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Abstract 

The aim of this study is to investigate what experiences persons with intellectual disabilities, 

living in group homes in Degerfors municipality, have by the Participatory Model and how 

they are experienceing their own opportunity for participation and influence. The aim is also 

to study what experiences the staff of the group homes have of the Participatory Model as a 

working method. To achieve the aim of the study, a qualitative method has been used in 

which semi-structured interviews were conducted with five users at two different group 

homes. Furthermore, staff at three group homes have been given the opportunity to answer a 

survey with the intention of examining their experiences of the Participatory Model. The 

interviews were transcribed and analyzed based on a narrative analysis method using the 

theoretical concepts of empowerment and participation. The responses of the survey were 

compiled and analyzed based on a descriptive analysis method. From the study's results, it can 

be seen that the users at the group homes have good experiences with the Participatory Model, 

while the staff have shared opinions. For instance, the staff desires more information about 

what the Participatory Model means as a working method. The result also shows that the users 

feel that they can make their own decisions, be involved and have influence over their own 

lives. 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att studera vilka erfarenheter personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, bosatta på gruppbostäder i Degerfors kommun, har av 

Delaktighetsmodellen samt hur de upplever sin egen möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Syftet är också att studera vilka erfarenheter personalen på gruppbostäderna har av 

Delaktighetsmodellen som arbetsmetod. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod använts 

där semistrukturerade intervjuer genomförts med fem brukare vid två olika gruppbostäder. 

Vidare har personal vid tre gruppbostäder fått möjlighet att svara på en enkät med avsikt att 

undersöka deras erfarenheter av Delaktighetsmodellen. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades utifrån en narrativ analysmetod med hjälp av de teoretiska begreppen 

empowerment och delaktighet. Enkätsvaren sammanställdes och analyserades utifrån en 

deskriptiv analysmetod. Av studiens resultat framgår att brukarna vid gruppbostäderna har 

goda erfarenheter av Delaktighetsmodellen medan personalen har olika uppfattningar. Bland 

annat önskas mer information om vad Delaktighetsmodellen som arbetsmetod innebär. 

Resultatet visar också att brukarna känner att de kan ta egna beslut, vara delaktiga och ha 

inflytande över sitt eget liv. 

 

Nyckelord: intellektuell funktionsnedsättning, delaktighet, empowerment, 

Delaktighetsmodellen 

 

 



 

 

 

Förord 

Vi fick förtroendet av Degerfors kommun att studera vilka erfarenheter brukare och personal 

har av Delaktighetsmodellen och vill också tacka för det stöd vi fått under studiens gång. Ett 

stort tack ska också riktas till alla respondenter som medverkat i studien och som har delat 

med sig av sina erfarenheter. Tack för att ni tog er tid och bidrog med givande information. 

Det hade inte varit möjligt att genomföra denna studie utan er medverkan.  

Ett stort tack till vår handledare Thomas Strandberg för allt stöd vi har fått. Du har alltid givit 

oss snabb återkoppling vilket har underlättat väldigt mycket för vårt skrivande. Din 

handledning och engagemang under dessa veckor har varit ovärderligt för oss.  
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1. Inledning 
I ett historiskt perspektiv har personer med funktionsnedsättning varit diskriminerade och 

exkluderade från samhället. I och med att samhället haft olika uppfattningar om personer med 

funktionsnedsättning genom tiderna, har ett liv på egna villkor inte alltid varit en självklarhet. 

Personer med funktionsnedsättningar placerades förr på institutioner med motiveringen att 

skydda samhället från dessa personer (Bengtsson, 2004). Det var först år 1994 som 

rättighetslagen Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] 

grundades. Lagen tillkom för att personer som lever med omfattande och varaktiga 

funktionshinder ska ges möjlighet att leva under goda levnadsvillkor och att de får rätt till det 

stöd och den hjälp de är i behov av för att klara det dagliga livet. Det grundläggande målet 

med lagen är att främja delaktighet och jämlika levnadsvillkor samt att personer med 

funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva som alla andra. Att leva som alla andra 

innebär att personer med funktionsnedsättning i största möjliga mån ska kunna leva ett liv 

som andra samhällsmedborgare med hänsyn till de mänskliga rättigheterna delaktighet, 

inflytande och självbestämmande. Vidare framgår det av 6 § LSS att verksamheter inom 

funktionshinderområdet ska vara grundade på respekt för den enskildes självbestämmanderätt 

och integritet samt att den enskilde ska ges inflytande över de insatser som ges.  
 

