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The aim of this study was to examine how staff members within the work area of group 

homes for disabled grownups conduct themselves in relation to their clients’ rights to self-

determination. The base of the study was founded upon six qualitative interviews with staff 

members from two group homes. We could identify four factors which the staff members 

considered as having an influence on them in terms of working with self-determination. These 

factors were legal aspects (LSS), colleagues, the residents themselves and their family 

members. In the analyzing phase we used Michaels Lipsky’s (1980) theory regarding street-

level bureaucracy and Bolman and Deals’ (2005) presentation of the symbolic perspective on 

organizations in order to reach a deeper level of understanding of how these factors create a 

certain discretion and how organizational values are created to cope with these factors. We 

found that the staff members describe their role as complex in order to enhance self-

determination for their clients since it is their responsibility to interpret laws and directives 

into individual judgments. The staff members claimed that they used certain strategies to cope 

with their complex role. A conclusion regarding this matter that is presented in this study is 

that organizational values, which are preserved through stories and rituals within the 

organization, and the perspective of discretion results in an understanding of how the staff 

members deal with their complex role. Another conclusion is that the relationship between 

understanding the role of the staff members through symbolic organization theory and street-

level bureaucracy can be seen as correlative in this study. This stands in regard to the 

presentation that the staff members’ discretion is shaped by mutual values in working with 

self-determination for the clients but the same phenomenon can also be seen as the staff 

members’ individual use of their discretion as resulting in legitimate strategies which later on 

create organizational values.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att själva bestämma över vår egen vardag är viktigt för oss och vi antar att det är något som 

de flesta håller med om. Samma antagande gör vi om brukare inom socialt arbete. I mötet 

mellan socialarbetare och brukare ställs ofta självbestämmandet på sin spets. Det gäller inte 

minst de arbetsplatser vi har undersökt, LSS-boenden, där de boendes rätt till 

självbestämmande och förmågan att utnyttja rätten inte alltid går hand i hand. Utifrån att en av 

oss har en anhörig som bor i en bostad med särskild service för vuxna (gruppboende) enligt 9 

§ 9 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) uppstod ett intresse 

för just denna typ av verksamhet. Efter diskussion kom vi fram till att personalens 

förhållningssätt hade varit intressant att undersöka då deras arbete går ut på att möta varje 

individ utifrån dennes förutsättningar och behov samt att rätten till självbestämmande är något 

de alltid måste respektera. De flesta som arbetar inom socialt arbete möter sina klienter eller 

brukare på begränsade tider och inom ramarna för den egna organisationen där brukaren 

kommer på tillfälligt besök. På gruppboenden inom LSS möter den anställde inte bara 

brukaren i en organisation utan även i dennes hem. Utifrån detta resonemang anser vi att det 

blir ytterst intressant att undersöka hur personalen på denna typ av boende förhåller sig till 

både organisatoriska strukturer och det direkta mötet med brukaren när det kommer till arbetet 

med de boendes självbestämmande. 

1.2 Problemformulering 

“Att arbeta i andra människors hem är att vara delaktig i människans mest privata och intima 

sfär” (Söderman & Nordlund, 2007, s. 215) I lagstiftning såväl som i Socialstyrelsens 

allmänna råd och anvisningar (SOSFS 2002:9) är ord som självbestämmande, integritet och 

delaktighet ständigt återkommande. I LSS-lagens § 5 står även skrivet att “målet med 

verksamhet enligt denna lag är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra”, vilket för 

tankarna till normalisering. Det är svårt att tro att socialarbetare skulle ifrågasätta dessa 

värden eftersom det kan te sig självklart att främja individers rätt till integritet och delaktighet 

inom LSS. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild 

service för vuxna enligt 9 § 9 LSS ska omvårdnaden inom bostäder med särskild service ges 

utifrån ett individanpassat behov för att kunna klara av sysslor som att äta, sköta hemmet och 

personlig hygien samt skapa en trygg och begriplig tillvaro. Omvårdnaden ska även enligt 
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dessa föreskrifter syfta till att öka individens tilltro till sig själv och sin förmåga att klara av 

samma sysslor själv. Omvårdnadsarbetet ska alltså både syfta till att hjälpa de boende 

samtidigt som det ska bedrivas utifrån att stärka de boendes förmåga att klara sig utan hjälp. 

 

De som har som ansvar och som arbetsuppgift att omsätta övergripande mål och riktlinjer till 

en mer konkret version är personalen som arbetar på denna typ av boende. De har, genom att 

lagar och riktlinjer är så pass breda och diffusa, ett stort handlingsutrymme som kräver av 

dem att skapa egna tolkningar av dessa begrepp (Johansson, 1997). Det är upp till dem att 

avgöra hur beslut skall fattas i varje situation utifrån det de känner till om brukarens 

förutsättningar och behov, utifrån lagar och lokala rutiner och utifrån hur andra personer med 

insikt i den enskildes liv resonerar. Ove Mallander (1999) har gjort en omfattande studie om 

bland annat utvecklingsstördas möjligheter till självbestämmande i gruppbostäder. Han 

använder Michael Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrater för att beskriva personalens arbetsroll 

och menar att svårigheter med att standardisera arbetet på ett gruppboende kräver att 

personalen betros med en hög grad av autonomi som inte rimmar med deras förhållandevis 

låga position (ibid.). Med utgångspunkten att personalen på en gruppbostad har ett relativt 

stort handlingsutrymme uppstår vidare funderingar kring hur personalen i så fall skulle 

beskriva detta handlingsutrymme. Som Tony Evans och John Harris (2004) föreslår så kan 

handlingsutrymmet för socialarbetare förstås som ett neutralt begrepp, alltså varken positivt 

eller negativt. Det är först när det sätts i sin kontext som ett synsätt på handlingsutrymmet kan 

urskiljas. Utifrån detta resonemang väcks ett intresse för att fråga personalen på 

gruppboenden om hur de ser på sin roll och dess handlingsutrymme med just 

självbestämmande som utgångspunkt. Vidare väcks frågor kring vad det är som gör att 

personalen tänker som de gör. Vilken inverkan har övergripande lagar, de boende och 

organisationen? Hur förhåller sig personalen till anhöriga och hur påverkar detta 

handlingsutrymmet?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personalen på gruppboenden för vuxna 

funktionshindrade beskriver sitt förhållningssätt och handlingsutrymme i relation till 

självbestämmande hos de boende. Vi avser även att undersöka vilka faktorer personalen anser 

har en påverkan på deras förhållningsätt och på deras  handlingsutrymme. 
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1.4 Frågeställningar 

Vad är självbestämmande hos de boende enligt personalen? 

 

Hur beskriver de sitt förhållningssätt till självbestämmande i sitt arbete? 

 

Vilka faktorer anser personalen påverkar deras beskrivna förhållningssätt till 

självbestämmande hos de boende? 

 

Hur påverkar de beskrivna faktorerna personalen i deras arbete? 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

LSS - lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade är den lag som är 

aktuell för denna studie. Tecknet § står för paragraf. Vi använder även begreppet LSS som ett 

uttryck för det arbetsområde lagen omfattar. LSS-lagen innehåller bestämmelser om särskilt 

stöd och särskild service åt personer: 

 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. (1 § LSS) 

 

Gruppboende - bostad med särskild service för vuxna. Med detta begrepp avser vi bostad där 

personal finns tillgänglig dygnet runt, vilket innebär att de boende har ett stort 

omvårdnadsbehov. Inom begreppet bostad med särskild service i 9 § 9 LSS ingår flera typer 

av boenden anpassat efter de boendes olika behov, men vi syftar alltid till gruppboende då det 

är på denna typ av boende vi genomfört vår studie. 

 

De boende - detta begrepp använder vi ofta synonymt med ordet brukare och syftar till de 

som bor på gruppboendena vi undersökt. Vid andra tillfällen använder vi ord som individer 

och enskilda i samma hänseende.  
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Personal - syftar till de personer vi intervjuat, vi kallar dem också intervjupersoner eller 

förkortat, IP i kombination med en siffra som inte syftar till ordningen i vilken vi intervjuade 

dem, detta för att de inte ska kunna identifiera varandra. Då vi lyfter fram de olika boendena i 

texten, kallar vi dem Boende A och Boende B, men anger inte vem som arbetar på respektive 

boende. 

 

Hen, henom - vi använder oss av könsneutrala pronomen och har inte heller namngivit de 

medverkande utan kallar dem IP, detta för att helt radera variabeln kön ur vår undersökning. 

Den är inte relevant för vårt syfte och vi vill därför inte tillskriva de intervjuade några 

förväntade egenskaper, vilket vi tror kan hända om läsaren vet vilket kön personen i texten 

har. Av praktiska såväl som moraliska skäl låter vi de intervjuade vara endast personal och 

inget annat. 

2. Tidigare forskning och historik 

Inför denna studie har vi sökt litteratur och tidigare forskning främst kring ämnena 

självbestämmande, handlingsutrymme och normalisering, eftersom dessa är viktiga inslag i 

LSS-vården. Vi kommer även att redogöra för gruppboendets historia och hur synen på 

brukarna förändrats. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 relationen mellan brukare och personal – problematisering av självbestämmande 

Singh et al (2006) menar att genom att skapa en terapeutisk miljö där personalen har 

förståelse för de boendes problematik och lär sig att se världen genom deras ögon kan man 

hjälpa individen att växa i självförtroende och autonomi (ibid.). Även en annan artikel belyser 

vikten av självbestämmande för personer med utvecklingsstörning och pekar på den betydelse 

som personer runt omkring spelar för att främja detta, både personal och anhöriga. Därför är 

det viktigt att personalen kring en person med förståndshandikapp förstår hur dem kan hjälpa 

att stärka både dennes självbestämmande och självförtroende (Wong & Wong, 2008). 

 

Gustafsson et al (1995) beskriver svårigheter med att främja individers självbestämmande på 

ett gruppboende när de säger att förståndshandikappet många gånger kan ligga i vägen för 

självbestämmandet. Utifrån sina erfarenheter av att vara föreståndare för gruppbostäder 
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vittnar de även om en trend inom personalgruppen av att överföra sina egna värderingar och 

uppfattningar om vad som är rätt och fel på de beslut som de fattar åt de boende. Om de har 

lyckats få med de boende på en kurs eller en dag på museum, känner de sig lyckade för att 

dessa aktiviteter i personalens ögon anses vara berikande och nyttiga. Vad de boende tycker 

och vill verkar inte vara lika viktigt. Ett annat argument som de kunde märka av, i alla fall 

underliggande, i de beslut som fattades kring aktiviteter och liknande verkade vara att 

personalen skulle få lite omväxling i sitt arbete. Författarna frågar sig således i vems intresse 

man fattar beslut i en gruppbostad och pekar på vikten av att vara medveten om vad som 

ligger bakom beslutsfattandet (ibid.).  

2.1.2 Brukarens självständighet och normalisering 

Diskussionen kring självbestämmande kan kopplas till begrepp såsom autonomi och 

oberoende, vilka i allmänhet uppfattas som något eftersträvansvärt (Mallander, 1999). 

Samtidigt kan det inte sägas att en person som har ett visst beroende av andra för att klara sig, 

inte har någon autonomi. Till exempel kan man genom att ha en personlig assistent få hjälp 

med de behov som man av olika anledningar inte klarar av att tillgodose själv, men 

beslutsfattandet ligger kvar hos den enskilde omsorgstagaren (ibid.). Ett annat viktigt begrepp 

är normalisering. Bengt Nirje är en av de mest refererade författarna i texter som berör 

normaliseringsprincipen, det är också han som formulerade begreppet i en artikel från 1969 

(Nirje, 2003). Vid sidan av Nirje var dansken Niels Bank Mikkelsen också tidig med liknande 

idéer vilket lett till att principen i både svensk och internationell litteratur sägs ha 

skandinaviskt ursprung (Söder, 2003; Leitzell & Somppi 1989). Nirje belyser rätten till 

självbestämmande som en av de viktigare beståndsdelarna i denna princip. Rätten att hävda 

sig är något som blir problematiskt med utvecklingsstörda personer, då de många gånger kan 

ha svårt att uttrycka sig och saknar det självförtroende som krävs för att hävda sin rätt i olika 

sammanhang. Det är då istället föräldrarna till de utvecklingsstörda som får slåss för deras 

sak, vilket i sig är kontroversiellt eftersom det hör till en normal mognadsprocess att frigöra 

sig från sina föräldrar (Nirje, 2003). 

2.1.3 Personalens förhållningssätt till brukarens självbestämmande 

I en studie av Lena Widerlund (2007) presenteras bland annat personalens perspektiv på 

brukarnas delaktighet och självbestämmande inom LSS-vården. Gruppboendet hon undersökt 

är beläget i en kommun som håller på att driva igenom ett projekt som syftar till att stärka 

självbestämmandet för utvecklingsstörda. I studien definieras uttryck som brukarinflytande, 
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självbestämmande och delaktighet. I intervjuerna framkommer att många av de intervjuade 

har olika syn på vad självbestämmande hos brukarna innebär. De intervjuade uppfattar även 

motkrafter mot självbestämmande i faktorer som, kommunikation, brist på handledning, 

behov av struktur samt att en stark kollektiv praxis som hindrade förändringar. Barbro Lewin 

(2011) skriver även hon om självbestämmande inom LSS och tar utgångspunkt i hur personal 

förhåller sig till de dilemman som uppstår kring detta ämne. Hon använder sig av många 

exempel där brukaren svarar nej på förslag till aktiviteter. Hon menar att detta kanske inte 

alltid beror på att brukaren inte vill utan att det döljer sig en rädsla eller osäkerhet kring de 

aktiviteter som presenterats. Här blir det då viktigt som personal att använda kreativitet kring 

kommunikationen genom ord och bilder eftersom enbart en fråga kan uppfattas som oprecis 

och svår att svara på. Vidare menar hon att kunskap kring funktionshinder och arbetsmetoder 

krävs för att kunna utveckla brukarnas chans till självbestämmande (ibid.). Laursen et al 

(2009) presenterar en studie där vårdare på särskilt boende inom LSS fått besvara frågor kring 

sitt arbete om vad som är viktigt för dem. Många av vårdarna menade att en god kombination 

av teori, erfarenhet och kunskap om målgruppen krävs för att arbeta inom detta område. Även 

personliga egenskaper såsom humanistiska värderingar anses vara viktigt. Något annat som 

framkommer är att de mest erfarna arbetarna var de som oftast fick ta störst ansvar i känsliga 

situationer. De erfarna vårdarna menade här att deras erfarenhet har bidragit till att de vet 

vilka tekniker som fungerar i olika situationer och vilket typ av bemötande som krävs, vilket 

sedan också får effekt på brukarens möjlighet till inflytande över situationen (ibid.). 

 

2.1.4 Synen på gräsrotsbyråkraten 

Evans och Harris (2004) lyfter i sin artikel en debatt om Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten 

som handlar om socialarbetares handlingsutrymme. Författarna lyfter fram de två sidorna som 

har debatterats där de det finns olika synsätt i huruvida socialarbetare förhåller sig till chefer 

och övergripande strukturer. En del debattörer menar att chefers inverkan på socialarbetarnas 

jobb minskar handlingsutrymmet när det kommer till att sätta upp fler riktlinjer och 

förhållningssätt medan motståndarna menar att fler riktlinjer paradoxalt nog skapar större 

handlingsutrymme, eftersom en mer omfattande ansats i riktlinjerna skulle leda fram till större 

tolkningsmöjligheter. Vidare menar Evans och Harris att de två olika perspektiven har 

liknande inslag i sitt sätt att se handlingsutrymme. Den första likheten handlar om att 

handlingsutrymme ses som något positivt oavsett kontext och den andra likheten består i att 

handlingsutrymmet behandlas som en tydlig distinktion mellan att vara totalt närvarande eller 
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helt frånvarande. Vidare resonerar författarna fram en alternativ ansats till begreppet 

gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme. Istället för att se handlingsutrymmet som 

något oberoende positivt inslag i socialarbetarens jobb menar de att situationen avgör dess 

ställning. Handlingsutrymmet kan i ena stunden vara en viktig aspekt för att kunna utöva sin 

profession medan handlingsutrymmet i andra fall kan utmynna i ett begrepp som chefer eller 

professionella gömmer sig bakom för att undvika ansvarstagande. I övrigt menar de även att i 

motsats till begreppets absoluta närvaro eller frånvaro kan handlingsutrymme istället ses som 

något ständigt närvarande men som dyker upp i olika situationer och att dess storlek och 

utformning kan variera i förhållande till i vilken situation den behandlas (ibid).  

