makten att 
genomföra dem men också vem som har makten att besluta att inte 
genomföra dem. På vilken nivå styrningen finns får konsekvenser för 
brukarna och anger vilka projekt och aktiviteter som blir möjliga. Det 
innebär att brukarnas möjlighet till självbestämmande möjliggörs eller 
hindras på olika sätt beroende på vilken nivå styrningen sker. 
 
Jag har i detta kapitel beskrivit och analyserat vilka projekt som görs, 
vilka som aldrig blev av och vad som styr projektens realiserande för de 
tre brukare som jag följt. Fram träder en bild av tre olika sammanhang. 
Ett sammanhang där en viss styrning sker utifrån kommunala beslut och 
riktlinjer (organisationsprojekt). Ett sammanhang där projekten i högre 
grad styrs av personalens målsättning och möjligheter 
(institutionsprojekt) och ett sammanhang där projekten styrs av 
brukarens egna preferenser (individprojekt). I kapitlets inledning 
beskrevs de olika nivåer som projekten styrs på. I följande avsnitt 
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diskuteras de olika nivåerna i relation till de konsekvenser det får för 
brukarnas självbestämmande. De olika nivåerna upprepas här för att göra 
det lättare för läsaren att följa resonemanget kopplat till dessa nivåer. 
 
Organisationsprojekt (tre olika nivåer): 
 
Nivå 1 – lagstiftning, intentioner och föreskrifter (nationell nivå) 
Nivå 2 – kommunala beslut, riktlinjer och resurstilldelning (kommunal 
nivå) 
Nivå 3 – hur personalen på gruppbostäderna omsätter lagar och beslut i 
arbetet med att stötta brukarna i vardagen. Denna nivå av projekt kan 
alltså ses som institutionsprojekt. Dessa institutionsprojekt kan vara av två 
slag: 
 
Samgående projekt – när brukarna har inflytande och det blir ett 
gemensamt projekt med en gemensam målsättning för både brukare och 
personal. 
Personalprojekt – projekt som genomförs av personalen (med personalens 
målsättning) utan märkbart inflytande för brukarna. 
 
På enskilda personers nivå finns också  
Individprojekt – som kan vara av två slag 
Brukarnas individprojekt – brukarnas mål och aktiviteter för att uppnå det 
de vill och önskar. 
Personalens individprojekt – avviker från institutionsprojektet genom att 
enskilda individer i personalgruppen driver egna projekt som inte är i 
linje med normen på gruppbostaden. Det innebär att personalen ibland 
agerar som enskilda individer och ibland utifrån personalgruppens 
gemensamma uppfattning. 
 

När projekten styrs av kommunala regler och riktlinjer 
(organisationsprojekt, nivå 2)   
När organisationsprojektet dominerar innebär det att det är tillgängliga 
resurser och kommunala riktlinjer som möjliggör eller hindrar brukarnas 
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självbestämmande. Tillgången till personal styr tidpunkten för 
sänggående för alla tre brukarna men på olika sätt. Resurser i form av 
medel för personalbemanning beslutas på organisationsnivå 2, det vill 
säga de styrs av politiska beslut på kommunal nivå. Hur de sedan 
fördelas och används inom verksamheten beslutas av tjänstemän på 
förvaltningsnivå (eller på ledningsnivå i privata verksamheter). Ellegård 
(2001b) menar att individen måste anpassa sig efter de restriktioner som 
dessa beslut för med sig. I vardagen har varken brukare eller personal på 
gruppbostäderna har något inflytande över dessa beslut. För Disa och 
Hasse innebär det att de måste anpassa sitt sänggående efter personalens 
arbetstider. Disa uttrycker inga andra önskemål om tider men Hasse visar 
ofta att han tycker det är för tidigt att gå och lägga sig kl. 21.00. Hasses 
självbestämmande begränsas på så sätt av organisationsprojektet. För att 
öka självbestämmandet krävs ökade personalresurser men det är inte 
självklart att ökad tillgång till personal automatiskt leder till att brukarnas 
önskemål infrias. För Ellen är det paradoxalt nog så att minskade 
resurser i form av färre personal nattetid gjorde att hennes önskemål om 
att gå och lägga sig tidigt infriades i något högre grad efter 
omorganisationen. Även flera av de aktiviteter som ingår i projektet 
måltiden dominerades i olika utsträckning av organisationsprojektet. 
Måltidernas utförande är beroende av vilka lagar och regler som 
omgärdar dem och vilka resurser verksamheten tillhandahåller. 
Måltiderna är omgärdade av många styrningsrestriktioner, det vill säga de 
beslut som är fattade på högre nivå i den kommunala hierarkin. Det var 
tydligast för Disa då maten på Enen tillagas i storkök och förekomsten 
av storkök är ett politiskt beslut. Storköket i sin tur styrs av regler för 
mathantering och hygien med mera. Organisationsprojektet kan både 
stödja och hindra självbestämmandet kring måltiderna. För Disa innebär 
det att hon får möjlighet att bestämma vad hon vill äta till frukost då det 
finns många alternativ att välja bland. Det blir till ett hinder när Disa inte 
har något inflytande över till exempel vad som ska serveras till middag 
eller vilka inköp som ska göras då detta beslutas i storköket. När 
organisationsprojektet dominerar vardagen för de äldre borde det leda till 
ett ökat självbestämmande då den lagstiftning som styr på 
organisationsnivå är skapad för att möjliggöra ett ökat inflytande för 
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brukaren. Kvalitetsdagen (dess vara eller inte är ett resultat av beslut 
fattade på högre nivå) för Hasse kan ses som en resurs som ett resultat 
av styrningsrestriktioner på organisationsnivå. Kvalitetsdagen innebar 
möjligheter för Hasse att utöva självbestämmande i flera olika aktiviteter. 
I de projekt som beskrivs i detta kapitel handlade det främst om 
aktiviteter kopplade till måltiden när det gällde planering av inköp och att 
välja vilken mat han skulle köpa i affären. I gruppbostadens vardag är det 
i realiteten personalen som har makten att besluta vilka projekt och 
aktiviteter som genomförs och vilka som aldrig blir av då det är 
institutionsprojektet som styr. Den lagstiftning som ska vara styrande för 
verksamheten var inte framträdande i vardagen. 
 

När projekten styrs av personalens institutionsprojekt 
(organisationsprojekt nivå 3) 
Organisationsprojekten på nivå 1 och 2 ska vara styrande för hur arbetet 
i gruppbostaden utförs. Institutionsprojektet innebär att personalen ska 
tolka de lagar och regler som ska styra deras arbete och omsätta dem i 
det praktiska arbetet. På så sätt har personalen på gruppbostaden makten 
inom de ramar som andra formulerar. Personalen kan inte påverka de 
beslut som fattas på högre nivåer i organisationen som när det gäller 
personaltillgång och annan resurstilldelning. När det handlar om hur 
arbetet praktiskt ska genomföras har de större möjlighet att styra 
vardagens projekt. När personalen styr har de också makten över 
rummet. Tre teman framstår som relevanta i förhållande till makt och 
rum. Dessa är kontrollen över den fysiska kroppen, kontrollen över det 
fysiska rummet och kontrollen över det sociala rummet. 
 
En vardag som domineras av institutionsprojektet kan sägas inneha 
många av de kännetecken som Goffman (1961/2004) tillskriver totala 
institutioner.  De som bor där tillbringar nästan all sin tid inom 
bostadens väggar. Personalen har arbetskläder som visar på en skillnad i 
status och makt. Arbetskläder fungerar som en avgränsning från det 
annorlunda, det vill säga de boende. Gruppbostaden har dock inte alla 
kännetecken på en total institution. Den har inga murar eller staket mot 
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omvärlden och inga låsta dörrar. De som bor där begränsas i sin 
rörelsefrihet av den egna funktionsförmågan och är beroende av 
personalens villighet att stötta dem. Jönsson et al (2011) menar att i den 
totala institutionen är individen i princip alltid tillgänglig för andra och 
saknar tillgång till en bakre region där man kan slappna av och vara i 
fred. Nord (2011) visar hur äldre personer på särskilt boende ibland 
skapar sig ett bakre rum i det offentliga rummet och hur det bakre, 
privata rummet blir offentligt när de äldre behöver hjälp i intima 
situationer. En tanke är att sovrummet och sömnen borde vara en bakre 
region (Goffman, 1988) för de flesta människor men så är inte fallet för 
Ellen. Vilken tillgång hon har till sitt sovrum styrs av personalens 
förhållningssätt. Ellen förnekas vila på dagtid då personalen är bekymrad 
för att hon ibland sover dåligt på nätterna. Ellen försöker trots allt att 
skapa sig en bakre region när hon sitter i sin TV-fåtölj. Genom att hålla 
händerna för ögonen kan hon undvika och utestänga personalens 
kontroll och även behålla en del av kontrollen över sin egen kropp. 
Förhållandet kan sägas vara det omvända för Disa. Hon tillbringar en 
stor del av sin tid i den egna lägenheten och kan sägas ha större tillgång 
till den bakre regionen än den främre. Hasse har, inom gruppbostadens 
väggar, inte heller någon egentlig bakre region. Han är också beroende av 
personalens hjälp i intima situationer. Däremot har han i större 
utsträckning än de andra tillgång till en främre region då han tillbringar 
mer tid ”på utsidan” när han gör inköp och annat med sin 
kontaktpersonal. 
 
Det är främst personalprojektet som styr vilka projekt och aktiviteter som 
genomförs och vilka som inte blir genomförda. Personalen definierar 
situationer, formulerar regler och rutiner för hur vardagen ska 
organiseras för brukarna. Detta kan jämföras med det som Bigby et al 
(2012) skriver om vad som kännetecknar gruppbostäder som presterar 
mindre bra. Den informella kulturen visar sig vara en viktig aspekt. I 
gruppbostäderna i deras studie var personalens motstånd mot förändring 
en viktig faktor likaså var en gemensam nämnare att de saknade ett 
närvarande och/eller starkt ledarskap. Detta gav upphov till informella 
ledare som oavsett position hade stort utrymme att skapa rutiner, 
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formulera regler och sätta gränser. Det var bara på en av 
gruppbostäderna i föreliggande studie som personalen diskuterade hur 
de arbetade och hur de skulle kunna göra annorlunda. På de övriga två 
gruppbostäderna diskuterades varken arbetet eller de effekter 
personalens handlingar fick för brukarna.  
 
Foucault (1991) talar om diskursiva praktiker och avser de sätt på vilket 
vårt görande i praktiken styrs av vårt sätt att tänka och den kunskap och 
teknik vi har tillgänglig. Det är lätt att som personal bli ”hemmablind” 
det vill säga göra som man alltid har gjort och har då svårt att tänka att 
det skulle kunna göras annorlunda (Rytterström et al 2010). Även 
Giddens (1984) menar att makten framträder när regler och resurser 
relateras till varandra. Personalen har makt att handla annorlunda men 
för att kunna göra detta behöver de bli medvetna om och reflektera över 
sina handlingar. Detta gäller såväl hur personalen bemöter brukarna i 
relation till sömnprojektet som hur de väljer att servera maten. Brukarna 
har inte så stora möjligheter att göra motstånd mot den makt som 
personalen utövar. Det är tänkbart att Ellen känner skillnad på 
maträtterna även om personalen kallar dem för annat än vad de är. Det 
motstånd som brukaren kan göra är att vägra intag av mat, bara äta vissa 
rätter och prata oupphörligt om mat. En risk är att personalen till slut 
tillskriver detta motstånd som ett uttryck för en diagnos som de anser 
behöver åtgärdas eller medicineras (Folkestad, 2003).  
 
I föreliggande studie förkom att personalen manipulerade maten. De 
menade att brukaren behövde äta mer varierad kost och att det var av 
omtanke som de gjorde detta. När personalen utövar makt i dessa 
omsorgsituationer har brukaren ingen möjlighet att värja sig för makten 
då den till delar är dold (Scott, 1992). Flera gånger fick jag frågor av 
personalen som visade att de var osäkra och hade bristande kunskap. 
Någon frågade ”Det är väl nyttigt att äta fisk?” eller ”Det är väl inte 
nyttigt att bara äta potatismos?”. Personalens bristande kunskap 
handlade även om de lagar som styr verksamheten och deras eget 
handlingsutrymme.  
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I gruppbostadens vardag förekom också samgående projekt. Det var i 
situationer där brukarna hade inflytande och det fanns en gemensam 
målsättning med projektet för både brukare och personal. I de studerade 
projekten var det främst för Hasse och i måltidsprojektets olika 
aktiviteter som detta framträdde. Hasse hade möjlighet att välja vad han 
ville köpa och till exempel hur många av varje sort han tyckte att han 
behövde. Han kunde också välja bort mat som han inte tyckte om och få 
något annat istället. Detta möjliggjordes av att hans kontaktpersonal hade 
samma målsättning som Hasse, det vill säga att han skulle få köpa och 
äta det han tyckte om och ville ha. I de havererade projekten kan också 
ses spår av samgående projekt. När Ellens ambition att dela potatisar 
riskera att haverera arbetar både hon och personalen mot en gemensam 
lösning för att Ellen ska kunna utföra detta. För att brukarnas önskemål i 
dessa situationer ska uppfyllas krävs personal som möjliggör genom att 
informera, vara lyhörd och tillhandahålla förutsättningar för brukarnas 
självbestämmande. Det är trots allt personalen som har makten och detta 
visar hur makten kan både begränsa (som visats tidigare) och möjliggöra 
ett ökat självbestämmande för brukarna. 
 

När projekten styrs av individprojektet 

På denna nivå återfinns brukarnas individprojekt, vilket innebär vilka 
önskemål de ger uttryck för och vilka aktiviteter de vill genomföra/delta 
i för att uppnå ett önskat mål. Denna studie visar att brukarna hade flera 
önskemål som handlade om de mycket basala och triviala 
vardagsbesluten. Antaki et al (2009) visar på hur brukarnas 
självbestämmande kan öka när dessa triviala vardagsaktiviteter 
uppmärksammas av omgivningen. Projektet sömn och vila var i stort sett 
havererade projekt för de tre brukarna. Deras kapacitetsrestriktioner 
gjorde att de behövde hjälp i alla de aktiviteter som ingår i projektet. 
Åström (2001) menar att ”Det viktigaste är kanske inte i alla lägen att 
själv kunna genomföra en viss aktivitet, utan att kunna bestämma över 
vem, när, hur och varför den valda aktiviteten ska utföras” (Åström, 
2001 s. 120). I denna studie varierade brukarnas möjlighet till kontroll 
och beslutsfattande i vardagens projekt och aktiviteter. Disa anpassade 
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sig i stor utsträckning till institutionsprojektet och uttryckte inga egna 
önskemål när det handlade om tidpunkt för sänggående. För Hasse 
innebar det att hans önskemål inte realiserades då organisationsprojektet 
styrde över såväl personalens schema som Hasses önskemål. För Ellen 
däremot var det institutionsprojektet som var styrande. Det var främst 
personalens inställning till hur länge man bör sova som var normerande. 
 
I måltidsprojektet handlade brukarnas önskemål om vad man ville äta 
och hur aktiva de ville vara i de aktiviteter som ingick i 
projektsammanhanget. Även här anpassade sig Disa till verksamhetens 
och personalens förutsättningar. Det önskemål hon framförde handlade 
om vad hon inte tyckte om att äta och detta önskemål infriades då 
storköket erbjöd valmöjligheter. Hasses individprojekt infriades i större 
utsträckning än de övriga deltagarnas. Han gav uttryck för att vilja delta i 
såväl planering som genomförande av måltidsprojektets alla aktiviteter. 
För Hasses del handlar det om en kombination av de olika 
restriktionerna som här ska ses som möjligheter för honom att driva sina 
egna projekt vilket innebar en kombination av egen initiativförmåga, 
tekniska hjälpmedel och stöd från personal. 
 
Personalen driver också individprojekt. Det är projekt som avviker från 
personalgruppens institutionsprojekt genom att enskilda individer i 
personalgruppen driver egna projekt som inte är i linje med normen på 
gruppbostaden. När personalen driver individprojekt innebär det att den 
personalen agerar som enskild individ och utifrån sin egen individuella 
uppfattning om hur arbetet bör utföras. Ulla P driver ett individprojekt 
inom ramen för institutionsprojektet när hon agerar för att Ellen ska 
återfå tillgången till sitt sovrum. Ulla P beskriver den ”öppna dörren” 
som en liten sak men som kan ha stor betydelse för Ellen. Vilket kan 
sammanliknas med det som Antiki et al (2009) också beskriver när de 
menar att mindre saker har stor betydelse i brukarnas vardagsliv och för 
deras självbestämmande. 
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9.Interaktionens betydelse för 

självbestämmande 

I det föregående kapitlet visade jag, med hjälp av det tidsgeografiska 
perspektivet vad som görs i gruppbostäderna samt vilka projekt och 
aktiviteter som äger rum i och i anslutning till gruppbostäderna. Vem 
eller vilka som har makten att bestämma vilka projekt som genomförs 
och vilka som aldrig kom till stånd beskrevs också.  
 
Ambitionen i detta kapitel är att visa hur brukarnas självbestämmande 
(eller dess motsats) kommer till stånd i interaktionen mellan den enskilda 
brukaren och personalen. Hur går det vardagliga självbestämmandet till i 
en gruppbostad? På vilket sätt det går att se självbestämmande i 
kommunikationen mellan de boende och gruppbostadens personal visas 
genom att i ett mikroperspektiv studera interaktionen mellan brukare och 
personal. Det som sker i mikromötet mellan enskilda individer styrs av 
hur verksamheten organiseras och den informella kulturen på 
gruppbostaden, vilket sammantaget får konsekvenser för brukarens 
möjlighet till självbestämmande.  
 
Möjligheten till självbestämmande har många bottnar och är ett resultat 
av flera och komplexa omständigheter. I detta kapitel vill jag visa 
självbestämmande och dess motsats utifrån olika dimensioner och olika 
sätt att förstå hur det görs, främst i interaktionen mellan brukare och 
personal. De mönster som synliggörs utgår dels från en övergripande 
nivå men också från en mer detaljerad nivå där interaktionen studeras i 
ett mikroperspektiv. Självbestämmande är komplext och i en och samma 
situation kan flera olika faktorer ingå som blir avgörande för om 
brukaren uppnår självbestämmande eller ej. Till exempel kan 
tidsfaktorer, omgivningens inflytande och brukarens egen kapacitet 
samverka. Självbestämmandet och hur, när eller om det realiseras handlar 
ibland om att det tar lång tid från det att ett behov eller önskemål 
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initieras till att det realiseras (det krävs långa kedjor av 
händelser/aktiviteter). Ett kortare tidsperspektiv (korta kedjor) innebär 
att behovet eller önskemålet som brukaren uttrycker ska realiseras här nu 
medan de långa kedjorna ofta har inslag av planering och bara kan 
realiseras i framtiden och kanske på annan plats än där önskemålet 
uttrycks.  
 
