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Abstract 

 

Author: Liliya Salova 

Title:”Om integration och människor som upplever psykiska funktionshinder i samhället” 

Supervisor: Mikael Sandgren 

Assessor: Lars Harrysson 

 

The aim with this essay was to study professionals and directors reasonings when in comes to 

integrating people with mental disabilities into the community. 

My intention was to gain knowledge and understanding about the work that is being done in 

supported housing for people with mental disabilities.  I have assumed a qualitative approach 

and conducted semistructured interviews. I have interviewed three social workers and one 

director with a master degree in social work who work in the social work field. 

Based on the empirical of the interviews, I have, with the aid of the theoretical perspective, the 

theory of empowerment as well as the theoretical concept of empowerment and occupational 

professionalism made an analysis. Based on my questions and analysis, I have learned that the 

social workers and directors share common values about certain importent aspects on how to 

gain integration for people with mental disabilities.  However the director and social workers 

had different approach on how to practically support the care taker. Based on the knowledge as 

well as experiece, the director and social workers had different values when it comes to support 

people with mental disabilities into community integration. 

 

Keywords: Mental health, social work, professionalism, communities, empowerment, shared 

decision making, self determination 
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Bakgrund 
 

Under arbetets gång och i intervjuer har det uppstått oklarheter kring begreppen funktionshinder 

samt funktionsnedsättning. År 2007 beslutade Socialstyrelsen att skilja på begreppen 

funktionsnedsättning och funktionshinder. En funktionsnedsättning är ett tillstånd hos individen 

som uppstått i följd av en sjukdom eller är medfött, medan ett funktionshinder är en begränsning 

individen upplever i relation till omgivningen (Socialstyrelsen 1999a:32). 

 

Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska ha samma möjlighet att leva som 

resterande befolkning i samhället. Socialtjänstens övergripande mål är enligt 1 kapitel 1 § att 

främja jämlikhet i levnadsvillkor (2001:453). Jämlikhet i levnadsfrågor i sin tur inbegriper att 

ha lika rätt att delta i samhällets gemenskap vilket framkommer i socialtjänstens delmål i 5 

kapitel 7 §.  
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Problemformulering 
 

Sedan av-institutionaliseringen 1995 har Socialtjänsten som uppdrag att arbeta aktivt med att 

integrera människor med psykiska funktionsnedsättningar i samhället (Sandlund 2017: 

Mossberg 2014). Den nya psykiatrireformen skulle leda till en förbättrad livssituation för 

människor som upplever psykiska funktionshinder genom att öka möjligheten för gemenskap 

samt delaktighet i samhället (Markström 2014). 

 

För att möjliggöra en integration blev det centralt att arbeta med att bryta stigmat kring psykiska 

funktionsnedsättningar. Stigmat medför exkludering i samhället vilket vidare bidrar till social 

isolering (Scheyett 2005). Det har visat sig att personer med psykisk funktionsnedsättning ofta 

förväntar sig att bli nedvärderade. I sin tur kan detta medverka till en försämrad självkänsla som 

kan medföra att den enskilde inte söker stöd samt undviker sociala relationer (Björkman och 

Lundberg 2014). 

 

Både inom LSS och Socialpsykiatrin är den politiska målsättningen att integrera människor 

med psykiska funktionsnedsättningar i samhället. Målgruppen ska vidare uppleva ett så 

omfattande funktionshinder att de har svårt att klara det dagliga livet på egen hand 

(Socialstyrelsen 1999a:32). Med tillgänglig personal dygnet runt på ett gruppboende ska 

delaktighet i samhället för den enskilde möjliggöras och sociala hinder överkommas (Sandlund 

2017: Markström 2014). 

 

Den politiska målsättningen ska medföra till en bättre livssituation. I uppdrag av socialtjänsten 

ska stödpersonal på ett gruppboende vara behjälplig i att stötta den enskilde med att upprätthålla 

sociala relationer, stärka den positiva självbilden, möjliggöra deltagande genom aktiviteter samt 

stärka individen för att uppnå självständighet genom självbestämmande (Eklund m.fl 2012: 

Brunt 2014).  

 

Tidigare forskning visar på att det finns en lucka mellan de mål man vill uppnå samt hur de 

praktiskt kan komma att tillämpas i det vardagliga arbetet på ett gruppboende (Hansson m.fl 

2010). Det i sin tur beror på att de politiska målsättningarna är något diffusa och 
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implementeringen av målen inom en verksamhet ger utrymme för tolkning i det praktiska 

arbetet. Glappen mellan de politiska målen samt den praktiska tillämpningen har bidragit till att 

stödsystemet inte lyckats fånga upp behoven hos den enskilde (Markström 2014). 

 

I socialtjänstförordningen belyses ett krav på att ett gruppboende ska bedrivas av en 

föreståndare med lämplig utbildning som är ansvarig för implementeringen av de politiska 

målen. Vidare pekar ingen lagstiftning på ett krav på lämplig utbildning hos personalen som 

arbetar med att dagligen stötta den enskilde med att uppnå integration. 

 

Det har visat sig att det finns skilda synsätt beroende på utbildning och praktisk erfarenhet 

gällande hur målen tillämpas efter implementeringen (Mosson m.fl 2017). De skilda synsätten 

beror på olika yrkesprofessioner. Den kunskap som erfarits genom utbildning och praktisk 

erfarenhet styr vidare yrkesutövarens synsätt samt handlande (Evetts 2012). 

Niall m.fl (2005) uppger att sociologens synsätt på människan inbegriper att hen är kapabel till 

allt med rätt stöd och resurser. 

 

Jag vill därför med mitt arbete få en förståelse för hur föreståndare samt personal på ett 

gruppboende resonerar kring arbetet med att integrera människor som upplever psykiska 

funktionshinder i samhället. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få förståelse kring hur föreståndare samt personal på gruppboende 

resonerar kring att integrera brukare i samhället. 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur resonerar föreståndare kring arbetet med att integrera brukare i samhället? 

2. Hur resonerar personal kring arbetet med att integrera brukare i samhället? 

3. Vilka gemensamma resonemang belyser arbetet med att integrera brukare i samhället? 

4. Vilka resonemang hos personal samt föreståndare skiljer sig åt? 
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Orientering av kunskapsläget 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den forskning som redan finns kring mitt val av 

ämne som jag önskar att undersöka. Jag kommer ta upp tidigare forskning kring arbetet som 

belyser integration i samhället för människor som upplever psykiska funktionshinder. Jag 

kommer ta upp forskning som berör stigmat kring psykiska funktionsnedsättningar, betydelsen 

av sociala relationer, självbestämmande, meningsfullt liv, brukarmakt samt 

yrkesprofessionalism. För att hitta tidigare forskning har jag använt mig av LUBsearch, LIBRIS 

och studentlitteratur. Sökorden jag använt är: Social work in mental health care, shared 

decision-making, self-determination, supported housing, quality of life, meaningful life, social 

services etc. 

 

 

Meningsfullt liv och meningsfull fritid 

Dunstan och Anderson (2018) och Eklund m.fl (2012) har tagit upp frågan kring 

socialarbetarnas arbete med människor som har psykiska funktionsnedsättningar där 

integrationen i samhället inte innebär en tillfrisknad från symptom eller sjukdom. Samtliga 

personer med en funktionsnedsättning kommer inte tillfriskna från sin sjukdom utan endast få 

hjälp med att mildra symptomen. Oavsett hinder och symptom ska ett meningsfullt liv byggas 

upp för den enskilde. 

 

Studier har visat på att ha ett meningsfullt liv samt en meningsfull fritid kan förhindra 

ångestsympton och depressioner. Ett meningsfullt liv går vidare hand i hand med livskvalité. 

Det har länge diskuterats kring huruvida ett arbete för den enskilde ska behöva vara en rådande 

faktor för att uppnå ett meningsfullt liv. Studier har dock indikerat att ett arbete inte alls behöver 

vara en rådande faktor för att den enskilde ska uppnå livskvalité (Eklund m.fl 2012). 

 

Frågan kring hur livskvalité uppnås inbegriper centrala aspekter som en känsla av 

välbefinnande samt valfrihet (Eklund m.fl 2012). Vardagsaktiviteter i sin tur berikar 

livskvalitén och skapar en mening i livet för den enskilde (Ofir-Eyal m.fl 2017).  

 

Att ha valfrihet är en viktig faktor i människans liv. Att skapa självständiga val i livet har visat 

sig vara något som saknas hos människor med psykiska funktionsnedsättningar. Dels har det 
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kunnat förklaras som att den enskilde har avsaknad av god ekonomi, möjligheten av val kring 

bostad samt arbete (Ponce m.fl 2016). 

  

Sysselsättning och arbete har betraktats som ytterligare en aspekt för ett meningsfullt liv 

(Tjörnstrand m.fl 2016). I Socialtjänstlagen 5 kapitel 7 § skall socialnämnden medverka till att 

den enskilde får en meningsfull sysselsättning. Det finns ”Daglig verksamhet” för människor 

med funktionsnedsättningar som önskar att arbeta. Denna verksamhet ska medföra att den 

enskildes positiva självbild stärks genom delaktighet och gemenskap (Tjörnstrand m.fl 2016). 

 

 

Stigma 

Många människor med psykiska funktionsnedsättningar har erfarenheter av att ha blivit illa 

behandlade i samhället. Samhällets syn och fördomar har inbegripit att personer som upplever 

funktionshinder har setts som mindre kompetenta samt att de inte kan klara sig på egen hand 

(Watson m.fl 2014).  

 

Människor med psykiska funktionsnedsättningar har upplevt att de undvikits i många 

sammanhang. De negativa attityderna i samhället har medfört att människor med psykiska 

funktionsnedsättningar associerats med farlighet och opålitlighet (Björkman och Lundberg 

2014).  

 

Björkman och Lundberg (2014) diskuterar att stigmat upplevs som ett stort hinder i den 

enskildes integrering i samhället. Det har visat sig att den enskilde blir diskriminerad inom 

sjukvården, med antingen försenad vård eller helt utebliven vård, rätten till val av bostad samt 

i arbete (Ponce m.fl 2016). Scheyett (2005) menar på att studier har visat på att hela 85 % av 

människor med funktionsnedsättningar har svårt att få arbete på grund av stigmat.  