I ett led att öka delaktigheten och självbestämmanderätten över sitt eget liv hos personer med 

funktionsnedsättning används inom vissa kommunala LSS-verksamheter arbetsmetoden 

Delaktighetsmodellen (DMO). Intentionen med arbetsmetoden är att möjliggöra ökad 

delaktighet och en chans för brukarna inom verksamheterna att framföra sina önskemål och 

uttrycka sina behov (Gullacksen, 2010; Socialstyrelsen, 2017). Under senare år har 

Delaktighetsmodellen fått relativt stor spridning och i dagsläget är det 134 kommuner i 

Sverige som använder sig av arbetsmetoden (Delaktighetsmodellen, u.å). Degerfors kommun 

är en av de kommuner som valde att införa Delaktighetsmodellen i den kommunala 

verksamheten. Anledningen till det, var att det pågick ett nationellt projekt i landet där det 

satsades på en evidensbaserad praktik (EBP) i socialtjänstens arbete inom 

funktionshinderområdet. Regionen fick medel till att utveckla den evidensbaserade praktiken 

under år 2013–2015 där Delaktighetsmodellen var ett av flera sätt att integrera delaktighet i 

verksamheterna (personlig kommunikation, Eva Klang, 2018-11-07). Trots att Degerfors 

kommun har arbetat med Delaktighetsmodellen sedan år 2014 har det aldrig gjorts någon 

utvärdering som visar på om arbetsmetoden lever upp till sitt syfte. För att brukarna ska få 

utrymme till att vara delaktiga på lika villkor och att personalen ska kunna säkerställa att 

målen i LSS efterlevs, är en förutsättning att arbetet inom funktionshinderomsorgen utgår från 

en arbetsmetod som fungerar i praktiken. Detta är något som denna studie ämnar utforska 

närmare.  
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1.1 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer olika begrepp som är viktiga för studien att definieras. Det 

presenteras också hur synen på personer med funktionsnedsättningar har sett ut i ett historiskt 

perspektiv. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur Delaktighetsmodellen är utformad 

och vad dess syfte är. 

1.2 Begreppspreciseringar 
Nedan definieras begrepp som är av vikt för studien. 

1.2.1 Definition av målgruppen 

I denna studie kommer personer med intellektuell funktionsnedsättning följaktligen att 

benämnas som brukare eller personer med funktionsnedsättning. Begreppet brukare används 

för att benämna personer med funktionsnedsättning som är bosatta på gruppbostad. Den 

studerade målgruppen benämns också företrädesvis som personer med funktionsnedsättning 

istället för personer med funktionshinder. Anledningen till detta är för att begreppen inte 

längre betraktas som synonyma. Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga medan begreppet funktionshinder uppstår 

då individen möter den omgivande miljön genom att omgivningen inte anpassad och 

tillgänglig för personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, u.å). Den förändrade 

terminologin innebär att det inte är logiskt att prata om personer med funktionshinder. En 

person har inte ett funktionshinder utan hindret uppstår i förhållande till omgivningen, vilket 

är en av anledningarna till att istället benämna målgruppen som personer med 

funktionsnedsättning. I denna studie innebär detta följaktligen att brukarna har en 

funktionsnedsättning som i kontakt med omgivningen kan skapa ett hinder för dem i 

vardagen. Funktionsnedsättningen har lett till att de bor på ett gruppboende för att de ska 

kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Genom att inte benämna personens 

funktionsnedsättning som ett hinder skapas utrymme för delaktighet och deltagande på 

jämlika villkor. Vi är också medvetna om att en funktionsnedsättning kan innebära olika 

begränsningar beroende på omfattning och vilken typ av funktionsnedsättning personen har. 