Detta kapitel är uppbyggt kring främst videoinspelningar men även 
fältanteckningar och i viss mån informella samtal vid två olika 
gruppboenden (se vidare i metodkapitlet). Jag har med utgångspunkt i 
dessa två typer av data studerat interaktion mellan brukare och personal 
på ett mikroplan. Det föregående kapitlet var uppbyggt kring 
observationer av tre brukares vardag. I detta kapitel har jag följt två 
brukare på två gruppbostäder mer ingående och videoinspelat 
interaktionen mellan dem och personalen7 
 
I analysen utgår jag från Goffmans (1983; 1967/2005) 
interaktionsordning och interaktionsritualer, teorier om turtagning 
(Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974) samt teorier om makt och motmakt 
(Scott, 1992; Lilja & Vinthagen, 2009). Som övergripande perspektiv 
används Goffmans (1974/1986) rambegrepp. Rambegreppet har två 
betydelser. Dels den konkreta ramen som speglar rumsligheten och är ett 
sätt att placera situationen i en konkret kontext. Situationens inramning är 
mer abstrakt och kan förstås som det som definierar situationen. 
Utgångspunkten är individens erfarenheter som styrande för hur 

                                                 
7 Anledningen till att jag bara videoinspelat interaktionen mellan två brukare och 
personal är främst tidsbrist men också svårigheten att genomföra videoinspelning av 
integritetsskäl. På Enen fanns den enda brukare som inte gav sitt samtycke till att 
filmas. När jag identifierat vardagens projekt (sömn och måltider) upptäckte jag att Disa 
som bor på Enen inte interagerade med personalen i någon större utsträckning där 
situationerna gick att filma. De tillfällen som Disa interagerade med personalen (och där 
självbestämmande eller dess motsats kom till uttryck) handlade ofta om 
integritetskänsliga situationer som vid toalettbesök och hygien (se vidare i 
metodkapitlet). 
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situationen definieras och som också vägleder individens handlande i 
situationen (Goffman, 1974). Även Goodwin & Goodwin (2004) menar 
att de interaktionella strategier som individerna använder sig av i mötet 
grundar sig på deras kunskap om varandra och erfarenheter av tidigare 
möten. Individerna använder de interaktionella resurser som varit 
lyckosamma i tidigare möten och undviker de som inte lett dem till 
framgång. 
 
För Goffman utmärks den fokuserade interaktionen främst av att de 
interagerande har ett gemensamt mål med sin interaktion. Goffman 
menar att turtagning i samtalet är en utmärkande aspekt för det 
fokuserade mötet när han skriver ”[…] when persons gather close 
together and openly cooperate to sustain a singel focus of attention, 
typically by taking turns at talking” (Goffman, 1963/1966:24). Goffman 
(ibid). Även Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) talar om turtagning 
vilket också är ett centralt begrepp i detta kapitel (turtagning såväl verbalt 
som icke-verbalt). Med turtagning avses att en samtalsdeltagare i taget 
talar och att den som står i tur att tala ger någon form av respons på det 
som just blivit sagt, vilket också kräver att deltagarna är fokuserade på 
varandra (Goffman, 1983; Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Om 
turtagningen i ett samtal inte fungerar kan deltagarna använda sig av 
reparationer eller korrektioner för återställa turtagningen i samtalet. 
Goodwin & Goodwin, (2004) har i högre grad än tidigare nämnda 
forskare fokuserat på även icke-verbal turtagning såsom blickar, gester 
och pekningar med mera vilket även har en central del i detta kapitel. I 
det följande avsnitten presenteras de teman och övergripande aspekter 
som har sitt ursprung i den insamlade empirin. 
 
Analysen av upprepad interaktion mellan brukare och personal vid två av 
gruppboendena visade att självbestämmande inte är något entydigt och 
fast, utan kan förstås som ett kontinuum från självbestämmande till 
paternalism vilket också utgör det huvudsakliga temat för analysen. Dock 
kunde olika händelser, interaktioner och ageranden analytiskt beskrivas 
som närmare den ena eller andra änden av kontinuumet alternativt mitt 
emellan dessa båda ändpunkter. Resultatet presenteras därför under 
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rubrikerna självbestämmande, paternalism och självbestämmande mellan 
ytterligheterna. 
 
Ytterligare tre aspekter kan hjälpa till att förstå det komplexa förhållandet 
mellan självbestämmande och paternalism. Den första är Självbestämmande 
i tid och rum, och handlar om när, till vem och var brukaren ger uttryck 
för behov eller önskemål och de konsekvenser som detta får för 
självbestämmandet och önskemålets genomförande. Den andra aspekten 
utgörs av Den egna kapaciteten som resurs och hinder för självbestämmande och 
den tredje, Omgivningen som resurs och hinder för självbestämmande, beskriver 
den egna kapaciteten och omgivningens8 betydelse för möjligheten till 
självbestämmande. Dessa aspekter har inga skarpa gränser, det vill säga 
de utesluter inte varandra. I praktiken är de många gånger sammanflätade 
och beroende av varandra. Före resultatbeskrivningen följer en kort 
beskrivning av hur interaktionen har omvandlats till text. 
 

Transponerad interaktion till text 
Goffman (1974) menar att ramanalys handlar om att studera hur 
erfarenheter organiseras och att en inramning är något som definierar 
situationen. Det empiriska material som analyseras kallar Goffman 
(1974) för strips. Det är utdrag av pågående aktivitet/interaktion som har 
skurits ut från den pågående aktiviteten. Så analyserar och presenterar jag 
också mitt empiriska material i detta kapitel. De stundtals mycket korta 
transskripts som redovisas är just korta utdrag ur en mer omfattande 
situation. Mitt val att göra så har flera motiv. För det första skulle varje 
presenterad situation annars bli mycket lång. För det andra skulle långt 
ifrån all aktivitet ha självbestämmande eller dess motsats som fokus. För 
det tredje skulle risken för upprepningar vara avsevärt större om längre 
utdrag presenterades. Därför har jag i analysarbetet strävat efter att ringa 
in just de korta sekvenser där självbestämmandet eller dess motsats 

                                                 
8 Omgivningens betydelse ska förstås i det vidare sammanhang som inbegriper 
människor, byggnader, teknik och hjälpmedel. 
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kommer till uttryck på ett mer påtagligt sätt. Det finns trots allt några 
längre utdrag och ibland nedslag två eller flera gånger i samma situation. 
Det har behövts för att tydliggöra tidsaspekten, för att 
självbestämmandet sätts på spel eller bekräftas flera gånger men på olika 
(eller liknande sätt) och för att självbestämmande tar tid och äger rum i 
olika ramar. Den transkriptionsnyckel som använts återges i det 
nedanstående avsnittet. 

Transkriptionsnyckel  

För att transkribera videosekvenserna användes en variant av Jeffersons 
(1974) transkriptionsnyckel hämtad från Transana 2.51 (det 
datorprogram som använts för att bearbeta, transkribera och analysera 
videoinspelningarna). Det som skiljer denna transkriptionsnyckel från 
Jeffersons är exempelvi
rösten i slutet på meningen. Det kan vara något som sägs i frågeton men 
det behöver inte vara det. 
 
ord understrykning markerar att en stavelse eller ordet är betonat 
ORD markerar högre volym än det omgivande talet 
[ord] markerar början och slut på överlappande tal 
(number) ett nummer inom parentes indikerar paus i talet i  sekunder 
(.) markerar mikropaus, vanligtvis mindre än 0,2 sekunder 
 neråtpil indikerar fallande tonhöjd eller intonation 
 uppåtpil indikerar förhöjd tonhöjd eller intonation (kan vara 

 något som sägs i en  frågeton men behöver inte vara det) 
? en fråga, kan sägas med eller utan förhöjd tonhöjd 
::: indikerar förlängning av ett ljud, ju fler kolon desto mer utdraget 
 ljud   
*ord* markerar något som sägs med skratt i rösten 

 markerar något som sägs med lägre volym än det omgivande talet 
((ord)) beskrivning av icke-verbal kommunikation/aktivitet 
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Från självbestämmande till paternalism 
I de följande avsnitten vill jag visa vad som är självbestämmande och vad 
som inte är det men även visa hur önskemål och behov som inte 
realiseras hade kunnat bli till ett självbestämmande. Jag avser också att 
presentera ett försök till förklaring till varför självbestämmande inte kom 
till stånd eller snarare vad som skulle ha kunnat bidra till ett 
självbestämmande. 
 
Jag ger vidare en beskrivning av självbestämmande som ett kontinuum 
mellan ytterligheter – från tydligt självbestämmande till mönster av 
paternalism. Därefter beskrivs de situationer där ytterligheterna inte är så 
framträdande och där det finns exempel på när interaktionen eller 
situationen gör att de hamnar närmre den ena eller andra ytterligheten. 
Självbestämmandet (eller motsatsen) handlar i alla exempel om beslut 
och önskemål när det gäller vardagens små, triviala saker som till 
exempel vad man vill äta, när man vill sova och vad man vill inhandla.  
 
Som tidigare har beskrivits handlar självbestämmande om att bestämma 
över sin egen person, sina tillhörigheter och vardagens aktiviteter. Rätten 
att bestämma omfattar bara rätten att bestämma över sin egen person 
och personliga förhållanden. Självbestämmande omfattar därmed rätten 
att göra egna val, fatta beslut, lösa problem, sätta upp mål, värdera risker 
och uttrycka önskemål utan inblandning av någon annan men innebär 
även en möjlighet att handla utifrån egna val, planer och mål (Wehmeyer, 
1996; 2007). När förutsättningarna till eget handlande begränsas på 
grund av fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar innebär detta 
inte att möjligheten att fatta beslut (nödvändigtvis) minskar. Med stöd 
ökar de reella möjligheterna att omsätta sina val och beslut i handlingar. 
För att kunna göra detta behövs kunskap och information om vilka 
möjligheter som står till buds. Självbestämmande är bland annat knutet 
till individens förmåga. Planering, måluppsättning och riskvärdering 
förutsätter att individen har dessa förmågor och förmåga att ta initiativ 
(Wehmeyer, 1996;2007). Det är inte bara individuella förmågor som 
anger förutsättning för självbestämmande. Omgivningens stöd och 
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organisatoriska förutsättningar eller hinder är också avgörande för om 
självbestämmande uppnås eller ej. 
 
I filmerna har jag sökt efter situationer där självbestämmande kommer 
till uttryck eller utmanas. Detta gäller för alla aspekterna. I analysen av 
mitt material utgår jag från att självbestämmande kan ses som ett 
kontinuum, en process mellan ytterligheterna självbestämmande och 
paternalism (se figur 7). För de två brukare jag har följt närmare i 
vardagen varierar möjligheten till självbestämmande beroende på 
situation och omgivning. För en och samma brukare kunde möjligheten 
till självbestämmande också variera beroende på den aktuella situationen. 
 
 
Figur 7 
 

 
 

I avsnitten som följer presenteras hur självbestämmande såg ut och hur 
de kan förstås enligt ett kontinuum från självbestämmande till 
paternalism men också hur andra aspekter som tid, rum egen kapacitet 
och omgivningens stöd skapar möjligheter eller hinder för brukarens 
självbestämmande. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av 
bakgrund till det exempel som därefter presenteras som utdrag från 
filmmaterialet eller i löpande text. Efter detta följer ett kortare eller 
längre avsnitt där exemplet analyseras med stöd av teorier för interaktion 
och självbestämmande. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 
 
SjälvbestämmandeI det följande ges ett exempel på en situation där ett 
relativt starkt självbestämmande kommer till uttryck. Gruppbostadens 
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väggar är den fysiska ram vari situationen äger rum. Det är därmed den 
ram utifrån vilken det som händer primärt tolkas. I gruppbostadens 
vardag finns formella och informella regler och rutiner som brukare och 
personal har att förhålla sig till. Regler och rutiner och de mer rumsliga 
och materiella förhållanden ramar på det sättet in det som utspelar sig 
inom väggarna till gruppbostaden och de blir betydande för hur 
interaktionen mellan deltagarna gestaltas, förstås och hur vardagslivet 
därmed ter sig för brukarna i studien. 
 
Svårigheten att översätta Goffmans (1974) begrepp frame till svenska 
beskrivs av Persson (2012) som menar att frame på engelska har både 
betydelsen ram (frame) och rama in (to frame). Persson (2012) använder 
det svenska begreppet ram för den konkreta rumslighet, kontexten där 
situationen utspelas och inramning för de mer abstrakta situationer som 
definierar begreppet. De situationer som jag beskriver här utspelar sig 
antingen inom gruppbostadens fysiska ramar/väggar eller på offentlig 
plats t ex en affär. Inramningen å andra sidan är främst något som 
definierar och omdefinierar ett sammanhang/situation. Beroende på hur 
situationen definieras av deltagarna kan en inramning övergå till något 
annat (få en annan definition) när inramningen bryts på grund av 
exempelvis ett missförstånd eller när de agerande har olika motiv för 
interaktionen. Situationens inramning handlar om individens 
erfarenheter och hur individen organiserar dessa erfarenheter i 
interaktionen med andra. Goffman (1974), precis som Collins (2004) 
menar att dessa erfarenheter vägleder vårt handlande i liknande 
situationer i framtiden. 
 
I följande situation har Hasse identifierat ett problem som han vill ha 
hjälp med att lösa. Hur detta görs i interaktionen är ett exempel på när 
Hasse initierar och driver projekt som han vill ha hjälp att åtgärda eller 
genomföra.  
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Städskåpet  

En dag håller Karin P på att tvätta Hasses permobil. Hasse sitter i 
permobilen och de befinner sig i Hasses vardags/sovrum. Hasse pekar ut 
i gruppbostadens gemensamma allrum och sedan ner under permobilen 
för att uppmärksamma Karin P på att han vill något. Hasse har sin 
talsyntes men använder den inte. Detta kan bero på att det saknas 
symboler i datorn för det han vill ha sagt. Karin P försöker gissa vad han 
vill men misslyckas med detta. Då åker Hasse ut i den gemensamma 
delen av gruppbostaden och fram till städskåpet. Karin P följer med och 
öppnar dörren till städskåpet och börjar återigen gissa vad Hasse vill ha. 
Hon säger post, skruvmejsel och dammsugare men Hasse säger nej, 
neeej med varierande intensitet. Detta utdrag börjar när Karin P efter att 
ha gissat på flera olika saker, talar om att hon inte förstår vad Hasse vill.  

1. Karin P: Nä, nu hänger inte jag med 
2.  ((Hasse viftar en gång upp och ner med högra armen och tittar på 

KP)) 
3.  H: öhh ((pekar på dörren till städskåpet)) 
4.  ((KP håller i dörren till städskåpet och H tar ner  

          handen vid sidan av permobilen och tar upp den igen)) 
5.  
6. ((H pekar neråt med handen)) 
7.  KP: ämmmem::, verktygslådan  
8. ((KP håller i handtaget till dörren på städskåpet, men hennes 

ansikte är inte med på bild)) 
9. H: Neeejjee  
10.  (3) 
11. KP: Ska jag gå in här? 
12. ((KP går in städskåpet)) ((Jag skrattar bakom kameran))  
13. H: Neeej, nej  
14. ((När KP går in i städskåpet och nästan stänger dörren kör H 

fram en bit och tar tag i dörren till städskåpet och öppnar den)) 
15. KP: nähe ((KP låter sammanbiten som om hon försöker hålla sig 

för skratt)) 
16. ((KP kommer ut ur städskåpet igen)) 
17.  H: nej 
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Det är Hasse som har initierat situationen genom att visa att han vill ha 
något. Efter många försök att gissa vad det kan vara som Hasse önskar 
säger Karin P lite uppgivet att hon inte förstår (rad 1). Hasse ger dock 
inte upp sitt försök att få Karin att förstå. Därmed fortsätter den 
påbörjade turtagningen med verbala uttryck och gester genom hela 
situationen. Hasse försöker hela tiden göra sig förstådd och Karin P 
försöker å sin sida förstå vad det är Hasse vill ha. Rad 2-7 visar hur 
Hasse om och om igen försöker tala om vad som är fel med permobilen. 
När Karin P säger ”alltså höj och sänka” pekar Hasse neråt. Karin P 
gissar en gång till på vad han vill ha men det är fel igen och Hasse säger 
”nej” med stark betoning och intonering. Det är tyst i tre sekunder sedan 
kommer en vändning i interaktionen när Karin P gör något oväntat (rad 
11) och går in i städskåpet. Hasse skrattar inte och Karin P låter 
sammanbiten som om hon försöker hålla sig för skratt (rad 15). Hasse 
öppnar dörren till städskåpet och säger ”nej”. 
 
Efter många gissningar och försök hittar Karin P till slut den sprayburk 
med smörjmedlet 5-56 som Hasse vill ha. Hasse visar, genom att peka, 
att hon ska spruta 5-56 på underredet av permobilen. Karin P sprutar 
flera gånger och Hasse trycker på knappen för höj- och sänkfunktionen 
men inget händer. Han trycker flera gånger och till slut säger Karin P att 
det nog måste vara något annat fel men att det var klokt tänkt av Hasse. 
Hon sätter in burken i städskåpet och när hon är vänd bort från Hasse 
fungerar plötsligt permobilen. Karin P säger ”näee, nu går det” och 
bestämmer sig för att hämta burken igen och spruta ytterligare en gång. 
 
18. ((KP kommer och böjer sig ner och sprutar återigen 5-56 på  
underredet till Hasses permobil)) 
19. KP: 5-  
20. H: näeej 
21. KP: nej, du sköter det mesta själv 

Hela situationen, från Hasses initiering till att permobilen fungerar har 
tagit 5:37 minuter. Efter 2:32 minuter hade Hasse lyckats förmedla (och 
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Karin P förstå) vad han ville ha. I slutet av situationen bekräftar Karin P 
att Hasse är en kompetent person (rad 19). Detta gör hon vid tre 
tillfällen. Först sker detta när de gemensamma ansträngningarna lyckats 
få Karin att ta fram den sprayburk som Hasse efterfrågat och när 
permobilen trots behandling inte fungerar. Karin P betonar då att Hasse 
”tänkt klokt” även om hans initiativ inte löste problemet. När 
permobilens höj- och sänkfunktion sedan visar sig fungera betonar Karin 
P att det var Hasse som förstod vad som behövdes för att åtgärda felet 
(”du är inte dum du”, rad 19). Situationen avslutas i och med att Karin P 
för tredje gången bekräftar att Hasse är en kompetent person när hon 
förmedlar att Hasse har kapacitet att göra saker själv ”du sköter det 
mesta själv” (rad 21), vilket betonar hans roll i lösningen på problemet.  
 
Analys  
Hasse initierar situationen men Karin P förstår inte vad Hasse försöker 
förmedla. Hon är däremot snabb att följa med honom ut ur rummet där 
situationen först börjar och visar därmed att han har kvar initiativet och 
att hon är beredd att fortsätta. Hasse visar att han vill ha något i 
städskåpet och ingen av dem ger upp försöken att hitta rätt och förstå 
varandra. Situationen inramas av att deras interaktion är mycket 
fokuserad (Goffman, 1963). Deras strävan att förstå och att bli förstådd 
gör att de fokuserar uppmärksamheten på varandra. De delar samma 
inramning och är samspelta. Turtagning (Sacks et al, 1974) i 
kommunikationen karaktäriseras av tal, gester och förflyttning där Karin 
P är den som främst står för talet medan Hasses bidrag framförallt sker 
genom gester och förflyttningar. De två deltagarna är positionerade nära 
varandra. I detta utdrag visar Hasse att han har kapacitet och förmåga att 
identifiera problem. Han vet också vad som skulle kunna avhjälpa 
problemet och har då förmågan att föreställa sig framtiden och lösning 
på problem (Wehmeyer, 1996, 2007). Utmaningen består i att förklara 
för Karin P vad det är hon ska göra. 
 