 

En central aspekt i de politiska målsättningarna med att integrera människor med psykiska 

funktionsnedsättningar i samhället inbegriper att arbeta bort de hinder som ger uppkomst till 

stigmatisering. Den enskilde ska ses som en person och medborgare där diagnosen inte ska 

hamna i fokus (Topor 2017: Markström 2014).   
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Begränsade möjligheter att skaffa arbete, bostad samt full social inkludering i samhället kan 

leda till social isolering för den enskilde. Studier har även visat på att diskriminering sker inom 

verksamheten där stöd och assistans erbjuds. Detta för att det uppstår en sorts hierarki mellan 

socialarbetaren och brukaren, där socialarbetaren kan säga sig tycka veta vad den enskilde är i 

behov av samt begränsad i att uppnå (Markström 2014).  

 

Stigmatisering medför dålig självbild samt dåligt självförtroende hos den enskilde. Den 

negativa självbilden påverkar i sin tur den enskildes motivation till deltagande samt full 

integrering i samhället. Bristen på motivation på grund av dålig självbild leder till isolering från 

samhället (Scheyett 2005: Björkman och Lundberg 2014).  

 

För att bryta stigmat är det av vikt att den enskilde ses som en medborgare med samma 

rättigheter till ett likvärdigt liv som vem som helst. Likvärdigt liv är att besitta rättigheter, 

ansvar, relationer samt möjligheten till insatser och stöd för att detta ska förverkligas. Björkman 

och Lundberg (2014) beskriver att stödet ska innebära att den enskilde får kontroll och 

inflytande i sitt liv. 

 

 

Sociala relationer 

Psykiatrireformen skulle medföra att människor som upplever funktionshinder blev erbjudna 

stöttning i det sociala livet. Något vården inte kunnat bistå med. Mediciner skulle inte längre 

vara en prioritet eftersom den sociala biten inte kan lösas med psykofarmaka. Istället ska 

mediciner vara en hjälp på traven för att åstadkomma integration i samhället (Topor 2017). 

Många symptom vid psykisk ohälsa kan förhindras genom att den enskilde får känna 

välbefinnande, ha någon form av sysselsättning, samt stöttning i att umgås med familj och 

anhöriga. Delaktighet i det sociala livet bryter den sociala isolering människor med psykiska 

funktionsnedsättningar upplever (Wahlbeck 2015). 

 

Sociala relationer har en skyddande effekt under påfrestande situationer i livet. Vidare kan ett 

socialt nätverk vara en hjälp i strävan att uppnå integration i samhället (Brunt 2014).  

Studier har visat att människor med psykiska funktionsnedsättningar har ett begränsat socialt 

nätverk (Davidson m.fl 2004: Brunt 2014).  
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Ett socialt nätverk i sin tur bör dock vara hanterbart. Studier har pekat på att ett utökat 

kontaktnät inte alltid medför goda resultat för den enskilde. Detta för att det visar sig att 

människor med funktionsnedsättningar inte känner sig vid i den rådande sociala normen i 

samhället. Att upprätthålla sociala relationer har visat sig vara en svårighet (Ofir-Eyal m.fl 

2017). 

 

Brunt (2014) uppger att avsaknaden av att tillhöra normen har inneburit att människor med 

psykiska funktionsnedsättningar visat på negativa symptom såsom viljelöshet, vilket medfört 

till social isolering (Ponce m.fl 2016). 

 

Socialarbetarens relation till den enskilde på ett gruppboende inbegriper inte den samma som 

en vänskapsrelation. Dock har det visat sig att gruppbostaden bidar till en större chans till 

socialisering med andra brukare, vilket medför till att den sociala isoleringen kan brytas (Roos 

m.fl 2016). 

 

 

Stöd 

Det visar sig att många människor med psykiska funktionsnedsättningar upplever 

vardagssysslor såsom att städa, tvätta och socialisera sig som ett för stort ansvar. 

Socialarbetaren ska i sin tur skapa ett samarbete med brukaren kring vardagssysslor. Ett sådant 

samarbete inbegriper stöd som bygger på respekt för den enskildes integritet (Romakkaniemi 

och Kilpeläinen 2015). 

 

Vidare har det professionella stödet ibland inte uppnått enskildes egna behov av stöd. Samtliga 

hinder befinner sig i att den professionelles kunskap genererar i de diagnoser den enskilda 

besitter. Kunskapen om diverse diagnoser är en tillgång i arbetet med den enskilde men kan 

även medföra ett hinder där socialarbetaren inte möter den enskildes behov genom att se förbi 

diagnosen (Romakkaniemi och Kilpeläinen 2015). 

 

Stödet ska innebära centrala faktorer som att stärka den enskildes identitet samt möjliggöra 

stabilitet och trygghet i livet. Socialarbetaren ska besitta egenskaper som att vara 

tillmötesgående i de olika momenten under stödet (Cruce, Öjehagen och Nordström 2012). Ett 
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arbete med att stötta och vara tillmötesgående innebär att erbjuda olika insatser samt möjliggöra 

för den enskilda att känna kunna känna ett deltagande (Ponce m.fl 2016) 

 

Att vara tillmötesgående och möjliggöra ett deltagande för den enskilde inbegriper en jämställd 

relation mellan socialarbetaren och brukaren. Stödet i sin tur kan liknas en form av vägledning 

på rätt spår i livet.  Studier har visat på att relationen aktörerna emellan inte alltid är på lika 

villkor. Den professionella har oftast låga förväntningar på den enskilde, vilket kan medföra ett 

passivt deltagande. Full delaktighet och integration kan uppnås om den enskildes röst stärks, 

för att den enskilde ska känna ett större ansvar över sitt eget liv. (Ponce m.fl 2016). 

 

 

Självbestämmanderätt 

Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska enligt FN-deklarationen (2006) besitta 

samma rättigheter och samma frihet över sina egna liv som de som inte har en 

funktionsnedsättning (Wahlbeck 2015: Watson m.fl 2014). 

 

Självbestämmanderätten definieras som rätten att ta egna beslut. Det som är grunden till 

självbestämmanderätten är den enskildes autonomi.  Att den professionella ”trampar på tårna” 

och tar över den enskildes sysslor kan leda till en minskad autonomi (Piltch 2016). 

 

Att själv få bestämma har en positiv inverkan när det kommer till integrering och delaktighet i 

samhället. I sin tur innebär det att ju mer kontroll man har över sitt liv desto större är 

möjligheten att uppnå självständighet. Det är av vikt att den enskilde själv ska ha möjligheten 

att påverka sitt liv och ta ansvar över sin integration i samhället samt uppnå självständighet 

(Romakkaniemi och Kilpeläinen 2015). 

 

Självständighet kan lätt associeras med ett utlämnande helt på egen hand. Så är inte fallet i 

arbetet med brukare. Istället ska självständighet inom en sådan verksamhet uppnås genom att 

den enskilde ska få möjligheten att klara sig själv så långt det går och där det uppstår hinder 

träder socialarbetaren in som ett stöd för att komma över dem (Swärd och Starrin 2011). 

 

Det finns en rad olika faktorer som kan öka den enskildes självbestämmande såsom muntligt 

stöd i vardagen, möjliggöra deltagande i meningsfulla aktiviteter, tillgång till insatser för att 
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möjliggöra till ett liv på lika villkor (Piltch 2016). Vidare har det visat sig att det är i 

interaktionen mellan socialarbetaren och den enskilde som självständighet kan uppnås. Studier 

har visat på att många brukare saknar vetskapen om sina rättigheter (Nordström m.fl 2009) 

 

I andra fall har det visat sig att verksamheter som arbetar med att stötta människor som upplever 

funktionshinder kritiserats för att inte möta de behov brukarna har. Att inte kommunicera med 

den enskilde samt bistå med alternativa insatser kan istället medföra en begränsning i 

självbestämmanderätten (Rog 2004). 

 

 

Brukarmakt 

Brukarinflytande är ständigt på tapeten inom socialt arbete. Studier visar på att bäst resultat 

uppnås när brukaren själv får medverka samt ha inflytande i beslut rörande deras eget liv samt 

påverka deras eget stöd. Den enskilde ses som agenten och experten över sitt liv.  

(Romakkaniemi och Kilpeläinen 2015: Mossberg 2016).  

 

Historiskt sätt har människor med psykiska funktionsnedsättningar saknat en röst kring att 

bestämma över sina egna liv samt vara delaktiga i beslut som tas (Wahlbeck 2015).  Även idag 

har studier indikerat på att brukare saknar inflytande över sina egna val i livet. Detta kan bero 

på att det uppstår en tydlig hierarki mellan socialarbetaren och den enskilde. Ett exempel kan 

vara att den professionella besitter erfarenheter och kan komma att tycka att ”hen vet vad som 

är bäst för brukaren” (Ponce m.fl 2016). Även Ineland och Sjöström (2007) skriver att det finns 

tydliga maktaspekter inbyggda mellan socialarbetaren och den enskilde. Detta för att 

integrationsarbetet medför normalisering, vilket innebär att det är någon som besitter makten 

att definiera vad som eftertraktas som normalt i samhället. 

 

Brukarinflytande uppnås när socialarbetaren tillsammans med den enskilde kommer överens 

om vilket stöd som är bäst lämpad (Piltch 2016: Watson m.fl 2014). 

I samtliga fall existerar tillämplig av brukarinflytande på daglig basis, men fortfarande finns 

det en avsaknad av tid och utrymme för överenskommelse med brukaren. 

 

Att möta den enskildes behov 
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Hansson m.fl (2010) har i artikeln uppgett att det finns ett glapp mellan de politiska mål man 

vill uppnå samt hur de praktiskt appliceras i socialt arbete. Detta för att de politiska 

målsättningarna är något diffusa. Socialarbetaren måste i varje enskilt fall anpassa arbetet efter 

individens förutsättningar. Detta arbete är i sin tur utmanande och det råder en stor osäkerhet 

kring vad den enskilde är i behov av för stöd samt vilket ansvar socialarbetaren besitter. 