Intellektuell funktionsnedsättning innefattar olika klassifikationer beroende på omfattning, 

vilket betyder att personer med samma diagnos kan leva ett liv där man är i behov av olika 

mycket hjälp och stöd från sin omgivning.  

1.2.2 Intellektuell funktionsnedsättning 

Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som uppträder under 

utvecklingsåren, innan 18 års ålder. Detta visar sig då individen kan ha olika intellektuella och 

anpassningsbara funktionssvårigheter som gör att individen kan behöva stöd från sin 

omgivning för att klara av vardagslivet. Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har 

svårt att tänka abstrakt, det vill säga förmåga att i tankarna göra beräkningar och tänka ut 

konsekvenser av det egna handlandet. Personen kan exempelvis ha svårt att planera framåt i 

tiden och förstå orsakssammanhang. Det tar också längre tid för en person med intellektuell 

funktionsnedsättning att lära, förstå och bearbeta information. Beroende på svårighetsgrad 

klassificeras intellektuell funktionsnedsättning som lindrig, måttlig eller grav. En lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning innebär att personen klarar det mesta själv men behöver viss 

stöttning med vissa praktiska saker i vardagslivet. Vid en måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning kan personen oftast tala och förstå sådant som hör ihop med 

vardagslivet. Detta innebär att individen kan behöva stöd av människor i sin omgivning som 
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exempelvis kan hjälpa till med matlagning, tider och ekonomi. En person med en grav 

intellektuell funktionsnedsättning kan oftast inte tala, utan förmedlar sin vilja med hjälp av 

kroppsspråk, rösten och ansiktsuttryck. Detta innebär att individen behöver hjälp från 

människor i sin omgivning för att bli förstådd och klara av vardagslivet (Granlund & 

Göransson, 2011; Ineland, Molin & Sauer 2009; Vårdguiden 1177, 2016). 

1.2.3 Gruppboende  

I 9§ LSS framgår det att personer som omfattas av lagstiftningen, det vill säga de som ingår i 

personkretsen, har rätt att ansöka om en särskilt anpassad bostad. Enligt 7§ LSS framgår det 

vidare att insatser enligt lagen, som till exempel särskilt boende ska tillförsäkra den enskilde 

goda levnadsvillkor och stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv. För att 

individen ska få rätt till ett särskilt boende behöver personen genomgå en utredning och få ett 

biståndsbeslut av socialtjänsten. En biståndsbedömning innebär att en biståndshandläggare på 

socialtjänsten ställer frågor och inhämtar intyg för att skaffa sig en helhetsbild av såväl behov 

av stöd och hjälp som resurser och förmågor hos den enskilde. En biståndsbedömning om 

bostad med särskild service ska bland annat ge svar på om personen ingår i den personkrets 

som beskrivs i LSS, om den enskilde har behov av insatsen och om behovet kan tillgodoses på 

annat sätt. Vid bedömningen av om en den enskilde har behov av insatsen i sin livsföring 

måste jämförelser göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 

Att stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv kan innebära att den enskilde får ett 

biståndsbeslut om bosättning i gruppbostad. En gruppbostad är ett bostadsalternativ för 

personer som har ett omfattande tillsyns- och omsorgsbehov. Detta betyder i praktiken att 

dessa personer behöver ha personal tillgänglig större delen av dygnet som kan stötta dem i att 

klara av det dagliga livet. I en gruppbostad har varje person en egen lägenhet men delar vissa 

gemensamma utrymmen med andra boende i gruppbostaden där personalen finns tillgänglig 

dygnet runt. I de privata lägenheterna ska det finnas utrymme för matlagning, hygien och 

umgänge. I en gruppbostad får högst sex personer bo (Socialstyrelsen, 2011). 