I rad 5 frågar Karin P om det som Hasse vill ha har något att göra med 
funktionen, som gör att permobilen kan höjas och sänkas. På det här 
sättet försöker Karin P ringa in vad Hasse vill ha eller vill ha utfört 
genom att närma sig den kategorin i vilken det eftersökta ingår. Genom 



177 

 

att peka neråt där denna funktion finns bekräftar Hasse att det handlar 
om något som har med möjligheten att höja och sänka permobilen men 
Karin P förstår fortfarande inte vad det är han vill ha i städskåpet. När 
Karin P har uttömt sina förslag försöker hon att skämta (rad 11) när hon 
frågar Hasse om han menar att hon ska gå in i städskåpet. När Karin P 
går in i städskåpet bryter hon den pågående inramningen både aktivt och 
rumsligt. Hon bryter också den seriöst problemsökande ramen genom 
att använda sig av humor vilket Goffman (1974) betecknar som keying. 
Det skämtsamma i situationen förstärks genom mitt skratt som verifierar 
det humoristiska i Karins agerande. Genom att bryta den pågående 
ramen och byta till en annan med hjälp av humor kan Karin P skapa ett 
avstånd till den situationen som kan uppfattas som problematisk för 
henne. Hasses och Karin P:s samspel består relativt ofta av skämt och 
skratt men denna gång får inte Karin P något gensvar av Hasse. 
Interaktionen hotas genom att Karin P bryter ramen och gör något 
oväntat. Ramskiftet kan tolkas som att hon är förlägen över sin insats då 
hon inte lyckas förstå Hasse. (En tolkning som stärks av att hennes 
agerande observeras och dokumenteras på film). För att rädda sitt 
ansikte (Goffman, 1967/2005) försöker hon skämta och därmed ge 
situationen en ny definition. Jag har i andra situationer sett hur både 
Hasse och Karin P använder skratt och skämt ömsesidigt för att rädda 
”varandras” eller den enas ansikte. I denna situation besvarar inte Hasse 
skrattet och inbjudan till en mer skämtsam inramning. I stället väljer han 
ett sätt som inte gör att han riskerar att förlora sitt eget ansikte. Hasse 
markerar att detta är en situation han ser allvarligt på. Hasse vägrar 
därmed att inramningen byts till en mer skämtsam ram. En tolkning är 
att situationen i så fall riskerar att sluta med just ett skämt och att Hasses 
problem skulle förbli olöst. Genom att Hasse inte svarar på Karins skämt 
så svajar interaktionen återigen. Han öppnar dörren och släpper ut 
Karin. Hans nej kan tolkas som att han menar att Karin hade fel igen och 
han återupptar därmed den ursprungliga definitionen av situationen.  
 
Adelswärd (1989) menar att skämt och skratt kan användas på olika sätt 
och ges olika betydelser. 
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It occurs non-randomly, is social constructed, and has a 
number of cognitive and emotive functions. […..]. It is used 
as a strategy to sustain/create status and to handle face threats. 
(Adelswärd, 1989, s. 129). 

 
I detta utdrag besvarades inte Karin P:s försök till skämt med något 
skratt (utom från mig). Det var istället hon själv som avhöll sig från att 
skratta åt sitt skämt (och därmed accepterade Hasses definition av 
situationen). Adelswärd (1989) refererar till Jefferson (1984) som menar 
att en mottagare visar att han/hon tar en sak mycket allvarligt genom att 
inte besvara skämt eller skratt. Goffman (1974) menar utifrån sitt 
rambegrepp, att uppvisandet av allvar (på samma sätt som att använda 
humor) är ett sätt att byta inramning. Här kan det förstås som Hasses 
sätt att markera ovilja att följa med i ett försök till skifte av inramning. 
Att behålla eller rädda ansiktet är inte målet med interaktionen, utan 
snarare delar av de regler som deltagarna använder i socialt samspel för 
att uppnå det egentliga målet (Goffman, 1967/2005) som i detta fall är 
förståelse (och att hitta objektet för att Hasse ska kunna lösa sitt 
problem). Hasse och Karin P har olika möjligheter att uttrycka sig men 
är på sätt och vis, i denna situation, jämbördiga samtalspartners. Hasse 
ger inte upp försöken att få Karin P att förstå vad det är han vill ha och 
Karin P fortsätter, trots svårigheter, att anstränga sig för att förstå vad 
det är Hasse vill ha. 
 
Goffman (1974) framhåller också ramars sårbarhet. Han menar bland 
annat att inramningen är sårbar när informationen är knapp. För Karin P 
är informationen knapp då Hasse inte lyckas förmedla vad det är han vill 
ha. Hon har bara hans gester att utgå från och hans nekande vid 
misslyckade gissningar. Ur ett tidsgeografiskt perspektiv riskerar Hasses 
projekt (att lösa problemet och få permobilens höj- och sänkfunktion att 
fungera) att haverera flera gånger. Tack vare deltagarnas envishet räddas 
projektet och situationen fortsätter. Slutligen bekräftar Karin P verbalt 
att Hasse har kapacitet och att han kan göra saker själv. Hon positionerar 
Hasse som en kompetent person när hon uttrycker ett förhållningssätt 
som tyder på att beroende av hjälp inte innebär att man som brukare inte 
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kan fatta beslut, lösa problem med mera (jfr Söder, 1989). Det som 
utmärker ett relativt starkt självbestämmande i denna situation är dels 
Hasses förmåga att identifiera problem och lösa dem dels hans förmåga 
att bestämma och hålla kvar definitionen av situationen. När den hotar 
att ta en annan väg än den han tänkt sig återför han interaktionen till den 
ursprungliga definitionen som var hans initiativ från början. Goffman 
(2005) menar att den som definierar situationen och sätter spelreglerna 
också är den som har makten i situationen. Hasses självbestämmande blir 
möjligt på grund av hans egen kapacitet (initiering, problemlösning och 
envishet). Men också på grund av att Karin P åter börjar fokusera och 
arbeta mot en gemensam definition. Goffman (1974) menar att individer 
använder tidigare erfarenheter för att guida sina handlingar i nuet. Det är 
tänkbart att Hasses tidigare erfarenheter av att lösa problem och bli 
bekräftad styr hur han interagerar i situationen som är för handen och att 
de erfarenheter han skapar nu också kommer att bestämma hans 
agerande i liknande situationer i framtiden. 
 

Att välja äpple 

Jag har observerat flera situationer, både med och utan kamera, där 
Hasse har ett relativt stort självbestämmande. Det handlar bland annat 
om inköp av mat där Hasse väljer mellan olika sorter av exempelvis ost, 
bröd, kakor eller äpplen. När det gäller äpplen väljer han också vilken 
sort och hur många äpplen han vill köpa. Detta blir möjligt genom att 
Karin P frågar, visar och informerar om olika sorter och hur de kan vara 
till smak och konsistens. Detta är genomgående i alla de situationer där 
jag följt Hasse när han gör inköp av mat med Karin P. Gemensamt för 
dessa situationer är Hasse som en kompetent och väljande person utifrån 
sina egna preferenser. I det föregående kapitlet beskrevs en situation där 
Hasse köpt ett bröd som han provsmakat i affären men senare inte 
tyckte att det var gott och slängde det. Det kan också ses som ett 
exempel på att självbestämmande och val även innebär möjligheten att 
göra fel val och även då möjlighet att ändra sig (Evelius, 2006). För Ellen 
observerades inga situationer av ett starkt självbestämmande. Däremot 
flera situationer av självbestämmande mellan ytterligheterna och av 
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paternalism vilket beskrivs under rubriken ”Resurser och hinder för 
självbestämmande”. 
 

Paternalism 
Paternalism i den kontext som gruppbostaden utgör innebär att ta över 
beslutsfattande och agera för en brukare utan dennes medgivande för att 
man menar att man gör detta för personens bästa utan hänsyn till 
personens önskningar och vilja. Personalen sätter mål och värderar risker 
i brukarens ställe. Brukaren får ingen information eller motivering till 
handlandet. Det kan innebära att personen tvingas att göra något den 
inte vill eller förnekas att göra något som den vill göra. I denna studie var 
det ingen av deltagarna som hade önskemål eller uttryckte val där de 
själva eller någon annan skulle kunna komma till skada om önskemålen 
omsattes i handling. De gav uttryck för vardagliga önskemål som till 
exempel vad de ville äta, inhandla för mat, köpa för kläder och när de 
skulle sova. De gav också uttryck för vad de inte ville göra som t ex att 
inte vilja äta, inte delta i möten eller inte titta på TV. Liksom i föregående 
avsnitt ges här ett exempel på vad som kan uppfattas som paternalism. 
Exemplet rör samma person som i beskrivningen av självbestämmande. 
Jag har valt dessa exempel för att visa på att självbestämmande eller 
paternalism inte är anknutet enbart till en persons kapacitet utan i stor 
grad också är beroende på den situation som är för handen.I situationen 
som följer fattar personalen beslut för brukaren och definierar brukarens 
behov. Behov och önskemål förnekas och ignoreras. Denna situation 
äger rum utanför gruppbostaden. Situationens konkreta ram är den affär 
där interaktionen utspelas. Situationen utspelar sig på utsidan av 
gruppbostaden men detta är ett exempel på när gruppbostadens regler 
och rutiner inramar även interaktion utanför gruppbostaden. En 
organiserad aktivitet i detta fall innebär att den möjliggörs utav 
gruppbostadens organisering av ”kvalitetsdagar” och tillgång till 
personal. Kvalitetsdag infaller en dag per vecka på det gruppboende där 
Hasse bor och då han gör olika aktiviteter tillsammans med sin 
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kontaktpersonal. I situationen som följer ägnar de kvalitetsdagen till att 
göra inköp. 
 
I denna situation befinner sig deltagarna i en sportaffär där de ska köpa 
de tröjor som Hasse brukar använda när han sover och som de kallar 
”sovtröjor”. Det är kortärmade blå t-shirts och i situationen är Karin P 
upptagen med att leta fram rätt storlek på dessa tröjor. Hasse vill något 
och försöker fånga Karin P:s uppmärksamhet. Han gör det med gester 
och ljud då Hasse inte har någon talsyntes idag. Den var ur funktion på 
morgonen och behövde skickas på lagning.  
 

Långärmad tröja 

Karin P är upptagen av att leta fram rätt storlek på de blå t-shirts som 
Hasse ska köpa. Hon står delvis bortvänd från Hasse och är upptagen 
med att leta i de högar med tröjor som ligger hopvikta i en hylla. Karin P 
står i en gång mellan två hyllor. Det är en smal gång där Hasse inte kan 
köra in med sin permobil vilket får som konsekvens att han befinner sig 
utanför i ett större utrymme mellan de olika hyllgångarna. Avståndet 
mellan deltagarna är cirka två meter och situationen börjar med att Hasse 
försöker fånga Karin P:s uppmärksamhet. 
 
1. ((Hasse lyfter högerarmen och drar i tröjärmen samtidigt som han 
sager öhhöh och tittar på Karin P)) 
2. KP: Där var en, då får vi nog ta S ((small)) 
3. ((KP står och letar efter rätt storlek bland tröjorna. Hon är ute ur 
kamerans vinkel och står delvis bortvänd från Hasse. Det är bara hennes 
röst som hörs)) 
4. ((KP är tillbaka i bild)) 
5. ((H fortsätter dra i sin tröjärm och säger)) 
6 .H: öhöh 
7.((KP tittar upp från tröjorna och tittar koncentrerat på Hasse och 
säger)) 
8. KP: Men långärmad behöver du väl inte? ((samtidigt som hon böjer 
sig ner och börjar sortera bland tröjorna igen)) 
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9. H: Joo 
10 .KP: Behöver du nåt långärmat... det var ju L ((large)) 
11. KP: Var var de nu, jo de var ju här 
12. KP: En, två, tre, fyra köper vi 
13 .((KP vänder sig mot Hasse och säger))  
14 .KP: fyra sovtröjer? 
15. ((Hasse svarar inte. Han tittar ner på sin tröjärm. Karin nickar och 
börjar gå till kassan och Hasse kör efter)) 
 
I början av situationen försöker Hasse göra Karin P uppmärksam på att 
det är något han vill (rad 1). Karin P är upptagen med att hitta rätt 
storlek på tröjorna. Hennes utsaga (rad 2) kan förstås som att hon 
”pratar för sig själv” och är inget svar på Hasses försök att fånga hennes 
uppmärksamhet. Hon står delvis bortvänd från Hasse (rad 3). Den andra 
gången Hasse påkallar hennes uppmärksamhet tittar hon på honom och 
förstår vad han vill. Hennes svar (rad 8) är en retorisk fråga och hon 
återgår till att leta bland tröjorna. Hasse svarar (rad 9) att han behöver 
det (en långärmad tröja) och Karin P upprepar sin fråga men utan den 
negation hon använde i föregående svar (rad 10). Karin P återgår till att 
leta bland tröjorna och räknar upp hur många de ska köpa. På slutet (rad 
14) vänder sig Karin P mot Hasse och ställer en fråga som inte får något 
svar då Hasse tittar ner (rad 15) och undviker att svara. När de lämnar 
situationen har Karin P ryggen mot Hasse då hon går en bit framför 
honom. 
 
Analys 
Det är Hasse som initierar situation genom att visa att han vill något. 
Avståndet mellan deltagarna är relativt stort. Det förekommer ingen 
turtagning i interaktionens första del (rad 1-4). Det är Karin P som pratar 
för sig själv och interaktionen är ofokuserad då de interagerande inte 
definierar situationen på samma sätt. De är positionerade delvis vända 
bort från varandra och Karin P tittar ner på de tröjor hon letar bland. 
Det innebär ytterligare svårigheter för deltagarna att kunna fokusera 
interaktionen och ha uppmärksamhet på varandra. När Hasse vid sitt 
andra försök lyckas att fånga Karins uppmärksamhet för en kort stund 
blir interaktionen fokuserad och det uppstår en kort period av turtagning 
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(rad 5-10). Turtagningen bryts av Karin P då hon återgår till att leta bland 
tröjorna samtidigt som hon pratar för sig själv. 
 
Denna situation har flera inramningar och kan ses som ett exempel på 
deltagarnas olika verklighetsuppfattningar (Goffman, 1974). Hasse visar 
att han vill ha en långärmad tröja vilket är hans definition av situationen. 
Hasses definition av situationen kan tolkas som ”att handla kläder 
tillsammans”. Den är inte densamma som Karin P:s då hennes syfte är 
att köpa de blå kortärmade tröjorna. Långärmade tröjor passar inte in i 
hennes definition. Karin P:s inramning av situationen är den samma hela 
tiden. Den bryts inte då hon behåller sin definition som kan tänkas vara 
”att handla kläder till brukaren”. Ur Hasses perspektiv kan sägas att 
inramningen bryts vid två tillfällen. Första gången är det Karin som 
bryter den (i rad 10) genom att hon återtar sin definition av situationen 
när hon med en retorisk fråga indirekt talar om för Hasse vad han inte 
behöver. Andra gången är det Hasse som bryter sin egen inramning när 
han tittar ner och låter bli att besvara Karins fråga. 
 
Interaktionen är till stor del såväl ofokuserad som ouppmärksam då 
Karin P är vänd bort från Hasse och inte kan se vad han vill 
uppmärksamma henne på. Det är också ett relativt stort avstånd mellan 
deltagarna vilket ytterligare försvårar kommunikationen och möjligheten 
att inrama situationen på samma sätt. Goffman (1963) beskriver att 
mellan polerna fokuserad och ofokuserad interaktion finns den 
hänsynsfulla ouppmärksamheten. I Goffmans tappning betyder det att vi 
ger personer vi inte känner tillräckligt mycket uppmärksamhet för att de 
ska veta att vi sett dem men vi går inte in i något möte. De interagerande 
känner varandra väl sedan lång tid men här skulle det kunna tolkas som 
att Karin P ger Hasse en kort stund av uppmärksamhet men utan att gå 
in i något möte. Hon väljer istället att återgå till den ofokuserade 
interaktionen. På så sätt behöver hon inte fråga och förklara för Hasse 
varför han inte får köpa någon långärmad tröja. Hade hon gjort det 
kanske hon blivit tvungen att byta ram och gå in i ett möte med Hasse. 
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Hasse har (precis som i exemplet med städskåpet) kapacitet att uttrycka 
sina önskemål. När han inte blir uppmärksammad upprepar han 
önskemålet tills han har fångat Karins uppmärksamhet.  
 
Hasse får ingen förklaring till varför han inte kan köpa en långärmad 
tröja. Det är tänkbart att Karin P har en större överblick än Hasse över 
vad han faktiskt har hemma i sin garderob då det är Karin P (och övrig 
personal) som sköter hans kläder och tvätt. 
 
Även om Goffman (1967/2005) har fokus på hur vi i interaktionen 
strävar mot att upprätthålla interaktionsordningen, respekten för den 
andre och reglerna så beskriver han också hur interaktionen kan 
misslyckas och bryta ihop. Det är inte ovanligt att någon av de agerande 
fjärmar sig från interaktionen. Detta kan göras genom att personen är 
upptagen med något utanför den pågående interaktionen (external 
preoccupation). Karin P kan sägas fjärma sig från den interaktion som 
initierats av Hasse genom att vara helt upptagen med att hitta rätt storlek 
på tröjorna och ha tankarna på annat håll. 
 
Ett fjärmande från interaktion kan också ske på ett mer synligt och direkt 
sätt genom ett avskärmande av den fysiska kroppen eller delar av den. 
När Hasse tittar ner och inte besvarar Karins fråga på slutet (rad 14 och 
15) kan det tolkas som att han avskärmar sig och inte vill delta i 
interaktionen. På samma gång förvägrar han Karin sin acceptans av 
hennes definition av situationen genom att inte svara. Han skapar ett 
avstånd till det som pågår och ytterligare en tolkning kan vara att han 
gett upp sina försök att uppnå sitt önskemål. 
 
Fokuserad respektive ofokuserad interaktion handlar om den grad av 
engagemang som deltagarna bidrar med i mötet. När två eller fler 
personer är i varandras omedelbara närhet och har ett gemensamt 
intresse och samarbetar för att uppnå ett gemensamt mål uppstår ett 
möte (Goffman, 1963). Ett typiskt tecken på fokuserad interaktion är när 
det uppstår turtagning i samtalet men det gäller även den icke-verbala 
kommunikationen, till exempel turtagning med gester och blickar. 



185 

 

Ofokuserad interaktion är dess motsats. I denna situation arbetar inte 
deltagarna mot ett gemensamt mål och Hasse och Karin P kan sägas vara 
engagerade i olika saker då de definierar situationen olika. De möts inte i 
en gemensam definition och det finns bara en kort period av turtagning. 
Det som utmärker paternalism i denna situation är Karin P:s beslut att 
inte diskutera Hasses önskan att köpa en långärmad tröja. Hon väljer 
därmed att inte ge Hasse någon förklaring till varför han inte får göra 
det. Hans önskemål ignoreras och Hasse visar inte något intresse för 
situationen och inköpen görs utan hans engagemang. Det är Karin P 
som har makten att definiera situationen och fatta besluten om vad som 
ska inhandlas. 
 
Detta är också ett exempel på hur kontexten för stunden skapar ”nästa” 
kontext beroende på hur deltagarna väljer att agera (Goffman, 1974). 
Om Karin P valt att lyssna på Hasse och tillmötesgå hans önskemål hade 
detta exempel på paternalism kunnat sluta som ett exempel på 
självbestämm-ande istället. 
 

Självbestämmande mellan ytterligheterna  
Mellan ytterligheterna självbestämmande och paternalism finns en rad 
situationer där dessa motpoler inte kommer till lika starkt uttryck. Det 
finns andra faktorer än de ovan beskrivna som spelar in och andra 
förhållningssätt i interaktionen som gör sig gällande. Dessa situationer 
var också de som var vanligast förekommande på de gruppbostäder där 
observationer och videoinspelningar gjordes. 
 