 

Att möta brukarens behov innebär i sin tur att ta hänsyn till vad den enskilde själv är kapabel 

till att utföra. Vidare är den stora utmaningen att flytta fokus från socialarbetarens värderingar 

till den enskildes egna uttalade behov. För detta krävs att socialarbetaren är lyhörd (Nordström 

m.fl 2009). 

 

När det talas om glappet mellan de politiska målsättningar och den praktiska appliceringen  

har både Sandlund (2017) och Mosson m.fl (2017) förklarat det som att evidens och praktisk 

erfarenhet inte kompletteras. Det vi kallar evidensbaserad praktik innebär att arbetet ska utgå 

från forskning, erfarenhet samt den enskildes inflytande. Vikten av den enskildes inflytande har 

länge uppmärksammats som en central aspekt, detta för att den enskilde besitter kunskap samt 

erfarenhet kring sitt eget liv och det stöd hen behöver. 

 

På ett gruppboende, oberoende om det är LSS verksamhet eller Socialpsykiatrin, ska en sådan 

verksamhet bedrivas av en föreståndare med lämplig utbildning (Socialtjänstförordningen 

2015:995). Föreståndarens uppgift är att implementera de politiska målen på verksamheten 

samt den rådande forskning kring hur integration uppnås (Mosson m.fl 2017). 

 

Det har visat sig att resonemang kan skiljas åt kring arbetet med att integrera människor som 

upplever psykiska funktionshinder för att uppnå målen. Beroende på utbildning och praktisk 

erfarenhet ser man olika på sitt ansvar som professionell (Mosson m.fl 2017). Dessutom visar 

det sig att olika professioner har skilda värderingar kring hur arbetet med att integrera den 

enskilde kan/bör uppnås (Niall m.fl 2005). 

 

Beroende på utbildning, kunskap samt erfarenhet stöttar man den enskilde efter den kompetens 

och expertis man erfarit. Ett exempel är att inom den sociologiska sfären värderas ett synsätt 

med verbalt stöd i samarbetet med den enskilde för att uppnå integration. Den enskildes egna 

resurser plockas fram, något vi kallar ”hjälp till självhjälp”. Detta skiljer sig från exempelvis 

skötarens/vårdarens synsätt där arbetet inbegriper vad man praktiskt kan göra för den enskilde 
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(Niall m.fl 2005). Att man har skildrat synsätt i arbetet med den enskilde kan härledas till 

yrkesprofessionalism. 

 

 

Yrkesprofessionalism 

För att förstå de skildra synsätten inom verksamheten blir det viktigt att förstå att föreståndare 

och personal på ett gruppboende besitter olika yrkesprofessioner. Yrkesprofessionalism kan 

förstås som professionella grupperingar som skapas av yrkesfältet genom utbildning och 

yrkesetik (Evetts 2012). Vidare utövar den professionella sin kunskap som erfarits via 

utbildningen samt erfarenheten på brukaren (Liljegren 2008). 

 

Inom området besitter de yrkesprofessionella olika kunskaper samt erfarenheter. Beroende på 

vad som studerats och i vilken utbildningsinriktning kan det innebära att man erfar ett specifikt 

synsätt på den enskilde i arbetet med att uppnå integration. Liljegren (2008) talar om den 

erfarenhetsbaseradekunskapen som en tyst kunskap. Den tysta kunskapen kan i sin tur vara en 

viktig kunskapskälla på många arbetsplatser och är i sin tur baserad på ett praktiskt och 

teoretiskt plan samt inte något som är formellt uttalat.  

 

Det som kan bli problematiskt med den tysta kunskapen är att den kan baseras på fördomar och 

felaktiga föreställningar. I sin tur är inte denna kunskap organisationsbunden utan är en 

kompetens som yrkesutövaren bär med sig till olika organisationer (Byberg 2002).   
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Sammanfattning av kunskapsläget 
 

Det jag tagit upp i mitt kunskapsläge är de bitar som är centrala för att kunna uppnå integration 

för människor. Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna leva precis som alla 

andra därför blir stödet från socialarbetare/personal av vikt för att uppnå delaktighet och 

gemenskap.  

 

Stödet ska i sin tur vara verbalt med råd och assistans för att uppnå ett meningsfullt liv för den 

enskilde. Socialarbetaren ska ta hänsyn till den enskildes integritet samt självbestämmande. För 

att uppfylla den enskildes självbestämmande samt uppnå självständighet tillämpas 

brukarinflytande. Personalen ska tillsammans med den enskilde komma överens om vad den 

enskilde behöver hjälp med för att uppnå integration i samhället. Delmålen ska vara uppnåbara 

för att stärka den enskildes självförtroende till att uppnå makt över sitt eget liv. 

  

Andra viktiga aspekter är yrkesutövarens profession. Jag har tagit upp yrkesprofessionalism 

som styr yrkesutövarens arbetssätt. Beroende på utbildning samt praktisk erfarenhet har man 

erfarit en kunskap man tillämpar i arbetet på ett gruppboende. Viss kunskap är tyst kunskap. 

Det problematiska med tyst kunskap inom praktisk erfarenhet är att den kan vara baserad på 

värderingar och felaktiga föreställningar. 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta kapitel kommer jag redogöra för uppsatsens teoretiska ramverk och teoretiska begrepp. 

Jag har valt att använda mig utav teoretiska utgångspunkten och begreppet empowerment. Då 

syftet är att undersöka hur personal samt föreståndare resonerar kring att integrera människor 

med psykiska funktionshinder i samhället passar just teorin och begreppet empowerment för att 

förklara arbetet på gruppboendena. Denna teori samt begrepp hjälper mig att djupare förstå 

resonemangen som framkommer i min studie när det kommer till att integrera människor som 

upplever psykiska funktionshinder i samhället.  

 

Empowerment 

När man talar om att integrera människor i samhället blir det extra viktigt att öka deras makt 

samt inflytande. Detta sätt att integrera på kan likställas med den teoretiska utgångspunkten 

empowerment (Payne 2005). Makt och inflytande ökar den enskildes självförtroende samt 

reducerar sociala blockeringar. Med empowerment vill man motivera den enskilde att uppnå 

självständighet i livet. Termen ”empower” innebär att man ger makt eller auktoritet samt 

möjligheten för den enskilde att uppnå detta med rätt resurser. Empowerment är såväl en 

process som ett mål (Swärd och Starrin 2011).  Målet med empowerment är att ge utsatta 

människor i vårt samhälle makten att komma över hinder i livet och uppnå självständighet 

(Payne 2005). Bransford (2011) har definierat empowerment som ”hjälp till självhjälp”. 

 

Tengqvist (2007) uppger att empowerment inbegriper tre centrala utgångspunkter; 

 att se alla människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar, 

 att fokusera på människors lika värde samt rättigheter samt 

  att synliggöra och förändra maktstrukturer för människors lika värde samt rättigheter. 

 

 

Empowerment och individuellt perspektiv 

Empowerment ur ett individuellt perspektiv inkluderar att överkomma psykologiska hinder och 

uppnå självbestämmaderätt. Detta kan förklaras som en egenmakt där inflytande, 

självbestämmande, medverkan och delaktighet står i fokus (Payne 2005). Askheim (2007) 

skriver att empowerment syftar till att stärka den enskilde som befinner sig i en maktlös position 

för att hen ska återfå sin stryka och komma ur maktlösheten, detta för att stärka den enskilde 
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och göra hen bättre rustad för livets utmaningar samt för en utökad handlingskompetens. Att 

stötta den enskilde genom empowerment är att lägga fram möjligheten att göra egna val samt 

peka på individens självbestämmanderätt (Hansson 2014) 

 

Empowerment och kollektivt perspektiv 

Ur ett kollektivt perspektiv tittar man på gruppen som helhet och hur makten kan utökas 

gemensamt. Människor tillsammans kan ”övervinna” hinder och uppnå en social förändring. 

Studier har visat på gemenskap som en faktor för att uppnå makt över sitt liv (Hur 2006). 

Gruppen kan innebära ett stort stöd och den enskilde kan identifiera sig med andra som möter 

likartade hinder i livet. Vidare innebär det att människor som delar samma hinder i livet ska 

kunna söka stöd och support från varandra för att gemensamt uppnå målen (Payne 2005). Detta 

för att gemenskap visar sig bidra till att egenmakten stärks, lite som ”tillsammans klarar vi det”. 

Deltagande i gemensamma aktiviteter kan därför komma att spela en stor roll. 

 

Begreppet empowerment har sitt ursprung i brukarrörelser med strävan att stärka makt och 

inflytande över livssituationen samt stödinsatser som erbjuds (Hansson 2014). Det innebär en 

frigörelse bort från paternalism. Payne (2005) menar att den framgångsrika pedagogiken inom 

empowerment är den som formas med individen och inte för individen. 

 

Rogers m.fl (1997) talar om egenmakt. Vidare har viktiga faktorer för egenmakt beskrivits som:  

 självbestämmande,  

 tillgång till viktiga resurser samt information för den enskilde 

 göra den enskilde medveten om att hen besitter rättigheter, 

 öka den enskildes självkänsla och den positiva självbilden, 

 överkomma stigmatisering samt stötta och motivera den enskilde till att hen är kapabel 

till att uppnå målen, 

 att den enskilde ska känna sig uppskattad och respekterad av andra 

 

 

Ett aktörskap 

Ett aktörskap innebär att istället för att den enskilde ska vara mottagare av stöd, ska den enskilde 

ses som aktör. Det i sin tur innebär att den enskilde ska kunna få göra praktiska utförande som 

ger mening samt är utvecklande. Ett aktörskap ska fokusera på den enskildes styrkor och 
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förmågor istället för svagheter (Tengqvist 2007: Hansson 2014: Bransford 2011). Hansson 

(2014) diskuterar även att problem och svårigheter ska med tiden bli en mindre del av den 

enskildes identitet. När den enskilde får mer ansvar är det även viktigt att ansvaret är praktiskt 

möjligt att genomföra. Detta för att undvika besvikelser som kan leda till en dold maktutövning 

om den enskilde känner sig i underläge. 