1.2.4 Delaktighet 

En övergripande definition av begreppet delaktighet är aktiv medverkan, en känsla av att vara 

till nytta och att ha medinflytande (NE, 2018). Delaktighet är ett komplext begrepp som kan 

innehålla många olika aspekter. Det kan handla om en aktivitet eller interaktion, det vill säga 

att göra saker självständigt eller tillsammans med andra. Delaktighet kan också innebära att 

vara engagerad i något eller att vara en del av ett sammanhang. Det kan också handla om att 

vara delaktig i ett beslut och därmed ha medinflytande. Delaktighet kan därmed betyda olika 

saker i olika sammanhang (Molin, 2004). Då delaktighet är ett komplext begrepp är det av 

vikt att människor som arbetar inom en och samma organisation har en liknande uppfattning 

om vad delaktighet innebär för att kunna arbeta mot samma mål (Kåhlin, 2015; Talman, 

2018).  

1.2.5 Inflytande 

Ett begrepp som är nära besläktat med delaktighet är inflytande. Ett sätt att beskriva 

sambandet mellan de båda begreppen kan göras utifrån en modell, den så kallade 

delaktighetstrappan som beskriver delaktighet i olika former utifrån grader av inflytande. 

Enligt modellen kan delaktighet exempelvis vara information, konsultation, dialog, samarbete 

och medbestämmande där graden av inflytande är lägst vid information och högst vid 

medbestämmande (Folkhälsomyndigheten, 2010). 
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1.2.6 Självbestämmande 

En definition av begreppet självbestämmande är att människor har möjlighet att uttrycka sina 

önskemål, göra självständiga val och bestämma över sin egen vardag. Att kunna bestämma 

över sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. Människors självbestämmande 

utvecklas genom egna upplevelser. Självbestämmandet kan också utvecklas genom positivt 

bemötande från omgivningen som då kan leda till bättre självförtroende och delaktighet. 

Bättre självförtroende och delaktighet kan i sin tur stärka förmågan till självbestämmande. För 

att människor ska ha en god livskvalitet behövs inflytande över sitt eget liv, det vill säga 

självbestämmande (Gullacksen, 2010). För personer med funktionsnedsättning är det viktigt 

att personer i dess omgivning hjälper personerna att främja sitt självbestämmande (Carter, 

Munro & Matin, 2013; Hillman et al., 2013). 

1.3 Historik 
I ett historiskt perspektiv har människor med funktionsnedsättning varit diskriminerade och 

exkluderade från samhällslivet. I och med att samhället haft olika uppfattningar om personer 

med funktionsnedsättning genom tiderna har ett liv på egna villkor inte alltid varit en 

självklarhet. Under början på 1900-talet började institutionsvården att ta form. Olika typer av 

anstalter grundades där människor med särskilda behov, svårigheter och 

funktionsnedsättningar samlades på ett och samma ställe. Livet på institution var begränsat 

och de personer som hamnade på institution blev oftast kvar där resten av livet. Intentionen 

med institutionsvården var att ge omsorg, stöd och utbildning, men också att utöva social 

kontroll då man ansåg att funktionsnedsättningen orsakade svårigheter att leva ett liv som 

andra. Avsikten med att placera dessa människor på institution var att skydda dem från 

samhället men också för att skydda samhället från denna grupp av människor (Bengtsson, 

2004; Regeringens proposition 1999:/2000:79). 

 

I slutet av 1960-talet introducerade Nirje (2003) normaliseringsprincipen för personer med 

funktionsnedsättning. Principen var från början en reaktion på institutionsvården för personer 

med funktionsnedsättning. Utgångspunkten var att institutionsboendet skiljde personer med 

funktionsnedsättning från andra och gav dem ett liv med sämre levnadsvillkor än övriga i 

samhället. Det grundläggande målet med normaliseringsprincipen var att alla personer med 

funktionsnedsättning, oavsett funktionstillstånd, skulle få möjligheten att leva ett liv så likt 

vilken samhällsmedborgare som helst. Normaliseringsprincipen strävade inte efter en 

förändring av individen eller att personer med funktionsnedsättning skulle ”göras normala”, 

de skulle snarare ges samma förutsättningar till jämlika levnadsvillkor i det vardagliga livet. 