I dessa situationer fattar individen beslut inom begränsade ramar. Det 
innebär ett begränsat antal möjligheter att välja mellan på grund av att 
någon med mer makt bestämmer ramarna inom vilka självbestämmande 
kan utövas. Personen erbjuds eller tillfrågas om önskemål, det vill säga 
initiativet/önskemålet uttrycks av någon annan men individen ges 
möjlighet att välja (inom ramarna). Söder & Finn (2009) beskriver att 
personalen inom omsorgen har makt som utgår från deras professionella 
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ställning och att det ojämlika förhållandet mellan brukare och personal 
innebär en maktaspekt. Självbestämmande återfinns i olika grader mellan 
de tidigare beskrivna ytterligheterna. En annan aspekt på kontinuumet 
(mellan ytterligheterna) innebär en vilja att göra något gott för en annan 
människa utan att inhämta dennes medgivande. Beauchamp & Childress 
(1994) beskriver detta som svag paternalism som oftast utövas för att 
förhindra skada eller när det inte är möjligt att kommunicera med 
personen. Beauchamp & Childress (1994) diskuterar att detta kanske mer 
ska ses som en rättighet och ett skydd för att personen saknar 
självkontroll. När personalen inom omsorgen har ett svagt paternalistiskt 
förhållningssätt använder de sin makt för att de menar att de vill 
brukarens bästa och vill förhindra skada (nu eller i framtiden) när det 
gäller brukarens kropp, tillhörigheter eller ekonomi.  
 
I utdraget som följer utspelar sig situationen inom gruppbostadens ram, i 
dess gemensamhetsutrymme och gruppbostadens regler och rutiner styr 
interaktionen. 
 

Gröt till kvällsmat  

Det är sen eftermiddag på Granen. Ellen sitter i sin Tv-fåtölj med 
händerna för ansiktet och Tv:n står på. Sofia P kommer in i köket. Hon 
skyms av Ellens stol och syns bara på avstånd i kamerabilden. Sofia 
stannar och läser på menyn som hänger på kylskåpet. 
 

 
2. ((Ellen tar bort händerna från ansiktet när hon svarar Sofia P)) 
3. Ellen: nej det vill jag inte ha 

 
5. E: Gröt 

 
7 E: risgrynsgröt 
8 SP: risgrynsgröt ja det ligger e här ju så d:e skulle väl kunna funka 
9 ((Kajsa P kommer in köket)) 
10 SP: (hon vill ha) risgrynsgröt 
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11 ((Kajsa P sätter ner en kaffekopp på köksbordet och vänder sig till 
Sofia P. Kajsa P viskar något som inte hörs på filmen)) 
12 ((Sofia P går från köksdelen, suckar och närmar sig Ellen)) 
13 Kajsa P: det står inte att det ska va nån annan dag heller väl 
14 SP: nej: e du sugen på det Ellen risgrynsgröt 
15 Kajsa P: så går la det bra tomtegröt e la gött 
16  
17 SP: ja 
 
Sofia P inleder situationen genom att informera Ellen om vad som är 
planerat till kvällsmat. Hon säger det i en frågande ton (rad 1) och ger 
därmed Ellen en möjlighet att respondera. Ellen tar bort händerna från 
ansiktet och visar att hon uppfattat Sofias utsaga som en fråga och hon 
besvarar den med att säga att hon inte vill ha blodpalt. I rad 4 visar Sofia 
att hon hört Ellens önskemål genom att upprepa det som Ellen sagt. 
Sofia P ställer öppna frågor som ger Ellen många valmöjligheter. I rad 6 
ger hon Ellen ännu fler alternativ när hon frågar vilken slags gröt Ellen 
vill ha. Det sker en verbal turtagning (rad 1-8). Det är ett relativt stort 
avstånd mellan de interagerande men turtagningen lyckas väl och Ellen 
visar att hon är fokuserad genom att ta bort händerna från ansiktet och 
att utan fördröjning ge tydliga svar. Turtagningen bryts i rad 9 när Kajsa 
P kommer in i köket varvid Sofia P vänder sin uppmärksamhet från 
Ellen till Kajsa P. På filmen går det inte att höra vad de säger men ur 
fältanteckningarna framgår att: 
 

Hon (Kajsa P) stod jämte Sofia P vid kylskåpet och viskade. 
Jag hörde nätt och jämt men tillräckligt för att höra att Kajsa 
P menade att Ellen inte kunde leva på gröt. De konfererade 
ytterligare en stund (som jag inte kunde höra)… 
(Fältanteckningar Granen 16). 
 

När Sofia P lämnar köksdelen av det gemensamma rummet närmar hon 
sig samtidigt Ellen och upptar i någon mån turtagningen. Samtidigt 
uppstår en dubbel turtagning för Sofia P. Hon svarar (rad 14) på Kajsa 
P:s utsaga (rad 13) men riktar i samma rad även en fråga till Ellen även 
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om Kajsa P bryter in (rad 15). Ellen och Sofia P upptar turtagningen i de 
två sista raderna. 
 
Analys 
Ellen och Sofia P delar samma definition av situationen då de har som 
mål att komma fram till vad Ellen vill ha till kvällsmat. När Sofia P 
informerar Ellen om menyn för kvällen erbjuder hon inte Ellen något 
val. Men Ellen uppfattar det som en fråga och hon kan svara ja eller nej 
på den frågan vilket inte kan ses som en reell valmöjlighet. Stancliff 
(2001) en reell valmöjlighet innebär ett minimum av två val. När Ellen 
svarar att hon inte vill ha blodpalt initierar hon en delvis ny situation. 
När Sofia besvarar Ellens utsaga uppstår turtagning i samtalet och ett 
fokuserat möte (Goffman, 1963). Genom att Sofia P ställer öppna frågor 
ges Ellen många valmöjligheter. Hon kan i ett första skede önska vilken 
maträtt hon vill ha och när hon vill ha gröt erbjuds hon ännu fler 
alternativ i form av vilken sorts gröt hon skulle vilja ha. I rad 8 uttrycker 
Sofia att det trots allt finns ett villkor för Ellens valmöjlighet när hon 
säger ”risgrynsgröt ja det ligger e här ju så d:e skulle väl kunna funka”. 
Hade det inte funnits färdiglagad risgrynsgröt hemma så hade Ellen inte 
kunnat få det utan då hade hon fått välja något annat. Det innebär att 
Ellens val måste passa in i den rådande rutinen på gruppbostaden. 
Harnett (2010) beskriver hur de äldre har störst möjlighet att få sina 
önskemål tillgodosedda om uttrycker dem när de vet att det passar in i 
rutinerna på äldreboendet. 
 
Den inramning som Ellen och Sofia P delar bryts (om än tillfälligt) då 
Kajsa P kommer in i köket. Då byter Sofia inramning genom att rikta 
fokus mot Kajsa P. Det innebär att denna situation kan sägas inramas av 
multipla ramar som följer på varandra (Goffman, 1974). Den som äger 
rum mellan Ellen och Sofia P och den som försiggår mellan Sofia P och 
Kajsa P. Den första inramningen visar flera valmöjligheter för Ellen och 
i början ser det ut som om det är ovillkorligt. Den inramning som 
personalen i den bakre regionen delar går inte att höra på videofilmen 
men från fältanteckningarna kan det delvis förstås som att det föregår en 
förhandling mellan personalen om huruvida Ellens önskemål ska 
uppfyllas eller ej. I rad 12 kan Sofias suck, när hon lämnar den inramning 
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hon delat med Kajsa P, förstås som att hon inte var överens med Kajsa P 
alternativt att det var en jobbig förhandling. När Sofia P bryter ramen 
och närmar sig Ellen överskrider/korsar Sofia P dessa ramar genom att 
förhålla sig till och interagera i båda ramarna (rad 12-14). I rad 15 
uttrycker Kajsa P en sorts medgivande till att Ellen ska få risgrynsgröt till 
kvällsmat. Hon tar också över definitionen av situationen för en kort 
stund genom att inte bara ge sitt medgivande utan hon gör det också 
genom att avsluta Sofia P:s föregående mening. Detta kan ses som ett 
sätt för Kajsa P att försöka behålla makten i situationen. I de sista 
raderna återupptar Ellen och Sofia turtagningen i kommunikationen och 
återgår till den ursprungliga inramningen. 
 
Ellen får sin vilja igenom och behöver inte äta blodpalt. Hon lyckas 
dessutom självständigt föreslå ett alternativ som personalen kan 
tillhandahålla. Det är ett exempel på självbestämmande men inte ett 
starkt självbestämmande som i exemplet med städskåpet. Det som 
placerar detta exempel på självbestämmande mellan ytterligheterna på 
kontinuumet handlar om de villkor som måste uppfyllas för att Ellens 
önskemål ska infrias. Ellen ges en möjlighet att uttrycka önskemål och 
välja i och med Sofia P:s information. Önskemålet blir villkorat genom 
att hennes önskemål bara kan realiseras om det hon vill ha finns hemma 
och om Sofia P (som har makten att definiera situationen) stöttar Ellens 
önskemål. Det blir också villkorat genom att det försiggår något i vad 
Goffman (1959/1988) kallar den ”bakre regionen” när personalen viskar 
och förhandlar sinsemellan. Ellen uttrycker en vilja men hade inte Sofia 
P initierat situationen och berättat för Ellen om vad som var tänkt till 
kvällsmat så hade inte Ellen fått tillfälle att uttrycka sitt önskemål och 
göra ett val. Det är också Sofia P som aktivt agerar för att Ellens 
önskemål ska bli uppfyllt. Hade Kajsa P hållit fast vid sin ursprungliga 
definition kunde utgången blivit en annan. 
 
Att få säga nej och andra valmöjligheter 
Självbestämmande handlar inte bara om att bestämma vad man vill göra 
och hur utan det handlar i lika hög grad om att bestämma vad man inte 
vill göra. På gruppbostaden där Hasse bor har man börjat arbeta med en 
modell för ökad delaktighet för brukarna. Några coacher ska komma 
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från andra gruppbostäder och dagcentret för att delge Hasse och hans 
medboende (och personal) modellen. De ska ha ett möte men Hasse vill 
inte delta. Karin P försöker övertala honom. Hasse säger nej till att delta 
i mötet. Karin P försöker avdramatisera mötet genom att tala om att det 
bara tar en liten stund och att det handlar om att sitta och prata lite. Det 
är ett försök att få Hasse mer positivt inställd och kanske också skapa en 
bild av att mötet inte är så allvarligt. Karin P refererar till Hasse som en 
”liten enstöring” vilket hon säger i en skämtsam ton. När hon går 
därifrån rufsar honom i håret vilket förstärker att Hasse tillskrivs rollen 
som ett barn. Goffman beskriver ”profaneringen av självet” (1982: 85ff) 
som olika sätt vi använder för att degradera människor i interaktionen. 
Att behandla människor pejorativt kan ske med tal, gester och 
kroppsspråk. Goffman ger själv ett exempel på ”playful profanation” 
(Goffman, 1982:87) som handlar om att just rufsa någon i håret. Detta 
kan enligt Goffman vara ett sätt att retas och testa gränser och används i 
asymmetriska relationer ”…that in our society this kind of play is 
directed by adults to those of lesser ceremonial breed – to children, old 
people, servants and so forth…” (Goffman, 1982:87). Trots försök till 
övertalning och förminskning håller Hasse fast vid sitt beslut9 och sin 
inramning av situationen som är hans beslut om att inte delta i mötet. 
Detta exempel visar på komplexiteten vad gäller självbestämmande. 
Även om Hasse bestämmer och säger nej till att delta i mötet så förringas 
hans beslut och hans kompetens att fatta beslut på egen hand.  
 
Ett annat exempel som befinner sig på samma position på kontinuumet 
som det föregående exemplet handlar om Ellens valmöjlighet när hon 
vill lämna matbordet. Det är kvällsmat och Tv:n står på i bakgrunden. 
Ellen har just ätit färdigt. Ulla P frågar henne om hon vill sitta kvar en 
stund eller om hon vill sitta i sin fåtölj? Ellen svarar att hon inte vill se 

                                                 
9 När jag kom till gruppbostaden för att observera mötet deltog Hasse i mötet. Då min 
närvaro i gruppbostaden började gå mot sitt slut hade jag inte varit där under en tid före 
mötet tog plats och kan därför inte säga vad som fått Hasse att ändra uppfattning. I 
situationen som beskrivs här är det Hasses agerande och beslut i interaktionen som är 
för handen och som analyserats. 
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TV mer. Ulla P säger till Ellen (samtidigt som hon drar ut stolen) ”jag 
drar ut stolen lite så får du se hur du vill göra”. Ellen upprepar att hon 
inte vill se TV mer. Det följer en lång stund av tystnad när de övriga runt 
bordet fortsätter äta och Ellen sitter kvar trots att hon nu lättare kan 
välja om hon vill gå därifrån. Efter en stund säger hon att hon är trött 
och då frågar Ulla P ”men vad vill DU för någonting?”. Ellen säger att 
hon vill gå och lägga sig. I nästa stund säger hon att hon vill lyssna på sin 
favoritartist Lasse Berghagen när han sjunger. Ulla P säger att det verkar 
trevligt för att han är så bra. Sedan pratar Ellen och Ulla P om Lasse 
Berghagen en stund och det förekommer en del skämt och skratt. Ellen 
gör ingen ansats att resa sig från bordet utan sitter kvar i ytterligare 17 
minuter. Det är först när Ulla P frågar om hon vill sträcka på benen lite 
som Ellen svarar ja. Med hjälp av Ulla P reser sig Ellen och lämnar 
bordet. Hon släpper Ullas arm och går in i sitt sovrum och lägger sig.  
 
Ulla P erbjuder valmöjlighet när det gäller Ellens möjlighet att gå från 
bordet. När Ellen inte besvarar hennes fråga, drar hon ut Ellens stol så 
att Ellen ska kunna välja om hon vill gå eller inte. Det förekommer 
turtagning men i början av situationen pratar de inte om samma sak. När 
Ulla P riktar en direkt fråga till Ellen där hon betonar DU och visar att 
hon vill veta vad Ellen själv vill. De interagerande delar inte samma 
inramning.  
 

Självbestämmande i tid och rum 
Här vill jag visa hur självbestämmande kan vara utsträckt i tid eller något 
som behöver realiseras ”här och nu”. Tidsdimensionen är viktig för att 
förstå det komplexiteten när det gäller självbestämmande. När man 
betraktar en enskild händelse kan det som sker uppfattas som ett 
exempel på en lägre grad av självbestämmande. När man å andra sidan 
lägger till en tidsdimension i analysen blir det möjligt att upptäcka andra 
grader av självbestämmande. Förmågan att planera sina beslut och 
önskemål är en viktig del av det som utmärker självbestämmande. Om 
omgivningen tillerkänner brukarna rätten till planering och också 
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uppmärksammar tidsdimensionen kan brukarens möjlighet till 
självbestämmande stärkas.  
 
I mitt empiriska material fann jag situationer som visade på att 
självbestämmande kan ta lång tid mellan beslut och handling. Det 
handlade också om situationer där behov och önskemål skulle realiseras i 
direkt relation till beslutet. 
 
Hasse har bestämt att han ska köpa en fjärilsbuske. När det kommer till 
priset på den förekommer en förhandling som bygger på Hasses intresse 
för andra aktiviteter. Precis som när det gäller svag paternalism är 
förhandling vanligt men den sker oftare utifrån brukarens intresse. 
Kännetecknande här är att man tillfrågas om önskemål eller erbjuds ett 
begränsat antal (två) valmöjligheter. 
 
Fjärilsbusken 
Hasse har en tid planerat att han vill köpa en fjärilsbuske. Hans goda 
vänner som bodde i närheten hade en sådan. Hasse har ritat en 
fjärilsbuske på inköpslappen och nu diskuterar han, Karin och jag var 
man kan köpa en sådan och vad den får kosta. Hasse pekar på det han 
har ritat på inköpslappen för att uppmärksamma Karin P på detta. 
 
(Karin P står framför Hasse med ena handen på hans rullstolsbord) 
1. Karin P: en fjärilsbuske 
2. Hasse: Jaao 
3. Mia: du vill inte göra det själv Hasse 
4. H: nee 
5. Mia: utan det går bra om jag gör det för då kan [jag göra det 
6. KP:                         Det är bara att du] får en 
sån buske 
7. H: jaoo 
8. Mia:         för då kan [ja 
9. KP:                     sen] e det klart att kostar dom ((Karin P slår ut med 
armarna)) 
10. Mia: ja ja det [får ni ju 
11. KP:                 sjuhundra eller] nåt 
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12. Mia: säga vad dom får kosta 
13. KP: då är det ju lite bra va ((Karin tittar på Hasse))  
14. H: Näe 
15. KP: Jahhaa ((skrattar)) jamen du kan göra mycket annat för dom 
pengarna ((Karin P viftar med händerna framför Hasse och gör 
griprörelser med fingrarna i luften)) 
16. H: Ohm 
17. KP: Ja 
18. Mia: men du får säga hur mycket den får kosta Hasse 
19. ((Karin P står vänd mot Hasse och tittar på honom)) 
20. KP: Usch de e ju så svårt  
21. H: naooaa ((Hasse höjer armen och sänker den igen)) 
22. KP: ska vi säga en max trehundra   
24. ((Karin P tittar på mig)) 
25. ((och tittar tillbaka på Hasse igen)) 
26. KP: eller vad säger du? 
27. H: Jaao ((Hasse viftar med armen)) 
28. KP: Ja du kan ju inte köpa hur dyr buske som helst 
29. H: näe näe ((Hasse pekar ut mot uteplatsen)) 
30. KP: den ska ju skötas och vattnas hela sommaren 
31. ((Hasse fortsätter att peka mot uteplatsen)) 
32. H: eehh eh 
33. ((Karin P går till altandörren och öppnar den)) 
34. H: eveeh 
35. KP: vi kan ju gräva lite snett där vi: vid eh: friggeboden 
36. H: jaoo aao 

 
 
I inledningen uppmärksammar Hasse Karin P på att han har lagt till 
något på inköpslappen. Karin frågar om förstått rätt genom att fråga om 
det är en fjärilsbuske (rad 1). Hasse bekräftar detta och sedan följer flera 
rader när mitt deltagande i situationen blir tydligt. Denna beskrivning av 
situationen hade föregåtts av en diskussion mellan Hasse, Karin P och 
mig kring svårigheterna för Hasse att med färdtjänst åka till flera olika 
köpcentra. Anledningen till detta var att Hasse (och Karin P) såg det som 
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besvärligt att bestämma flera tider för avfärd och hemfärd då 
tidsåtgången var svår att beräkna. Jag däremot, fick inte åka med i 
färdtjänstbussen då reglerna bara medgav en ledsagare. Därför var jag 
tvungen att åka efter färdtjänstbussen i egen bil och var på sätt mer 
flexibel. Det var anledningen till att jag erbjöd mig att köpa en 
fjärilsbuske (rad 5). I rad 6-12 talar jag och Karin P överlappande. I rad 
11 säger Karin P att 700 kronor är nog för mycket att betala för en 
fjärilsbuske. I rad 13 vänder sig Karin P till Hasse med frågan om hur 
mycket den egentligen får kosta. I rad 15 talar Karin p om för Hasse att 
han kan använda pengarna till mycket annat samtidigt som hon illustrerar 
detta med gester. Mitt deltagande blir tydligt igen i rad 18 när jag riktar 
frågan om vad busken får kosta direkt till Hasse. Karin P svarar för 
Hasse när hon säger att det är svårt att avgöra priset (rad 20). Frånsett 
Karin P:s blick på mig (rad 24) så pågår en turtagning i samtalet mellan 
Hasse och Karin P i återstoden av situationen (rad 21-37). 
 