 

 

Dold maktutövning 

När det gäller att synliggöra samt förändra maktstrukturer blir det av vikt att öka medvetenheten 

hos den enskilde gällande hur maktstrukturer kan påverka dennes rådande situation. Dold 

maktutövning försvårar ifrågasättandet av maktstrukturer. Som tidigare nämnts är en dold 

maktutövning svår att identifiera, då det är den enskildes känsla av att vara i underläge vid ett 

misslyckande som medför till att socialarbetaren har maktövertag.  

För att skapa en sådan förändring krävs det att den enskilde möts på ett respektfullt sätt. Man 

arbetar genom att stärka den enskildes självkänsla med det egna förmåga i fokus. Makten hos 

socialarbetaren används för att utöka den enskildes handlingsutrymme. Om socialarbetaren 

placerar sig ”ovanför” den enskilde kan det bidra till negativa konsekvenser som hjälplöshet 

(Tengqvist 2007). 

 

 

Ett samarbetsinriktat tänkesätt mellan den professionelle och den enskilde 

Det samarbetsinriktade tänkesättet när det kommer till empowerment innebär att den ena 

personen ska få utökad makt utan att den andres minskar (Swärd och Starrin 2011). Exempel 

på detta är när socialarbetaren ger muntligt råd och stöd åt den enskilde. Socialarbetaren 

uppmärksammar den enskildes behov av inflytande samt självbestämmande (Christens Brian 

2012) Utsatta individer och grupper i vårt samhälle ska genom empowerment erfara bättre 

kontroll, tillägna sig värdefulla resurser samt rättigheter för att uppnå viktiga mål i livet samt 

ska social marginalisering i samhället reduceras. Det i sin tur innebär inte att socialarbetaren 

ska peka finger och säga åt vad den enskilde ska göra utan uppmuntra till den enskildes egna 

initiativ samt deltagande i samhället (Svärd och Starrin 2011). Vidare ska socialarbetaren 

undanröja de hinder som begränsar den enskildes integration i samhället. 
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Metodologisk ansats 
 

I denna del kommer jag att förklara hur jag har gått till väga när jag samlat in min data för att 

få förståelse kring personalens och föreståndarens resonemang när det kommer till att integrera 

människor som upplever psykiska funktionshinder i samhället. Jag har intervjuat tre personal 

från tre olika gruppboenden och en föreståndare för ett gruppboende. 

 

Eftersom jag i min studie ville få en djupare förståelse kring hur personal samt föreståndare på 

ett gruppboende inom psykiatrin resonerar gällande att integrera brukare i samhället var en 

kvalitativ ansats bäst lämpad (Bryman 2011). En kvalitativ ansats ger utrymme för subjektivitet 

och för respondenterna att fritt uttrycka sina åsikter samt dela med sig av sina erfarenheter 

(Bryman 2011: Ahrne och Svensson 2011). Jag var således inte ute efter att generalisera utan 

ville få fram unika svar och erfarenheter.   

 

För att få någon form av ordning och struktur i mitt arbete samt för att kunna besvara mitt syfte 

och mina frågeställningar har jag valt en semistrukturerad intervju. Denna intervjuform gav mig 

möjligheter att vara flexibel men också få någon slags struktur under intervjun (Bryman 2011). 

Vidare skriver Bryman (2011) samt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) att för att kunna 

eftersträva möjligheten för nya synsätt och perspektiv är det viktigt att inte ställa så detaljerade 

intervjufrågor. Därav valde jag att utgå från olika teman i min intervjuguide såsom; stöd, 

självbestämmanderätt, brukarmakt, sysselsättning, meningsfull fritid, sociala relationer samt 

stigma. Vidare hade jag skapat 3-4 frågor under varje tema för att uppnå struktur. (Se bilaga 

med intervjuguide) 

 

Det var även viktigt att ha anpassat mitt språk under intervjun så att jag kunde göra mig förstådd 

hos respondenterna samt har jag visat mitt intresse/nyfikenhet för studien och deras resonemang 

genom att ställa följdfrågor och önska praktiska exempel på hur ett sådant arbete med brukare 

kan gå till. Detta i sin tur har skapat en trygghet hos mina intervjupersoner (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2015), vilket medförde till en mer avslappnad intervju.  

Ett annat sätt jag har skapat trygghet på var att jag redan i början av intervjun förklarade för 

mina respondenter att det de berättar i intervjun kommer att endast användas i min studie enligt 

nyttjandekravet samt att jag sedan kommer att radera materialet, enligt det som Bryman (2011) 

uppger. Inga obehöriga skulle heller få tillgång till materialet.  
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Jag inledde intervjun med bakgrundsfakta med frågor om respondenternas utbildning, 

arbetsplats samt erfarenhet inom yrket. Detta i sin tur skapade en mjuk övergång samt en 

bekväm miljö till när det var dags för de olika teman jag önskade få besvarat med 

respondenternas resonemang. Jag utförde mina intervjuer på respondenternas arbetsplatser i ett 

samtalsrum. Precis som Bryman (2011) uppger medförde det till att vi inte blev störda eller 

avlyssnade av andra obehöriga. 

 

Jag frågade respondenterna efter deras samtycke att jag spelade in det som sades under 

intervjuerna med mobilens inspelningsfunktion. Precis som Bryman (2011) uppger valde jag 

att spela in mina intervjuer för att inte missa viktiga aspekter och detaljer. Jag valde att spela in 

intervjun på grund av att det var enklast då att hålla fokus på vad som sades under intervjun 

samt kunde jag vara fullt närvarande. I början förde jag stödanteckningar under intervjun på 

grund av osäkerhet kring om tekniken skulle strula, men senare visade det sig att allting 

fungerade som det skulle och under resterande intervjuer förlitade jag mig på endast spela in 

med mobilens inspelningsfunktion. 

 

Urval 

För att hitta lämpliga respondenter kontaktade jag först Socialtjänsten för att be om att få 

kontaktuppgifter till enhetschefer/föreståndare för respektive boende inom Socialpsykiatrin 

samt LSS verksamheten. Det jag använde mig av var ett så kallat målstyrt urval (Bryman 2011). 

Ett målstyrt urval inbegriper ett försök att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och 

urval. Eftersom jag var ute efter resonemang från föreståndare och personal på diverse 

gruppboenden som arbetar med målgruppen som har psykiska funktionsnedsättningar, blev 

detta relevant. Vidare innebar det att jag i min studie ville hitta personer att intervjua som var 

bäst lämpade enligt min problemformulering (Bryman 2011). 

Jag ringde runt och presenterade mig själv för varje verksamhet som arbetar med målgruppen. 

När jag fick klartecken på att jag kunde intervjua personal samt föreståndare, skickade jag ut 

ett mejl med ett bifogat informationsbrev (Se bilaga i slutet!). I informationsbrevet presenterade 

jag mitt syfte med studien. Det är i sin tur enligt Bryman (2011) min uppgift att motivera 

respondenterna till att ställa upp på intervju i forskningssyfte, därav anpassade jag mig och 

ringde tillbaka till de respondenter som i det läget var upptagna men gärna ville ställa upp på 

intervju om jag kontaktade dem vid ett senare tillfälle. 
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Jag intervjuade fyra respondenter för min studie. Tre av personalen från tre olika gruppboenden 

samt en föreståndare för ett gruppboende. Jag upptäckte att det var svårt att få kontakt med 

föreståndare för en sådan verksamhet. Efter att jag försökt att kontakta ett flertal var det några 

som inte kunde ställa upp och andra som jag inte fick kontakt med alls. 

En fördel med en kvalitativ studie är att jag i förhand inte behöver bestämma mig för hur många 

antal respondenter jag kommer behöva intervjua (Zetterquist och Ahrne 2011: Bryman 2011), 

men i mitt fall hade jag en önskan om att få tag på åtminstone en föreståndare till. 

Jag har dock inte varit intresserad av att få en generell bild över hur ett arbete med att integrera 

människor med psykiska funktionshinder går till utan jag är ute efter olikheterna i personalens 

samt föreståndarens resonemang. Precis som Rennstam och Wästerfors (2011) nämner är det 

inom en kvalitativ studie inte mängden data som är avgörande utan variationen och innebörden. 

Detta i sin tur innebär att jag var ute efter att hitta likheter samt skillnader i personalens samt 

föreståndarens resonemang för att besvara mitt syfte och frågeställningar. 

 

Metodens tillförlitlighet  

Ett sätt att avgöra om studien är tillförlitlig är att den uppfyller kraven för validitet och 

reliabilitet. Eftersom jag gjort en kvalitativ studie menar Bryman (2011) att validitet och 

reliabilitet kan behöva anpassas. Med extern reliabilitet menas i vilken utsträckning 

undersökningen kan replikeras (Bryman 2011). Det innebär i sin tur att man ska kunna upprepa 

undersökningen och få samma resultat. En kvalitativ studie är svår att replikera, då jag inte 

kommer att få samma svar eftersom undersökningen eftersträvar människors erfarenheter och 

åsikter. Vidare är de material jag erfarit under intervjuerna kontextbundna. Istället har jag valt 

att säkerställa att uppgifterna som kom från respondenterna var pålitliga. Tillförlitligheten i min 

kvalitativa datainsamling kunde även mätas med den dataanalys som har efterföljts. Detta 

benämns som intern validitet (Bryman 2011). Intern validitet innebär huruvida mina slutsatser 

som dragits är trovärdiga eller inte, dvs. om det går att se vad jag gjort i min studie som forskare. 