2.2 Historik 

Då vår studie kommer att ta sin utgångspunkt i personalens förhållningssätt på ett boende med 

särskild service inom LSS så är det passande att skapa en förståelse av vad som menas med 

denna typ av boende och hur vården och synen på dessa brukare har sett ut under historien. 

Socialstyrelsen (2007) använder begreppet gruppbostad och beskriver det som ett boende där 

vuxna människor med funktionshinder får möjligheten att lämna föräldrahemmet och skapa 

sig ett eget hem trots att individen inte klarar eget boende eller boende i servicebostad. 

Individer som är aktuella för denna typ av boende är de som har ett så pass omfattande stöd- 

och omvårdnadsbehov att kontinuerlig tillsyn och tillgång till personal behövs. Något som 

Socialstyrelsen även lägger stor vikt vid i sina riktlinjer är att gruppbostäderna bör vara 

utformade så att endast tre till fem personer bor i bostaden för att kunna tillförsäkras goda 

levnadsvillkor (ibid.). Så har det dock inte alltid sett ut. 

2.2.1 från fattighus till anstalt 

Gruppbostäder för vuxna funktionshindrade är ett relativt nytt fenomen och dess föregångare 

har inte varit av lika human karaktär som dagens boenden såsom de beskrivs enligt 

socialstyrelsen riktlinjer. Ett hundratal år bakåt i tiden blev de utvecklingsstörda, eller 

“sinnesslöa” som de kallades då, förvisade till fattighusen om inte familjen kunde ta hand om 

dem. Här samlades gamla, handikappade, sjuka och drinkare för att fostras till att bli 

välanpassade samhällsmedborgare och komma ut i arbete (Lindqvist, 2007). I och med 

utvecklingen av tankarna om folkhemmet på initiativ av den socialdemokratiske partiledaren 

Per Albin Hansson började institutioner byggas för att ersätta den undermåliga fattigvården. 
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Anstaltsystemet växte fram mellan år 1900 och 1950 för olika typer av funktionshinder, 

däribland utvecklingsstörda personer. Differentieringen i anstaltsväsendet återspeglade den 

rådande synen på utvecklingsstörning som ett ej utvecklingsbart sjukdomstillstånd 

(Mallander, 1999). Ett exempel på en sådan anstalt ”..var Vipeholms sjukhus som öppnades 

1935 för ’svårskötta sinnesslöa’ och ’personer lidande av epileptisk sinnessjukdom’” 

(Lindqvist, 2007, s.11). Vipeholms sjukhus var den största anstalten i Sverige och hade plats 

för 1000 patienter. Denna typ av institution ansågs länge vara det enda alternativet för 

personer med olika typer av funktionshinder, i de fall familjen inte hade någon möjlighet att 

själva ta hand om dem (Mallander, 1999). Det var först på 50-talet som man började utveckla 

alternativ till institutionsvården, men redan 1946 nämndes normaliseringsbegreppet i en 

statlig utredning. Det hade dock dubbla syften, då Sverige efter andra världskrigets slut hade 

ett ökat behov av arbetskraft och man helt enkelt uppmärksammade de funktionshindrade som 

en möjlig resurs på arbetsmarknaden. Detta gällde dock bara de som ansågs vara partiellt 

arbetsföra, dvs. de som på grund av olika funktionshinder ansågs ha svårare än andra att få 

och behålla ett arbete. De som ansågs arbetsoförmögna nämndes inte i utredningen.  

 

2.2.2 Sen avveckling av anstalterna – normaliseringens vindar 

I och med den generella välfärdspolitikens framväxt ökade den ekonomiska grundtryggheten 

och utanförskapen som de selektiva åtgärderna fört med sig minskade, till exempel stadgades 

i 1954 års lag en allmän skolplikt för i princip alla utvecklingsstörda (Lindqvist, 2007). Stor 

tilltro hystes dock fortfarande till institutionsvården och ansträngningarna gick således ut på 

att rusta upp, bygga ut och förbättra de redan existerande anstalterna, i detta led byggdes 

också särskoleinternat. Den sista anstalten lades ner först i början av 70-talet. I samma anda 

som nedläggningen skedde, pratades det mer utbrett om integrering och normalisering. Då 

normalisering i den statliga utredningen från 1946 främst nämndes i syfte att integrera de 

partiellt arbetsföra, började det nu talas om normalisering och integrering på bredare fronter 

(ibid.). Nirje (2003) var den person som gav begreppet denna mer moderna formulering i 

slutet på 60-talet och betonade vikten av de utvecklingsstördas rätt till en normal dags-, 

Anstalter för funktionshindrade hade länge en central ställning inom 

handikappolitiken. Den institutionsbaserade vården och omsorgen byggde på en 

medicinsk tankemodell som innebar att funktionshinder sågs som en följd av 

sjukdom och skador. (Lindqvist, 2007, s. 10). 
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vecko- och årsrytm och en normal livscykel. Enligt Mallander (1999) var det två viktiga 

förhållanden som bidrog till avvecklingen av institutionsvården och att andra alternativ växte 

fram. Dels startade ett stort antal föräldraföreningar som organiserade sig och började ställa 

krav på förändring, dels var det den så kallade institutionskritiken som grundades i skandaler 

och missförhållanden som kommit fram i media.  

2.2.3 Perspektivförskjutning 

Handikappbegreppet genomgick en viktig omformulering, från att ha beskrivit 

funktionshinder som en individuell egenskap blev det till det relativa begrepp det är idag. I 

den nyare formuleringen innebär begreppet att ett handikapp är förhållandet mellan 

funktionshindret och omgivningens brister i att underlätta för individen (Lindqvist, 2007). 

Fokus sköts också från ett vårdperspektiv till ett samhällsperspektiv och normaliseringstanken 

blev förkroppsligad i t.ex. färdtjänst och statliga bostadsbidrag. Under 70-talet fick 

avinstitutionaliseringen ordentlig fart och samtidigt blev fler förmåner tillgängliga för 

funktionshindrade. 1986 års förändring av omsorgslagen innebar en rad förbättringar, bland 

annat kommunaliserades omsorgen och särskolorna. Lindqvist skriver: 

 

 

 

 

Som kan förstås av citatet har normaliseringsbegreppet tappat betydelse i handikappolitiken, 

istället talas det om tillgänglighet, delaktighet och om ett rättighetsperspektiv. Rätten till 

självbestämmande är således också något som genomsyrar LSS, lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade som trädde i kraft 1994. Här är individen en aktiv 

deltagare som själv bestämmer vilka insatser hen vill ha. En viktig skillnad mellan LSS och 

SoL, Socialtjänstlag (2001:453), är just detta att det i LSS finns en tydlig lista över de insatser 

som är tillgängliga och vilka grupper som har rätt till stöd enligt denna lag. Medan SoL är en 

mer övergripande lag som ger stort utrymme till tolkning är LSS mer specifik i detta 

hänseende. Lindqvist poängterar även en skillnad i ambitionsnivå mellan de båda lagarna då 

han skriver att man genom insatser enligt SoL ska uppnå en “skälig levnadsnivå” medan LSS 

har som mål att ge individen “goda levnadsvillkor” (2007). Författaren beskriver en 

förflyttning av beslutsfattandet neråt i hierarkin, från stat till kommun men även till individen 

En utveckling som övergått i en ny betoning på individen och dennes 

rättigheter. I denna fas kan man säga att rätten till normalisering och 

integrering fick en, åtminstone i ideologin ny och fördjupad innebörd, 

nämligen rätten till valfrihet och självbestämmande (2007, s. 21). 
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själv. Dagens lagstiftning färgas alltså av att individen själv ska känna till och göra anspråk på 

sina laga rättigheter (ibid.). 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

För denna studie ansåg vi att det passade bäst att genomföra semistrukturerade intervjuer, 

detta för att syftet med studien var att undersöka personalens förhållningssätt och då detta kan 

skilja sig drastiskt mellan olika personer ville vi inte gå in med en alltför stark intervjuarroll 

utan istället låta den intervjuade personen styra mycket av samtalets innehåll. I enlighet med 

Alan Brymans (2011) mening innebär vårt val av kvalitativ metod att vi därigenom antagit en 

induktiv ansats, vilket betyder att våra empiriska data utgör grunden för det som senare 

resulterat i en teoretisk diskussion. Vi utgick från några på förhand valda teman, som var de 

samma för varje intervju, dessa utgick från våra frågeställningar och hade även viss 

förankring i vår teori. Vi är medvetna om att dessa utgångspunkter fick vissa konsekvenser för 

vilken typ av material vi sedan kunde analysera. Våra teman påverkade givetvis i vilken 

riktning intervjuerna fördes och sedermera hur vi valde att analysera dem. Även om våra 

teman till viss mån fungerade avgränsande på detta sätt så anser vi att de var så pass öppna i 

sin utformning att de skapade möjlighet att fånga upp både det som var relevant för de 

teoretiska ansatserna men även områden som inte tagits hänsyn till på förhand. Eftersom vår 

studie endast utgick från intervjuer, hade vi ingen möjlighet att ta reda på hur 

intervjupersonernas berättelser ter sig i det vardagliga arbetet, alltså kan vi inte kontrollera om 

det som sagts överensstämmer med hur det faktiskt ser ut i praktiken. Detta får konsekvenser 

för syftet med studien genom att frågeställningar och huvudsakliga syften endast kunde ta 

utgångspunkt i intervjupersonernas beskrivningar och hur just dessa beskrivningar kunde 

förstås.  

3.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

En fördel med valet av kvalitativa metoder och semistrukturerade intervjuer bygger på 

antagandet att intervjuaren på ett bättre sätt kan komma åt den intervjuades åsikter i 

jämförelse med till exempel standardiserade intervjuer eller enkäter (Levin, 2008). Eftersom 

vi i denna studie ville lägga stor vikt vid att fånga just de intervjuades åsikter på ett så bra och 

trovärdigt sätt som möjligt, ansåg vi att semistrukturerade intervjuer passade bäst in på syftet 

med studien. Även Bryman (2011) nämner antaganden om att lägga vikt vid att minimera 
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strukturen i intervjun och att det skulle kunna innebära en större möjlighet att fånga den 

intervjuades perspektiv och andra aspekter av den intervjuades situation som forskaren kanske 

inte ens tänkt på från början då forskaren inte känner till dennes verklighet. 

 

En begränsning med den kvalitativa ansatsen i studien är bristen på generaliserbarhet, 

eftersom kvalitativa metoder saknar tekniker för att generalisera resultat från stickprov till en 

hel population (Ahrne & Svensson, 2011). Därför valde vi att inte fokusera syfte och 

frågeställningar till att handla om att urskilja ett studieresultat som når en viss grad av 

generalitet. Vår studie handlar därför mer om att belysa de intervjuades perspektiv och skapa 

en djupare förståelse för just deras situation för att sedan förankra vårt resultat i teorin. I 

teorier kan dessutom en viss generaliserbarhet urskiljas eftersom teorier i sig försöker förklara 

och förstå konkreta fenomen och belysa vissa faktorer som även finns hos andra fenomen. På 

detta vis kan det antas att teorier verkar överskridande och skapar förklaringar kring mer än 

ett enskilt fall (ibid.). Ett annat argument som presenteras som en nackdel i valet av intervjuer 

handlar om intervjuarens oförmåga till objektivitet genom sin roll i intervjun. Det handlar då 

om s.k. intervjuareffekter, vilket innebär att intervjuaren påverkar utfallet genom sin 

formulering av frågor, respons och följdfrågor (Ahrne & Svensson, 2011). I detta fall måste 

forskaren försöka minimera sin egen roll i intervjun genom att försöka upprätthålla en viss 

distans och neutralitet i intervjusituationen (ibid.) och detta är något vi har arbetat med och 

givetvis förhållit oss till när vi utförde intervjuerna. Genom de tematiskt öppna frågorna har vi 

hela tiden tagit en mer tillbakadragen roll i intervjuerna och istället låtit intervjupersonerna 

fått styra samtalet.  

 

En förtjänst som ligger till grund för varför vi valde att använda oss av intervjuer är att vi var 

intresserade av vad personalen kunde förmedla till oss genom sina berättelser. Just berättelser 

är ett bra redskap för att förmedla praktisk kunskap samt att de kan ge exempel på moraliska 

konflikter och ställningstaganden (Hydén, 2008). Eftersom vi i våra intervjuer syftade till hitta 

beskrivningar från den praktiska erfarenheten så ansåg vi att just intervjuerna som verktyg 

skulle ge oss en bra grund att stå på i datainsamlingen.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Bryman tar upp begreppet pålitlighet inom kvalitativ forskning som motsvarighet till 

reliabilitet och menar att det är viktigt att “anta ett granskande synsätt” (2011, s. 355) och 

återge noggrant hur forskningsprocessen gått till. På så sätt kan läsaren granska det forskaren 
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gjort och se hur denne gått tillväga genom hela arbetet. Därför vill vi, i syfte att stärka 

studiens pålitlighet, redogöra för hur processen sett ut i uppsatsarbetet. De två ämnen som 

genomsyrade intervjun var självbestämmande och påverkan (bilaga 1). Vi försökte som sagt 

att ställa öppna frågor för att lämna tolkningsutrymme åt de intervjuade och ställde även 

följdfrågor på de ämnen de valde att ta upp. Samtidigt var vi noga med att hålla oss till vår 

intervjuguide för att få med det som skulle ge oss svar på våra frågeställningar, och för att 

säkerställa en homogen karaktär genom alla intervjuer. 

 

En viktig del under intervjuerna var det som vi valde att kalla det illustrativa momentet 

(bilaga 1). Inför detta försåg vi den intervjuade personen med penna och ett blankt papper där 

vi bad denne rita sig själv i form av en streckgubbe och sedan rita en ring runt omkring. Syftet 

med detta var att se sig själv representerad på pappret, varför vi valde att låta dem rita sig 

själva istället för att vi skulle göra det åt dem. Övningen gick ut på att vi bad dem tänka på 

vilka faktorer som påverkar dem i hur de tänker kring ämnet självbestämmande, just på deras 

arbetsplats. De fick i uppdrag att skriva valfritt antal ord och dra streck till ringen i mitten. 

Syftet med hela detta moment, som tog upp en stor del av hela intervjun, var att få våra 

intervjupersoner att tänka ytterligare ett steg kring just påverkansfaktorer och var de tankar de 

har, som påverkar deras arbete, faktiskt kommer ifrån. Användningen av detta moment 

syftade också till att hitta gemensamma mönster eller avvikande faktorer i intervjupersonernas 

beskrivningar vilket gav oss förutsättningen att kunna sammanställa de olika intervjuerna 

kring ett och samma moment.  

 

Vidare i uppsatsprocessen gjorde vi en transkribering av intervjuerna som var inspelade på 

diktafon. Detta gjordes som en del i ledet för att i nästa steg koda den data vi samlat in. 