Analys 
Denna situation kan beskrivas i analogi med det som beskrevs i de första 
avsnitten i kapitlet. Situationen är ett exempel på ett självbestämmande 
som kan placeras mellan ytterligheterna på kontinuumet. Det innehåller 
inslag av starkt självbestämmande då det är Hasse som initierar 
situationen och driver handlingen vidare för att uppnå sitt mål. 
Situationen innehåller inslag av förhandling men en förhandling som sker 
utifrån Hasses intresse och önskemål. Det är Hasse som har tagit 
initiativet i och med att han ritade fjärilsbusken inköpslappen. Hasse har 
sett en fjärilsbuske hos sin vänner och sedan har han ritat en skiss av 
busken på inköpslappen för att visa sin kontaktpersonal vad det är han 
vill köpa. Samtidigt finns inslag av paternalism då Karin P styr 
förhandlingen om hur mycket en fjärilsbuske får kosta och också talar 
om för Hasse att han kan göra mycket annat för pengarna utan att 
specificera vad han skulle kunna använda dem till. När Karin P gör detta 
gestikulerar hon genom att göra griprörelser i luften med fingrarna. Att 
göra citatgester i luften kan tänkas betona något överdrivet. När Karin P 
använder det här kan det tänkas vara för att betona just att det är 
överdrivet att betala för mycket för en fjärilsbuske då den citat ”…ska 
skötas och vattnas hela sommaren”. Hasse och Karin P är positionerade 
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nära varandra genom hela situationen förutom på slutet då Karin P 
vänder sig om och går till altandörren för att bekräfta att hon förstått var 
Hasse vill plantera fjärilsbusken. Detta är ett exempel på hur Hasse 
initierar och driver projekt men också ett exempel på Hasses förmåga att 
planera och föreställa sig saker i framtiden. Tidsdimensionen i detta 
exempel innebär att Hasse har sett en blommande fjärilsbuske hos sina 
vänner och utifrån det planerat att han vill köpa och plantera en sådan 
för att slutligen (i framtiden) få se den blomma. Han har också utsett 
platsen där fjärilsbusken ska planteras vilket bekräftas av Karin P som en 
bra plats. Hasses förmåga att föreställa sig framtiden innebär också att 
han förstår att det beslut han fattar i nuet inte kommer att realiseras fullt 
ut förrän fjärilsbusken blommar. 
 
Min påverkan som forskare behöver också nämnas. Jag har flera gånger 
påverkat skeendet i de situationer jag filmat genom att ställa en fråga eller 
på annat sätt lägga mig i händelsen som utspelas. Vid deltagande 
observation påverkar forskaren skeendet genom sin blotta närvaro. 
Genom att delta i vardagen och interagera med deltagarna har jag 
påverkat skeendet. Hur situationen däremot skulle utvecklats utan min 
påverkan har jag svårt att säga något om. 
 
Det ovanstående är ett exempel på när brukarnas självbestämmande kan 
förstås utifrån att självbestämmande ibland tar tid och beslutet inte kan 
realiseras omedelbart och på samma plats som beslutet fattats. Tids- och 
rumsdimensionen i beslutet blir viktig. Exemplet visar på ett visst 
avstånd till beslutet. Inköpet av fjärilsbusken kan verkställas i en nära 
framtid medan föreställningen om fjärilsbuskens blomning kommer att 
infrias först efter en längre tid. 
 
Motsvarande exempel handlar om när önskemål uttrycks och kräver 
genomförande här och nu. Ett tidigare nämnt exempel är städskåpet. 
Deltagarnas envishet och det faktum att Hasse vill hitta föremålet direkt 
för att kunna lösa problemet med höj- och sänkfunktionen på 
permobilen är ett uttryck för när besluten måste realiseras på en och 
samma gång och på samma plats som det blivit uttalat.  
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Resurser och hinder för självbestämmande 
Den egna kapaciteten har betydelse för möjligheten till 
självbestämmande. Det handlar inte bara om graden av intellektuell 
funktionsnedsättning utan också om fysisk förmåga, förmåga att 
kommunicera (verbalt och via hjälpmedel) och om psykisk förmåga som 
till exempel förmåga att ta initiativ, planera och lösa problem. Betydelse 
har också individens kunskap, förmåga att läsa och skriva, handha 
ekonomi och förmåga att använda hjälpmedel. Självbestämmande är en 
komplex process som påverkas av graden av intellektuell 
funktionsnedsättning vilken varierar hos deltagarna i studien. Deltagarna 
har också varierande kapacitet och vilja att bestämma själva.  Men det är 
inte självklart att möjligheten till självbestämmande är knutet till den 
egna kapaciteten utan möjligheten varierar även beroende på situation. I 
tidigare exempel, under rubrikerna självbestämmande och paternalism 
har beskrivits hur en och samma brukare, i skilda situationer antingen 
utövade ett starkt självbestämmande eller blev bemött paternalistiskt. I 
situationen med städskåpet var Hasses kapacitet till problemlösning och 
definiering av situationen avgörande för hans självbestämmande. I 
exemplet med paternalism och den långärmade tröjan, var deltagarna de 
samma som i situationen med städskåpet. Självbestämmandet kunde i 
situationen med städskåpet knytas till Hasses förmåga att definiera 
situationen och hans kontaktpersonals lyhördhet och följsamhet i 
situationen. I exemplet med den långärmade tröjan fanns inte denna 
lyhördhet och förmåga att gå in i ett fokuserat möte hos Karin P. 
Deltagarna definierade inte situationen på samma sätt. Hasse ville köpa 
långärmade tröjor medan fokus för Karin P var att hitta och köpa rätt 
sorts t-shirt till Hasse. 
 
Andra exempel handlar om Hasses viktigaste projekt, att åka ut på 
rundor i närområdet. Det var något som Hasse gjorde större delen av 
dagen. Det var bara när vädret var för dåligt som han avstod från detta. 
Att Hasse, trots betydande fysisk funktionsnedsättning självständigt 



197 

 

kunde åka ut på sina rundor var beroende på dels årstid men också 
tillgången till hjälpmedel. Hasse är ute en stor del av dagarna. När det är 
vinter behöver han hjälp med att klä på sig (åkpåse, jacka, mössa och 
vantar) och hans kapacitetsrestriktion gör att han måste kopplas ihop 
med någon personal. Om personalen är upptagen med att hjälpa någon 
av de övriga brukarna får han vänta tills de har tid. På sommaren 
däremot kan Hasse åka ut utan ytterkläder när vädret medger det. Han 
har en elektrisk dörröppnare i form av en knapp på sitt rullstolsbord 
(hjälpmedel) vilket innebär att han är oberoende av personalens hjälp för 
att öppna dörren och kan åka ut när han vill. Hasse skapar nya sociala 
relationer när han åker ut på sina rundor. Han har på detta sätt lärt känna 
några personer i närområdet som han umgås med någon gång ibland. 
 
Omgivningens stöd och bemötande är viktigt för att möjliggöra 
självbestämmande (när man själv hindras av bristande kapacitet. 
Omgivningen är främst personal men också anhöriga, vänner och att få 
hjälp att få tillgång till hjälpmedel. Att omgivningen undanröjer hinder 
och tillskapar nya förmågor. Visa att med stöd och hjälpmedel så kan 
stora delar av en hindrande funktionsförmåga avhjälpas men också att 
uteblivet stöd är ett aktivt hinder för möjligheten till självbestämmande 
precis som negligering, tvång osv.  
 
Omgivningen kan inte bara verka som en resurs för brukarnas 
självbestämmande, utan också utgöra hinder för ett sådant. Ett exempel 
som lyftes fram i föregående kapitel var hur brukarnas möjligheter till 
självbestämmande när det gäller vardagens projekt ofta begränsas av 
personalens arbetstider och rutiner (se även Mallander, 1999). 
Omgivningen kan dock verka hindrande på andra sätt där organisatoriska 
faktorer är mindre påtagliga. 
 
Memory  
I denna situation spelar Ellen och Kajsa P Memory. Videofilmen där de 
spelar spel är 10:10 minuter lång och i det följande ges exempel på några 
korta sekvenser där Kajsa P styr spelet och Ellens uppförande. Ellen och 
Kajsa P sitter vid soffbordet och ska just börja spela Memory. Spelet går 
ut på att deltagarna ska hitta två kort med identiska bilder bland många 
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bilder som ligger med framsidan ner. Ellen sitter i sin TV-fåtölj och 
Kajsa P sitter i soffan bredvid, lite snett bakom Ellen. Vid sidan om 
Ellen finns en skiva i soffbordet som är utdragen. Kajsa P håller på att 
lägga ut Memorybilderna på skivan för att Ellen ska kunna nå dem. 
 
1. ((Ellen sträcker sig fram och tar en bild)) 
2. ((Kajsa P håller fortfarande på att lägga ut bilderna)) 
3. KP: Vänta nu (.) vi har inte börjat än 
4. ((KP tar bilden från Ellens hand och lägger den med bildsidan ner)) 
5. KP: Vänta sa jag (.) du ska inte fuska 
6. ((KP fortsätter lägga ut bilder och Ellen tar tillbaka sin hand från 
bordet)) 
7. KP: tror du att du vinner detta nu då? 

 
 
Det är Kajsa P som har föreslagit att de ska spela Memory. I denna 
sekvens som bara är ett kort utdrag ur videofilmen som helhet finns flera 
initieringar. Kajsa P lägger ut bilderna och gör på så sätt det möjligt att 
spela överhuvudtaget. Ellen initierar själva spelstarten genom att ta en 
bild (rad 1). Ellens initiering hindras av Kajsa P verbalt (rad 3) och 
handgripligen (rad 4). I rad 5 säger Kajsa P till Ellen att det hon gör är 
fusk och Ellen drar tillbaka sin hand från bordet (rad 6). I sekvensen 
försiggår ingen verbal turtagning förrän på slutet (rad 7-8) när Ellen 
besvarar Kajsas fråga. Ellens svar uttalas mycket lågt. 
 
Spelet fortsätter och några gånger leder Kajsa P Ellen till att hitta ett par 
med samma motiv genom att föreslå att hon ska lyfta ett speciellt kort 
eller peka diskret samtidigt som hon säger ”vad ligger det där tror du?”. 
Det som är vanligast är att Kajsa P styr spelet genom att tala om vad och 
hur Ellen ska göra och vad hon inte ska göra. Senare i situationen 
utspelar sig följande: 
 
9. ((Ellen sträcker sig efter ett kort. Kajsa P lägger handen på kortet och 
säger)) 
10. KP: Jamen, den hade jag ju precis tagit. Ta en annan. 
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11. E: Då tar jag den. Den?...  
12. KP: Ja 
13. ((Ellen tar upp det och visar det för Kajsa P)) 
14. E: Vad är det? 
15. KP: en fågel... 
16. ((E lägger ner kortet med bilden upp och vänder upp ett annat men 
får inget par)) 

Utdraget visar hur Ellens initiering (rad 9) på nytt hindras av Kajsa P. 
Även denna gång sker detta både handgripligt och verbalt. När Kajsa P 
lägger handen på kortet (rad 9) hindrar hon Ellen från att ta det tänkta 
kortet. Kajsa P hejdar även Ellen verbalt när hon uppmanar Ellen att ta 
ett annat kort (rad 10). Ellen gör som Kajsa sagt och tar ett annat kort. 
Hon talar om vilket hon har tänkt att ta och frågar samtidigt, när hon 
säger den? om Kajsa P tycker att det är rätt kort att ta (rad 11). Kajsa 
bekräftar detta (rad 12). Ellen tittar på det, visar det för Kajsa P (rad 13) 
och undrar vad det är på bilden (rad 14). Ellen har inga glasögon på sig 
och ser inte vad det är. Kajsa P svarar på hennes fråga (rad 15). Det sker 
turtagning i interaktionen.  
 
Analys 
Denna situation är också ett exempel på paternalism vilket kan inordnas 
som en ytterlighet på kontinuumet. Det är Kajsa P som har föreslagit 
aktiviteten och när spelet börjar delar de samma inramning då de är 
överens om att de ska spela Memory. Det visar sig ganska snart att de 
inte definierar situationen på samma sätt när det gäller hur spelet ska 
spelas. Det första utdraget visar hur Ellens försök att börja spelet möts 
med en tillsägelse av Kajsa P att vänta. Det är inte bara genom talet som 
Kajsa P korrigerar Ellens beteende. Hon använder sig också av en 
handgriplig korrektion där hon tar bilden ur Ellens hand och lägger den 
på bordet. Handgriplig korrektion är något föräldrar kan tänkas använda 
för att förhindra små barn från att komma till skada eller förstöra ting i 
deras omgivning. Ellen tillskrivs på så sätt en roll som barn i 
interaktionen. Personer med funktionshinder tenderar att inte förknippas 
med de egenskaper som utmärker ålderskategorierna barndom, ungdom, 
vuxenliv. De berövas ålder och allt som tillhör de olika faserna i livet och 
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den dominerande föreställningen är att funktionsnedsättningen 
överskuggar allt annat i individens liv (Pristley 2003; Sandvin, 2008). 
Många personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att bli 
betraktade som barn ”eternal children” (Bjarnarsson, 2005) hela livet och 
på så sätt aldrig räknas som vuxna. En följd av detta är att de inte heller 
blir betraktade som ”äldre”.  
 
Kajsa P använder sig av både verbal och handgriplig korrigering för att få 
Ellen att uppföra sig efter de sociala regler som det finns förväntningar 
om när man spelar sällskapsspel. Sällskapsspelet har sina regler precis 
som de regler som Goffman (1983) menar finns för interaktionen. 
Inramningen av en situation ordnar inte bara erfarenhet och mening hos 
deltagarna utan även den grad av engagemang som det är lämpligt att 
deltagarna visar. I alla ramar finns det normativa förväntningar kring 
grad av engagemang. Sällskapsspel10 verkar enligt Goffman (1974) vara 
det som på mest effektiva sätt får människor djupt engagerade vilket kan 
leda till att de inte handlar i överrensstämmelse med den ram som är för 
handen. 
 
När Kajsa P säger att Ellen inte ska fuska uttrycker hon en förväntning 
på Ellens uppförande. Att inte fuska kan ses som en allmänt accepterad 
norm som de flesta i samhället lever efter.  När Ellen tar initiativ i spelet 
blir hon tillrättavisad och hindrad från att ta det kort hon vill. Kajsa P 
bestämmer gränser för vad som är ett godtagbart uppförande och styr 
Ellens beteende med såväl tal som handling. Det är Kajsa P som 
definierar situationen och har makt att styra Ellens uppförande. 
Goffman (1983) menar att de roller vi har i interaktionen är förknippade 
med förväntningar och skyldigheter som medföljer rollen. Kajsa P har 
positionerat Ellen i rollen som ett barn. I denna situation är 
uppförandereglerna asymmetriska. Det gäller inte samma regler för de 
interagerande. Ellen förväntas följa Kajsas uppmaningar och Ellen 
anpassar sig till Kajsas inramning av situationen. 

                                                 
10 Goffman (1974:346) talar om bräd- och kortspel som jag menar kan ses som en 
variant på sällskapsspel. 
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Ellen sätt att handskas med Kajsa P:s makt i situationen är att anpassa sig 
efter Kajsa P i båda sekvenserna. Goffman (1973) beskriver primär 
anpassning till situationen. Ellen gör vad Kajsa P förväntar sig av henne. 
I det första transkriptet tar Ellen bort sin hand ifrån spelplanen och det 
kan tolkas som att hon gör som Kajsa P säger och väntar med att börja 
spelet. Situationen i det andra transkriptet präglas av anpassning i högra 
grad än det i det första. Ellen tar ett annat kort och frågar samtidigt 
Kajsa P om det är rätt kort hon tar denna gången. I Goffmans anda blir 
detta också ett uttryck för maktutövning. Kajsa P tar ifrån Ellen hennes 
möjligheter att själv bestämma vilket kort hon ska ta. Ellen blir fråntagen 
sin status som vuxen och friheten att handla utifrån sina egna premisser.  
 
Det här är ett exempel på hur omgivningen kan hindra 
självbestämmandet i så triviala vardagssituationer som handlar om att 
välja kort att lyfta i ett sällskapsspel. Precis som i exemplet med den 
långärmade tröjan tidigare är detta ett exempel på paternalism. Det som 
skiljer Memoryspelet från den långärmade tröjan är att i exemplet som 
beskrivs här, blir maktaspekten tydligare då det handlar om ett aktivt 
hindrande från personalens sida. I båda situationerna anpassar sig 
brukarna till den rådande ordningen som beslutas av personalen. 
 

Sammanfattande analys 
Ett sätt att förstå ” vad det är som händer här?” är att ta hjälp av 
Goffmans (1974) frame-perspektiv. Det som styr individers handlande, 
hur det interagerar med varandra och vad som därmed möjliggör eller 
begränsar brukarnas självbestämmande. 
 
I situationerna som utmärktes av starkt självbestämmande karaktäriser 
ades interaktionen av ett fokuserat samspel som kännetecknades av 
turtagning i såväl ord/ljud som gester och blickar. Deltagarna var 
positionerade nära varandra och båda fokuserade på att nå målet. 
Situationerna kännetecknades också av att deltagarna definierade den 
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pågående händelsen på samma sätt och om situationen riskerade att 
bryta ihop så arbetade både brukare och personal med att återgå till den 
ursprungliga definitionen (Goffman, 1967/2005). 
 
I situationen med städskåpet visas även att deltagarnas individuella 
förmågor påverkar situationen. Brukaren har förmåga att styra 
definitionen av situationen genom att inte släppa allvaret och falla in i 
skratt. Båda deltagarna strävar efter att återställa definitionen när 
situationen hotar att bryta ihop. Brukarens initiativförmåga och 
problemlösningsförmåga kan också sägas vara karaktäristiskt för 
situationen. Karin P å sin sida visar förmåga till följsamhet i situationen 
genom att svara på Hasses initiativ. Genom att personalen visar och 
informerar om alternativa möjligheter och val stärks brukarens 
självbestämmande. Situationerna präglas också av personalens förmåga 
att visa respekt genom att bekräfta brukarens förmågor och erkänna 
brukarens val och kapacitet att själv lösa problem. 
 
De situationer som utmärktes av paternalism karaktäriserades å andra 
sidan av motsatsen till det som betecknade starkt självbestämmande. I 
exemplet med den långärmade tröjan fanns inget samspel, inget 
gemensamt fokus på situationen. Avståndet mellan deltagarna var relativt 
långt och det förekom ingen ögonkontakt eller turtagning. Varje 
deltagare har sin egen definition av situationen och det uppstår aldrig 
något möte. Det är samma deltagare i denna situation som i situationen 
med städskåpet men beroende på att deltagarna definierar situationen 
olika så blir resultatet ett paternalistiskt förhållningssätt istället. Det är 
personalen som definierar situationen som ur hennes perspektiv är att de 
är där för att köpa blå t-shirts och inget annat. Samtidigt så definierar 
personalen också brukarens behov vilket innebär att hon talar om för 
honom att han inte behöver några tröjor med lång ärm.  
 