 

Det har varit viktigt för mig att vara objektiv under mina intervjuer. Detta enligt (Bryman 2011) 

för att jag inte skulle ha någon avgörande inverkan under insamlingen av materialet. Genom att 

vara objektiv under intervjuerna kunde jag försäkra mig om att de uppgifter jag fått in från mina 

respondenter var trovärdiga (Bryman 2011). Vidare har inspelningen av intervjun även den 

medfört att tillförlitligheten ökat, då jag har kunnat gå tillbaka och lyssna så att det som har 

uttalats var något jag uppfattat som korrekt.  
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I en kvalitativ studie är det enkelt att komma nära sina respondenter vilket man ibland 

eftersträvar då man vill komma nära miljön man studerar för att få en bättre förståelse vid 

tolkning av materialet, men det var viktigt för mig att hålla något avstånd för att inte påverka 

mina respondenter med mina egna värderingar. En kvalitativ ansats i sin tur anger validiteten 

genom att den valda metoden undersöker det som den är avsedd att undersöka, det vill säga mitt 

syfte. Trovärdigheten i sin tur har jag uppnått genom att jag tydligt berättat hur jag gått tillväga 

under min studie genom beskrivningen av hur jag samlat in min empiri samt hur jag bearbetat 

det steg för steg, det vill säga hur systematisk jag varit under processen (Bryman 2011). Extern 

validitet enligt Bryman (2011) innebär huruvida samma resultat går att överföra till andra 

kontexter eller samma kontext vid en annan tidpunkt. Vidare innebär extern validitet något som 

är problematiskt att uppnå inom en kvalitativ studie då urvalet är begränsat (Bryman 2011). 
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Analys 

För att bearbeta det material jag fått in har jag transkriberat. Enligt Rennstam och Wästerfors 

(2012) innebär det att jag har skrivit ner exakt det som sagts under intervjun. Jag har 

transkriberat efter varje intervju för att underlätta för mig själv då minnet har varit färskt. Först 

skrev jag ner allt som uppgetts under intervjun, därefter lyssnade på intervjuerna en gång till 

för att fylla ut det som jag missat under första transkriberingen. Innan min första intervju hade 

jag skapat relevanta teman som jag utgick ifrån med 3-4 frågor under varje tema. Det 

transkriberade materialet analyseras genom kodning och kategoriserades utifrån de teman jag 

skapat. Jag har använt mig av öppen kodning som enlig Bryman (2011) är att bryta ner texten, 

studera den, jämföra och kategorisera. Det finns en begränsning med att koda materialet, då 

kontexten kan förloras (Bryman 2011). För att inte förlora kontexten har jag valt att läsa det 

transkriberade materialet en ytterligare gång, då utan att utgå från någon kod. Jag har 

kategoriserat mitt material efter teman som självbestämmanderätt, meningsfullt liv, brukarmakt 

etc. Samma teman har jag utgått ifrån i intervju med respondenter samt i kunskapsläget, detta 

för att skapa struktur i mitt arbete. Bryman (2011) uppger vikten av att koda materialet så fort 

man har den transkriberade data, detta för att inte blanda ihop informationen och glömma 

kontexten. Vidare kan det leda till att koderna eller kategorierna inte blir tydliga samt inte har 

en korrekt koppling med det transkriberade materialet. Jag har därför kodat materialet precis 

efter transkriberingen. Jag har tittat på om föreståndare och personal delar resonemang kring 

hur integrationsarbetet med människor som upplever psykiska funktionshinder kan uppnås. Jag 

letade fram intressanta mönster som skillnader mellan det som en föreståndare uppgett samt det 

som personalen uppgett. Processen har precis som Bryman (2011) diskuterat, krävt lång tid 

samt noggrannhet och en fullständig redogörelse av vad som uttryckts under intervjun. När jag 

kodade mitt material sållade jag ut intressanta begrepp och nyckelord för att se ett mönster. 

Vidare har jag granskat nyckelorden som jag valt ut med mitt syfte för att hitta ett samband. 

Mina teman har utgjort studiens resultat (Rennstam och Wästerfors 2011). Jag har hittat 

intressanta citat som jag sedan presenterat i mina resultat. Efter att jag sorterat ut begrepp och 

mönster har jag applicerat min teoretiska utgångspunkt för att koda det som sagts. Jag 

applicerade teorin och begreppet empowerment för att förklara arbetet med brukare på ett 

gruppboende för att uppnå integration i samhället. Resultaten har jag presenterat och analyserat 

med hjälp av teori samt tidigare forskning. 

 

Etiska överväganden 
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För att min studie ska kunna antas vara etisk försvarbar så har jag att informerat personalen som 

jag tänker intervjua kring vad den handlar om och vad det är jag kommer att göra (Ahrne och 

Svensson 2011). Jag skickade ut ett informationsbrev till vardera av personalen samt 

föreståndare. Vidare informerade jag de utvalda respondenterna om att deras identitet kommer 

att anonymiseras enligt konfidentialitetskravet (Bryman 2011), vilket innebär att jag kommer 

att skydda deras personuppgifter så att de känner sig trygga samt att informationen jag får 

kommer endast att användas till forskningens ändamål enligt nyttjandekravet (Lövgren, 

Kalman och Sauer 2012). Vidare har det varit av vikt att mina respondenter samtyckt till 

deltagandet i intervjun. Eva Skaebeak (2012) skriver om att det är viktigt att skydda 

respondenterna genom att anonymisera dem för att kunna nyttja deras berättelser i 

forskningssyfte. Jag informerade även mina respondenter att denna intervju bygger på frivillig 

medverkan, precis som Bryman (2011) åberopar och att respondenterna kunde när som helst 

välja att avsluta intervjun eller avsäga sig. 
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Resultat och analys 
 

I denna del kommer jag redogöra för resultat av de tre intervjuer jag haft med personal på 

gruppboende samt den intervju jag haft med föreståndare från ett gruppboende.  

Jag kommer varva resultat och analys för att besvara problemformulering, syfte och de 

frågeställningar jag har. Syftet med min studie var att förstå hur föreståndare samt personal på 

boende inom socialpsykiatrin resonerar kring att integrera brukare i samhället. Analysen och 

resultaten har jag organiserat i teman jag valt att använda i min studie, dessa teman är stöd, 

självbestämmanderätt, brukarmakt, sysselsättning, meningsfull fritid/meningsfullt liv, sociala 

relationer, stigma samt yrkesprofessionalism.  Jag kommer analysera dessa teman med 

forskning och teori jag skrivit om i tidigare avsnitt, vilket inbegriper kunskapsläget samt 

teoretisk utgångspunkt. 

 

 

 

Meningsfullt liv och meningsfull fritid 

Samtliga av personalen på gruppboendena var överens om att gemensamma aktiviteter var av 

vikt för att skapa ett meningsfullt liv för brukarna. Det har framkommit att man gemensamt 

åker iväg på utflykter, bowlar, simmar etc. En viktig aspekt med gemensamma aktiviteter var 

möjligheten att socialisera sig med andra brukare. Ett förekommande dilemma på samtliga 

gruppboenden var att bryta isoleringen hos brukarna. Det är vanligt förekommande att vissa 

brukare inte vill följa med på aktiviteter. Det har under intervjuer uppkommit diskussioner kring 

om brukarna är helt medvetna om vad de tackar ”ja” eller ”nej” till.  Citatet nedan formulerar 

problematiken kring om brukarna är medvetna kring sina val: 

 

”Frågan är varför de inte vill. Vet de vad de tackar nej till? För det är hur man för fram det, 

hur attraktivt man gör det, erbjudandet… Ska känna att de är kapabla att vara en del av det… 

Att man stöttar och uppmuntrar att man kommer att fixa att följa med” 

 

Personal på gruppboende 

 

En central utgångspunkt i empowermentbegreppet är att se alla människor som kapabla om de 

ges rätt förutsättningar (Tengqvist 2007). Vidare innebär det att personalen i citatet ovanför gör 

allt för att motivera den enskilde genom att göra erbjudandet attraktivt. Stöd och uppmuntran 



27 

 

är i fokus för att stärka den enskildes förmåga.  Payne (2005) uppger stödet som ett socialt stöd, 

där man motiverar och gör aktiviteten attraktiv på ett respektfullt sätt utan att sätta sig över den 

enskildes rätt att själv bestämma. Att personalen inte ger upp i första taget kan förklaras genom 

att det visat sig att aktiviteter bidrar till ett meningsfullt liv för den enskilde, som i sin tur kan 

dämpa ångestsymtom och medverka till en helande effekt (Eklund m.fl 2012). 

 

För att stärka människor med psykiska funktionsnedsättningar är relationsskapandet i fokus. 

Att ”skapa en gemenskap” genom deltagande i aktiviteter. Det är ett sätt att stärka den enskilde. 

När man arbetar med att stötta den enskilde till att uppnå ett självständigt liv blir integrationen 

i samhället och deltagande i aktiviteter i fokus (Hur 2006). 

 

Det är dock viktigt med valfrihet i en människas liv. Självständiga val i livet har visat sig vara 

en avsaknad hos människor som upplever psykiska funktionshinder (Ponce m.fl 2016).  

 

”Det måste väga rätt så tung att jag säger nej… Vad är ditt eget bästa då?... 

Det är väldigt lätt att göra ett övertramp” 

 

Föreståndare på gruppboende 

 

Föreståndare på boendet har formulerat ett dilemma där det har visat sig vara en svår balansgång 

mellan att motivera för enskildes bästa samt att kunna vara lyhörd när ett nej verkligen innebär 

ett nej. Personalen har tidigare beskrivit svårigheten i att bedöma om den enskilde är medveten 

vad hen tackar nej till. Christens Brian (2012) uppger vikten av att uppmärksamma den 

enskildes behov av inflytande samt självbestämmande i frågor som rör hen. Föreståndare på 

samtliga gruppboenden är överens om att detta är en svår balansgång. 

 

 

Sociala relationer 

Samtliga av personalen har uppgett i intervju att brukare saknar sociala relationer utanför 

gruppbostaden. Oftast handlar det om att de olika diagnoserna gör det svårt för brukare att 

socialisera sig. Vidare finns det stora skillnader på förmåga hos brukare att socialisera sig. 

Citatet nedan illustrerar de olika diagnoserna som kontraster vilka medför att brukare kan vara 

på olika ”nivåer” vid kommunikation samt socialisation. Brukare har olika stort behov av att 



28 

 

socialisera sig. Samtliga gruppboenden stöttar brukare som inte har förmågan att uttrycka sig 

verbalt. 