Detta innebar i praktiken att personer med funktionsnedsättning likt andra 

samhällsmedborgare ska få stiga upp och bli klädda varje dag, de ska få inta sina måltider 

under normala förhållanden och få möjlighet att delta i aktiviteter och fritidssysselsättningar. 

Normaliseringsprincipen innebär också att den enskildes egna val, önskemål och krav ska 

respekteras och beaktas så långt som det är möjligt. 

 

Ett steg mot mer jämlika levnadsvillkor var att reformera institutionsvården. Genom att göra 

institutionerna mer hemlika förväntades tillvaron för personer med funktionsnedsättning på 

institution bli mer lik den övriga befolkningens tillvaro. Ambitionen att personer med 

funktionsnedsättning skulle leva ett normalt liv verkade inte gå att förverkliga inom ramen för 

institutionsvården och synsättet på att det var samhället som inte var anpassat för personer 

med funktionsnedsättning tog fart. Det var inte förrän på 1970-talet som institutionsvården 

började ifrågasättas för att senare helt avvecklas. Under denna tid startade en strid för att 
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människor med funktionsnedsättning skulle ha rätt till att bestämma över sitt eget liv och 

själva bestämma vilket stöd de var i behov av. De skulle också ha rätt till att vara en del av det 

öppna samhället och kunna leva ett liv som andra i samhället (Bengtsson 2004; Tideman, 

2004). År 1972 fastslås Handikappförbundens Centralkommitté (HCK): "Handikapp är i stor 

utsträckning en följd av brister i samhället. Därför kan handikapp elimineras. Det gör man 

genom att förändra samhället." (Regeringens proposition 1999:/200:79, s. 11). Begreppet 

handikapp är vidare ett begrepp som fasats ut ur dagens språkbruk eftersom att begreppet inte 

längre överensstämmer med dagens syn på funktionsnedsättning och den full delaktighet i 

samhällslivet (Gustavsson & Szönyi, 2004). 

 

1.4 Funktionshinderpolitiken 
När personer med funktionsnedsättning började accepteras som enskilda individer med en 

egen vilja och autonomi började arbetet för att beakta deras lika värde även på den politiska 

arenan. Ett av de mest avgörande arbetena för funktionshinderpolitikens utformning startade 

år 1989 när Sverige inledde ett arbete inom Förenta Nationerna [FN] för att få igenom 

internationella regler om funktionsnedsatta personers rätt till delaktighet och jämlikhet. 

Arbetet resulterade i ett antal standardregler för att säkerställa att människor med 

funktionsnedsättning som medborgare har samma rättigheter och skyldigheter som andra 

medborgare i samhället. Reglerna antogs av FN:s generalförsamling år 1993 och bestod av 22 

standardregler. Dessa regler gav konkreta förslag för hur ett land kan skapa ett tillgängligt 

samhälle för alla oavsett funktionsnedsättning (Molin, 2004; Regeringskansliet, 2008). 

 

År 2009 ersattes FN:s standardregler med konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Den nya konventionen utgör en fortsättning på arbetet inom FN för att 

få till stånd internationella regler om funktionshindrade personers rätt till delaktighet och 

jämlikhet (Regeringskansliet, 2008). Konventionen utarbetades till att bestå av 50 artiklar för 

att garantera att personer som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv 

och delta i samhällslivet på samma sätt som andra. Artiklarna grundar sig i de mänskliga 

rättigheterna och tydliggör vad som krävs för att de ska efterföljas (FN-konventionen, 2008). 

De grundläggande principerna i konventionen är jämlikhet och icke-diskriminering som 

Sveriges offentliga verksamheter har skyldighet att följa. Målet med konventionen är att 

Sveriges funktionshinderpolitik, med hjälp av artiklarna i konventionen, ska göra att jämlika 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet uppnås för personer med 

funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 2015).  