Situationerna mellan ytterligheterna självbestämmande och paternalism 
har drag av förhandling, villkor och ett gemensamt/delat beslutsfattande. 
Dessa situationer var vanligt förekommande på alla gruppbostäderna och 
för alla brukarna. Om brukarna initierade genom att uttrycka önskemål 
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skedde ofta en förhandling. Vanligt var att personalen initierade 
situationerna och då handlade det om att efterfråga önskemål eller 
erbjuda valmöjligheter och då oftast utifrån ett ensidigt erbjudande som 
brukaren bara kan tacka ja eller nej till. 
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10. Avslutande diskussion 

Självbestämmande i vardagen för äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning står i fokus i denna avhandling och i detta 
avslutande kapitel kommer jag inledningsvis att diskutera studiens 
resultat. När det handlar om studiens relevans för det sociala arbetets 
praktik har självbestämmande inte tidigare studerats i en svensk kontext 
ur ett mikroperspektiv på det sätt som det görs i avhandlingen. Jag 
menar att studiens resultat kan ses som ett bidrag till 
kunskapsutvecklingen när det handlar om i vilka situationer 
självbestämmande utövas och vad som påverkar och bidrar till eller 
förhindrar självbestämmande för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning med speciellt fokus på äldre personer. Det handlar 
också om hur detta självbestämmande kan förverkligas. I 
skärningspunkten mellan forskning i socialt arbete och forskning om 
funktionshinder kan resultatet ha viss relevans även för yngre personer 
med funktionsnedsättning och när det gäller äldreomsorg generellt. 
Avslutningsvis diskuteras metodologiska utgångspunkterna och de etiska 
dilemma som jag stött på under studiens gång. Slutligen reflekterar jag 
över behovet av fortsatt forskning på området.  
 
I avhandlingens inledning beskrevs att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning lever allt längre och att medellivslängden för dessa 
personer numer följer ungefär samma trend som för befolkningen i 
övrigt (Patja et al, 2000). De personer som står i fokus i denna 
avhandling är över 65 år och har levt ett långt liv med intellektuell 
funktionsnedsättning. De har erfarenheter av att ha levt på stora 
institutioner och av att vara beroende av omgivningen i sin vardag. 
Många äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning har således 
levt under förhållanden där det inte varit möjligt att göra anspråk på att 
själv få fatta beslut i den egna vardagen. Troligt är att dessa erfarenheter 
för en del äldre brukare kan ha gett upphov till inlärd hjälplöshet 
(Wehmeyer, 2007). Det är därför rimligt att anta att äldre personer med 
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intellektuell funktionsnedsättning kan ha delvis andra upplevelser och 
erfarenheter än de som är yngre. Trots detta brister det i 
självbestämmande även för ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning som nyligen flyttat från föräldrahemmet till sitt 
första egna boende i gruppbostad (Ohlin 2003).  
 
Kunskapen om vardagen för de som åldras med intellektuell 
funktionsnedsättning är som tidigare påpekats bristfällig, speciellt när det 
handlar om deras möjligheter till självbestämmande. Rätten till 
självbestämmande för alla betonas starkt i samhället. För personer med 
funktionsnedsättning uttrycks detta i flera lagar (SFS 1993:387; SFS 
2001:453; SFS 1974:152) och i internationella styrdokument som FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 
2008:23). Målet med den svenska funktionshinderpolitiken är full 
delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i alla 
åldrar men äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning har 
hittills varit relativt osynliga i såväl politik som forskning. Avhandlingens 
resultat visar på komplexitet avseende självbestämmande för personer 
som behöver omfattande stöd i sitt vardagliga liv och det går inte att 
beskriva möjligheter och hinder för självbestämmande på något entydigt 
och enkelt sätt. Många äldre med intellektuell funktionsnedsättning har 
erfarenheter av att ha bott på stora institutioner som nu ersatts av 
mindre enheter. Det har inneburit att brukarna har fått det materiellt 
bättre men frågan är om utvecklingen innehållsmässigt har gått i samma 
riktning? 
 

Sammanfattande resultat 
Avhandlingens syfte var att öka kunskapen om inflytande för äldre 
personer med intellektuell funktionsnedsättning i gruppboende genom 
att undersöka villkor för de boendes självbestämmande och analysera hur 
makt kommer till uttryck i interaktionen med personal. I studien har 
fokuserats på möjligheter och hinder för de boendes självbestämmande. 
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Nedan sammanfattas kortfattat de huvudresultat som framträtt i relation 
till frågeställningarna som formulerades för att uppnå syftet:  
 

Hur gestaltar sig vardagen för äldre med intellektuell 
funktionsnedsättning i gruppboende?  

 
Den gemensamma nämnaren för de personer som deltagit i studien är att 
de bedömts ha en intellektuell funktionsnedsättning men de har också 
fysiska funktionsnedsättningar som bidrar till att de har behov av hjälp 
och stöd i de flesta vardagliga situationer. De har också det gemensamt 
att de bor i gruppbostad som är en insats enligt LSS (SFS 1993:387). Hur 
vardagen för studiens deltagare struktureras har beskrivits utifrån dess 
geografiska-, sociala- och aktivitetssammanhang. De skiftande 
vardagssammanhangen handlar om vad man gör på dagarna, var man 
befinner sig när man utövar aktiviteterna och slutligen om man gör det 
ensam eller tillsammans med andra. De dominerande aktiviteterna är 
projekten Sömn/vila och Måltider. Två olika vardagssammanhang 
framträder. Dels en vardag som till stora delar tillbringas utanför 
gruppbostadens väggar (jmfr Goffmans outside) och dels en vardag som i 
stor utsträckning tillbringas innanför gruppbostadens väggar (jmfr Goffmans 
inside). Att vistas utanför gruppbostaden, på egen hand, blir möjligt 
genom tillgången på förflyttningshjälpmedel. Aktiviteter som genomförs 
utanför gruppbostaden på egen hand har också återverkningar på det 
sociala sammanhanget då de i större utsträckning kännetecknas av möten 
med ”outsiders” det vill säga personer som bekanta och personer som 
man bara känner lite ytligt eller brukar heja på när man möts. Dessa 
möten ger möjligheter att skapa nya kontakter som i förlängningen skulle 
kunna bli vänner. Aktiviteterna på utsidan genomförs ofta i sällskap av 
personal vid de aktiviteter där stöd behövs för att de ska kunna utföras 
och när tillgången på hjälpmedel inte är tillräcklig. Det behövs stöd för 
att göra inköp, någon som kör rullstolen (om man inte har en elrullstol) 
eller följer med till läkare och tandläkare. De aktiviteter som genomförs 
på insidan handlar till stor del om de projekt som ur ett tidsgeografiskt 
perspektiv är tvingande (som vi behöver utföra för vår överlevnad) som 
att äta och sova. Andra aktiviteter handlar om att spela sällskapsspel, titta 
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på TV, lyssna på musik eller delta i terapi (organiserade aktiviteter). 
Aktiviteterna på insidan genomfördes oftast tillsammans med personal. 
En inte obetydlig del av vardagen bestod av brist på aktiviteter: 
 

När, var, hur och i vilken typ av beslut och situationer uttrycker 
äldre med intellektuell funktionsnedsättning att de vill bestämma?  

 
Observationerna visar på att brukarna ger uttryck för vilja att ha 
inflytande i situationer och sammanhang som kan betecknas handla om 
mycket basala vardagsfrågor. Det handlar t.ex. om att vilja bestämma 
över vad man äter, när man ska få vila/sova, vad man ska köpa för 
kläder eller vilka aktiviteter man måste delta i. Uttrycken för 
självbestämmande är sparsamma och kraven på vad man vill bestämma 
över mycket blygsamma i relation till vad som kan bedömas vara normalt 
för personer i samma ålder utan intellektuell funktionsnedsättning. I flera 
situationer där brukarna gav uttryck för att vilja bestämma exempelvis 
när det handlade om tidpunkt för sänggående på kvällen så var det för 
två av brukarna ett havererat projekt. Oavsett om de ville vara uppe 
länge eller gå och lägga sig tidigt så styrdes deras vilja av antingen 
organisationsprojektet dvs tillgången till personal eller 
institutionsprojektet dvs personalens rutiner. Resultatet visar också på 
flera havererade projekt i brukarnas vardag, speciellt för Ellen. För henne 
havererade projekten antingen det handlade om när hon skulle gå till 
sängs, vad och om hon skulle äta eller hur hon skulle göra när hon 
spelade sällskapsspel. 
 

I vilka situationer efterfrågar personalen viljeuttryck från de äldre 
med intellektuell funktionsnedsättning? 

 
De situationer där personal efterfrågar den enskildes önskemål och vilja 
är huvudsakligen i likhet med brukarnas självbestämmandeuttryck att 
betrakta som mycket grundläggande och enkla. Det handlar oftast om val 
mellan två förhandsbestämda alternativ som om man vill gå och lägga sig 
eller inte. Det finns undantag från detta både i form av att öppna frågor 
om önskemål ställs och att inga alternativ ges.  
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Vilka faktorer påverkar graden av inflytande för äldre med 
intellektuell funktionsnedsättning?  

 
Resultatet visar att brukarnas självbestämmande spänner över ett 
kontinuum som uppvisar exempel på allt från ett relativt starkt 
självbestämmande till situationer av paternalism. De vanligaste 
situationerna visar dock på ett självbestämmande som kan inordnas 
mellan de båda ytterligheterna på kontinuumet. Möjligheten till 
självbestämmande är komplext och beroende av flera samspelande 
faktorer, individens kapacitet, omgivningens stöd och organisatoriska 
förutsättningar. Möjligheten till självbestämmande är därför inte knutet 
till person utan till den situation som är för handen. En och samma 
person kan i vissa situationer ha ett stort inflytande och i andra 
situationer bemötas paternalistiskt. De situationer som utmärktes av ett 
starkt självbestämmande utmärktes av ett nära samspel mellan brukare 
och personal där personalen var lyhörd för små uttryck för brukarens 
vilja.  
 

Vad karaktäriserar interaktionen mellan äldre med intellektuell 
funktionsnedsättning och personalen avseende självbestämm-
andesituationer?  

 
Interaktionen i de situationer där brukaren hade ett relativt stort 
självbestämmande karaktäriserades av brukarens vilja och förmåga till 
problemlösning, planering och bekräftelse från personalen. När brukaren 
kan definiera situationen har brukaren också större makt att bestämma 
utgången. En brukar- och personalgemensam definition framstår som 
mest framgångsrik. Den är präglad av fokuserad interaktion där man är 
positionerad nära varandra, har turtagning i kommunikationen såväl 
verbalt som med gester, och av att de interagerande strävar efter att 
återta en gemensam definition även när interaktionen hotar att bryta 
samman. Det krävs en följsamhet och lyhördhet hos personalen som 
genom att svara på brukarens initiativ inte ger upp försök att förstå vad 
brukaren vill kommunicera även när brukaren har svårigheter att 
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kommunicera verbalt. Interaktionen visar att när självbestämmandet och 
möjlighet till problemlösning är och förstås som allvarligt från brukarens 
sida så går det inte att skämta bort och använda humor som ett sätt att 
omdefiniera situationen utifrån personalen perspektiv. Brukarens 
självbestämmande stärks när personalen ger konkret information och 
visar på de valmöjligheter som finns och dess konsekvenser. Dessa 
situationer karaktäriserades också av ett erkännande från personalens 
sida av brukarens val och en bekräftelse på brukarens förmågor att lösa 
problem och fatta beslut. När detta fungerar leder det till nya 
erfarenheter som kan användas i framtida situationer. 
 
Situationer som utmärks av ett paternalistiskt förhållningssätt 
karaktäriseras av ett större avstånd mellan deltagarna, ingen turtagning i 
kommunikationen, ingen ögonkontakt och brukarens viljeuttryck ses 
som mindre betydelsefulla och viktiga. Tilltron till brukarens förmåga att 
själv bestämma är svag och förmågan att fatta adekvata beslut betraktas 
som bristande. Dessa situationer karaktäriserades också av att brukarens 
önskemål antingen ignorerades eller manipulerades. Det är också dessa 
situationer som innehåller flest maktaspekter och i några fall 
motståndsaspekter. 
 

En institutionaliserad vardag eller en vardag på 
institution? 
När man sammantaget betraktar resultaten från avhandlingens empiri 
framträder en bild av två olika vardagsliv. En institutionaliserad vardag som 
definieras av att den har en avgränsande karaktär. De aktiviteter och 
projekt som genomförs utövas inom institutionen. Brukarna har få eller 
inga kontakter utanför gruppbostaden och det är personalen som styr 
vilka projekt som blir möjliga att genomföra men också vilka projekt 
som aldrig kommer till stånd trots brukarens uttryckta önskemål. 
Självbestämmandet är begränsat för brukaren och det är ofta personalen 
som fattar beslut även i de frågor som rör basala och ibland triviala 
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vardagsaktiviteter och projekt. Personalen styr inte bara vad som blir 
möjligt att genomföra utan också hur det ska utföras. 
 
En vardag på institution utmärks å andra sidan av ett mer ”vanligt” 
vardagsliv. En vardag på institution definieras av att den har en tillgänglig 
karaktär. Det finns stora likheter med det ”vanliga” vardagslivet som i 
och för sig också är fullt av institutioner (jmf Goffman). Denna form av 
vardagsliv innehåller aktiviteter som utövas både inom och utom 
institutionen. Det finns ett visst självbestämmande för brukaren och 
möjlighet till en viss påverkan. Personalen kan tänkas bryta mot regler 
som de anser begränsar brukarens självbestämmande. Men det finns 
även här situationer där personalen intar ett paternalistiskt 
förhållningssätt. De allra flesta projekt styrs av personalen. 
 
De äldre personerna i studien har levt ett långt liv med 
funktionsnedsättning och tillhör en grupp som varit med om en 
successiv utveckling på funktionshinderområdet. En utveckling som 
inneburit bättre materiell boendestandard och ökade rättigheter och 
ökade ambitioner om delaktighet i samhället. De senaste 15 åren har flera 
forskare (bland andra Antaki, 2009; Blomberg, 2006; Karlsson, 2007; 
Widerlund, 2007; Jarhag, 2001; Mallander, 1999) visat på de brister som 
finns för personer med intellektuell funktionsnedsättning att besluta om 
såväl små som stora saker som påverkar deras liv. Denna studies resultat 
bekräftar att det fortfarande finns brister i brukarnas möjligheter till 
självbestämmande. Men för att nyansera bilden något finns det exempel 
där brukarna utövar ett starkt självbestämmande som möjliggjordes av 
ett fokuserat möte med personalen och en följsamhet till brukarens 
definition av situationen. 
 
Självbestämmande är komplext till sin natur. Förutsättningar för 
självbestämmande handlar å ena sidan om brukarens egen kapacitet, 
erfarenhet och ålder som begränsar möjligheterna till ett eget 
beslutsfattande. Funktionsnedsättningen i sig kan försvåra för individen 
när det gäller att exempelvis ta initiativ och uttrycka önskemål. Att 
anpassa sitt beteende till uppfattade förväntningar kan ha sitt ursprung i 
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det faktum att de flesta vuxit upp och levt en stor del av sina liv på de 
stora institutionerna där de har erfarenhet av ett närmast obefintligt 
inflytande (Andersson, 2011). Institutionaliseringen visar sig för en del 
äldre personer genom just en anpassning (jmf Goffman, 1963) till 
personalens rutiner och avsaknad av engagemang och initiativ till att fatta 
beslut och uttrycka vilja. De åldersrelaterade förändringar som uppstår 
innebär ofta ytterligare funktionsnedsättning och ibland en trötthet som 
försvårar ett engagemang i beslutsfattande.  Å andra sidan är 
självbestämmande beroende av omgivningen, stöd av organisationen och 
inte minst gruppbostads-personalens vilja och kompetens. 
 
Jag har beskrivit självbestämmande och dess motsats som ett kontinuum 
där ytterligheterna är ett relativt starkt självbestämmande och relativt 
stark paternalism. Mellan dessa poler finns varierande grad av 
självbestämmande och paternalism där en del situationer har inslag av ett 
svagare självbestämmande och andra av svagare paternalism. I min studie 
har jag funnit situationer som representerar allt från paternalism till 
självbestämmande. De vanligaste exemplen hamnar mellan 
ytterligheterna och kännetecknande för dessa situationer var att 
självbestämmandet villkorades, genom att personalen begränsade 
valmöjligheterna. 
 
Situationer där självbestämmandet var relativt starkt visade sig bland 
annat innebära ett flertal valmöjligheter för brukaren. Ett exempel på 
detta är Hasses möjlighet att själv välja vilken mat han ska köpa i affären. 
Att kunna bestämma exempelvis inte bara vilka äpplen man ska köpa 
utan även hur många kan ses som basala frågor men som rimligen har 
stor betydelse för brukarna och som också hjälper dem till nya 
erfarenheter som kan ledsaga deras agerande i liknande situationer i 
framtiden (Goffman, 1983; Collins, 2004). Positiva erfarenheter leder till 
en känsla av bekräftelse och att kunna och ha förmåga att fatta beslut 
och lösa problem.  Ett starkare självbestämmande innebar också en 
chans att göra nya val, ompröva sina beslut och exempelvis slänga mat 
när den mat man köpt inte motsvarade förväntningarna.  
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Möjligheter och hinder för självbestämmande 

Möjligheterna till liksom begränsningarna för självbestämmande är 
sammansatta. De beror till en del på brukarens egen kapacitet men mest 
på att omgivningen (både personal och organisation) inte tillräckligt kan, 
vill eller förstår hur de ska kunna stödja ett ökat självbestämmande för 
den enskilde brukaren. Personalen som arbetar närmast brukarna har ett 
stort ansvar när det handlar om att arbeta för att stödja brukarnas 
självbestämmande. Men även personalen begränsas i sitt handlande av 
restriktioner som är en konsekvens av beslut fattade högre upp i 
organisationen. Det handlar om vilka resurser de har tillgång till, hur stor 
tillgången på personal är, vilken tid de har till förfogande och hur 
rutinerna på gruppbostaden är utformade. Personalen har makt att 
utforma rutinerna och gruppbostadens informella kultur vilken skapar 
förutsättningar för hur stöd och hjälp ges (Bigby et al, 2012). Men 
personalens handlingsutrymme är också beroende av en stödjande och 
närvarande ledning. De flesta av dessa beslut ligger utanför det som såväl 
brukare som personal har någon möjlighet att påverka. I vardagen på 
gruppbostaden har personalen trots allt ett relativt stort handlings-
utrymme. Hur de använder detta utrymme varierar och hur det kan 
utvecklas är en huvudfråga för framtida utveckling. Ett sätt att utveckla 
detta skulle kunna vara att göra detaljerade analyser av vardagens små 
beslutssituationer på det sätt som görs i denna avhandling. Det kan ge 
mycket information om triviala saker men som får stor betydelse för 
brukaren. Exempelvis kan sägas att skillnaden för Hasse när det gäller att 
få stöd och bekräftelse (i situationen benämnd städskåpet) innebär en 
stor skillnad gentemot att ignoreras och lämnas utan information (i 
situationen med den långärmade tröjan). Exemplen visar hur 
självbestämmande inte är knutet till person och kapacitet utan beroende 
av interaktionen och situationen. Brukarna ger inte uttryck för några 
stora anspråk. Deras önskemål handlar om relativt basala och triviala 
saker. Får man självbestämmandet tillgodosett i dessa basala frågor finns 
en möjlighet att brukarnas anspråk ökar till att omfatta allt större 
beslutsområden i vardagen. Förmågan till självbestämmande utvecklas 
rimligen under hela livet och större självbestämmande underlättar 
transitionen mellan olika livsfaser (Palmer 2010). 
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Studiens resultat visar också på att brukarna ofta är nöjda med sitt 
vardagsliv. Exempelvis kan nämnas Disa och hur hennes individprojekt 
stämmer överens med institutionsprojektet och det kan på så sätt ses 
som en lyckad kombination. Denna överensstämmelse skulle dock kunna 
ha sin grund i att Disa ”gett upp” att uttrycka egna önskemål som faller 
utanför institutionsprojektets ram. Disa anpassar sig till de rådande 
förhållandena och rutinerna vilket Goffman (1961) menar är en 
anpassning till institutionen. På samma sätt beskriver Harnett (2010) att 
de äldre inom den generella äldreomsorgen har störst chans att få sina 
önskemål tillgodosedda om de anpassar önskemål så att de passar in i 
den rådande rutinkulturen. Nöjdhet liksom livskvalitetsbedömningar 
handlar om anspråk och tillfredsställelse i relation till något. Johansson 
(1979) beskrev detta som att livskvalitets- och nöjdhetsmätningar ”mäter 
den fattiges fördragsamhet och den rikes missnöje”. Överfört till 
målgruppen för denna avhandling innebär det att personer som under 
sitt liv fått vänja sig vid att ha mycket blygsamma anspråk på inflytande 
anpassar sig till det och framstår som relativt nöjda när de tillfrågas. För 
att inte nöja sig med den ytliga kunskapen krävs studier som på olika sätt 
belyser de faktiska möjligheter till självbestämmande som finns. 
 