 

”Kontraster på vilken nivå man är på. Andra som inte har språk” 

 

Personal på gruppboende 

 

Samtliga av personalen var dock överens om att det ligger ett värde i att stötta den enskilde i 

att socialisera sig. Det förekommer stöd i form av att hjälpa till vid telefonsamtal, motivera den 

enskilde att komma ut samt ta kontakt med familj och anhöriga. Empowerment handlar om att 

undanröja hinder för den enskilde i att socialisera sig samt uppmuntra den enskilde till 

deltagande (Swärd och Starrin 2011). Personal på samtliga gruppboende samt en föreståndare 

på ett gruppboende har under intervju uppgett att svårigheten i att kommunicera har lösts genom 

olika scheman, bilder etc. Detta för att kommunikationen inte ska vara ett hinder för 

socialisering. Med empowerment stöttas den enskilde med rätt insatser och resurser, något 

Bransford (2005) beskrivit som ”hjälp till självhjälp”, eftersom man inte kommunicerar åt den 

enskilde utan löser med hjälpmedel som den enskilde använder sig av. Topor (2017) har uppgett 

att tanken med psykiatrireformen innebar att erbjuda stöttning åt människor som upplever 

funktionshinder i det sociala livet. Detta för att precis som Wahlbeck (2015) skriver, bryta den 

sociala isolering människor med funktionsnedsättningar upplever (Wahlbeck 2015). 

 

När det kommer till sociala relationer utanför gruppbostaden uppger samtliga av personalen 

under intervjun att detta sköter brukare själva. Vissa har kontakt med anhöriga, vänner samt 

familj andra har inget eller väldigt litet kontaktnät utanför boendet. Vidare har föreståndare 

under intervju uppgett att vissa brukare kan behöva stöd i att upprätthålla kontakten med familj 

och anhöriga. Något intressant som föreståndare nämnde under intervjun var personalens tankar 

kring vilket läge det är bäst för familj och anhöriga att besöka den enskilde, tankar som kan ha 

baserats på värderingar och antaganden. Föreståndaren menar på att personalen oftast har en 

åsikt kring när det skulle vara rätt läge för anhöriga att socialisera sig med brukare. I citatet 

nedanför illustrerar föreståndaren en sådan situation: 

 

”Det är inte bra att du träffar din son nu, han är upprörd… Möten där man avråder föräldrar 

att besöka, varför det? För att vi tror oss veta det …han blir upprörd…Kanske inte därför han 

blir upprörd…Kanske kan vara det vi håller på med” 
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Citatet ovan kan även belysa en begränsning i den enskildes sociala liv, där man avråder 

föräldrar att komma på besök. Man tror sig veta vad som är bäst för brukare och föräldrar vilket 

blir ett hinder inom empowerment. Payne (2005) menar att när man tror sig veta vad som är 

bäst för den enskilde, sätter man sig över hen. Detta kan liknas vid den paternalism man försöker 

frigöra sig från. Vidare illustrerar citatet en annan viktig aspekt, den där personalen värderar att 

brukaren kan bli upprörd av ett besök från föräldrarna men egentligen finns inga belägg på 

varför brukaren är upprörd. När föreståndaren uppger att det kanske är personalens sätt att 

arbeta på som gör brukaren upprörd kan detta symbolisera en brist i kommunikation mellan 

personalen och brukaren. Samtliga av personalens yrkesprofessioner är praktiskt -och 

erfarenhetsbaserat arbete med brukare. Liljegren (2008) diskuterar att den 

erfarenhetsbaseradekunskapen i många fall är en tyst kunskap. Det som kan bli problematiskt 

med den tysta kunskapen är att den kan baseras på fördomar och felaktiga föreställningar som 

beskrivet ovanför. Personalen kanske har varit med om liknade fall där brukare blivit upprörda 

över att familj och anhöriga dykt upp. Denna erfarenhetsbaserade kunskap bärs vidare i andra 

”liknande” fall. Byberg (2002) menar på att personalen bär med sig en del vanor som formar 

deras handlingar.  

 

 

Stöd 

Samtliga respondenter var eniga om att relationen med brukaren ska vara professionell. Både 

föreståndare och personal uppger under intervjuerna att det är viktigt att ha ett visst avstånd till 

brukaren.  

 

Det framkommer även under intervjun att ”placera” saker där de hör hemma. Det är en del av 

det professionella förhållningssättet att vidarebefordra det brukaren önskar ha hjälp med men 

som inte är personalens yrkesprofession.  Detta är för att rätt kunskap ska utövas från rätt 

profession (Linjegren 2008). Det man uttrycker här är till exempel att ta kontakt med 

sjuksköterska vid medicinändring eller biståndshandläggare vid ytterligare insatser. Christens 

Brian (2012) förklarar detta som att den enskilde ska få hjälp och stöd i att tillägna sig värdefulla 

resurser samt rättigheter för att uppnå mål i livet samt ska social marginalisering i samhället 

reduceras, något som är centralt inom empowermentbegreppet. Vidare innebär det att 

personalen kan komma att behöva kontakta andra yrkesprofessioner för att den enskilde ska 



30 

 

erbjudas möjliga insatser och resurser samt för att hinder ska undanröjas (Swärd och Starrin 

2011). 

 

 

”Vi jobbar med händerna bakom ryggen…Vi stöttar brukare verbalt i de olika momenten” 

 

Personal på gruppboende 

 

Citatet ovan beskriver hur ett arbete med brukare på ett gruppboende går till. Samtliga var 

överens om att det är viktigt att inte ta över den enskildes förmåga att själv ta ansvar. Swärd 

och Starrin (2011) förklarar detta arbetssätt som samarbetsinriktat tänkesätt inom 

empowerment. Som tidigare beskrivet innebär det att personalen på boendet ska stötta den 

enskilde som i detta fallet verbalt för att öka dennes makt. Personalen här uppmärksammar den 

enskildes behov och förklara muntligt vad hen behöver göra för att uppnå målet med 

exempelvis tvätt eller städ. 

 

Vidare har det i intervju med personal framkommit att det finns en policy som beskriver vikten 

för gruppen att känna sig delaktiga i alla moment. Detta är något som kan härledas till att ge 

den enskilde möjligheten att i framtiden bli självständig genom rätt resurser (Payne 2005). 

 

”De ska följa med att tvätta kläder om de kan stå och gå, de ska trycka på knappar, det är 

jätteviktigt… Behöver inte fullfölja allt, men de ska vara med i processen.” 

 

Personal på gruppboende 

 

”Jag anser att jag ska stötta dem i deras vardag... Viktigt att lägga upp rutiner och schema. Så 

som man själv har det… Man utgår från så som man själv vill ha det… Så försöker jag jobba… 

Lyssna på det dem vill ha sagt.” 

 

Personal på gruppboende 

 

Citaten ovan illustrerar det Hur (2006) tar upp kring deltagande och relationsskapande. 

Personalen och brukaren gör momenten tillsammans för att stärka den enskilde men även för 

att relationsskapandet bidrar till en gemenskap i de olika aktiviteterna. 
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Många människor med psykiska funktionsnedsättningar upplever de dagliga uppgifterna i livet 

såsom att städa och tvätta som ett för stort ansvar (Romakkaniemi och Kilpeläinen 2015). Att 

istället skapa en gemensam aktivitet av det kan bidra till en upplevelse, där den enskilde får en 

känsla av kunnande. Hansson (2014) har uppgett att det är viktigt att ansvaret är praktiskt 

möjligt att genomföra, detta för att undvika besvikelser som kan leda till att den enskilde får en 

dålig självbild. Hansson (2014) har vidare tagit upp att besvikelsen vid misslyckande kan 

medföra att den enskilde känner sig i maktunderläge som beskrivits som dold maktutövning. 

 

Christens Brian (2012) nämner det delade ansvaret i de olika momenten som att personalen tar 

fram den enskildes styrkor och jobbar med dem. Som citatet ovan nämner att ”vara med i 

processen” oavsett om det bara är att trycka på knapparna om man kan det. Dunstan och 

Andersson (2018) har uppgett vikten av att stärka den enskildes positiva självbild där det är 

viktigt att hinder inte hamnar i fokus. Att det inte är möjligt för den enskilde att tvätta helt på 

egen hand ska inte vara i fokus, utan fokuset här blir att den enskilde kan få möjligheten att 

medverka under tvätten och göra det hen faktiskt kan själv, som att trycka på knappar. 

 

Respondenterna var även alla överens om att det är viktigt att arbeta nära brukaren samt att de 

ska vara med och bestämma så att man inte jobbar ”över huvudet på dem”.  

Romakkainiemi och Kilpeläinen (2015) uppger att ett sådant arbetssätt som att den 

professionella skapar ett samarbete med brukaren. Detta samarbete ska bygga på respekt för 

den enskildes integritet. Att respektera den enskilde är att samtala kring varje moment och 

precis som samtliga respondenter nämnt under intervjuerna, fråga en extra gång än att ta snabba 

beslut. 

 

 

 

Stigma 

Samtliga respondenter var överens om att det var viktigt att se förbi den enskildes sjukdomsbild 

för att bryta stigma. Topor (2017) och Markström (2014) uppger båda att det är av vikt att den 

enskilde ska ses som en person och medborgare. Personalen ska i sin tur se individen bakom 

diagnosen. Just stigmatisering av psykisk ohälsa har studier visat på är det största hindret för 

integrering i samhället (Ponce m.fl 2016). 
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När det kommer till personalens och föreståndarnas resonemang kring om brukare 

diskrimineras, så hade de skilda åsikter. Samtliga av personalen var eniga om att brukare inte 

diskrimineras medan föreståndare ansåg att brukare fortfarande diskrimineras. Vid frågan om 

brukare diskrimineras gav föreståndaren svaret: 

 

”Ja det tycker jag…På sjukhus exempelvis...De får inte samma vård… Sen är de ju 

diskriminerade att de inte får välja var dem ska bo… Du kan välja var du ska bo i hela landet. 

Det är plånboken som avgör det…Inom LSS kan du inte välja var du ska bo… Det sägs så men 

det är inte så” 

 

En annan central aspekt i empowermentbegreppet är att fokusera på människors lika värde samt 

rättigheter (Tengqvist 2007). Ponce m.fl (2016) skriver att människor med psykiska 

funktionsnedsättningar är fullt engagerade och deltagande i samhället, men att de möts av 

hinder när det kommer till arbete och boende. 

 

 

 

”De behöver stärka sin röst, eller vi måste lyssna mer noga” 

 

Föreståndare på gruppboende 

 

Citatet ovan beskriver vikten av att vara medhjälplig till att stärka den enskildes röst i samhället. 

Payne (2005) beskriver att när man talar om att integrera människor i samhället blir det extra 

viktigt att öka deras makt samt inflytande.  