Koderna vi använde oss av utgick dels från de mönster vi kunde ana i intervjuerna och dels de 

teoretiska utgångspunkterna vi valt att förhålla oss till och resulterade i koderna definition av 

självbestämmande, organisatoriska faktorer som påverkar självbestämmandet, den dubbla 

rollen, organisationsidentitet, myter och berättelser samt organisatoriska förutsättningar för 

självbestämmande. Efter kodningen av materialet valde vi sedan i analysdelen att dela upp 

materialet i två delar utifrån de valda teorierna för att först se hur beskrivningarna kan förstås 

utifrån Lipskys gräsrotsbyråkrater (1980), medan den andra delen handlade om att behandla 

samma material med hjälp av det symboliska perspektivet presenterat av Lee G. Bolman och 

Terrence E. Deal (2005). I slutskedet har vi sedan sammanfogat de två delarna för att även 

diskutera hur de olika perspektiven kan samverka utifrån det som framkommit i intervjuerna. 
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Under arbetsprocessen har vi hela tiden strävat efter att vara lika delaktiga i alla moment men 

samtidigt ge utrymme för olika ansvarsområden. Vi har båda varit närvarande vid samtliga 

intervjuer men delat på huvudansvaret för de olika intervjuerna, det vill säga att en har haft ett 

huvudansvar medan den andra har bistått med följdfrågor. I processen kring att bearbeta 

materialet har vi ofta börjat med att dela upp intervjuerna mellan oss för att sedan byta så att 

vi båda fick möjligheten att analysera hela materialet. Ett verktyg som har varit till stor hjälp 

under uppsatsprocessen är Google Docs, som är ett interaktivt dokument som vi båda har 

kunnat redigera samtidigt. Genom att använda detta dokument har vi kunnat ha en bra insyn i 

varandras skrivande vilket underlättat diskussionerna kring den text som producerats. Det har 

också varit till nytta i form av att kunna dela upp studiens olika beståndsdelar mellan oss och 

samtidigt gett oss möjligheten att kunna behandla och vidareutveckla varandras texter. 

3.4 Urval 

Med hänsyn till arbetets ringa storlek har vi fokuserat vår studie till hur personal på bostäder 

med särskild service för vuxna förhåller sig till våra frågeställningar, vi har alltså inte 

intervjuat enhetschefer och anhöriga, även om deras tankar hade varit intressanta att väga in. 

Vi ville helt enkelt skapa en förståelse kring vad de som arbetar närmast de boende tänker i 

frågan, då de är i direkt samspel med de boende och det ligger på deras ansvar att avgöra hur 

långt de boende får bestämma själva i sin vardag. Av samma anledning har vi heller inte valt 

att intervjua de boende då vi vill att fokus i undersökningen ska hamna på just personalen. Det 

hade, för att kunna gå djupare in på begreppet självbestämmande och dess betydelse, varit 

intressant att prata med både anhöriga, enhetschefer och de boende. Dessa hade kunnat ge oss 

en bredare bild av verkligheten, vilken vi bara får beskriven för oss av en grupp, d.v.s. 

personalen. Däremot ger det faktum att vi koncentrerar vår studie till personalen att vi kan gå 

djupare in på deras roll i förhållande till självbestämmandet hos de boende, det är de som är 

experter på sin egen roll och bara de som kan berätta för oss om den. Vi behöver dessutom 

inte ägna tid och plats åt att göra en jämförelse de olika grupperna emellan, vilket ger oss 

ytterligare möjlighet att fördjupa våra diskussioner. Vi diskuterade huruvida vår studie skulle 

gynnas av en geografisk spridning och kom fram till att denna variabel inte hade någon 

relevans för vårt undersökningssyfte då vi valt att fokusera på personalen och deras tankar 

inte nödvändigtvis behöver ha något att göra med var deras arbetsplats är belägen. Efter råd 

från vår handledare sökte vi oss till ett antal mindre kommuner och fick svar från två boenden 

där vi gjorde tre intervjuer vardera, alltså totalt sex intervjuer. Vi har också gjort en 
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avgränsning i form av att låta intervjufrågorna ta sin utgångspunkt i självbestämmande hos de 

boende. Även om arbetet inom bostäder med särskild service innehåller många fler aspekter 

att förhålla sig till så anser vi att arbetets storlek och syfte snarare gör det relevant att fokusera 

på endast ett område, nämligen självbestämmande. 

3.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) tar upp tillförlitlighet som ett alternativt begrepp till de vanligt förekommande 

“validitet” och “reliabilitet”. För att metoden och studien ska uppnå tillförlitlighet gäller det 

att kunna säkerställa att den genomförts enligt de regler som gäller samt att låta de som 

studien berör, i vårt fall de intervjuade personerna, att bekräfta att hur det som sagts har 

uppfattats och att vi inte ändrat deras utsaga. För att skapa en högre tillförlitlighet har vi 

därför kontaktat intervjupersonerna efter intervjuerna för att ge dem möjligheten att läsa 

igenom sin intervju för att kontrollera att de innehåller det som de faktiskt sagt eller om det är 

något de vill vidareutveckla eller förklara. Vi har även gett intervjupersonerna möjligheten att 

ta del av den färdiga uppsatsen för att ytterligare visa intervjupersonerna hur vi har använt 

deras berättelse. Bryman belyser även vikten av överförbarhet i fråga om att skapa 

tillförlitlighet inom kvalitativ forskning. Ett verktyg som krävs i målet att skapa just 

överförbarhet kan därför handla om att lyfta fram fylliga beskrivningar som grund för andra 

att bedöma vilken överförbarhet resultaten kan tänkas innefatta (ibid.). Med detta resonemang 

i tankarna har vi valt att i analysen försöka ge så utförliga beskrivningar som möjligt av vad 

som framkommit under intervjuerna samt stärka detta med hjälp av citering av 

intervjupersonerna. 

4. Etiska överväganden 

Under en undersökning är det viktigt att ta hänsyn till en hel del etiska aspekter, vilka 

Vetenskapsrådet har sammanställt i rapporten “Forskningsetiska principer”. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet 

Detta krav tillgodosåg vi genom att vi före intervjuerna skickade ut ett introduktionsbrev 

(bilaga 2) där vi berättade om syftet med undersökningen och att den var i högsta grad 

frivillig. I introduktionsbrevet gav vi dem kontaktuppgifter både till oss författare och till vår 

handledare, för att underlätta kontakten om sådan skulle önskas. Vi var noga med att i början 

av varje intervju berätta vad materialet skulle användas till. Vi berättade också att de hade full 
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rätt att avbryta sin medverkan. Efter att vi transkriberat intervjuerna skickade vi ut en 

förfrågan till alla de som medverkat om de ville ta del av de färdigskrivna intervjuerna för att 

validera om texten överensstämde med vad de sagt. 

 

Samtyckeskravet 

För att tillmötesgå samtyckeskravet har vi upprepade gånger informerat om att studien är 

frivillig och att alla medverkande väljer själva vad de vill berätta. Vi var också noga med att 

fråga om det kändes okej för dem att vi använde bandspelare för att spela in intervjuerna, 

vilket gick bra för samtliga. I samband med en av intervjuerna fick vi i förbigående höra en 

händelse som vi upplevde skulle vara intressant att fråga om. För att uppnå största möjliga 

samtycke stannade vi bandet, frågade om det var okej att prata om denna händelse och om det 

i så fall var okej att vi spelade in den. Efter godkännande från intervjupersonen startade vi en 

ny inspelning för att prata om händelsen. 

 

Konfidentialitetskravet 

Vi var i början av varje intervju noga med att påpeka att vi inte skulle komma att röja de 

medverkandes identitet, boendets namn eller i vilken kommun det är beläget. Detta för att de 

medverkande skulle känna sig trygga med att berätta vad de ville utan att någon annan skulle 

behöva få reda på att det är just de som sagt det. Vi har, som ovan nämnts, gett personerna 

fiktiva namn, vilka inte kan sammankopplas med vilket boende de arbetar på eller i vilken 

ordning vi intervjuade dem. I de stycken där vi berör organisatoriska skillnader mellan de två 

boendena, ger vi dem inte namn utan har bara angett dem som “personal på Boende A” osv 

för att inte röja vilket boende de olika personerna arbetar på. På ett av boendena vi besökte 

blev vi även ombedda att skriva under ett avtal om tystnadsplikt, då de brukare som bodde i 

byggnaden ofta knackade på det rum där vi satt och det uppstod tillfällen då vi hälsade på 

några av dem. På det andra boendet blev detta inte aktuella då vi aldrig träffade någon av de 

boende eftersom intervjuerna ägde rum i ett separat personalrum som låg lite avsides. 

 

Nyttjandekravet 

Eftersom vi informerat de intervjuade om att intervjuerna ska användas till just denna uppsats, 

har vi ingen möjlighet att använda materialet till någon annan studie. Nyttjandekravet går ut 

på att de medverkande ska veta att det som de tillför undersökningen inte kommer att 

användas i andra syften än det de fått information om. Då vi inte samlat in några särskilt 
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känsliga personuppgifter är det enda vi gör för att uppnå detta krav att slänga de utskrivna 

intervjuerna och inte återgå till något de sagt i kommande studier (Vetenskapsrådet). 

5. Teori 

Vi kommer i denna del att presentera de valda teorierna som i avsnittet empiri och analys 

kommer att fungera som analysverktyg för att sätta vårt material i i en teoretisk kontext. De 

teorier som kommer presenteras är  Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater (1980) och Bolman 

och Deals (2005) presentation av det symboliska perspektivet inom organisationsteori. 

5.1 Lipskys gräsrotsbyråkrater 

Roine Johansson (1997) använder sig av Lipskys teorier om gräsrotsbyråkraten och har 

sammanställt följande förklaring av begreppet: 

 

 

 

Lipsky (1980) lägger stor tonvikt vid just handlingsutrymmet som karaktärsdrag för 

gräsrotsbyråkraten. I rollen som gräsrotbyråkrat ryms relativt stort handlingsutrymme jämfört 

med andra yrken på samma nivå, då det ingår i yrket att fatta viktiga beslut utan tydliga 

direktiv uppifrån. Detta för att människan, mottagaren av den tjänst gräsrotbyråkraten utför, är 

av mer komplex natur än vad som innefattas i lagstiftningens övergripande mål, program eller 

riktlinjer. Lipsky menar också att handlingsutrymmet uppstår eftersom de övergripande 

riktlinjerna ofta syftar till generella lösningar samtidigt som de specifika arbetsuppgifterna 

kräver respekt för den mänskliga kontakten där individuella avvägningar måste göras (ibid.). 

Även Johansson (1997) lyfter komplexiteten i rollen som gräsrotsbyråkrat då det tar sig 

uttryck i det stora handlingsutrymme som skapas för gräsrotsbyråkraten. Det är inte bara 

ledningens direktiv och övergripande strukturer som sätter ramarna för handlingsutrymmet 

utan Johansson menar också att gräsrotsbyråkraten är beroende av relationen till brukaren 

genom att de dels rättfärdigar byråkraternas arbete genom att utnyttja de tjänster som 

organisationen erbjuder och dels att brukarnas egenskaper styr innehållet i deras arbete. De är 

oftast de enda som har direkt tillgång till information om brukarna samtidigt som de har 

kunskap om de organisatoriska medel som finns att tillgå för att tillgodose brukarens behov. 

Just i mötet med brukaren uppstår också de faktorer som handlingsutrymmet måste innefatta i 

Lipsky definierar gräsrotsbyråkrater som offentligt anställda tjänstemän vilka 

dels har direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har 

avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter (1997, s. 41) 
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definitionen av gräsrotsbyråkraten. Det handlar då om att handlingsutrymmet måste syfta till 

möjligheten att kunna fatta ett beslut som i förlängningen påverkar brukaren samt att kunna ta 

ställning till och ifrågasätta brukarens krav och problem (ibid.). Vidare beskriver Johansson 

att gräsrotsbyråkrater utvecklar tekniker i sitt arbete för att klara av dilemmat i hög 

arbetsbelastning i förhållande till de låga resurserna. Detta uppstår ofta som ett resultat av att 

ledningen och chefer har ett mål med verksamheten medan gräsrotsbyråkraten har ett annat 

med sitt arbete (ibid.). En sådan teknik är något som Lipsky valt att kalla rubber stamping 

(1980). Detta är en form av rutinskapande som innebär att socialarbetaren tar efter andras sätt 

att bedöma liknande situationer. Dessa rutiner skapas eftersom socialarbetarens roll ofta 

kräver ett beslutstagande utan fullkomlig information. Det finns ingen möjlighet att till fullo 

utreda eller förhöra en brukare för att kunna, med exakthet, precisera brukarens bakgrund eller 

dennes behov. Därför spelar andra professionella och andra människor inblandade i den 

aktuella situationen stor roll för den enskilde gräsrotsbyråkraten, som kan dra nytta av andra 

som även de innehar kunskap och erfarenhet från området och individen i fråga, vilket skapar 

en viss legitimitet kring att efterhärma deras tidigare beslut. Oftast är detta något som inte 

sanktioneras av chefer utan framstår som legitimt eftersom organisationens överlevnad bygger 

på de tekniker gräsrotsbyråkraterna utvecklat för att klara av arbetet. Ett av Lipskys 

huvudspår handlar om hur gräsrotsbyråkraterna i andan av sitt handlingsutrymme själva är 

med och skapar policys, i ett så kallat bottom-up-perspektiv. Detta är en intressant 

infallsvinkel men inget som vi i detta arbete kommer gå djupare in på, då vi snarare vill 

beröra relationen mellan brukaren och personalen och använder oss av Lipskys begrepp för att 

förstå svårigheterna med handlingsutrymmet och den komplexa roll detta skapar. Därför har 

Johanssons avhandling varit till stor hjälp eftersom även han har lämnat policy-diskussionen 

åt sidan. 

5.2 Organisationsteori 

5.2.1 En presentation av det symboliska perspektivet 

Bolman och Deal (2005) presenterar olika perspektiv av hur organisationer kan förstås. Ett av 

dessa perspektiv är det symboliska perspektivet där fokus ligger på att tolka symbolers kraft 

genom mening och tro. Vidare beskrivs perspektivet utifrån antaganden om att människor 

skapar symboler för att hantera osäkerhet och förvirring i vardagen samt att kultur ses som en 

sammanvävare av en organisations olika delar där gemensamma värderingar och övertygelser 

skapas (ibid.). För att förstå hur det symboliska perspektivet förklarar organisationen som 
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kulturell aktör är det rimligt att skapa en förståelse för innebörden av symboler och deras 

funktion. Enligt Norman Jackson och Pippa Carter (2002) karaktäriseras symboler av tre 

grundläggande drag. Ett första antagande är att symbolen är en representation av något annat. 

Det som representeras förväntas då vara frånvarande, annars hade symbolen i fråga varit 

överflödig. Ett exempel är rödljus i trafiken, som symboliserar ett förbud där den lagliga 

instansen inte behöver vara fysiskt närvarande för att förbudet ska gälla (ibid.). Ett annat 

karaktärsdrag handlar om godtycklighet. Detta handlar om hur människor tillskriver 

symbolerna en viss innebörd snarare än att symbolen har en objektiv betydelse. Symboler och 

ting ges en innebörd genom språket och kulturella uppfattningar vilket gör symbolen 

godtycklig snarare än en enhetlig beskrivning av verkligheten. Det sista antagandet av 

symbolers karaktärsdrag handlar om skillnad och hur symboler skiljer sig från andra 

symboler. Eftersom människor definierar symbolers betydelse så är det just här som den 

specifika symbolen får sin identitet, genom att den symboliserar ett visst fenomen samtidigt 

som den särskiljs från allt som den inte är (ibid.). 