Implikationer för praktiken 
De begränsningar (men även möjligheter) som avhandlingen visar finns 
för brukarnas självbestämmande beror på flera faktorer såsom 
organisatoriska förutsättningar men även på hur personalen på 
gruppbostäderna använder sitt handlingsutrymme och hur de bedriver 
såväl institutionsprojekt som individprojekt. Det behövs en ökad 
förståelse för vikten av ett eget beslutsfattande för brukarna i de allra 
minsta och mest triviala vardagssituationerna. Kan man som brukare inte 
bestämma vilket kort man ska lyfta i sällskapsspel eller längden på 
ärmarna på de tröjor man ska köpa är det inte troligt att man tar initiativ 
till större beslut i vardagen.  
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Resultatet visar att det behövs diskussioner i verksamheterna om 
möjligheten för brukarna att fatta beslut, göra val och delta i planering. 
Min närvaro på gruppbostäderna har också inneburit samtal med 
personalen kring brukarnas möjligheter att göra val och fatta beslut. Flera 
av dem uttryckte att de hade tankar kring vad som skulle kunna öka 
brukarnas möjlighet i dessa frågor. Ett exempel som de gav var att 
erbjuda flera valmöjligheter. Ett illustrerande konkret exempel på vad 
dessa samtal kunde leda till har inte beskrivits tidigare och rör ingen av 
mina huvudinformanter men kan sägas vara en praktisk implikation av 
själva forskningsprocessen. Efter ett samtal med en av personalen gick 
hon för att servera en av brukarna eftermiddagskaffe. Efter en stund 
kom hon till mig och berättade att hon istället för att servera Bertil den 
kaka han alltid brukat få till kaffet så hade hon lagt fram två kakor och 
frågat vilken han ville ha. Hon var förvånad över att Bertil tog den kakan 
han inte brukade få. När hon frågade honom varför var hans svar att han 
inte tyckte om den andra kakan som han ätit under lång tid.  
 
Studiens resultat pekar på ett betydande behov av utveckla det praktiska 
arbetet med självbestämmande för äldre med intellektuell 
funktionsnedsättning. Widerlund (2007) visar att utbildningsinsatser för 
personalen vad avser att stärka självbestämmande för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning inte fick det resultat som förväntades. 
Utbildningen hon beskriver bestod till större delen av föreläsningar och 
diskussioner och hennes studie visar inte på några bestående effekter av 
utbildningen. Kanske är metoder som exempelvis ”Active support” 
beskrivna av Mansell & Beadle–Brown (2012) en bättre väg till framgång 
då det tar sin utgångspunkt i just interaktionen och vardagsfrågor för att 
stärka brukarnas inflytande. Det mest verksamma medlet för att 
åstadkomma en reell ökning av självbestämmande och aktivitet har i 
studier av Active support i både England och Australien visat sig vara ett 
närvarande och aktivt ledarskap som tydlig rollmodell för personalen. 
Denna avhandling visar på strategier som skulle kunna öka brukarnas 
möjlighet till självbestämmande. Det handlar framförallt om ökad 
kunskap och förmåga till kommunikation hos personalen som en viktig 
del på vägen till ökat självbestämmande för brukarna. Personalen har 
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möjlighet att inte bara undanröja hinder utan också stärka bristande 
förmågor eller tillskapa nya genom att tillhandahålla valmöjligheter, 
hjälpmedel och att utöva ett bekräftande förhållningssätt. 
 

Forskningsprocessen – några reflektioner 
Studien tar sin utgångspunkt i ett interaktionistiskt maktperspektiv där 
avsikten varit att öka kunskapen om hur det som sker i mötet, mellan 
människor, skapar möjligheter eller hinder för självbestämmande för den 
studerade gruppen. Att även anlägga ett tidsgeografiskt perspektiv har 
gett mig möjlighet att tillämpa flera analysnivåer på de fall som studeras. 
Brukarnas möjligheter relateras till såväl en individnivå, en gruppnivå 
som en organisatorisk nivå och det framträder restriktioner på alla 
nivåer. Restriktioner som kan vara såväl begränsande som 
möjliggörande. 
 
Denna studie gör inte anspråk på att ge en representativ bild av hur 
självbestämmande generellt ser ut för äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Hur överförbart resultatet kan sägas vara får 
läsaren bedöma. Min drivkraft har varit att bidra till att öka kunskapen 
om vardagslivet för äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning med speciellt fokus på självbestämmande. 
Resultatet styrks av forskare som tidigare visat på att det finns brister i 
möjlighet till inflytande och självbestämmande för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning (bland andra Karlsson, 2007; 
Widerlund, 2007; Blomberg, 2006 Jarhag, 2001; Mallander, 1999). En 
empirisk styrka är att interaktionen mellan de äldre och personalen har 
videoinspelats. De inspelade situationerna har därmed kunnat ses flera 
gånger och även mina handledare har kunnat se och analysera dem vilket 
ökar trovärdigheten i de tolkningar som gjorts. 
 
Samtidigt har observationerna generat ett stort och omfattande empiriskt 
material som krävt många överväganden (jmf Blomberg, 2006). De 
inflytandesituationer som studerats detaljerat utgör endast ett utsnitt ur 
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en vardag som rymmer många små beslut. Urvalet har gjorts för att 
belysa olika typer av situationer och i olika sammanhang och det skulle 
kunna ha gjorts andra val. Dock menar jag att den sammantagna bilden 
väl representerar vardagen på de gruppboendena och särskilt för de tre 
huvudpersonerna. Här bör tilläggas att val av andra huvudpersoner också 
skulle kunna ge en delvis annorlunda bild. 
 
Vad denna studie inte kan säga något säkert om är brukarnas egna 
upplevelser och tankar kring sin vardag och möjlighet till 
självbestämmande. Inte heller personalens upplevelser kommer tydligt 
fram. Andra former för datainsamling, som intervjuer och/eller enkäter, 
hade inte kunnat ge den detaljerade och enligt min uppfattning mer 
verklighetsnära bild av självbestämmande som observationerna givit.  
Min förförståelse i form av långvarig erfarenhet av arbete och kontakter 
med målgruppen har bidragit till analyser och tolkningar på ett 
fördjupande sätt. Dock har jag under studiens gång också 
uppmärksammats på att min förförståelse och mina värderingar ibland 
bidragit till ett normativt förhållningssätt i tolkningsarbetet. Detta har jag 
försökt att vara medveten om och hantera efter bästa förmåga. 
 

Fortsatt forskning 
Självbestämmande för äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har inte studerats på detta sätt tidigare. 
Avhandlingens resultat bedöms vara applicerbart även på andra grupper 
som är i behov av stöd och hjälp i vardagen och borde i delar vara 
överförbart även till yngre personer med intellektuell funktions-
nedsättning och äldre personer inom den generella äldreomsorgen.  
 
Det behövs mer forskning kring avhandlingens samtliga områden såsom 
vardagen i gruppbostäder för äldre, självbestämmandets komplexitet och 
inifrånperspektiv på hur det är att åldras med intellektuell 
funktionsnedsättning. Att öka förståelsen om betydelsen av att personer 
med intellektuell funktionsnedsättning själva stöds i att fatta beslut, med 
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start i de mindre och basala sakerna i vardagen, kan förhoppningsvis leda 
till personlig utveckling, bättre självförtroende och ökad självständighet.  
Särskilt menar jag att studier som fördjupar kunskaperna om 
interaktionens betydelse i vardagen för såväl äldre som yngre personer 
med intellektuell funktionsnedsättning skulle behövas. Det i kombination 
med studier som följer och utvärderar metoder och förhållningssätt och 
deras effekter på självbestämmande, dvs mer tillämpad och 
aktionsinriktad forskning, är idag en brist. Det räcker inte att ha kunskap 
om hur det brister i olika avseenden, det behövs utvecklingsarbete och 
forskning som också bidrar till förändring och förbättring. 
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English summary 

Time, space and autonomy -  
Opportunities and obstacles in daily living for older people 
with intellectual disability in group housing 
 

Introduction 
The percentage of the population over the age of 65 is increasing in 
Sweden and the rest of Europe. The average lifespan in Sweden 
increased dramatically during the 20th century, by 24 years for men and 
26 years for women (SALAR, 2008). The average lifespan for people 
with intellectual disability has also increased in recent years and in a 
Finnish longitudinal study Patja et al. (2000) show that the average 
lifespan for people with mild intellectual disability is now following 
roughly the same trend as for the general population. A similar 
development has also been shown in Australia (Bigby, 2008a). People 
with intellectual disability are living progressively longer than they used 
to, which is imposing new demands on the organizations meant to meet 
the needs of these individuals for support and social care. As of 2015, 
there were 3,581 people aged 65+ (of whom 360 were 80+) in Sweden 
who belonged to Group 1 (persons with intellectual disability and people 
with autism or conditions similar to autism) as defined by the Act 
Concerning Support and Service to Persons with Certain Functional 
Impairments (“LSS”, Swedish statute 1993:387) and who were receiving 
some form of support and service (National Board of Health and 
Welfare, 2015). There were slightly more men than women (52% men 
and 48% women) in this group. Housing with special service for adults 
or other adapted housing for adults and an assigned contact person were 
the most common services provided to people in this age group. 
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As shown by the above, the understanding of daily living for people who 
are ageing with intellectual disability is inadequate, particularly as regards 
their influence. It is reasonable to assume that the perceptions and 
experiences of autonomy among older people with intellectual disability 
may differ to some extent from those of younger people. Both 
opportunities and obstacles to exerting influence may differ. The ageing 
process itself, for example, may bring deterioration of hearing and vision, 
which could make it harder to exert influence. People who are not given 
access to assistive devices gradually lose the capacity to participate in 
communities and forge new relationships. Their parents have died and in 
some cases siblings have taken over the parental role as advocates and 
“supervisors” of social care services. In this way, siblings may be the 
people who make sure that the older person with intellectual disability 
lives a good life (Bigby, 1997). However, Bigby (2008b) shows that many 
older people with intellectual disability in Australia have no relationships 
outside the service organization that knows them and looks out for their 
well-being. There is no collected body of knowledge concerning the state 
of affairs in Sweden in this regard.  
 

Aim and questions 
The aim of the thesis is to increase understanding of how influence and 
autonomy are practised in daily living for older people with intellectual 
disability. The focus is on opportunities for and obstacles to autonomy 
among residents of group housing and on identifying and analysing how 
autonomy and power are manifested in the interaction between older 
people with intellectual disability and group housing staff.  
 
Questions: 

How is daily life shaped for older people with intellectual 
disability living in group housing? 
When, how and concerning what issues do residents try to exert 
autonomy over their daily lives? 
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When and about what do members of staff seek to discover the 
opinions, preferences and will of residents? 
Which factors affect the degree of influence for older people 
with intellectual disability?  
What characterizes the interaction between residents and staff as 
regards the autonomy of residents? 

 

Theoretical points of departure 
The theoretical frames of reference for the thesis are related to 1) 
autonomy, 2) power, 3) interaction and 4) time geography. The 
autonomy of residents is the consistent theme of the entire thesis. The 
concept of power is closely linked to autonomy, and there is an obvious 
relationship of power between autonomy and its opposite. Foucault’s 
(1974/2003) relational concepts of power and his thinking on discipline 
are used to understand the consequences of power. Additional theories 
are required to understand and analyse what occurs in the interactions 
among participants. The encounters between residents and staff in group 
housing are a constantly recurring element of daily life. How people act 
to communicate, what and how they communicate and how autonomy is 
expressed in these interactions are studied and analysed from an 
interactionist perspective. Direct interactions between residents and staff 
are analysed based on Goffman (1967/2005; 1974), primarily his ideas 
on the interaction order and his typology, but also his perspective on 
social coercion and total institutions (1961/1973). The time-geographic 
perspective is used to describe and reveal the daily lives of participants: 
what they do, with whom and when. Time-geographic concepts are used 
to analyse the structural and physical obstacles to and opportunities for 
autonomy. The time-geographic perspective focuses on the structure of 
everyday life and human agency. Time geography is unable to capture 
human perceptions or human interaction in everyday micro-encounters, 
but this perspective is encompassed by Goffman (1967/2005; 1974) and 
his perspective on encounters and the order that governs how we define 
each other as well as the situation at hand. 
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Method 
The study is based on an ethnographic field study of what it is like to live 
in group housing for people with intellectual disability who are 65 or 
older. This required me to shadow a number of people in the course of 
daily living over an extended period of time. Through observations, 
conversations and videotapes, I sought to acquire understanding of daily 
life for older people with intellectual disability. My focus was on what 
they do, where they do various activities, their social relationships and 
their influence over their daily lives. 
 

Study participants – residents and staff 
The age composition of the residents varies in the three group homes 
studied. One out of six residents were aged 65+ at the first group home 
and two out of three were aged 65+ in the second. Six out of seven 
residents were aged 65+ in the third group home, which is specifically 
oriented towards the older group. Only older people with significant 
needs for night-time supervision are granted housing in this facility. At 
the other group homes, the age composition in the facility has been 
determined mainly by chance. The ages of the residents as well as the 
nature and severity of their disabilities vary. 
 
Although people over age 65 are the main focus of study, all residents 
participated and were affected by the study. Opportunities to exert 
influence are affected by the people who surround us and with whom we 
interact in everyday life. At each group home, I shadowed one of the 
residents aged 65+ in a more focused manner for a limited time. At the 
group home where there was only one person older than 65, selecting 
who to shadow was a simple matter. In the other group homes, my 
criteria were that the individuals should be able to communicate verbally 
and think it was fun to have me as their companion over an extended 



222 

 

period. The 21 members of staff, all women, who work at these group 
homes are also included in the study. 
 

Data collection 
Field studies in the form of participating observations gave me the 
opportunity to follow residents in their everyday lives. During the 
observations, I collected as much information as possible by shadowing 
the older people in activities that took place at and around the group 
home by talking to them and documenting specific situations. I also 
conversed with the staff during the observations. The observation 
process involved three steps (Spradley, 1980).  
 
Step 1 
General, descriptive observations of the daily lives of older people were 
made in the first step. What are their daily lives like? What happens? 
What do the people involved do? What does the physical setting look 
like? What relationships and encounters do the residents have? The 
observations covered all waking hours of the day on both weekdays and 
weekends. 
The scope and distribution of field work/observations is shown in the 
following table:  
 

 Observations 
months/times/hours  

Field notes Videotapes  

Spruce 3/19/108 46 pages 6 hours 40 
minutes 

Pine 3/22/122 44 pages 4 hours 
Juniper 1/9/50 30 pages  
Total 7/50/280 120 pages 10 hours 40 

minutes 
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Details of data collection for the project are also shown in the table 
above. Main data collection took place from October 2010 until June 
2011. Thereafter, I visited the group homes sporadically. The 
observations were documented in field notes. 
 
Step 2 
In step two, the observations were focused on detecting and delimiting 
situations and encounters where influence was at stake in some way. This 
involved situations in which the resident had no influence and those in 
which there was significant influence. These situations were also 
documented in field notes. I also shadowed residents in the course of 
their daily lives. Everyday life was analysed through the time-geographic 
concept of restriction. 
 
Step 3 
In step three, I focused on the selected and delimited situations, studying 
these in greater detail and documenting them on videotape. The 
questions asked are: How can opportunities for and obstacles to 
influence be understood in these situations? Do these situations trigger 
opposition and, if so, why? What are the participants saying or not 
saying? What are participants doing or not doing? How do they do it? 
Where are they? Are there similarities/differences in the various 
situations? How do the participants position themselves in relation to 
each other?  
 
The videotapes made it possible to see and detect details and repeatedly 
watch events play out. Clips from the videotapes were shown to the 
participants individually (including participating staff) during 
conversations about what was happening in the film. The respondents 
were shown only the filmed segments in which they appear. The original 
plan was to conduct stimulated recall interviews. This proved difficult to 
do with the residents, partly due to communication barriers but also due 
to one resident’s aversion to watching TV. Instead, the participants saw 
parts of the videotaped material, which provided an opportunity to 
involve the informants in the analysis process. Högberg (2007) also cites 
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a research ethics motive; any suspicion or worry can be reduced by 
making the material visible to the participants.  
 

Results and discussion 
The study focused on one older person at each group home. When the 
three main participants, Ellen, Hasse and Disa, were allowed to step 
forward as individuals, their living conditions and interactions with 
others were uncovered, with focus on decision situations. 
 
Two general contexts in daily living can be discerned: everyday life spent 
mainly outside the group home (cf. Goffman’s outside) and everyday life 
spent mainly inside the group home (cf. Goffman’s inside). Everyday life 
outside the group home is characterized by encounters with “outsiders” 
– acquaintances, friends and people whom the residents greet in passing. 
Everyday life on the inside, however, is characterized by encounters with 
fellow residents and members of staff. 
 
Two projects were analysed in the results, which together cover a  
portion of the residents’ daily lives: Sleep and Rest and Meals. A picture 
emerges of, mainly, two different contexts: projects governed by the 
resident’s own preferences (individual projects) and projects governed to 
a greater degree by the staff’s objectives and opportunities (institutional 
projects). To a certain extent, projects are also controlled by municipal 
decisions and guidelines (organizational projects). Many projects were 
also carried out based on staff decisions and objectives, but everyday life 
was also full of failed projects that never got off the ground. Some 
projects were at risk of failure, but something happened or someone 
intervened and thus rescued the project so that it could be carried out. 
 
The time-geographic perspective shows where and when projects are 
carried out and who decides on their implementation. The interactionist 
perspective shows how autonomy is constructed in the encounter. The 
interactional analysis shows that autonomy is situation-bound and shifts 
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more in relation to context rather than individuals. Autonomy and its 
opposite, paternalism, are viewed as extremes on a continuum. In this 
study, the majority of the identified decision situations were found 
somewhere between these extremes, but there were factors that were 
shown to lead to stronger autonomy in certain situations. When residents 
define the situation, they also have the power to determine the outcome. 
In situations characterized by paternalism, the staff have a preferential 
right of interpretation and the power to decide, arising from their 
knowledge and the asymmetric balance of power that characterizes the 
resident/professional relationship. These situations are also governed by 
the rules and procedures of the group home to a greater degree than are 
situations where the resident exerts autonomy. 
 