 

När det kommer till att arbeta för att uppnå en positiv självbild hos brukaren var samtliga 

respondenter överens om att det var viktigt att sänka kraven. Här innebär det att målen ska vara 

realistiska att uppnå för den enskilda. Personalen arbetar med delmål som den enskilde kan 

klara av att uppnå, detta för att stärka självkänslan. Samtliga var överens om att många små 

”lyckande” i vardagen gav positiv effekt på den enskildes självkänsla. Hansson (2014) 

beskriver detta som ett sätt att arbeta med empowerment genom att den enskilde får mer ansvar, 

men att det är viktigt att ansvaret är praktiskt möjligt att genomföra. Detta för att undvika 

besvikelser som kan innebära en dold maktutövning. Watson m.fl (2014) har nämnt att 

samhällets syn på människor med psykiska funktionsnedsättningar, som att de inte kan klara 

sig själva är stigmatiserande. Vidare uppger artikelförfattarna att det är av vikt att hjälp och stöd 
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inte ska inbegripa diskriminering. Att söka hjälp samt stöd är en viktig funktion och precis som 

Tengqvist (2007) skriver, en förutsättning att den enskilde ska kunna uppnå integration i 

samhället. 

 

När frågan om det förekommer diskriminering på gruppboendet ställdes, svarade samtliga av 

personalen ”ja”. Mestadels förekommer det diskriminering när det kommer till vardagssysslor 

såsom städning och matlagning. Citatet nedanför illustrerar en form utav diskriminering när 

personalen vill utföra ett snabbt och enkelt arbete för brukaren: 

 

”Det förekommer diskriminering, absolut… Att personalen tar över brukarens sysslor för det 

går fortare…Fråntar det brukaren kan ” 

 

Personal på gruppboende 

 

Ponce m.fl (2016) har uppgett att studier visat på att diskriminering sker inom verksamheten 

där stöd och assistans erbjuds. Detta för att det uppstår en sorts hierarki mellan socialarbetare 

och brukare, där socialarbetaren kan säga sig veta vad som behövs för den enskilde. 

Socialarbetarens uppgift är att stötta den enskilde på ett sätt som förhindrar diskriminering. När 

personalen som i detta fall tar över brukarens sysslor för att det går fortare kan detta ge upphov 

till att brukaren får en dålig självbild. Hansson (2014) menar på att om man tar över den 

enskildes egna förmåga leder detta till att den enskilde känner att hen inte kan eller räcker till. 

Vidare inbegriper empowerment att man ska stärka den enskildes självförtroende och förmåga. 

Om personalen placerar sig ”ovanför” brukaren kan det bidra till negativa konsekvenser som 

hjälplöshet och passivitet. 

 

Självbestämmanderätt 

Samtliga respondenter var överens om att den brukaren ska få ett liv på lika villkor precis som 

andra människor. Vidare var respondenterna eniga om att brukaren själv ska bestämma över 

vilka stödinsatser hen är i behov av. Det har dock i vissa situationer förekommit att personal på 

boendet bestämt åt brukare när det kommer till aktiviteter. Det har framkommit att personalen 

besitter erfarenhet kring diagnoser och har ansett att den enskilde behöver komma ut för sitt 

eget bästa. Självbestämmanderätten är en viktig aspekt inom empowerment. Hansson (2014) 

pekar på att det hela tiden ska vara den enskilda som bestämmer. Det är centralt att lägga fram 
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möjligheten att göra val. I sin tur innebär det att det är en svår balansgång mellan att servera 

flera möjligheter för att motivera den enskilde till vad som anses möjligtvis vara det bästa 

alternativet för att uppnå deltagande i samhället. 

 

 

”Så långt som möjligt att de ska få ett liv på lika villkor som andra. Så långt det bara går. Där 

tolkar vi det olika i personalgruppen om vi är realistiska” 

 

Personal på gruppboende 

 

Citatet ovan illustrerar svårigheten i att uppnå ett liv på lika villkor som alla andra. 

Rogers m.fl (1997) har uppgett viktiga attribut för empowerment såsom självbestämmande, 

tillgång till viktiga resurser samt information för den enskilde samt att göra den enskilde 

medveten om att hen besitter rättigheter. Detta tolkas som att den enskilde i detta sammanhang 

besitter rättigheter att själv få bestämma om hen ska åka med på aktivitet eller inte. Svårigheten 

handlar om att öka den enskildes medvetande och förståelse kring att hen själv har makten över 

sitt liv samt medvetande till vad aktiviteten innebär och medför. 

 

Piltch (2016) menar på att rätten att ta egna beslut grundar sig i den enskildes autonomi. Om 

personalen i sin tur ”trampar brukaren på tårna” genom att själv ta beslut över vad som är bäst 

för hen, kan det leda till minskad autonomi. Vidare är just deltagande i meningsfulla aktiviteter 

någon som ökar den positiva självbilden, vilket Rogers m.fl (1997) menar på bör vara i fokus 

för empowerment. 

 

Föreståndare för gruppboende har uttryckt att man inte direkt medverkar till brukarens 

medvetande gällande självbestämmanderätt. 

 

”Ibland så kanske man inte gör så mycket som man borde, det där med att uppmuntra till 

självbestämmanderätt” 

 

Föreståndare på gruppboende 

 

Självbestämmanderätten är en viktig faktor för att uppnå självständighet i livet. Den i sin tur 

uppnås i interaktionen mellan socialarbetaren och den enskilde. Vidare skriver Nordström m.fl 

(2009) att många brukare saknar vetskapen om sina rättigheter. Därför blir det extra viktigt för 
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personalen att ständigt kommunicera med brukaren samt ge andra alternativ för att symbolisera 

valfrihet. 

 

När man hjälper den enskilde att öka sin makt och valfrihet uppstår även social rättvisa (Payne 

2005). Med andra ord har Swärd och Starrin (2011) benämnt detta sätt som samarbetsinriktat 

tänkesätt inom empowerment. Personalen ska i sin tur ”servera” möjligheter till andra val 

istället för att välja åt brukaren. Med ett samarbetsinriktat tänkesätt får den enskilde utökad 

makt över sitt liv (Swärd och Starrin 2011). Exempelvis ska den professionelle uppmärksamma 

den enskildes behov av inflytande och ge råd och stöd (Christens Brian 2012). 

 

 

”Man är lyhörd och bjuder in till det rätta samtalet…Ledande frågor så får man de svar man 

är ute efter om man vill göra det enkelt för sig som personal” 

 

Personal på gruppboende 

 

Citatet ovan har illustrerat vikten av att vara lyhörd men att det inte alltid fungerar i praktiken. 

Att göra det enkelt för sig som personal kan tolkas som att man inte ställer öppna frågor i 

samtalet eller ”serverar” alternativ. Detta arbetssätt som underlättar för personalen försvårar i 

sin tur för den enskilde att uppnå makt över sitt liv. Som tidigare nämnt kan den enskilde sakna 

en uppfattning om sina egna rättigheter (Rogers m.fl 1997), därför är det extra viktigt för 

personalen att avsätta tid för att möjliggöra ett medvetande hos brukaren kring sina egna 

rättigheter. 

 

”Sen har de ju en mindre röst eller hur jag ska säga det…De har ju ändå en 

funktionsnedsättning…Kognitiva å så där, blir lätt att köra över dem… Du förstår ju inte, du 

vet inte ditt eget bästa…Vad är ditt eget bästa då? Det är väldigt lätt att göra ett övertramp” 

 

Föreståndare för gruppboende 

 

Citatet ovanför illustrerar ett vanligt förekommande resonemang där personalen försöker att 

motivera brukare till sysslor och aktiviteter där den enskildes självbestämmande och stödet från 

personalen hamnar i kläm. Föreståndaren har uttryckt denna svåra balansgång som lätt blir ett 

övertramp när personalen vill stötta brukaren så mycket som möjligt för att känna att de utfört 
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ett gott jobb. Att inte förstå sitt eget bästa är något som oftast kom på tal under intervjuerna. 

Detta kan ännu en gång härledas till den enskildes avsaknad av medvetande kring rättigheter 

samt självkänsla (Nordström m.fl 2009). 

 

Rog (2004) har illustrerat fenomenet där har det visat sig att verksamheter som arbetar med att 

stötta människor som upplever psykiska funktionshinder kritiserats för att inte möta de behov 

brukarna har. Detta på grund av en avsaknad av kommunikation med den enskilde samt en 

avsaknad att bistå med alternativa insatser, vilket kan medföra en begränsning i 

självbestämmanderätten. 

 

 

Brukarmakt 

Samtliga respondenter har under intervjuerna uttryckt att man kommit långt i arbetet med 

brukarinflytande samt brukarmedverkan, men alla var inte eniga om hur man riktigt tillämpade 

detta i brukarens vardag. En från personalgruppen på ett gruppboende berättar under intervjun: 

 

”Man jobbar väldigt lite med brukarinflytande… Sysslorna i dagen tar över, man tänker inte 

så mycket på brukarinflytande.” 

 

Personal på gruppboende 

 

Hansson m.fl (2010) har illustrerat svårigheten i att möta brukarens behov. Oftast är det inte 

med mening att ”jobba över huvudet” på den enskilde. Evetts (2012) har diskuterat detta 

fenomen som att personalen beroende på utbildning och erfarenhet har skildra synsätt. Här 

pratar man om de olika yrkesprofessionerna på fältet. Att personal i citatet ovan nämner att 

sysslorna tar över kan innebära det som Niall m.fl (2005) uppgett, att man ser på arbetet ur olika 

perspektiv. Beroende på utbildning tolkar man arbetet på skilda sätt. Personalen i detta fall 

kanske tänker mer på att arbeta för klienten, så att det går snabbare och enklare, men i själva 

fallet är detta ett hinder för empowerment där man ska arbeta med den enskilde och inte för hen 

(Payne 2005). 
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Yrkesprofessionalism 

Olika yrkesprofessioner bidrar till att man ser brukarens behov på olika sätt. Föreståndare som 

jag intervjuat besitter akademisk utbildning inom beteendevetskap. Liljegren (2008) har 

uppgett den praktiska och erfarenhetsbaserade kunskapen som en tyst kunskap.  Det som blir 

problematiskt med en tyst kunskap inom en sådan verksamhet är att den kan vara baserad på 

fördomar och felaktiga föreställningar. När personalen lär sig arbetet på ett gruppboende har de 

fått en inblick i vad som är möjligt och vad som är omöjligt för den enskilde att uppnå. Detta 

kan resultera i passivitet och precis som föreståndare nämner under intervju, en avsaknad i 

alternativa förslag. Byberg (2002) nämner att en sådan kunskap inte är organisationsbunden 

utan en kompetens som yrkesutövaren bär med sig till olika organisationer, vilket kan bli ett 

hinder för empowerment då yrkesutövarens kompetens inte möter arbetsförhållanden som 

kanske råder inom just denna verksamhet. Föreståndare har i samtliga resonemang nämnt 

kreativitet som en viktig egenskap hos personalen i arbetet med att integrera brukare i samhället. 