 

Kultur kan förstås på en rad olika sätt gällande organisationer. Det kan handla om konkreta 

uttryck som ”det sätt vi gör saker på här” till mer komplexa beskrivningar som handlar om 

hur en grupp människor skapar grundantaganden utifrån problemlösning som sedan resulterar 

i någon slags legitimering av de mönster som skapas och sedan lärs ut till nya medlemmar 

(ibid.). Mats Alvesson (2005) behandlar också organisationskultur som begrepp men urskiljer 

två teoretiska inriktningar. Den traditionella synen bygger på att kultur ses som en variabel 

inom organisationen där de konkreta, funktionalistiska och tingliknande fenomenen kan 

fungera bättre och mer effektivt om det inom organisationen tas hänsyn till sociokulturella 

subsystem. Att se organisationskultur som metaforer innebär istället att kulturen gör anspråk 

på ett helhetsperspektiv inom organisationen. Här behandlas organisationer som om de är 

kulturer och metaforperspektivet ger alla ting och processer kulturella värden. Utifrån denna 

distinktion (ibid.) kan det antas att Bolman och Deal (2005) antar ett metaforperspektiv inom 

organisationskulturen. För att skapa en djupare förståelse för hur en specifik kultur skapas och 

formas inom en organisation presenterar de en begreppsapparat kring fenomenet. 

5.2.2 Myter, historier och berättelser som värderingsskapande 

Bolman och Deal (2005) menar att effektiva organisationer ofta använder sig av retoriska 

verktyg i form av historier eller berättelser i syfte att stärka myten om organisationen, det vill 

säga vad den står för genom dess värderingar och hur den identifierar sig. Ofta åsyftar 
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berättelserna historiska händelser där personers handlingar, i organisationens namn, lyfts fram 

och framställs som signifikanta för just denna organisations identitet. Det kan till exempel 

handla om berättelser om anställda som gör det lilla extra för sina kunder vilket kan tänkas 

fungerar som en berättelse för att stärka organisationens starka värderingar kring kundservice. 

Berättelser kan även åsyfta att sprida organisationstraditioner, utbilda anställda, sprida 

budskap, anställa rätt människor samt marknadsföra organisationen (ibid.). Myter beskrivs 

som en bakomliggande faktor till skapandet av sammanhållning och solidaritet inom 

organisationen samt att den stärker organisationens identitet. Myter brukar då oftast handla 

om historiska händelser, till exempel skapandet av organisationen, där vissa karaktäristiska 

drag lyfts fram och fungerar identitetsskapande. Utifrån dessa myter skapas sedermera 

värderingar. Dessa värderingar bekräftar myten om organisationen då de definierar de 

egenskaper en organisation innehar, vad den står för och vad som gör den unik från andra 

organisationer. Värderingar är abstrakta och skapar på så vis en organisationsidentitet som 

genomsyrar hela organisationen. I vissa organisationer finns även mer konkreta värderingar 

genom till exempel motto eller symboler för att ytterligare stärka organisationens 

sammanhållning och identitet (ibid.). Alvesson (2005) berör också värderingar inom en 

organisation och hur dess innebörd handlar om internaliseringen av organisationens 

värderingar hos dess medlemmar. Internaliseringen bygger då på en historisk process där de 

grundläggande visionerna inom organisationen accepteras av medlemmarna vilket innebär att 

det skapas en djupare identitet med de gemensamma värderingarna. Det kan även tänkas att 

detta är en primär strategi hos många företag, att bibehålla och stärka sin kulturorganisation, 

vilket på så sätt skapar en helighet kring de värderingar som finns (ibid.). 

5.2.3 Ritualer 

Detta fenomen beskrivs också som en viktig faktor när det gäller att skapa sammanhållning 

och befästa värderingarna inom ett företag (Bolman & Deal, 2005). Särskild roll spelar 

ritualer vid initieringen av nya medlemmar. Den nya medlemmen kan förväntas tillföra nya 

idéer, bidra till utveckling och till viss del reform inom organisationen. I motkraft till detta 

förväntas de erfarna medlemmarna i detta skede fungera stabiliserande och förmedla 

erfarenheter, visdom och de värderingar som finns inom organisationen. Om dessa ritualer 

inte skulle uppstå, till exempel genom att den nye medlemmen helt och hållet anpassar sig till 

organisationens befintliga struktur riskerar organisationen att bli alldeles för stel i 

utvecklingen. På samma sätt kan organisationen stå inför oreda och kaos om de erfarna 

medlemmarna inte lyckas förmedla värderingar och erfarenheter till den nye medlemmen 
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(ibid.). 

 

Jackson och Carter (2002) belyser överenskommelser om saker och tings betydelser inom en 

organisation utifrån begreppet intersubjektivitet. Genom gemensamma erfarenheter och delad 

kultur i en organisation ökar möjligheterna att etablera ett samförstånd kring betydelserna av 

organisationens symboler. Intersubjektivitet fungerar ofta kommunikativt där ord och andra 

symboler tycks tillskrivas underförstådda och gemensamma betydelser snarare än dess 

egentliga mening. På samma sätt som intersubjektivitet skapar ett djupare samförstånd kring 

symbolers betydelse finns det utrymme för olika tolkningar i avläsningen av organisationers 

symboler. Precis som en författare vill att sin text skall läsas och förstås på ett visst sätt, vill 

organisationen genom sina symboler skapa en viss given förståelse och uppfattning på ett 

visst sätt. Oavsett vilken avsikt symbolerna har så finns det, precis som i författarens text, en 

oändlig uppsjö av tolkningar som kan förekomma bland de som ska läsa av och förhålla sig 

till symbolerna. Genom denna uppfattning om tolkningar av symboler kan det antas att detta 

ger upphov till förekomsten av konflikter och dispyter inom en organisation (ibid.). 

5.2.4 Humor och lek som strategier 

I motsats till den uppgiftsfokuserade ansatsen tar det symboliska perspektivet utgångspunkt i 

hur andra faktorer, till exempel humor och lek (Bolman & Deal, 2005), kan bidra till 

problemlösning. Denna faktor kan bidra till att skapa motvikt till de annars allvarliga 

arbetssituationerna en grupp vanligtvis står inför. De menar vidare att lekfulla inslag i 

arbetsuppgifterna bidrar till en ökad kreativitet i problemlösningen och att humor fungerar 

som en sammanvävare av gruppens medlemmar och stärker gruppens identitet (ibid.). Att se 

en organisations strategi ur ett kulturellt perspektiv innebär att konkreta idéer avfärdas och att 

det istället talas om sociala konstruktioner genom att se strategin som ett resultat av mänskligt 

handlande. Strategin uppstår då genom organisationsmedlemmarnas förståelse, föreställningar 

och tolkningar av nedskrivna strategier och andra omgivande faktorer. I detta fall kan även 

begreppen kultur och strategi tolkas till att ha samma innebörd, detta eftersom de båda 

begreppen antyder till att ordna världen på ett visst sätt och skapar riktlinjer som ger utrymme 

för bedömningar och möjligheter att rättfärdiga och sanktionera (Alvesson, 2005).  
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6. Empiri och analys 

6.1 Introduktion 

I följande avsnitt presenterar vi det insamlade materialet, d.v.s. de sex intervjuerna och en 

analys av detta material med utgångspunkt från Lipskys (1980) teorier om gräsrotbyråkratens 

roll och utifrån Bolman och Deals (2005) presentation av det symboliska 

organisationsperspektivet, med kompletterande litteratur. Del ett kommer att fokusera på 

intervjupersonernas beskrivningar av komplexiteten i rollen som personal på ett särskilt 

boende, hur de, som gräsrotsbyråkrater, beskriver sitt handlingsutrymme och vilka tekniker de 

använder för att hantera sin roll. Del två tar ansats i att förstå hur organisationen och dess 

kultur skapar förutsättningar för intervjupersonernas förhållningssätt till självbestämmande. 

Vi kommer här att använda oss av Bolman och Deals begreppsapparat kring identitet och 

myter och analysera intervjupersonernas beskrivningar av sina egna roller och organisationer. 

6.2 Del 1 – Gräsrotsbyråkrater 

6.2.1 Det dubbla mötet – att befinna sig mellan lagen och individen kring 

självbestämmande 

När intervjupersonerna i sina svar på frågorna problematiserade begreppet självbestämmande 

handlade det ofta om hur organisationen, det vill säga tillgången till personal och boendets 

struktur, påverkar möjligheterna att frigöra de boendes rätt till självbestämmande. Under det 

illustrativa momentet (bilaga 1) menade IP6 att själva boendet i sig spelar stor roll för 

förverkligandet av självbestämmande då boendets utformning och vilka möjligheter det 

erbjuder påverkar allt i det dagliga arbetet. IP1 talade vid flera tillfällen om vilka möjligheter 

personalen har att förverkliga de boendes självbestämmande. Hen tog upp exempel där de 

boende vill åka iväg på aktiviteter och hur detta måste anpassas till hur verksamheten ser ut: 

 

 

 

Vidare berättade IP1 att detta moment i arbetet handlar mycket om att hjälpa de boende att se 

över vilka möjligheter som finns att genomföra aktiviteterna genom att kontakta bland annat 

gode män och anhöriga. IP5 lyfte också vikten av att se efter vilka möjligheter som finns att 

genomföra en viss aktivitet och att det beror mycket på personalens tillgänglighet i form av 

Det är väldigt mycket situationsanpassat. Alltså, vill de ha med oss eller att vi 

ska följa med på något så är det väldigt mycket beroende på hur vår dag ser ut 

och om vi kan eller inte kan (IP1). 
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vem som jobbar och hur dennes arbetsdag ser ut. IP2 berättade att då de på hens arbetsplats 

jobbar två personer samtidigt innebär detta större möjligheter att tillfredsställa de boendes 

behov av att ha personal närvarande vid aktiviteter medan IP3, som jobbar på ett annat 

boende, menade att arbeta en åt gången innebär att personalen måste kompromissa om tiden 

hos de boende då det ofta händer att de inte hinner tillfredsställa alla de boendes behov av 

personalens tillsyn. Intervjupersonerna ansåg sig alltså behöva förhålla sig till både 

personaltätheten och brukarnas behov av personal i fråga om de boendes självbestämmande. 

Johansson (1997) beskriver det dubbla mötet mellan den så kallade gräsrotsbyråkraten och 

brukaren och menar att det handlar om dels ett möte mellan organisation och brukare men 

också mötet mellan två människor. Organisationen sätter ramarna för mötet, vilket i detta fall 

kan tänkas handla om organisationens tillsättning av personal vid varje arbetstillfälle vilket i 

förlängningen skapar ett visst givet utrymme för gräsrotsbyråkraten att handla inom i själva 

mötet med brukaren. När organisationen i fallet med IP3 har skapat förutsättningen 

ensamarbete måste hen ta ställning till vilken roll hen ska ha i det direkta mötet med brukaren, 

när denne frågar efter hjälp, utifrån de av organisationen givna ramarna. När IP3 beskrev hur 

hen går tillväga i situationen framkom det att hen ofta måste säga att det inte finns möjlighet 

att hjälpa till just nu, men uttrycker samtidigt till brukaren att “..jag kommer när jag är 

klar”(IP3). På detta vis kan det antas att IP3 har utvecklat en teknik (Lipsky, 1980) för att 

hantera den arbetsbelastning som åligger i förhållande till de resurser som finns i 

organisationen. 

 

Flera av de tillfrågade nämnde LSS-lagen och direktiv uppifrån som viktiga 

påverkansfaktorer, men är alla överens om att det bara är några av de element som de måste ta 

hänsyn till. Flera av våra frågor handlade om hur personalen anser att olika element har en 

inverkan på hur de tänker kring självbestämmande och då kom LSS-lagen, lokala rutiner, 

målplaner och styrning uppifrån upp som betydelsefulla faktorer. Flera av de tillfrågade 

vittnade om att de genom sin utbildning fått lära sig om brukarnas rättigheter i lagstiftningen 

och att de under sin anställning ständigt är med och utvecklar lokala rutiner och även får en 

del direktiv från ledning och genom olika målplaner. Det framkom av intervjuerna att det inte 

alltid är lätt att förhålla sig till dessa olika direktiv och samtidigt ha individuella faktorer och 

brukarens bästa i åtanke. Under intervjun med IP6 framkom denna komplexitet när hen först 

sade att ”Den är ju väldigt viktig, det är ju liksom den som styr hela boendet faktiskt, LSS-

lagen, det är ju det som styr alltihopa”. Lite senare när hen pratade om brukarna som 
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påverkansfaktor sade hen “Ja det är ju de som är huvudpersoner, det är ju liksom de som styr 

alltihopa, deras utveckling” (IP6). Det verkar inte vara helt självklart hur arbetet ska utföras i 

fråga om att förhålla sig till vikten hos både lagarna och de boende. Johansson skriver att för 

gräsrotsbyråkrater “..innefattar arbetssituationen många gånger en mänsklig dimension som 

kräver en omdömesförmåga omöjlig att kodifiera i regelform” (Johansson, 1997 s.44). 

 

IP3 lade stor vikt vid att kunna LSS-lagen och att använda den som stöd för att veta vad som 

är rimligt för de boende och vad personalen får göra och inte får göra, hur långt de får gå. IP1 

berörde den komplexa rollen genom att beskriva hur det är att komma in som ny personal och 

få läsa om alla de boende och deras rutiner, att få lära sig hur man ska förhålla sig till alla 

situationer som kan uppstå med just den brukaren “ ..och sedan får man ju lära känna dem” 

(IP1). Det är alltså inte nog att följa alla rutiner, hur utförliga de än må vara, utan det är alltid 

individen som styr hur man bemöter dem i vardagen. Vikten av att lära känna de boende 

framkom i samma intervju när IP1 sade att: 

 

 

 

 

Denna diskussion i intervjuerna för även tankarna till personalens handlingsutrymme. Enligt 

Lipsky (1980) har man som gräsrotbyråkrat relativt stort handlingsutrymme jämfört med 

andra yrken på samma nivå, då det ingår i yrket att fatta viktiga beslut utan tydliga direktiv 

uppifrån. Johansson (1997) belyser samma fenomen och tillägger att det inte endast är kraven 

uppifrån som formar handlingsutrymmet utan brukaren spelar även en viktig roll då 

gräsrotsbyråkraten är beroende av brukaren i just dennes egenskap av att vara brukare av de 

tjänster som organisationen erbjuder.  

6.2.2 Definitioner av självbestämmande och utformingen av ett handlingsutrymme 

 LSS-lagen § 6 uttrycker bland annat att “Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet”. Eftersom LSS-lagen är utgångspunkten för 

alla verksamheter inom området så innefattas följaktligen även de boenden där våra 

intervjupersoner jobbar. Varje intervju inleddes med frågan “Om jag säger självbestämmande 

hos de boende, vad tänker du på då?” Svaren blev både många och skiftande, då det är en 

De som bor här är väldigt högfungerande och har väldigt starka viljor och hela 

den biten. Och så, när man lär känna dem så vet man vad de klarar av och inte 

klarar av och vad de brukar göra och vad de inte borde göra. Det ger väl inslag av 

vad man kan släppa iväg dem på och inte släppa iväg dem på (IP1). 
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öppen fråga som lämnar stort utrymme för egen tolkning. Vi fick under alla intervjuerna 

många svar på hur de intervjuade definierade självbestämmande, och även hur de beskrev 

situationer där de boende inte har möjlighet till självbestämmande i lika stor utsträckning. 

Genomgående för alla intervjuer var att de nämnde självbestämmande som något självklart, 

något som “genomsyrar verksamheten” (IP2) och flera svarade också att det är just 

självbestämmande som är målet med det arbete de utför. Definitionerna handlade bland annat 

om att klara saker själv och att bestämma över sin vardag och sin fritid. 