 

1.5 Delaktighetsmodellen  
I denna studie är Delaktighetsmodellen central och de som tagit initiativ till att utveckla 

arbetsmetoden är Greger Nyberg som är ansvarig för handikappfrågor inom FoU Skåne 

[Kommunförbundet Skåne] och forskaren Ann-Christine Gullacksen, filosofie doktor i socialt 

arbete vid Malmö högskola. Båda har erfarenheter från verksamheter och forskning där 

brukares delaktighet och inflytande är i fokus. Delaktighetsmodellen tog sin början och 

utformades år 2007 efter ett seminarium om empowerment och brukarinflytande vid FoU 

Skåne. Den målgrupp som varit i fokus för arbetsmetoden, dess grundande och utveckling är 

personer som har ett omfattande behov av stöd och service genom LSS-lagstiftningen, till 

exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning. I arbetet med att ta fram 

Delaktighetsmodellen som arbetsmetod har både personal och brukare varit delaktiga och det 
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har tagits hänsyn till att brukare har olika behov av stöd, vad gäller de samtal som ingår i 

arbetsmetoden, så kallade träffar (Delaktighetsmodellen Skåneteamet, 2017; Gullacksen, 

2010). 

 

Intentionen med Delaktighetsmodellen är att stödja brukarnas förmåga att självständigt 

uttrycka sina behov och önskemål samt att öka deras möjlighet till inflytande över sina liv, 

valmöjligheter och vardagssituation. Arbetsmetoden bygger på dialogsamtal (se figur 1) 

mellan personal och brukare. Brukare träffas för sig, och personal för sig och de skickar 

frågor mellan sig som de diskuterar under samtalen. Samtalen utgår från ett redan förbestämt 

tema som har fokus på brukarna. Till varje träff kommer ett vägledarpar som håller i 

samtalen. Vägledarna får inte vara personal till brukarna, utan ska komma utifrån, exempelvis 

från en annan verksamhet. Delaktighetsmodellens träffar startar med en brukarträff där 

brukarna tillsammans med vägledarna formulerar frågor till personalen. Personalen diskuterar 

i sin tur brukarnas frågor under sin träff med vägledarna vid ett annat tillfälle. Personalen får 

under sin träff med vägledarna också formulera frågor till brukarna. Brukarna har vid ett 

senare tillfälle en andra brukarträff tillsammans med vägledarna där de diskuterar de frågor 

som personalen har formulerat. Sedan diskuteras om fler träffar behöver genomföras. Om 

inga fler träffar behöver ske träffas brukare, personal och vägledare gemensamt för att 

diskutera det som framkommit under föregående träffar. Även chefen för boendet är inbjuden 

till den gemensamma träffen så att denne kan vara med och ta del av det som diskuterats 

under träffarna. När samtliga träffar är genomförda, från den första brukarträffen till den 

avslutande gemensamma träffen, sägs att en delaktighetsslinga är genomförd (Gullacksen, 

2010; Socialstyrelsen, 2017). Efter att delaktighetsslingan är genomförd har det blivit allt 

vanligare att vägledare erbjuder enheten en uppföljningsträff. Denna uppföljningsträff ingår 

numera ofta som en del i delaktighetsslingan för att följa upp om de konkreta förslag som 

uppkommit under de tidigare diskussionerna lett till några konkreta resultat. Vägledarna ska 

efter genomförd uppföljningsträff lämna en rapport till berörda chefer som sedan tar över 

ansvaret att vidta åtgärder (Hejdedahl, 2014). 

 

 
Figur 1. Delaktighetsmodellens utförande (Delaktighetsmodellen, u.å) 
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1.6 Problemformulering 
I LSS, som ingår i socialtjänstens arbete, framgår som tidigare nämnt att verksamheter som 

berörs av denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet samt 

att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva som alla andra. Begreppet 

delaktighet har visat sig vara svårt att förstå för personal som arbetar inom 

funktionshinderomsorgen och det är därför viktigt att varje organisation definierar och 

förhåller sig till begreppet och dess innebörd. Detta för att samtliga som arbetar inom 

organisationen ska kunna förstå delaktighet på ett likartat sätt för att kunna arbeta efter de 

funktionshinderpolitiska mål som finns uppsatta om delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. Alla som arbetar inom en och samma organisation behöver ha samma 

uppfattning om vad delaktighet innebär för att det ska vara möjligt att arbeta efter samma mål 

(Kåhlin, 2015; Talman, 2018). Trots att delaktighet och jämlika levnadsvillkor för personer 

med funktionsnedsättning finns instiftat i lagen finns inga garantier för att detta hörsammas. 