. 

När man talar om empowerment har det konstaterats att den enskilde ska få tillgång till rätt 

resurser (Swärd och Starrin 2011). Just resurser kan innebära andra professioner runtom den 

enskilde såsom arbetsterapeut, biståndshandläggare, sjuksköterska etc. De har alla som uppdrag 

att stötta den enskilde till integration i samhället men besitter olika kompetenser som ska vara 

en bidragande resurs. Dessa kompetenserna är en yrkesutövarens professionella 

ansvarsområde. Om personalen tänker att arbetet kan underlättas genom att ta ansvar utanför 

det egna området kan passivitet uppstå i kontakten med andra yrkesprofessioner vilket kan 

begränsa att brukaren får rätt insatser.  

 

”Vissa av personalen har mycket institutionstankar…Vi personalen, vi personalen, men det är 

inte det som det handlar om…Det är de boende själv som avgör” 

 

Föreståndare för gruppboende 

 

”Sen kan man förklara det som att de boende inte kan fatta vissa beslut…Men det står inte i 

någon lag att de inte kan fatta vissa beslut” 

 

Föreståndare för gruppboende 
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Respondenterna har i intervjuer uppgett att majoriteten av personalen på gruppboenden har 

underskötarutbildning. Enligt Niall m.fl (2005) kan en sådan yrkesprofession innebära att man 

vill göra ”något för den enskilde”. Empowermentbegreppet i sin tur inbegriper vad man kan 

stötta den enskilde till att göra genom att plocka fram den enskildes egna resurser (Payne 2005). 

 

 

 

  



39 

 

Avslutande diskussion 
 

Mitt syfte med denna studie var att få förståelse kring hur föreståndare samt personal på 

gruppboende resonerar kring att integrera brukare i samhället. Jag har utgått från fyra 

frågeställningar: 

Hur resonerar föreståndare kring arbetet med att integrera brukare i samhället? Hur resonerar 

personal kring arbetet med att integrera brukare i samhället? Vilka gemensamma resonemang 

belyser arbetet med att integrera brukare i samhället? Vilka resonemang hos personal samt 

föreståndare skiljer sig åt? 

 

När jag intervjuade föreståndare samt personal delade de många gemensamma resonemang. 

Bland annat arbetsmetoden att ”jobba med händerna bakom ryggen” samt att vara brukarens 

högra hand. Att stötta muntligt i de olika momenten med hänsyn till den enskildes integritet var 

personal och föreståndare enade om. Alla var även överens om att man skulle motivera så långt 

som möjligt utan att trampa brukare på tårna. Att integrera ur föreståndarens resonemang, är att 

möjliggöra för den enskilde att delta i samhället på lika villkor. Gruppboenden för individer 

som upplever psykiska funktionshinder möjliggör att överkomma sociala hinder med fokus på 

gemenskap. Arbetetsmetoden på gruppboende har kunnat härledas till teorin och begreppet 

empowerment.  

 

Det förekommer skillnader mellan personalen och föreståndare gällande synen på arbetssättet. 

Personalen har i samtliga intervjuer uppgett att stödet med den enskilde vill vissa personal 

utföra snabbt och enkelt. Detta kan förklaras som att arbetet är stressigt när man på ett 

gruppboende har samtliga brukare att avsätta tid för. Personalen har själva uppgett att brukare 

besitter olika diagnoser som kan innebära att motivationsarbetet kan bli krävande, speciellt vid 

avsaknad av språk hos brukare. Vissa aspekter såsom självbestämmande samt brukarinflytande 

kan då komma att falla bort i brist på kreativitet för alternativa kommunikationssätt. 

 

Föreståndare har i intervju uppgett att kreativitet är en viktig egenskap hos personalen för att 

möjliggöra deltagande med hänsyn till valfrihet och självbestämmande. Det har diskuterats att 

brukare oftast inte är medvetna om att de besitter en rättighet i att själva bestämma över sina 
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egna val. Detta arbete kräver att personalen tar sig tid att kommunicera och vägleda den 

enskilde. 

 

Yrkesprofessionalism är en annan rådande faktor när det kommer till personalens syn på arbetet 

med att integrera brukare i samhället. I samtliga intervjuer med personal har det framkommit 

att majoriteten av personalgruppen besitter en underskötare/undersköterska utbildning. En 

sådan yrkesprofession har Niall m.fl (2005) diskuterat som praktisk och vårdande. När 

personalen är behjälpliga med stöd kan det innebära att man med sin kunskap och erfarenhet 

samt möjligtvis av ren medmänsklighet vill göra något för den enskilde men som kan lätt bli 

ett övertramp samt ses som ett hinder i empowerment. Den tysta kunskapen som diskuterats 

tidigare kan även den medföra ett hinder inom empowerment.  

 

Det problematiska med tyst kunskap enligt Byberg (2002) är att den kan vara baserad på 

fördomar och felaktiga föreställningar. Vidare har den tysta kunskapen erfarits genom 

erfarenheter personalen tillägnat sig inom andra organisationer/verksamheter, då denna 

kunskap inte är organisationsbunden. Har yrkesutövaren många års arbetserfarenhet med att 

stötta människor med psykiska funktionshinder kan det innebära att man har vissa 

”föreställningar” om att viss delaktighet samt självbestämmande inte kan uppnås. Dessa 

föreställningar kan medföra att man inte heller tillägnar ett försök att möjliggöra detta för den 

enskilde. Föreståndare har i intervju uppgett detta som att samtliga av personalen har 

”institutionstankar”. Vidare kan detta kopplas till personalens egna yrkesprofession där 

erfarenheterna har medverkat till ett visst synsätt till skillnad från föreståndaren som är 

beteendevetare i grund och botten. Som nämnt tidigare har Niall m.fl (2005) diskuterat 

sociologens synsätt på människan som inbegriper att hen är kapabel till allt med rätt stöd och 

resurser. 
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Bilagor 
 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Liliya och jag är en socionomstudent som skriver ett examensarbete vid Socialhögskolan 

på Campus Helsingborg. Mitt examensarbete kommer att handla om integration för brukare på boende 

inom Socialpsykiatrin/LSS. 

Syftet med mitt arbete är att få en fördjupad förståelse kring hur personalen på boende arbetar för att 

integrera brukare i samhället. 

Jag vill i min studie intervjua personal samt chef/föreståndare på respektive boende inom 

Socialpsykiatrin. Intervjuerna beräknas att ta 60 minuter. 

Intervjun kommer att omfattas av de forskningsetiska principerna som bygger på frivillig delaktighet 

samt rätten att avbryta sin medverkan i intervjun.  

Medverkande i studien kommer att avidentifieras samt kommer arbetsplatsen att anonymiseras. 

Materialet kommer att förvaras utom insyn för oberörda. 

Materialet från intervjun kommer att hanteras av mig med största varsamhet och endast i 

forskningssyfte. Vidare kommer materialet inte att användas för något annat ändamål än för denna 

undersökning och efteråt kommer det att raderas. 

Examensarbetet beräknas vara klart i mitten av juni. Därefter är ni välkomna att ta del av uppsatsen om 

ni önskar. 

Vid frågor eller önskan om mer information går det bra att kontakta mig via mejl eller telefon. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Liliya Salova 

Lunds Universitet – Campus Helsingborg 
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Mejl: liliya.salova165@student.lu.se 

Telefonnummer: 0701-405553 

Handledare: Mikael Sandgren 

Mejladress: mikael.sandgren@soch.lu.se  

 

 

 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Utbildning? 

Nuvarande anställning? 

Arbetslivserfarenhet? 

 

Stöd 

  

- Vad anser ni att ni har för funktion i brukarens liv? 

- Hur ser ni på er relation till brukaren? 

- Vad medför/kan en god relation med brukaren i ert arbete? 

 

 

 Självbestämmanderätt 

  

- Vad innebär självbestämmanderätt i ert arbete med brukare? 

- Vilken vikt har stöd och assistans? 

- Har ni stött på något dilemma mellan stöd/assistans och självbestämmanderätt? 

 

  

Brukarmakt 

  

- Hur arbetar ni för kring brukarinflytande? 

- Hur stärker man brukarens röst? 

- Upplever ni att brukaren är medveten om sitt inflytande? 

 

 

 

Arbete/sysselsättning 

- Vilken betydelse och vikt anser ni har ett arbete för brukaren? 

- Hur stöttar och motiverar ni brukare till arbete/sysselsättning? 

- Hur ser ni på hushållssysslor, såsom städning? 

  

Meningsfull fritid 

- Hur ser ni på fritidsaktiviteter? 

mailto:liliya.salova165@student.lu.se
mailto:mikael.sandgren@soch.lu.se
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- Hur viktigt är det att ha en aktivitet? 

- Hur arbetar ni för att uppmuntra brukare till diverse fritidsaktiviteter i vardagen? 

- Kan du beskriva vad aktivitet innebär för en brukare? 

  

Sociala relationer 

  

  

- Hur ser ni på sociala relationer utanför hemmet? Med anhöriga? 

- Hur uppmuntras brukare till social samvaro utanför gruppbostaden? 

- Hur ser stöd från familj och anhöriga ut? 

 

  

 

 Diskriminering 

 

- Diskrimineras brukare? Om ja: 

- Vilken typ av diskriminering är mest förekommande? 

- Hur arbetar ni för att stärka brukarens självbild? 
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