 

Vikten av att klara sig själv handlar enligt de intervjuade om att kunna åka buss till jobbet 

eller till fritidsaktiviteter, att kunna gå iväg själv på olika ärenden och aktiviteter utan att vara 

beroende av hjälp från personal eller anhöriga. Det handlade även om att förstå värdet av och 

att kunna hantera pengar, vilket ger dem friheten att gå och handla själva och att röra sig ute i 

samhället utan behov av hjälp från andra. Rätten att klara sig själva var något som alla de 

intervjuade påpekade att de värnar om och som de alla nämnde som en viktig beståndsdel i 

rätten till självbestämmande. En faktor som enligt flera av de intervjuade spelar stor roll för 

hur mycket de boende klarar sig själva och faktiskt bestämmer, är deras funktionshinder. IP6 

menar att “Ju mer självgående de blir desto mer säger de ju nej”. Personalen tog alltså 

ställning till och definierade begreppet “självbestämmande” som en del av deras arbete som i 

sin tur är grundat på LSS-lagen. Vid ett senare tillfälle i intervjuerna dök sedan dilemman upp 

kring de boendes självbestämmande där intervjupersonerna berättade om tillfällen då de går 

emot de boendes vilja. IP6 berättade bland annat om morgontrötta boende som inte vill gå till 

jobbet där hen, trots den boendes uttryckta vilja, försökte mana på den boende att faktiskt gå 

till jobbet ändå. Genom att använda detta exempel kan vi återknyta till hur både 

organisatoriska riktlinjer och de boende formar personalens roll som gräsrotsbyråkrat 

(Johansson 1997). IP6 ställdes inför en situation där två världar möts. Organisationens 

riktlinjer belyser vikten av självbestämmande vilket även personalen gör. På andra sidan står 

den boende som uttrycker sin vilja, att bestämma själv att inte gå till jobbet. IP6 valde ändå att 

försöka få den boende att ändra sig och gå till jobbet. Johansson beskriver denna situation 

som att gräsrotsbyråkratens handlande kräver stor frihet och att detta faktiskt definierar 

dennes roll genom att “göra individuella tillämpningar av generella regler” (1997, s. 44). 

 

Då handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkrater ofta framställs som något komplicerat och 

ibland problematiskt, frågar sig Lipsky (1980) om det skulle vara möjligt, eller ens önskvärt 

att eliminera handlingsutrymmet för att på så sätt underlätta arbetet. Han kommer fram till att 
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gräsrotsbyråkraternas arbete innehar vissa karaktäristika som innebär att detta är omöjligt. För 

det första är denna typ av arbeten av alldeles för komplicerad natur, att det inte går att skriva 

färdiga manualer för hur till exempel personal på ett av de boenden vi har besökt, ska reagera 

om brukaren vill göra någonting som personalen inte vet om denne klarar av. Ett sådant 

standardiserat system är omöjligt på ett gruppboende av flera anledningar, inte minst för att 

själva funktionshindret hos en person sällan är detsamma som någon annans. För det andra 

menar Lipsky att arbeten av denna typ kräver en mänsklig dimension som inte går att 

standardisera utan snarare bygger på personlig (ibid.). 

 

Ett annat exempel som dykt upp i intervjuerna på hur intervjupersonerna förhåller sig till sin 

komplexa roll handlar om förhållningssättet till genomförandeplaner och kontaktmannaskap. 

Hos majoriteten av intervjupersonerna dyker dessa teman upp och just genomförandeplanen 

beskrevs oftast som något som upprättats gemensamt mellan den boende och dennes 

kontaktperson. Innehållet i genomförandeplanen handlar om hur den boendes vardag ska se ut 

och enligt intervjupersonerna används den som ett redskap för att öka den boendes inflytande 

över sin egen vardag. Utifrån teorin om gräsrotsbyråkrati kan genomförandeplanen ses som 

ett standardiseringsverktyg från organisationens sida i syfte att omvandla en människa till 

brukare (Johansson, 1997). Detta sker som grund för att organisationen lättare ska kunna 

hantera den komplexitet som människor ofta innefattar. Genom att upprätta en 

genomförandeplan kan organisationen kategorisera brukaren inom de för organisationens 

rimliga gränser och på så sätt ge brukaren en byråkratisk identitet. Eftersom organisationen 

åsyftar ett arbete med människor sker detta dock inte som en automatisk process utan det 

mänskliga mötet som uppstår i upprättandet av en genomförandeplan och sedermera 

förhållningsättet till denna kräver ofta gräsrotsbyråkratens individuella avvägningar och 

bedömningar (ibid.). En av intervjupersonerna menade att det händer att de boende inte alltid 

vill följa det som är överenskommet i genomförandeplanen när det gäller till exempel 

städning. Då kan det handla om att den boende inte vill städa på den dag som 

genomförandeplanen syftar till: 

 

 

 

 

De har ju varit med på mötet och då får de ju skriva under. Så det är ju när de bryter 

mot den så, och helt plötsligt känner att “nu skiter jag i att städa” eller “nu drar jag ut 

och handlar” och då är vi ju ganska på dem, men samtidigt följer vi ju 

genomförandeplanen (IP 3). 



31 
 

Intervjupersonen beskrev då sin roll som att den kräver en anpassningsbarhet och flexibilitet 

kring vad som tidigare överenskommit eftersom “det inte är hugget i sten”, med syftning till 

vad som står i genomförandeplanen. Just anpassningsbarheten och flexibiliteten kan i detta 

fall ses som en utarbetad teknik för att förhålla sig till de givna organisatoriska ramarna, i 

form av genomförandeplanen, men samtidigt hitta sin roll i det mänskliga mötet med brukaren 

(Johansson, 1997).  

6.2.3 Rubber stamping – att hantera sin roll 

Under det illustrativa momentet (bilaga 1) framkom det hos samtliga intervjupersoner vilka 

faktorer de ansåg påverkade dem i deras förhållningssätt till de boendes självbestämmande. 

Faktorer som var ofta återkommande var bland annat LSS-lagen, utbildning, arbetskamrater, 

brukarna och anhöriga. När intervjupersonerna talade om hur arbetskamraterna påverkade 

förhållningssättet till självbestämmande handlade det ofta om hur diskussioner personal 

emellan ofta ledde fram till ett gemensamt förhållningssätt eller att oliktänkande kunde 

utmynna i nya tankebanor kring självbestämmande. IP5 menade att det ibland finns ett behov 

av att ställa frågan “har jag gjort rätt?” till en arbetskamrat då det finns situationer av 

osäkerhet kring ett beslut. Lipsky (1980) menar att gräsrotbyråkrater kan använda sig av olika 

tekniker eller metoder för att hantera de ibland otillräckliga resurser de har för att hantera 

organisationens mål och osäkerheten som kan uppstå härvid. En av dessa metoder kallar 

Lipsky för rubber stamping vilket innebär att gräsrotsbyråkraten, i detta fall, använder sina 

arbetskamraters kunskap och erfarenheter som instrument för att kunna bedöma en individuell 

situation. Den enskilda personalmedlemmen kopierar alltså andra professionellas sätt att agera 

i liknande situationen eller skapar ett förhållningssätt baserat på vad andra 

personalmedlemmar tänker och gör vid sådana tillfällen (ibid.). Att just ta hjälp av andra 

professionella var något som många av de intervjuade pratade om och de ansåg att de fann ett 

stort stöd i att använda sig av kollegors tillvägagångssätt vid osäkra tillfällen. IP5 berättade 

om hur kollegor påverkar arbetet med de boende och tog ansats i vilket stöd hen upplevde och 

menade också att diskussionerna med kollegor kan utmynna i ett stöd för vilket typ av 

agerande som är mest lämpligt i en specifik situation. I samma intervju framkom även hur det 

kan uppstå ett dilemma när diskussionerna kring en boende inte leder någonstans. Ett moment 

i intervjun med IP2 handlade också om hur arbetskamrater påverkar arbetet och hen lyfte ett 

exempel som handlade om hur personalgruppen kan ha diskussioner som inte leder 

någonstans medan det dyker upp nya dilemman vilket kan skapa en trötthet. Det framkom 

alltså även i intervjuerna exempel på skapandet av osäkerhet och trötthet när 
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intervjupersonerna inte hittar möjligheter att ta stöd av andra kollegors tillvägagångssätt. 

 

Lipsky (1980) menar att anledningen till att gräsrotsbyråkrater använder sig av rubber 

stamping grundas i den svåra situation som de ställs inför där det måste tas ett beslut utan att 

ha total insikt i brukarens behov, bakgrund och livssituation. Som bakgrund till detta menar 

även Lipsky att det är omöjligt att helt och hållet förstå och sätta sig in i en annan människas 

situation på grund av dennes komplexitet i egenskap av människa. I brist på andra källor till 

information använder därför gräsrotsbyråkraten andra professionellas tillvägagångssätt och 

nyttjar dem som sina egna (ibid.). IP6 berättade om kontaktmannaskapet och beskrev hur 

detta påverkade personalens sätt att arbeta och förhålla sig till varandra kring bedömningar 

runt den aktuella brukaren. Hen menade då att kontaktpersonen till den boende är den som har 

störst inflytande över de beslut och bedömningar som görs just för den boende i fråga. Vidare 

beskrev IP6 att de andra personalmedlemmarna då måste utgå från hur kontaktpersonen gjort 

tidigare bedömningar när de själva arbetar med just denna boende. Utifrån Lipsky (1980) kan 

detta tolkas som att arbetsgruppen utvecklat en slags teknik, rubber stamping, för att minska 

osäkerheten kring hur den individuella bedömningen ska ske. 

6.2.4 Anhöriga och handlingsutrymme 

En annan viktig faktor som påverkade förhållningssättet kring självbestämmande beskrevs 

även handla om de boendes anhöriga. Många av intervjupersonerna nämnde relationen till de 

anhöriga som komplex i förhållande till de boendes egna vilja, men relationen lyfts även i 

form av att anhöriga används som ett stöd i vissa bedömningssituationer. När IP1 berättade 

hur hen tänker kring att de boende påverkar förhållningssättet till självbestämmande lyfte hen 

även andra faktorer som måste vägas in i beslutsfattandet. Först framkom det att det är viktigt 

att lära känna de boende för att få en uppfattning om “vad de klarar av och inte klarar av”. 

Därefter fortsatte den samme att resonera kring att det är lika viktigt att bygga upp en relation 

med anhöriga och gode män för att stämma av med de personerna om de boende exempelvis 

ska åka iväg och “se så att är detta verkligen är okej?” I ett annat moment i intervjun återkom 

hen till att tala om anhöriga och hur de påverka arbetet. Hen berättade att det kan finnas 

olikheter i att se på hur den boende ska leva mellan de anhöriga och den boende själv. I denna 

meningsskiljaktighet måste personalen hitta ett förhållningssätt till situationen, samtidigt som 

personalen dessutom lär känna de boende på ett annat sätt än de anhöriga, menar IP1.   

 

Även IP5 lyfte personalrollen i förhållande till anhöriga och de boende och beskrev rollen 
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som “knepig” och att dessa situationer “är allra svårast i hur vi ska bemöta”. Hen berättade då, 

precis som IP1, att anhörigas åsikter inte alltid stämmer överens med de boendes åsikter eller 

behov. IP5 menade då att det gäller att vara “finkänslig för att anhöriga är anhöriga, det är ju 

deras barn”. På samma sätt talade IP4 om att det kan finnas motstridiga åsikter mellan de 

boende och deras anhöriga och menar att “De påverkar nog oss till väldigt, väldigt stor del, att 

slippa ha dem bråkandes till exempel”. IP5 beskrev även vid ett senare tillfälle att 

personalrollen innebär att de får se situationer som uppstår mellan de boende och anhöriga 

angående privata angelägenheter. Hen menade då att personalrollen får övergå i en lyssnarroll 

eftersom det i ett senare skede kan handla om att “brukaren behöver prata av sig”. I det 

illustrativa momentet i intervjun (bilaga 1) lyfte IP6 anhöriga som en faktor som påverkar hur 

hen tänker kring självbestämmande:  

 

 

 

 

 

 

Det som framkommer av litteraturen om gräsrotsbyråkraten (Evans & Harris, 2004; 

Johansson, 1997; Lipsky, 1980) och resonemangen om att ju fler riktlinjer och krav som sätts 

på den enskilde arbetaren på gräsrotsnivå desto större handlingsutrymme skapas för 

avvägningar och bedömningar i mötet med brukaren, kan stå till grund för hur 

intervjupersonerna resonerade kring anhörigas påverkan i deras arbete. Arbetet på denna typ 

av boende innebär inte bara att förhålla sig till lagarna och de boende utan det beskrevs även 

handla om att ta hänsyn till de anhörigas åsikter. Personalen har alltså många faktorer att 

förhålla sig till i fråga om självbestämmande och kan därför tänkas beskriva sin roll som 

innefattande av stor komplexitet. Johansson (1997) menar också att källan till denna 

komplexitet ligger i arbetsuppgiftens karaktär, nämligen att den mänskliga dimensionen i 

arbetet gör det svårt att i efterhand kontrollera vad som gjordes rätt eller fel, men även i form 

av gräsrotsbyråkraternas “gränsöverbryggande roll” (s. 45) eftersom de är de enda som har 

tillgång till båda de organisatoriska förutsättningarna och samtidigt förstahandsuppgifterna 

om brukarna.  

 

..hur de ska utvecklas, och det påverkar ju naturligtvis för anhöriga är ju med och 

bestämmer liksom, och det är därifrån vi har att utgå ifrån liksom vad anhöriga tycker 

och tänker . För det påverkar ju brukarna väldigt mycket faktiskt, de anhöriga. Så de 

är ju viktiga , för hur jag tänker också liksom. Vill mamma, pappa det, eller vill de 

inte. Kan jag göra si eller kan jag inte göra så. Så det påverkar ju faktiskt väldigt 

mycket (IP6). 
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6.3 Del 2 – den symboliska organisationen 

6.3.1 Identitet 

 För att belysa vår empiri ur ett symboliskt perspektiv har vi fokuserat på begrepp såsom 

identitet, värderingar och myter. Med begreppet identitet menar vi allt som försiggår i 

organisationerna för att skapa gemensamma värderingar och en starkare vi-känsla, vilket är en 

teknik för att hantera osäkerhet och förvirring (Bolman & Deal, 2005). Symboler hjälper oss 

att minska förvirringen och öka förutsägbarheten. Under de sex intervjuerna vi genomförde 

upptäckte vi flertalet gemensamma värderingar och uppfattningar, bland annat kring vad som 

var personalens uppgift. Ett gemensamt drag under alla sex intervjuerna är att de påpekar att 

de finns till för brukarna, att de tror på brukarnas förmåga och är anpassningsbara efter deras 

behov. När vi frågade om hur de ser på självbestämmande var de alla överens om att detta är 

något som “genomsyrar verksamheten” och som är själva målet med deras arbete. IP6 satte 

ord på detta när hen sade att “ det är sådant man får jobba på, att de ska klara det, så mycket 

som möjligt faktiskt. Det är det som är grejen” och senare också att “huvudsaken är liksom 

brukarna där uppe, det är ju de boende själva som man arbetar med”. Även IP1 menade att det 

är viktigt att de boende inte glöms bort utan att man hela tiden fångar upp deras önskemål, 

hen beskrev det som att “det är väl den röda tråden genom hela.”. Alla verkade överens om att 

självbestämmande är något som genomsyrar verksamheten och de vill påpeka att deras egen 

roll inte ska vara att bestämma över de boende, utan att hjälpa dem till att klara av att ta egna 

beslut. IP3 påpekade just att “Det finns ingen nytta att vi hittar på vad vi vill göra, vad gynnar 

det dem?” Samma person tar i det illustrativa momentet upp respekt för individen som en av 

de viktigaste påverkansfaktorerna när det handlar om hur hen tänker kring självbestämmande 

och säger att “man får göra vad man kan för att tillfredsställa allas behov”. När vi sedan 

frågade om de diskuterade självbestämmande på möten och liknande verkar det inte vara en 

stående punkt, men det är något som “automatiskt kommer upp” när de diskuterar bemötandet 

gentemot brukarna. Att på detta sätt ha en gemensam förståelse för “hur vi gör här” är att ha 

en kultur i organisationen som kan återskapas och föras vidare till nya medlemmar (Bolman 

& Deal, 2005). IP2 sätter ord på detta när hen pratar om att integritet är något som hen 

upplever som viktigt för alla i verksamheten ”..det är ju inget övergripande mål [...] det blir nog 

bara så att alla som jobbar här har den utgångspunkten” 
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6.3.2 Beskrivningar av organisationernas kulturer 

Jackson och Carter (2002) menar att kulturer i olika organisationer kan uppstå och ses på 

olika sätt. Det kan handla om konkreta förklaringar kring “hur vi gör saker här” men även en 

mer underförstådd förståelse som skapas utifrån ett visst sätt att lösa problem som sedermera 

skapar gemensamma mönster för organisationens medlemmar och hur de identifierar vad som 

ses som legitima tillvägagångssätt. I intervjuerna har kulturen på de olika boendena lyfts fram 

på följande sätt. 