Autonomy is complex by nature. On the one hand, the prerequisites for 
autonomy involve the resident’s own capacity, experience and age, which 
limit opportunities for personal decision-making. The intellectual 
disability itself may make it harder for the individual to take initiative and 
express preferences, for example. Adjusting one’s behaviour to perceived 
expectations may originate in the fact that most of the residents have 
grown up and lived much of their lives in large institutions, where they 
experienced virtually no influence. For some older people, 
institutionalisation is manifested specifically through adjustment 
(Goffman, 1963) to staff routines and lack of engagement and initiative 
in making decisions and expressing what they want. The age-related 
changes that occur often entail a further disability and sometimes a 
fatigue that impedes engagement in decision-making. On the other hand, 
autonomy is dependent upon the setting, the support of the organization 
and, not least importantly, the staff at the group home. 
 
How autonomy is constructed in everyday life in a group home is shown 
in the thesis by studying the interaction between residents and staff in 
various situations from a micro-perspective. The nature of the 
interaction illustrates how opportunities for and obstacles to autonomy 
are realised in daily living. Opportunities for autonomy are multi-levelled 
and are a result of multiple, complex circumstances. Autonomy is 
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complex and the analyses show that a single situation may include several 
different factors that determine whether or not the resident achieves 
autonomy. Time factors, the influence of others and the resident’s own 
capacity may all interact, for example. The autonomy and how, when or 
if it is realised sometimes depends upon the length of time from the 
initiation of a need or preference until its realisation (requires long chains 
of events/activities). A shorter time perspective (short chains) means 
that the need or preference that the resident expresses must be realised 
in the present, while the long chains often include elements of planning 
and can only be realised in the future, and perhaps in a space other than 
where the preference was expressed.  
 
The results of the study indicate a need to improve practical efforts with 
autonomy for older people with intellectual disability. Strategies with the 
potential to increase the residents’ opportunities for autonomy are 
discussed in the thesis. Greater knowledge and communication skills 
among the staff are considered an important step on the path towards 
greater autonomy for the residents. The staffs have the potential to 
eliminate obstacles, as well as to strengthen inadequate abilities or create 
new ones by providing choices and assistive devices and practising an 
affirmative approach. 
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                        Bilaga 1 

Information om studien ”Inflytande i vardagen för äldre 

personer med utvecklingsstörning – möjligheter och hinder”. 

Till Dig som bor på gruppbostaden XXXXXX , XXXX kommun. 

Jag heter Mia Jormfeldt och arbetar på Högskolan i Halmstad.  

Jag har fått information om den gruppbostaden du bor på av avdelningschef 

xxxx i xxxx kommun. 

Jag har upptäckt att det inte finns några böcker som berättar om hur äldre 

personer som bor på gruppboende har det.  

Jag vill skriva en sådan bok. Den ska handla om vad äldre personer som bor på 

gruppboende gör på dagarna och vad de själva kan bestämma om. 

Jag är därför nyfiken på vad du gör på dagarna och vad du själv kan bestämma 

om och om det finns saker du inte får eller kan bestämma om själv. För att ta 

reda på det vill jag komma och träffa dig och vara med dig på gruppbostaden. 

Jag vill vara med dig på gruppbostaden några veckor på våren och några veckor 

på hösten. 

Jag vill också videofilma dig och någon av personalen när ni gör saker 

tillsammans, till exempel när ni lagar mat, under tiden ni äter eller när ni tittar 

på TV. Jag vill filma er under en kort stund men flera gånger när ni gör samma 

sak. Jag vill filma för att se hur du och personalen gör när ni bestämmer om 

olika saker. 

Några dagar efter att vi har filmat vill jag titta på filmen tillsammans med dig. 

Då får du berätta för mig vad som händer på filmen och vad du tycker om det. 

Det du berättar vill jag spela in på band för att efteråt kunna komma ihåg allt 

du berättar för mig. 

Det du berättar för mig och det jag filmar kommer endast att användas för att 

jag ska kunna skriva en bok. Filmerna och banden kommer att finnas inlåsta på 

Högskolan i Halmstad i 10 år och sedan kommer det att förstöras. 

 



                                                                    
 

                                                                                                                                                      
   
      Bilaga 1 

Det som jag får veta när jag är på ert gruppboende och det du berättar för mig 

kommer jag att skriva om i boken. I boken kommer jag att ändra ditt och de 

andras namn och namnet på er gruppbostad. Detta gör jag för att de som läser 

boken inte ska kunna veta vilka ni är och vem som har sagt vad. 

Det tar lång tid att skriva en sådan bok. Det kommer att ta ungefär tre år. När 

den är klar kommer jag gärna tillbaka till dig och berättar vad jag har skrivit. 

Det finns några böcker som handlar om hur personer på gruppboende har det 

men nästan inga böcker som handlar om personer som är över 65 år. Det är 

viktigt att det skrivs böcker om er som är äldre och att det skrivs böcker om vad 

ni tycker.  

Du bestämmer själv om du vill vara med och om jag får filma dig. Du har rätt att 

säga nej. Om du bestämmer dig för att vara med och säger ja så kan du säga nej 

efteråt om du ändrar dig. Du behöver inte berätta varför du ändrar dig. 

Om du vill fråga något får du gärna ringa eller skicka ett mejl till mig eller till 

min handledare som heter Magnus Tideman. 

Med vänlig hälsning 

Projektansvarig     Handledare 

Doktorand    Professor   

Mia Jormfeldt   Magnus Tideman 

Högskolan Halmstad   Högskolan Halmstad 

Tele: 035 – 16 77 24   Tele: 035 16 71 81 

mia.jormfeldt@hh.se   magnus.tideman@hh.se 

 



                                                                    
 

                                                                                                                                                      
   

    Bilaga 1 

Till boende på gruppbostaden xxxx – Informerat samtycke 

Jag säger jag JA till att vara med i studien ”Inflytande i vardagen för äldre 

personer med utvecklingsstörning – möjligheter och hinder” så som det 

beskrivs i brevet. 

Jag har läst i brevet vad studien ska handla om, på vilket sätt jag ska delta och 

hur resultatet kommer att användas. Jag har också haft möjlighet att ställa 

frågor och fått svar på dem. 

Jag vet att jag kan ändra mig om jag inte vill vara med längre. Jag behöver i så 

fall inte berätta varför jag ändrar mig. 

 

Ort och Datum 

 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Ort och Datum 

 

Forskarens namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 



                                                                    
 

                                                                                                                                                      
   

            Bilaga 2 

 

Information om projektet ”Inflytande i vardagen för äldre 

personer med utvecklingsstörning – möjligheter och hinder”. 

Till dig som arbetar på gruppbostaden XXXXXX , XXXX kommun. 

Detta är en förfrågan till dig om samtycke till att delta i en forskningsstudie. 

Jag heter Mia Jormfeldt och är doktorand i socialt arbete på Högskolan i Halmstad. Min 

forskning handlar om äldre personer med utvecklingsstörning, deras vardag och möjligheter 

och hinder för inflytande. Antalet äldre personer (över 65 år) med utvecklingsstörning ökar 

och det finns idag mycket lite forskning som specifikt rör denna grupp.  

Studien är godkänd av Regionala etiknämnden i Lund (dnr 2010/96). 

Information om er verksamhet har jag fått via avdelningschef xxxx vid xxxx kommun.  

Äldre personer med utvecklingsstörning och personal på två gruppboenden kommer att ingå 

i studien. Varav den gruppbostad du arbetar på är en. 

Min önskan är att få följa de boende och er i vardagen och göra observationer under 

sammanlagt 10 veckor. 

I ett första skede pågår observationerna 2x2 veckor. Efter ett uppehåll vill jag återkomma 
under ytterligare 2x2 veckor och då även videofilma samspelet i några vardagliga situationer 
mellan dig som personal och de boende. Inspelningen utgår från några korta, utvalda 
vardagliga situationer som filmas upprepade gånger. Jag skulle vilja videofilma dig och någon 
av de boende när ni gör saker tillsammans, till exempel lagar mat, under tiden ni äter eller 
när ni tittar på TV. Jag kommer i så fall att filma er under en kortare tid men upprepade 
gånger när ni gör samma sak. Jag vill filma för att se hur du och brukaren gör när ni utför 

saker tillsammans. 

Några dagar efter inspelningen tittar du och jag tillsammans på några filmsekvenser där du 

deltar och då är jag intresserad av att höra vad du tänker kring det som händer i filmen. 

Intervjun spelas in på band. 

Jag är intresserad av att ta reda på om vardagen ter sig annorlunda vid olika årstider och vill 

därför återkomma för ytterligare två veckors observationer vid en senare tidpunkt. 

Det material som samlas in kommer att användas endast i forskningssyfte. Allt material 

kommer att förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem.  När projektet avslutas kommer 

materialet att förvaras i enlighet med Högskolan i Halmstads riktlinjer för bevarande av 

forskningshandlingar. Detta innebär att inspelade band kommer att arkiveras och förvaras i  
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10 år för att därefter förstöras.  I presentationen av resultatet kommer det inte att framgå 

vilka som deltagit eller var projektet genomförts.  Alla namn på deltagare, platser och annat 

som skulle kunna identifieras kommer att ändras och ges fiktiva namn. 

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång avbryta 

din medverkan utan att du behöver ange orsak till detta.  

När studien är klar kommer jag gärna tillbaka och berättar om resultatet. 

Projektet förväntas leda till ökad kunskap om äldre personer med utvecklingsstörning, deras 

vardag och möjligheter och hinder för inflytande. Resultatet kan komma att ligga till grund 

för verksamhets- och kompetensutveckling inom handikappomsorgen. 

 

Om du har frågor eller funderingar kring detta kan du kontakta mig eller min handledare via 

telefon eller mejl. 

 

Med vänlig hälsning 

Projektansvarig   Handledare 

Doktorand    Professor 

Mia Jormfeldt   Magnus Tideman 

Högskolan Halmstad   Högskolan Halmstad 

Tele: 035 – 16 77 24   Tele: 035 16 71 81 

mia.jormfeldt@hh.se   magnus.tideman@hh.se 

 

 

 

 

 



                                                                    
 

                                                                                                                                                      
   

 

                    Bilaga 2 

Till personal på gruppbostaden xxxx – Informerat samtycke 

Härmed säger jag JA till att vara med i forskningsstudien ”Inflytande i 

vardagen för äldre personer med utvecklingsstörning – möjligheter och hinder” på det sättet 

som beskrivs i informationsbrevet. 

Jag har fått skriftlig och muntlig information om vad studien ska handla om, på vilket sätt jag 

ska delta och hur resultatet kommer att användas. Jag har också haft möjlighet att ställa 

frågor och fått dem besvarade. Jag har blivit informerad om att jag när jag vill kan avsluta 

mitt deltagande i forskningsstudien utan att jag behöver berätta varför. 

  

Ort och Datum 

 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Ort och Datum 

 

Forskarens namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 

 



                                                                    
 

                                                                                                                                                      
   

     Bilaga 3

    

Information om projektet ”Inflytande i vardagen för äldre personer med 

utvecklingsstörning – möjligheter och hinder”. 

Till dig som är anhörig/god man för  xxxxx boende på gruppbostaden XXXXXX , XXXX 

kommun. 

Du får den här förfrågan om samtycke till deltagande i en forskningsstudie för din 

anhöriges/huvudmans räkning. 

Jag heter Mia Jormfeldt och är doktorand i socialt arbete på Högskolan i Halmstad. Min 

forskning rör äldre personer med utvecklingsstörning. Antalet äldre personer (över 65 

år)med utvecklingsstörning ökar och det finns idag mycket lite forskning som specifikt rör 

denna grupp. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om äldre personer med 

utvecklingsstörning, deras vardag och möjligheter och hinder för inflytande i vardagen. Äldre 

personer med utvecklingsstörning och personal på två gruppboenden kommer att ingå i 

studien. 

Studien är godkänd av Regionala etiknämnden i Lund (dnr 2010/96). 

Information om gruppbostaden har jag fått via avdelningschef xxxx vid xxxx kommun.  

Ditt namn har jag fått av arbetsledare xxxxx på gruppbostaden och jag önskar att få ert och 

er anhöriges/huvudmans medgivande till att delta i studien.  

Min önskan är att få följa de boende och personalen i vardagen och göra observationer 

under sammanlagt 10 veckor. 

I ett första skede pågår observationerna 2x2 veckor. Efter ett uppehåll vill jag återkomma 
under ytterligare 2x2 veckor och då även videofilma samspelet i några vardagliga situationer 
mellan boende och personal.  Inspelningen utgår från några korta, utvalda vardagliga 
situationer som filmas upprepade gånger. Jag skulle vilja videofilma de boende och 
personalen när de gör saker tillsammans, till exempel lagar mat, under tiden de äter eller när 
de tittar på TV. Jag kommer i så fall att filma under en kortare tid men upprepade gånger när 
de gör samma sak. Jag vill filma för att se hur brukare och personal gör när de utför saker 
tillsammans. 



                                                                    
 

                                                                                                                                                      
   

Några dagar efter inspelningen visas utvalda delar av videoinspelningen för deltagarna var 

och en för sig. Under tiden vi tittar på det inspelade är jag intresserad av att höra hur 

deltagarna resonerar kring det som händer på filmen.  

Jag är också intresserad av att ta reda på om vardagen ter sig annorlunda vid olika årstider 

och vill därför återkomma ytterligare två veckor vid en annan årstid.  

Det material som samlas in kommer att användas endast i forskningssyfte. Allt material 

kommer att förvaras så att inte obehöriga kan ta del av det.  När projektet avslutas kommer 

materialet att förvaras i enlighet med Högskolan i Halmstads riktlinjer för bevarande av 

forskningshandlingar. Detta innebär att inspelade band kommer att arkiveras och förvaras i 

10 år för att därefter förstöras.  I presentationen av resultatet kommer det inte att framgå 

vilka som deltagit eller var projektet genomförts.  Alla namn på deltagare, platser och annat 

som skulle kunna identifieras kommer att ändras och ges fiktiva (påhittade) namn. 

Projektet förväntas leda till ökad kunskap om äldre personer med utvecklingsstörning, deras 

vardag och möjligheter och hinder för inflytande. Resultatet kan ligga till grund för 

verksamhets- och kompetensutveckling inom handikappomsorgen. 

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och din anhörige/huvudman kan när som helst under 

studiens gång avbryta sin medverkan utan att behöva ange orsak till detta.  

Om du har frågor eller funderingar kring detta kan du kontakta mig eller min handledare via 

telefon eller mejl. 

 

Med vänlig hälsning 

Projektansvarig   Handledare 

Doktorand    Professor 

Mia Jormfeldt   Magnus Tideman 

Högskolan Halmstad   Högskolan Halmstad 

Tele: 035 – 16 77 24   Tele: 035 16 71 81 

mia.jormfeldt@hh.se   magnus.tideman@hh.se 
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Till anhörig/god man för boende på gruppbostaden xxxx – Informerat 

samtycke 

Härmed säger jag JA till att min anhörige/huvudman deltar i forskningsstudien ”Inflytande i 

vardagen för äldre personer med utvecklingsstörning – möjligheter och hinder” på det sättet 

som beskrivs i informationsbrevet. 

Jag har fått skriftlig och muntlig information om vad studien ska handla om, på vilket sätt 

min anhörige/huvudman förväntas delta och hur resultatet kommer att användas. Jag har 

också haft möjlighet att ställa frågor och fått dem besvarade. Jag har blivit informerad om 

att min anhörige/huvudman när han/hon vill kan avsluta sitt deltagande i forskningsstudien 

utan att behöva berätta varför. 

 

Ort och Datum 

 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Ort och Datum 

 

Forskarens namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 



                                                                    
 

                                                                                                                                                      
   

 

               Bilaga 4 

 

Information om studien ”Inflytande i vardagen för äldre 

personer med utvecklingsstörning – möjligheter och hinder”. 

Till dig som är arbetsledare på gruppbostaden XXXXXX , XXXX kommun. 

Jag heter Mia Jormfeldt och är doktorand i socialt arbete på Högskolan i Halmstad. Min 
forskning handlar om äldre personer med utvecklingsstörning, deras vardag och möjligheter 
och hinder för inflytande. Antalet äldre personer (över 65 år) med utvecklingsstörning ökar 
och det finns idag mycket lite forskning som specifikt rör denna grupp.  

Studien är godkänd av Regionala etiknämnden i Lund (dnr 2010/96). 

Äldre personer med utvecklingsstörning och personal på fyra gruppboenden kommer att 

ingå i studien, varav den gruppbostad du ansvarar för är en. 

Min önskan är att få följa de boende och personalen på gruppbostaden i vardagen och göra 
observationer under sammanlagt 10 veckor. 

I ett första skede pågår observationerna 2x2 veckor med start preliminärt i xx månad. Efter 
ett uppehåll på några månader vill jag återkomma under ytterligare 2x2 veckor och då även 
videofilma samspelet mellan personal och boende i några vardagliga situationer. 
Inspelningen ska utgå från några korta, utvalda vardagliga situationer som filmas upprepade 
gånger. Jag vill videofilma personal och någon av de boende när de gör saker tillsammans, till 
exempel lagar mat, under tiden de äter eller när de tittar på TV. Jag kommer i så fall att filma 
under en kortare tid men upprepade gånger när de gör samma sak. Avsikten är alltså att se 

hur personal och brukare gör när de utför saker tillsammans. 

Några dagar efter inspelningen visas utvalda delar av videoinspelningen för deltagarna (både 
boende och personal) var och en för sig. Deltagarna kommer enbart att få se avsnitt där de 
själva medverkar.  Under tiden vi tittar på det inspelade är jag intresserad av att höra hur 
deltagarna resonerar kring det som händer på filmen.  

Jag är intresserad av att ta reda på om vardagen ter sig annorlunda vid olika årstider och vill 
därför återkomma för ytterligare två veckors observationer vid en senare tidpunkt. 

Det material som samlas in kommer enbart att användas i forskningssyfte. Allt material 
kommer att förvaras på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av dem.  När projektet 
avslutas kommer materialet att förvaras i enlighet med Högskolan i Halmstads riktlinjer för 
bevarande av forskningshandlingar. Detta innebär att inspelade band kommer att arkiveras 
och förvaras i 10 år för att därefter förstöras.  I presentationen av resultatet kommer det 
inte att framgå vilka som deltagit eller var projektet genomförts.  Alla namn på deltagare, 
platser och annat som skulle kunna identifieras kommer att ändras och ges fiktiva namn. 



                                                                    
 

                                                                                                                                                      
   

Deltagarna kommer att få såväl muntlig som skriftlig information om projektet. De kommer 
också att få ge skriftligt samtycke till att delta i studien. Jag kommer inom kort att kontakta 
dig för att diskutera hur jag kan komma i kontakt med deltagarna för att informera dem om 
studien. 

Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarna kan när som helst under studiens gång 
avbryta sin medverkan utan att de behöver ange orsak till detta.  

När studien är klar kommer jag gärna tillbaka till gruppbostaden och berättar om resultatet. 

Projektet förväntas leda till ökad kunskap om äldre personer med utvecklingsstörning, deras 
vardag och möjligheter och hinder för inflytande. Resultatet kan komma att ligga till grund 
för verksamhets- och kompetensutveckling inom handikappomsorgen. 

Om du har frågor eller funderingar kring detta kan du kontakta mig eller min handledare via 

telefon eller mejl. 

 

Med vänlig hälsning 

Projektansvarig   Handledare 

Doktorand    Professor 

Mia Jormfeldt   Magnus Tideman 

Högskolan Halmstad   Högskolan Halmstad 

Tele: 035 – 16 77 24   Tele: 035 16 71 81 

mia.jormfeldt@hh.se   magnus.tideman@hh.se 
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