 

På boende B framförde alla tre intervjupersoner att det är viktigt för dem att vara överens, att 

de oftast är överens och att om de någon gång har olika åsikter bidrar det på ett positivt sätt 

till diskussionen. De berättade att de har givande diskussioner och att de har en väldigt öppen 

arbetsgrupp, flera av dem sade att de har “högt i tak” och kan prata om allt utan att någon tar 

illa upp. De beskrev sig vara väldigt hängivna verksamheten och att de gärna kommer in och 

jobbar extra om det skulle gynna brukarna, vilket vi kommer ge exempel på under rubriken 

“myter” nedan. Överlag framförde de alla tre att de ofta är överens i frågor som berör 

bemötandet gentemot brukarna, och flera av dem sade även att vid de tillfällen de inte är helt 

överens ser de diskussionerna som följer som något bra, “ju fler synsätt man har på en grej, 

desto bättre blir ju uppfattningen av situationen, så det är bara positivt” (personal på Boende 

B). En annan ur personalen på Boende B var lika positiv till arbetsgruppens sammansättning 

och menade att de är “flexibla som grupp” och att “i denna personalgruppen har allting 

fungerat så otroligt bra”. Att ha liknande syn på hur arbetet ska utföras är något som ständigt 

återkom i dessa tre intervjuer, även om vissa av dem berättade att olika åsikter också kan 

bidra till en bättre diskussion, men de verkade överens om att det är viktigt att vara just 

överens. En intervjuperson sade även att “det hade ju varit väldigt jobbigt om alla spretade åt 

olika håll”. En annan av dem framhäver dock en svårighet som följer på deras ständiga 

konsensus, nämligen att sätta in det gemensamma förshållningssättet i praktiken. Det är en sak 

att vara överens om hur de ska göra i en viss situation, en annan att verkligen följa 

överenskommelsen och att alla faktiskt gör likadant. Detta kan förstås som det som Jackson 

och Carter (2002) beskriver som intersubjektivitet, som handlar om att etablera ett 

samförstånd kring organisationens symboler. Här är överenskommelsen att vara överens 

viktigare än att vara överens om tingens, symbolernas betydelse. Vi antar att andra förstår vad 

vi menar när vi pratar om saker i vår organisation, och de antar att vi menar det såsom de 

förstår det (ibid.). 
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På Boende A märkte vi tendenser av en oliktänkande arbetsgrupp, det finns en del 

gemensamma värderingar men också individuella stickspår. I Jackson och Carters terminologi 

kan detta förklaras som att intersubjektiviteten inte var lika tydlig (2002). Till exempel 

uttryckte en av de intervjuade att “ Jag försöker göra mitt jobb och så får jag hoppas att alla 

andra gör det också”. Samma person framhävde dock att arbetskamraterna är viktiga och att 

de pratar mycket med varandra. Hen menade trots detta att även när det finns olika åsikter får 

man gå “ ..till sig själv, till sitt eget sunda förnuft”. En kollega sade att ”Vi är en rätt så bra 

grupp, tillsammans allihopa, både brukare och personal. Men vi är olika”. Hen nämnde också 

senare att “Det finns lite olika uppfattningar, bland personal. Det är när det är en stor grupp, 

så blir det ju så” och sade vidare att i en stor grupp måste man göra sin röst hörd. Det samma 

sade en tredje kollega när hen berättade att i konflikter är det avgörande “..hur stark man är 

som person [...] för att få igenom sin åsikt och tanke”. Samma person menade också att “Vi är 

ju en väldigt konstig personalgrupp för att vi, jag ska inte säga att vi umgås mycket privat 

men vi är väldigt måna om varandra privat” och att “Vi har lite svårt att vara raka mot 

varandra”. På Boende A framkom det att erfarenheten är något som väger tungt i diskussioner 

och som avgör hur mycket andra lyssnar på en i diskussioner. En av de tillfrågade vittnade om 

att “Jag märker ju att efterhand, att ju längre jag jobbar här desto mer, när vi diskuterar så blir 

min röst också hörd”. På frågan om man på Boende A arbetar med några speciella tekniker för 

att föra diskussionerna framåt fick vi svaret att de mest har fria diskussioner. 

6.3.3 ”Vi är inga gamla tanter” 

Personalen vi intervjuat använde sig av olika yttre attribut för att beskriva hur den egna rollen 

skiljer sig från andras och således beskriver de också hur den faktiskt är. Detta sätt att 

identifiera sig genom att berätta hur man skiljer sig från andra är ett karaktärsdrag hos 

symboler, enligt Jackson och Carter (2002). “Vi känner alltid igen vad någonting är genom att 

särskilja den från allt det den inte är” (s. 29). IP4 berättade om relationen till anhöriga på sin 

arbetsplats. Enligt henom är det så att de anhöriga inte alltid känner alla sidor av sitt barn. IP5 

tog upp samma sak och sade att de anhöriga inte har helhetsbilden av en gruppbostad, och 

menade då att det är personalen som står för denna helhetsbild. IP5 sade också att man får 

vara väldigt finkänslig då “..anhöriga är ju anhöriga, det är ju deras barn” för att visa på den 

begränsning personalen har, att de anhöriga har en roll som personalen inte kan ha. Många av 

dem presenterade de anhöriga som en källa till feedback och fördjupad förståelse kring hur de 

ska bemöta de boende men framhöll också dem som “de andra” som inte förstår brukarna på 
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samma sätt som “vi som arbetar med dem”. Vi kunde märka av ett visst avståndstagande 

gentemot de anhöriga, vilket kan ha att göra med att den kultur som de byggt upp sin 

organisation och den identitet de skapat som personal, hotas av att andra åsikter försöker bryta 

sig in på samma arena. Den förutsägbarhet som symbolerna ofta bidrar till (Bolman & Deal, 

2005), minskar och osäkerheten sätter in, vilket gör att de antar en kritisk syn på det som 

hotar, i det här fallet de anhöriga. 

 

En intervjuperson tog även upp likheten i ålder mellan de som arbetar på boendet som en 

positiv faktor. Hen berättade att de alla är ganska unga och att de alla också är nya på 

arbetsplatsen, vilket hen ser som positivt och menar att “Det är inga gamla tanter som har 

jobbat här i 20 år som vet hur det ska vara och [...] det är väldigt öppet för nya idéer och 

såhär” (IP5). En liknande situation beskrevs på det andra boendet när IP4 berättade att sedan 

“den gamla” personalen bytts ut har allting fungerat mycket bättre. För denna person framstod 

det som viktigt att identifiera sig som en av de nya i gruppen som står för ett mer nytänkande 

och levande arbetssätt som inte bara går på rutin. Det blir således en viktig funktion för att 

stärka den gemensamma identiteten, “vi är inga gamla tanter!”. 

6.3.4 Lek som strategi 

Humor och lek är något som enligt Bolman och Deal (2005) bidrar starkt till att forma en 

organisations kultur och gemensamma värderingar. De menar att om ledaren för en 

organisation förstår vilken makt som användandet av symboliska aktiviteter innebär kan det 

bidra till att effektivisera verksamheten, vilket är något som ledningen för Boende B verkar ha 

anammat. Där använder de sig av värderingslekar och kort med symboliska slagord för att 

bland annat stärka känslan av gemenskap. En av de intervjuade beskrev det som att ledningen 

“..lägger ner mycket tid och kraft på att hålla oss i fokus”. Samma person säger att 

värderingslekarna hjälper till att få fler synvinklar och lufta frågor som uppkommit gällande 

de boende, “..för många gånger blir man insnöad kanske så här tycker jag, så här har jag alltid 

tänkt”. Intervjupersonen menade då att det är positivt med dessa lekar för att lyfta fram andras 

åsikter och se saker ur fler perspektiv än sitt eget. Lite senare i samma intervju framkom det 

dock att det kan finnas vissa svårigheter med att följa dessa förutbestämda lekar, flera av 

intervjupersonerna på Boende B menade att det är en bra teknik, men att det är svårt att 

uppehålla rutinen att ta fram korten så ofta som det är tänkt. Detta kan vi förstå som ännu ett 

tecken på att symbolerna i sig är viktiga för att den gemensamma identiteten, men att själva 

genomförandet hamnar i skuggan (Jackson & Carter, 2002). Enligt en av de vi intervjuat på 
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detta boende är värderingarna något som kommer från ledningen, att det är något som 

kommer upp redan på anställningsintervjun och som sedan upprepas under anställningen, 

personen i fråga säger att “De jobbar jättemycket för värderingar [...] ja det tas ju upp på varje 

APT (arbetsplatsträff, vår anm.) så det återkommer och då blir man matad med det hela tiden” 

(personal, Boende B) 

6.3.5 Myter 

I intervjuerna framkom det många berättelser, det som Bolman och Deal (2005) kallar för 

myter, historier och berättelser, om specifika händelser i arbetsvardagen som 

intervjupersonerna använde i syfte att förklara varför de tänkte på ett visst sätt kring 

organisationen, förhållningssättet till självbestämmande och brukarna. Dessa fungerar som ett 

sätt att beskriva den gemensamma identiteten och historierna tjänar också till att återskapa 

myten om hur saker och ting fungerar, för att kunna föras vidare till andra. 

6.3.6 Berättelser som beskriver förhållningssättet till de boende och deras 

självbestämmande 

IP4 berättade om svårigheterna som uppstår när den boende inte vill hålla sig till det som är 

överenskommet i genomförandeplanen. Hen använde då en berättelse som exemplifierade en 

boende som vill äta själv fastän det står i genomförandeplanen att denne ska ha sällskap av 

personal till maten. Utifrån berättelsen och exemplet om just denna individ menade IP4 att det 

kan uppstå “huvudbry” kring sådana situationer. På ett liknande sätt berättade IP3, som jobbar 

på ett annat boende än IP4, om samma dilemma. IP3 använde städning som exempel i sin 

berättelse för att beskriva vad det innebär att förhålla sig till både genomförandeplan och den 

boendes vilja. Hen berättade om den gemensamt upprättade genomförandeplanen mellan den 

boende och dennes kontaktperson och att det händer att den boende inte vill städa vid det 

tillfälle som är överenskommet. IP3 nämnde då att personalrollen innebär att försöka 

förhandla med den boende men att det egentligen bara innebär att i egenskap av personal se 

till så att genomförandeplanen följs. Vidare beskrev samma intervjuperson också att vid denna 

typ av händelser krävs det att personalen anpassar sig efter den boendes önskemål till den 

utsträckning som det är möjligt. När intervjupersonerna beskrev hur de brukar gå tillväga i 

dessa situationer nämnde de faktorer som flexibilitet, anpassningsbarhet samt diskussioner 

med de boende och arbetskamrater. I ett senare skede av intervjuerna beskrev även 

intervjupersonerna sin organisation och sin arbetsgrupp. Även här dök samma faktorer upp, 

flexibilitet, anpassning och vikten av att diskutera vardagliga situationer. Intervjupersonerna 
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använde alltså samma begrepp i sina berättelser om sitt tillvägagångssätt i svåra situationer 

som de gjorde i sin beskrivning av klimatet i organisationen. Detta kan tjäna som exempel på 

hur man enligt Bolman och Deal (2005) använder sig av gemensamma uttryck för att stärka 

och påvisa den gemensamma identiteten i sin organisation. 

 

En annan intervjuperson använde också en berättelse för att beskriva dilemmat mellan att ta 

beslut åt de boende och samtidigt förhålla sig till den boendes rätt att själv bestämma 

aktivititet. I detta fall handlade berättelsen om en boende som hade två olika aktiviteter som 

denne var tvungen att välja mellan då de skulle genomföras vid samma tidpunkt: 

 

 

 

 

 

 

6.3.7 Berättelser om lyckade strategier 

I intervjuerna framkom även berättelser för att beskriva hur intervjupersonerna kan gå tillväga 

för att frigöra de boendes självbestämmande. Det handlade då om situationer där 

intervjupersonerna funnits till hands för de boende vid olika tillfällen. En intervjuperson 

berättade om en boende, som intervjupersonen var kontaktperson till, som skulle iväg på en 

aktivitet. Den boende hade då specifikt bett om att ha med sin kontaktperson vid aktiviteten 

vilket var ett problem eftersom intervjupersonen inte var i tjänst vid detta tillfälle. Vidare 

berättade intervjupersonen att denne kollade upp möjligheten att jobba extra vid just detta 

tillfälle för att tillgodose brukarens behov vilket visade sig vara möjligt. Intervjupersonen 

använde denna berättelse för att beskriva hur det kan se ut när personalen på boendet arbetar 

för att tillgodose de boendes behov och deras möjligheter till att bli självständiga. Just i 

beskrivningen av frigörandet av självbestämmande hos de boende framkom det i intervjun 

med IP1 en berättelse av hur en arbetskamrat gått tillväga vid en viss situation. IP1 berättade 

då om sin arbetskollega som gick in i tjänst tidigare än vad denne egentligen skulle göra för 

att kunna hjälpa en boende att komma iväg på en resa. Denna berättelse tog sig i uttryck för 

att beskriva hur “..man försöker alltid göra sitt yttersta för att få det att fungera” (IP1).   

.. och när vi frågade brukaren, så kan vi, så kan jag inte vara säker på om den vill 

på utflykt eller om den vill vara kursledare. Jag kan inte vara säker på vad den 

vill. Men jag vet att den tycker jättemycket om att vara kursledare och jag vet att 

utflykten hade också varit rolig... Då fick man ju, ja, överväga för- och nackdelar 

och sen prata med fler för att kunna ta ett beslut och sen kollade jag med brukaren 

så att det var okej också... Jag fick ta ett beslut utefter hur jag känner brukaren 

(IP5). 
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Även under intervjun med IP6 förtäljdes en berättelse för att exemplifiera personalens arbete 

med de boendes självbestämmande om hur hen, i egenskap av kontaktperson, hjälpt en 

boende till att själv klara av att åka buss. IP6 berättade att hen själv och ytterligare en personal 

följde med den boende under bussresan. Efter en vecka klarade sen den boende att åka buss 

helt på egen hand. Denna berättelse användes för att ge exempel på hur personalens attityd, 

genom att sätta av tid och tålamod till denna typ av arbete, tar sig i uttryck när de arbetar för 

självbestämmande hos de boende. Berättelsen användes också för att beskriva hur 

personalgruppen förändrats och ser ut idag, nämligen att det idag finns mer utrymme på 

boendet till att jobba aktivt för att förverkliga de boendes självbestämmande genom att det har 

skapats andra värderingar kring vikten av just självbestämmande jämfört med tidigare, enligt 

intervjupersonen som berättade om situationen. En annan intervjuperson lyfte en berättelse 

om sina första dagar som anställd på boendet i syfte att beskriva hur arbetskamraternas attityd 

till självbestämmande påverkade hur hen därefter själv förhöll sig till självbestämmande. 

Intervjupersonen berättade om en boende som talade om att denne tänkte bege sig iväg och 

handla läsk en måndagkväll. Intervjupersonen berättade vidare att hen då först bemötte den 

boende med att detta inte var lämpligt för att “läsk dricker man på helgerna”. Vid närmare 

eftertanke menade hen sedan att det var självklart att den boende skulle få gå iväg och handla 

läsk eftersom det inte fanns någon anledning att hindra den boende från att bestämma själv i 

situationen. Denna insikt menade intervjupersonen hade kommit efter att ha befunnit sig i 

arbetsgruppen en viss tid och menade att, i jämförelse med tidigare arbetsplatser, var det 

“..inte alls samma mentalitet”. Denna person har då anpassat sig till den nya organisationen 

genom att följa den ”mentalitet” som gäller där. Berättelserna som de intervjuade återgav kan 

således ses som identitetsskapande (Bolman & Deal 2005) då de berättar hur de agerat i 

situationer som lett fram till lyckade resultat för de boende.  

 

I berättelserna om intervjupersonernas vardagliga arbete beskrevs ofta dessa situationer som 

just svåra eller grundade utifrån ett existerande dilemma. Med hjälp av Bolman och Deal 

(2005) kan detta förstås som att berättelserna används även för att sprida ett budskap om den 

komplexa arbetsroll intervjupersonerna har på boende A och B. Intervjupersonerna beskrev 

att genomförandeplaner och rutiner fanns till hjälp i arbetet för både de själva och de boende 

men berättade samtidigt att dessa verktyg ofta krockade med de boendes vilja i vissa 

situationer. Begreppet godtycklighet som del av det symboliska perspektivets grundläggande 

karaktärsdrag (Jackson & Carter, 2002) kan beskriva intervjupersonernas berättelser om den 

svåra arbetsrollen. Symboler i organisationen, i detta fall genomförandeplaner och riktlinjer, 
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tillskrivs sitt värde och sin innebörd av människor som berörs av symbolerna. Detta 

resonemang syftar till att symboler snarare ges en godtycklig än en definitiv beskrivning av 

verkligheten (ibid.). Detta skulle kunna innebära att den enskilde personalen kan tolka 

genomförandeplaner och riktlinjer på ett vis medan arbetskamrater eller de boende tolkar och 

tillskriver de samma ett helt annat värde och innehåll. 

 

Dessa ovan nämnda berättelser behöver nödvändigtvis inte bara syfta till att påvisa 

värderingarna inom organisationen utan de lyfter även fram en del olika strategier som 

används för att kunna arbeta och förhålla sig till de boendes självbestämmande. Enligt 

Alvesson (2001) kan just sådana här strategier ses som sociala konstruktioner ur ett 

organisationskulturellt perspektiv. Detta antyder att nedskrivna rutiner och strategier kring 

arbetet avfärdas i sin betydelse och ger utrymme för det mänskliga handlandet kring 

desamma. Strategier uppstår då som ett resultat av mänskliga bedömningar och tolkningar av 

de nedskrivna riktlinjerna. Intervjupersonerna menade också, i enlighet med detta 

resonemang, att deras exemplifierade strategier uppstått ur diskussioner med kollegor och att 

vissa beslut tagits i direkta situationer utifrån en individuell bedömning av hur väl den 

anställde känner brukaren. Alvesson menar vidare att detta synsätt innebär att kultur och 

strategi är begrepp som kan ges samma innebörd då de båda syftar till att ordna världen på ett 

visst sätt för att skapa utrymme för tolkningar och bedömningar. Detta ger möjligheter att 

rättfärdiga ett visst beteende (ibid.), genom till exempel att anpassa sig efter brukarens behov 

av personalens närvaro vid en aktivitet. 

6.3.8 Myten om introduktionen som ritual  

En del av intervjun handlade om att svara på frågor kring hur intervjupersonen minns 

introduktionsfasen i sin anställning och hur detta påverkade förhållningssättet till 

självbestämmande (bilaga 1). Därför förde samtliga intervjupersoner resonemang om just 

detta och använde dem som berättelser för att påvisa hur denna fas påverkat deras 

förhållningssätt. 

 

På boende B talade en del av intervjupersonerna om att introduktionsmomentet innehöll att 

“gå bredvid” och en hel del läsning i pärmar angående rutiner och bemötande. En av 

intervjupersonerna menade att läsningen gav mycket “kött på benen” medan en annan menade 

att diskussionerna med andra anställda i introduktionsfasen var det som gav mest kunskap 

som påverkat förhållningssättet. Oavsett hur introduktionsfasen ser ut och tolkas så menar 
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Bolman och Deal (2005) att detta fenomen kan ses som en slags symbolisk ritual ur ett 

organisationskulturellt perspektiv. Initieringen av nya medlemmar ses då som ett viktigt 

inslag för att befästa organisationens värderingar hos den nye medlemmen. För att detta ska 

kunna ske krävs att de redan anställda kan förmedla och internalisera de befintliga 

värderingarna. En av intervjupersonerna berättade om ett tillfälle då förmedlingen av 

organisationens värderingar förbigåtts ett par vikarier vilket fick negativa konsekvenser får 

arbetet, enligt intervjupersonen. Precis detta menar även Bolman och Deal då de belyser att 

om de erfarna medlemmarna misslyckas att förmedla värderingar så riskerar organisationen 

att stå inför oreda och kaos (ibid.).  

 

På boende A talar även samtliga intervjupersoner om sin introduktionsfas. En av 

intervjupersonerna berättar att även på detta boende går personalen igenom rutiner och “går 

bredvid” i denna fas. Intervjupersonen menade då att genomgången gav en bra grund för att 

kunna arbeta inom organisationen men tillade också att introduktionen inte räckte till utan att 

kunskapen som krävdes för att utföra arbetet kom efterhand som den anställde utvecklade 

erfarenhet inom organisationen. Samma intervjuperson berättade även att hen upplevde att det 

fanns starka värderingar inom organisationen som åsyftade att erfarenhet spelade stor roll då 

intervjupersonen menade att hen har fått mer utrymme i personalens diskussioner om 

självbestämmande jämfört med hens roll som nyanställd. På så sätt kan det förstås utifrån 

Bolman och Deals (2005) resonemang om erfaren personals roll i initieringen av nya 

medlemmar att intervjupersonen blev upplyst om de befästa värderingarna kring erfarenhetens 

vikt i som fanns i organisationen. Intervjupersonen menade också att hen ofta gav med sig i 

diskussionerna med kollegor då upplevelsen var av den karaktären att de mer erfarna visste 

bättre. En studie gjord av Laursen et al (2009) visar att det är de mer erfarna som får agera i 

känsliga situationer vilket kan tänkas leda till att den nyare personalen tar efter de tekniker 

som används i dessa situationer. En annan intervjuperson från ett annat boende berättade 

också om sin introduktionsfas där hen fick ta del av organisationens värderingar vid 

anställningsintervjun. I ett senare skede menade samma person att det mest handlade om att 

diskussioner med andra personalmedlemmar ledde fram till ett förhållningssätt som stod i 

enlighet med organisationen. Intervjupersonen menade att diskussionerna om 

självbestämmande ledde fram till ett visst tänk kring ämnet. När hen efterhand skaffade sig 

mer erfarenhet i organisationen upplevde sig hen mer accepterande i fråga om just 

värderingarna kring erfarenheten. 
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6.3.9 Historiken som en del av nuets värderingar 

Bolman och Deal (2005) beskriver begreppet myter som berättelser av historiska händelser 

och att de skapar solidaritet och sammanhållning inom en organisation. De menar att 

organisationer ofta använder sig av just sådana här historiska berättelser, både inom och utom 

organisationen, i syfte att stärka organisationens identitet och värderingar. Just detta tog sig i 

form i intervjuerna på boende A. Samtliga intervjupersoner på detta boende berättade om en 

förändringsprocess som organisationen genomgått och hur detta sedermera förändrat 

personalgruppens attityder kring förhållningssättet till självbestämmande. De berättade om en 

annan typ av personaluppsättning gällande ålder och attityder där tankarna gick annorlunda 

kring i vilken utsträckning de boende hade rätt till självbestämmande. Berättelserna innehöll 

skillnader mellan nu och då i synen på de boende, hur nya chefer skapat annorlunda 

förutsättningar att jobba med självbestämmande hos de boende samt hur jämförelser mellan 

hur personalgruppen såg ut och hur den ser ut idag. Allt detta skedde som en beskrivning av 

varför den nuvarande personalgruppens värderingar ser ut som de gör idag samt hur detta har 

påverkat den individuella anställde till att finna stöd i diskussioner med kollegor. Utifrån 

dessa berättelser kan det antas att myten om skiftet av personal och chefer och dess betydelse 

för förhållningssättet till självbestämmande skapat gemensamma beskrivningar av 

personalgruppens värderingar och skapat en viss sammanhållning kring ämnet. Detta för 

också tankarna till ett grundantagande i det symboliska organisationsperspektivet, nämligen 

att “..det viktiga är inte vad som händer utan vad det betyder” (Bolman & Deal, 2005, s. 296). 

För att återknyta detta till vad som framkom i intervjuerna på boende A så innebär det att 

vikten i berättelserna om förändringsprocessen inte ligger vid just förändringarna utan fokus 

tar plats vid vilken betydelse intervjupersonerna tillskriver skeendet och hur detta har 

påverkat dem. 

7. Slutdiskussion 

7.1 Normaliserande omvårdnad 

I intervjuerna ansåg vi det intressant att få fram intervjupersonernas egna definitioner av 

självbestämmande, då det är ett stort och brett begrepp och för att kunna förstå svårigheterna 

med att främja självbestämmande var det viktigt att veta vad begreppet betydde för våra 

intervjupersoner. Definitionerna handlade, såsom det framgår av empirin, mycket om att klara 

sig själv, att hantera pengar och att kunna ta sig till arbete och diverse aktiviteter, att 
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bestämma över sin vardag utan att vara beroende av stöd från personal eller andra vuxna, 

d.v.s. att klara sådant som andra, utan funktionshinder, gör. Vi tyckte det var intressant att 

fundera över vad som gör att just dessa var viktiga indikationer på självbestämmande. Femte 

paragrafen i LSS säger att: 

 

 

 

 

“Att leva som andra” anses alltså även i lagstiftning vara något eftersträvansvärt i arbetet med 

funktionshindrade. Här framkommer det tydligt hur tanken på normalisering har färgat 

handikappomsorgen sedan länge. Som vi tidigare har nämnt var det Nirje (2003) som 

utvecklade normaliseringsprincipen och gav den definition som fortfarande lever kvar. Även 

om just ordet normalisering i riktlinjer och lagstiftning har ersatts av delaktighet och 

rättigheter är det mycket som fortfarande är utformat i linje med Nirjes idéer. Till exempel 

skriver Socialstyrelsen i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) att gruppboenden av 

det slag vi besökt inte ska vara beläget i nära anslutning till annat liknande boende, eller i 

närheten av daglig verksamhet. Det senare kan tänkas ha att göra med att vilja skapa den 

dags- och veckorytm som normaliseringsprincipen förskriver, det ska vara en viss 

transportsträcka från boendet till arbetet så att de två ställena hålls separat, i enlighet med hur 

de flesta andra lever (Nirje, 2003). 

 

Det får inte heller glömmas bort att personalen på dessa boenden också är människor, med 

egna värderingar och erfarenheter och att dessa avspeglas i arbetet med de boende. Hur ofta 

ska de boende tvätta sina kläder, vad är en noggrann städning, vad är en betydelsefull 

fritidsaktivitet, hur länge kan man tillåta sig att sova på helgerna? Gustafsson et al (1995) 

beskriver hur detta kan ta sig uttryck ifråga om den boendes integritet, vilket också var något 

som flera av våra intervjupersoner tog upp. IP2 berättade att hen hade stor respekt för de 

boendes integritet och skulle själv aldrig gå in i någon av lägenheterna när den boende inte är 

hemma. En liknande situation behandlas av Gustafsson et al där författarna menar att det är 

viktigt att veta i vems intresse som arbetet utförs. De har märkt tendenser av att personal låter 

egna värderingar styra hur till exempel fritidsaktiviteterna planeras. Något som i de anställdas 

ögon är en givande aktivitet behöver inte vara det för den boende, att personalens behov av att 

“känna sig duktiga”, för att de genomfört en utflykt till ett museum, blir viktigare än att lyssna 

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den 

enskilde får möjlighet att leva som andra. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.htm#P1
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till de boendes önskemål, vilka kanske innebär att titta på film på sin fritid (ibid.). Extrema 

situationer av detta slag är inget vi stött på under de intervjuer vi genomfört, men det är 

viktigt att poängtera hur personalens handlingsutrymme kan påverka de boende om de låter 

egna normer styra över de boendes självbestämmande.  

7.2 Självbestämmande med förbehåll 

I vår empiri framgår tydligt hur personalen upplever sig ha många olika faktorer att förhålla 

sig till i bemötandet med de boende. De ska inte bara lära känna individen, de måste även 

förhålla sig till vad anhöriga tycker är viktigt och vad arbetsplatsens rutiner ger för 

möjligheter. Utöver det tillkommer lagstiftningen och den kommunala målplanen. Att 

självbestämmande ses som något självklart bland den intervjuade personalen är kanske inget 

konstigt i sig. I människovårdande yrken kan det antas ingå att ha en respekt för människor i 

utsatta situationer och en vilja att underlätta livet för dessa människor. LSS säger att: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överlag kan vi urskilja i våra intervjuer att personalen vill framhäva att omvårdnaden ges med 

respekt för individens självbestämmande och integritet, precis som det står i lagen att den ska 

göra. Lipsky (1980) menar dock att stora och oklara begrepp kan innebära svårigheter för 

gräsrotbyråkraten som själva måste tolka och utveckla tekniker för att omsätta de stora 

begreppen i praktiken. Vad som framkommit i intervjuerna är att omvårdnaden ges med ett 

visst förbehåll och under de premisser som råder på det aktuella boendet och under de 

förutsättningar som ges utifrån bland annat personaltillgång, organisatoriska faktorer och 

brukarens individuella egenskaper. Detta framkom i intervjun med IP5 när hen sade att 

självbestämmande är målet men att det inte alltid är lätt att fullfölja i praktiken. IP1 sade att 

“Självbestämmande är en självklarhet kan man tycka [...] men samtidigt så är de (brukarna, 

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i 

samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall 

vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den 

enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande 

över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras. 

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att 

ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges (våra 

understrykningar). 
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vår anm.) ju väldigt begränsade” och syftade då främst till att många av dem har en god man 

som ansvarar för brukarens ekonomi. Många, däribland IP6 som sade att alla de boende har 

olika grader av “..utvecklingstörning som kan sätta käppar i hjulet, att de inte förstår” och 

menade just detta att själva funktionshindret är en bidragande faktor till i hur stor utsträckning 

de boende har möjlighet att själva bestämma över sin vardag. Detta bekräftar Gustafsson et al 

(1995) när de säger att funktionshindret i sig kan lägga hinder för självbestämmandet och att 

det är viktigt att förstå det för att inte målsättningarna blir tomma ord. Att självbestämmande 

är målet verkar vara lika självklart som att självbestämmande ofta inte är möjligt. 

7.3 Varför självbestämmande med förbehåll? 

Förutsättningar måste kräva det, att personalen har tid att kunna tillgodose de boende behov, 

individuella bedömningar utifrån hur pass väl personalen känner brukaren samt anhörigas 

godkännande. Dessa faktorer var genomgående för intervjupersonernas beskrivning av hur de 

tänker kring självbestämmande. Vad är det då som gör att intervjupersonerna tänker just så 

här kring ett ämne som av lagen behandlas som brukarcentrerat? En rimlig diskussion kan ta 

sin utgångspunkt ur ett citat från IP2: “..för det är en svår roll vi har, att du har ingen rätt att 

bestämma över dem samtidigt som det är ditt ansvar om någonting skulle hända”. Detta citat 

fångar upp många av de resonemang som intervjupersonerna förde kring självbestämmande 

och hur de beskrev sin roll i arbetet. Intervjupersonerna berättade om hur de är omgivna av 

organisatoriska ramar att arbeta utifrån genom lagar och verksamhetsmål samtidigt som de 

innanför dessa ramar måste diskutera vardagliga situationer med kollegor, de boende och 

anhöriga. I analysen har dessa beskrivningar utmynnat i begrepp utifrån Lipsky (1980) och 

Johansson (1997) där gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme blivit centralt. Att ställa frågor 

kring självbestämmande har i våra intervjuer resulterat i att intervjupersonerna har fått ta 

ställning till sitt handlingsutrymme och deras möjligheter att förverkliga ett självbestämmande 

hos de boende. Enligt Lipsky (1980) har gräsrotsbyråkrater ett stort handlingsutrymme i 

jämförelse med andra som arbetar på samma nivå i andra typer av organisationer. Det kan 

tänkas att detta stora handlingsutrymme, som uppstår i tolkningen av övergripande och diffusa 

lagar och i det direkta mötet med brukaren (ibid.), står till grund till varför rollen som 

personal på ett gruppboende i denna uppsats beskrivs som väldigt komplex men även till 

varför självbestämmandet beskrivs utgå från ett visst förbehåll. Även om rätten till 

självbestämmande hos de boende kan te sig som en självklarhet för personalen så måste andra 

faktorer vägas in i ett beslutsfattande. En boendes behov kan inte alltid tillgodoses utan något 

som helst övervägande eftersom personalens tid inte alltid räcker till eller på grund av 
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osäkerheten i en aktuell bedömning där andras åsikter måste räknas in. Många gånger måste 

även personalen agera utifrån en konflikt mellan den boendes vilja och organisationens 

struktur, i form av till exempel genomförandeplaner, där individuella avvägningar är ett måste 

för att lösa situationen. Med självbestämmande som utgångspunkt uppstår därför en möjlig 

tolkning i att intervjupersonerna ser sitt handlingsutrymme som stort då det blir deras uppgift 

att omvandla lagar och riktlinjer till konkreta bedömningar men även att handlingsutrymmet 

består av en komplexitet eftersom det innebär att besluta om vilka personer som måste tas 

hänsyn till samt att olika personers intressen kan stå i konflikt med varandra. 

7.4 Organisationsidentitet som teknik eller teknik som organisationsidentitet? 

Det illustrativa momentet i intervjuguiden (bilaga 1) har resulterat i en slags sammanställning 

av vilka faktorer som är mest återkommande hos intervjupersonerna i fråga om vad som 

påverkar dem i deras förhållningssätt till självbestämmande. Faktorerna som det handlar om 

är anhöriga, de boende, riktlinjer och arbetskamrater. Resonemangen kring anhöriga var att 

deras åsikter om de boende måste vägas in i fasen beslutstagande eftersom deras intressen 

ibland kunde stå i konflikt med de boende och vid osäkra tillfällen kunde de anhöriga fungera 

som diskussionspartners för att införskaffa mer information och kunskap om den boende. De 

boende var en påverkansfaktor i den mån att intervjupersonerna ofta ansåg att de var 

personerna som stod i centrum för deras arbete, att deras vilja och behov är något som är 

ytterst viktigt att förhålla sig till eftersom de själva utgör sin grund för sitt självbestämmande. 

Riktlinjerna handlade om både LSS-lagen och organisationens egna mål och riktlinjer och 

intervjupersonerna menade att de utgör någon slags ram att förhålla sig till och utgå från. 

Arbetskamrater påverkade intervjupersonerna i den mån att diskussioner kollegor 

sinsemellan, andras erfarenheter och se hur andra gör ansågs vara viktigt att ha med sig när 

det gäller att göra egna bedömningar som sedermera står till grund för att främja de boendes 

rätt till självbestämmande. Utifrån dessa faktorer skapas ett diskussionsunderlag för hur 

intervjupersonerna förhåller sig till samtliga faktorer när dessa samverkar och hur de 

sedermera hanterar sin personalroll med utgångspunkt i faktorerna. 

 

I analysdelen användes bland annat organisationsteori med fokus på det symboliska 

perspektivet (Bolman och Deal, 2005) för att behandla hur organisationskulturen kan förstås 

på Boendena A och B. På Boende B skapades gemensamma värderingar och tillvägagångssätt 

genom att personalen upplevde att de hade stort utrymme att diskutera vardagliga situationer 

med hjälp av bland annat kortspel. Intervjupersonerna upplevde att det var organisationen i 
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sig som gav dem detta stora utrymme att diskutera och utifrån givna organisationsvärderingar 

var det möjligt att resonera fram konkreta lösningar. Myter och berättelser (ibid.) framkom för 

att exemplifiera hur personalen värderade och agerade i situationer där det till exempel fanns 

en konflikt mellan anhörigas och boendes vilja, men även andra exempel framfördes för att 

visa hur personalen högt värderar att göra sitt yttersta för att tillgodose de boendes behov. På 

Boende A lyftes erfarenheten fram som en central värdering i form av att denna faktor vägde 

tungt i diskussionerna kollegor emellan. Här lyftes berättelser fram om introduktionsfasen för 

att bekräfta myten som värderingsskapande genom att en intervjuperson berättade att dennes 

åsikt fick bättre gehör i personalgruppen ju mer erfarenhet hen fick i jämförelse till i början av 

anställningen. Samtliga intervjupersoner från detta boende förtäljde även berättelser om en 

förändringsprocess i organisationen i syfte att lyfta fram hur attityden gentemot 

självbestämmande ser ut idag. 

 

Mot bakgrund av denna sammanställning av analysen vill vi åter knyta an till tidigare nämnda 

diskussionsunderlag gällande påverkansfaktorerna och hanteringen av personalrollen samt 

föra resonemang om hur detta samverkar med beskrivningen av handlingsutrymmet. När det 

kommer till de fyra påverkansfaktorerna anhöriga, de boende, riktlinjer och arbetskamrater 

använde vi till viss del Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrater (1980) för att skapa förståelse för 

hur intervjupersonerna beskrev utvecklade tekniker för att hantera situationer där dessa 

faktorer samverkar. Anpassning och flexibilitet var två tekniker som lyftes fram för att 

förhålla sig till när de boende inte ville städa på den dag som överenskommits i 

genomförandeplanen (riktlinjer). Samtidigt berättade intervjupersonerna att dessa tekniker 

kunde uppstå genom diskussioner med arbetskamrater. Just dessa diskussioner var ju även ett 

forum för skapandet av gemensamma värderingar av arbetet med självbestämmandet. Detta 

för vårt resonemang vidare till huruvida organisationskulturen och gräsrotsbyråkratens roll 

samverkar. Är det organisationens kultur i form av dess identitet, myter och värderingar som 

skapar ett visst förhållningssätt för personalens sätt att hantera sitt handlingsutrymme, eller är 

det personalen i egenskap av gräsrotsbyråkrat och tolkare av sitt eget handlingsutrymme som 

generar en gemensam kultur och identitet i organisationen? 

 

Vi anser att vår undersökning inte ger något belägg för att det ena perspektivet kan ges 

företräde för det andra. Det som framkommit i intervjuerna och sedermera analyserats anser 

vi syftar snarare till en växelverkan mellan organisationskulturen och gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme och tekniker för att hantera rollen. Personalgruppernas värderingar uppstår 
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till viss mån genom de diskussionsforum som finns på Boendena A och B vilket i sin tur 

påverkar hur den enskilde personalen sedan hanterar situationer i mötet med den boende, 

enligt intervjupersonerna. Samtidigt menar de att arbetskamraters tillvägagångssätt, och 

ibland även det egna tillvägagångssättet, står till grund för hur gemensamma värderingar 

uppkommer. Detsamma gäller även begreppet rubber stamping (Lipsky 1980), alltså att 

använda andras tekniker som sina egna, vilket många av de intervjuade beskrev att de 

använde sig av. Anledningen till detta kan ses både som ett resultat av att identifiera sig med 

organisationen och personalgruppens rättfärdigande av en viss teknik, medan en annan möjlig 

tolkning utifrån vår teoretiska ram och empiri är att fenomenet rubber stamping uppstår hos 

den enskilde gräsrotsbyråkraten för att hantera osäkerheten i den dubbla rollen i att förhålla 

sig till både organisation och de boende. 

 

Rollen som personal på ett särskilt boende kan alltså förstås på olika sätt. Så som den framstår 

i denna studie handlar det om våra intervjupersoners syn på den egna rollen med 

utgångspunkt i självbestämmande hos de boende. Rollen lyfts fram som svår då den ställer 

krav på att förhålla sig till många olika faktorer, särskilt då dessa faktorer samverkar. 

Hanteringen av denna komplexa roll beskrivs handla om att utveckla tekniker och strategier 

vilka kan tolkas framstå som resultat av organisationens och personalgruppens värderingar 

och hur de identifierar sig som organisation och grupp, samt den enskilde 

personalmedlemmens tolkning av sitt handlingsutrymme i egenskap av gräsrotsbyråkrat. 

Denna redogörelse för hur de två olika teoretiska begreppsapparaterna kan skapa förståelse 

för personalens roll i förhållande till självbestämmande, kan tänkas skapa en mer nyanserad 

bild av de sammas beskrivningar i jämförelse till en mer segregerad användning av 

teoriramarna. Varken begreppet gräsrotsbyråkrater eller det symboliska perspektivet på 

organisationer kan ses som fulländade i någon form för att skapa förståelse kring hur 

socialarbetare förhåller sig till brukares självbestämmande. De båda teoribildningar kan dock 

tillsammans antas ge en insikt med viss bredd, i tidigare nämnda fenomen, utifrån att de båda 

syftar till att se socialarbetaren i sin kontext med vissa givna förutsättningar där det dock ges 

utrymme för individuella tolkningar i en specifik kultur. I studien kan det även antas att 

intervjupersonernas beskrivningar av sitt arbete sätts in i en kontext av tid i förhållande till 

den historiska utvecklingen av arbetet med funktionshindrade. Som presenterats ovan har 

fokus skjutits till individuella brukaren och dennes möjligheter till att bestämma över sitt eget 

liv genom lagstiftning och utvecklingen av synen på funktionshinder. Även om studien inte 

syftar till en generalisering av personal på gruppboende så gör den ett visst anspråk på det 
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som är aktuellt inom LSS, nämligen självbestämmande hos de boende. Det är personalens 

uppgift att omvandla dessa direktiv om självbestämmande till praktiska möjligheter hos de 

boende och i denna studie har vi presenterat hur uppgiften kan beskrivas samt hur dessa 

beskrivningar kan förstås.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Intervjuens struktur: 

ca. 40 min - 1 timme 

Konfidentialitet 

Kan ta del av det färdiga materialet 

Syfte med intervju 

Är det okej att vi spelar in? 

Frågor? 

 

2. Bakgrundsinfo 

Ålder 

Anställningsform, procent?, befattning? 

Hur länge jobbat inom verksamhet 

Utbildning? 

 

3. Självbestämmande - Om jag säger självbestämmande hos de boende, vad tänker du på 

då? 

 

Vad har de boende för möjligheter till självbestämmande?  

Vilka faktorer avgör hur mycket de kan (och får) bestämma själva? 

Vad är det som (i så fall) hindrar att de bestämmer själva? 

Finns det tillfällen då du som personal går in och tar beslut som går emot deras vilja?  

Finns konkreta exempel för att förtydliga? 

Hur går du tillväga i så fall? 

 

 

4. Illustrerande moment 

 

Vi ritar en cirkel på ett papper, ber sedan intervjupersonen att rita av sig själv, en streckgubbe 

eller liknande. Sedan ber vi dem fundera kring vilka personer och/eller faktorer som påvekar 

henom i hur hen tänker kring självbestämmande i relation till sitt arbete och att rita pilar som 

pekar på cirkeln från olika håll. Vi ger hen en stund att fundera. När hen har skrivit upp ett antal 

faktorer diskuterar vi dem och ber sedan intervjupersonen gradera dem efter hur mycket de 

påverkar dem. nummer ett är den som påverkar mest. 

 

 

5. Påverkan kring självbestämmande 

 

Vad är det som påverkar dig i de beslut du tar (till exempel kring det du sa förut om...) 

Vad har tex anhöriga, övrig personal, ledning mm för inflytande över dig? Kommunens riktlinjer.. 

Hur och på vilket sätt går diskussionerna kring självbestämmande i personalgruppen? hur 

påverkar detta dig? Håller du med om vad som sägs? finns det olika åsikter?  

Används handledning, mentorer mm?Hur påverkar detta i det vardagliga arbetet?  



55 
 

 

Hur blev du introducerad till förhållningssätt gällande de boendes rätt till självbestämmande?  

 

Har du fått information från arbetsledare, skrifter? hur går det ( i så fall) att översätta denna 

information till praktiken? Vad är det som gör att det fungerar/ inte fungerar? Hur har 

informationen påverkat ditt sätt att arbeta? 

 

 

Din roll i organisationen som relativt ny/ erfaren 

 

Hur tycker du att din roll, utifrån erfarenhet, påverkar gruppens arbete kring självbestämmande 

frågan? 

Vad är det som gör att det ser ut på det viset? 
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Bilaga 2 

Introduktionsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Socialhögskolan i Lund, Emma Johnsson och Johan Nilsson, som just nu läser 

på termin 6. Under denna termin ska vi göra vårt examensarbete och skriva en uppsats på ett självvalt 

forskningsområde. Vi har valt att fokusera på LSS-verksamheter, närmare bestämt särskilt boende för 

vuxna. Vi vill undersöka hur personal ser på sitt arbete i verksamheten på ett par utvalda områden. För 

att ta reda på hur personalen på boendet tänker kring dessa områden önskar vi göra intervjuer med en 

anställd åt gången. Frågorna kommer att vara uppdelade i två teman: 

- De boendes självbestämmande 

- Vilka faktorer som påverkar personalens handlingar i det vardagliga arbetet 

Intervjuerna beräknas ta ungefär en timme i anspråk. Vi planerar att spela in intervjuerna på 

bandspelare om den vi intervjuar tillåter det. Inspelningarna och materialet i övrigt kommer att 

användas uteslutande för vårt arbete. Att ställa upp på intervju är frivilligt. Både den intervjuade och 

verksamheten kommer att vara anonyma i den kommande uppsatsen. De som blivit intervjuade får 

tillgång till en utskrift av intervjun i efterhand för att möjliggöra komplettering eller korrigering. Den 

som deltar kan närsomhelst välja att stiga av undersökningen. När vårt arbete är färdigskrivet kommer 

alla som deltagit att få möjlighet att ta del av det, om de så önskar. 

Vi vill förtydliga att syftet med studien är att undersöka personalens förhållningssätt till de teman vi 

presenterat ovan. Studien sker i utbildningssyfte och är inte del av någon utvärdering av verksamheten 

eller dess personal. 

Vänliga hälsningar 

Emma och Johan 

 

Kontaktuppgifter 

… 

 