Även om situationen för personer med funktionsnedsättning på många plan blivit bättre än 

vad den tidigare varit visar forskning att denna målgrupp har en begränsad möjlighet att fatta 

beslut som berör deras eget liv. Det är därmed av vikt att personer med funktionsnedsättning 

får stöd från sin omgivning och att personal hjälper målgruppen att främja sitt 

självbestämmande (Carter, Munro & Matin, 2013; Hillman et al., 2013). 

  

För att ge personer med funktionsnedsättning större möjligheter att uttrycka sina behov och 

önskemål har arbetsmetoden Delaktighetsmodellen utvecklats. Delaktighetsmodellen syftar 

till att stödja personernas förmåga att självständigt uttrycka sina behov och önskemål samt 

öka möjligheterna till inflytande över sina liv (Gullacksen, 2010; Socialstyrelsen, 2017). 

Degerfors kommun är en av Sveriges kommuner som har antagit Delaktighetsmodellen som 

arbetsmetod inom LSS-verksamheterna. Den infördes år 2014 och sedan dess har ingen 

utvärdering av arbetsmetoden genomförts. Då Delaktighetsmodellen syftar till att öka 

brukarnas delaktighet och inflytande över sina liv, är det relevant att undersöka hur brukarna 

uppfattar sina möjligheter till delaktighet och inflytande och hur mycket de själva får 

bestämma över sin vardagssituation. Personalens uppfattning av Delaktighetsmodellen som 

arbetsmetod är heller inte studerad. Då socialt omsorgsarbete med personer som har 

funktionsnedsättning är en viktig del av det sociala arbetet är det därför väl motiverat att 

studera hur brukare och personal inom verksamheterna uppfattar arbetet med arbetsmetoden 

och om intentionen med den efterlevs. 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera vilka erfarenheter personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, bosatta på gruppbostäder i Degerfors kommun, har av 

Delaktighetsmodellen samt hur de upplever sin egen möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Syftet är också att studera vilka erfarenheter personalen på gruppbostäderna har av 

Delaktighetsmodellen som arbetsmetod. Syftet specificeras i följande frågeställningar: 

 

- Vad har brukare för erfarenheter av Delaktighetsmodellen? 

- Hur upplever brukarna sin egen möjlighet till delaktighet och inflytande? 

- Vad har personalen för erfarenheter av Delaktighetsmodellen som arbetsmetod? 
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2. Tidigare forskning 
Nedan beskrivs en sammanställning av aktuell forskning som berör delaktighet för personer 

med funktionsnedsättning, tidigare utvärderingar av Delaktighetsmodellen samt 

kunskapsläget beträffande relationen mellan brukare och personal.  

2.1 Funktionsnedsättning och delaktighet 
I tidigare studier som påträffats inom funktionshinderområdet framkommer det att den 

forskning som finns om delaktighet och inflytande är bristfällig och att fler studier borde 

belysa hur personer med funktionsnedsättning själva upplever sin egen möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Gemensamt för samtliga studier var att de fokuserade på att ta reda 

på funktionsnedsatta personers erfarenheter, upplevelser respektive syn på delaktighet, 

inflytande och självbestämmande. Även om situationen för personer med 

funktionsnedsättning på många plan blivit bättre än vad den har varit visar forskning att denna 

målgrupp har en begränsad möjlighet att fatta beslut som berör deras eget liv. I studierna av 

Gjermestad, Luteberget, Midjo & Witsø (2017), Hammel (2008) och Hjelle (2011) 

framkommer det att personer med funktionsnedsättning har en önskan om att vara jämlika, att 

leva ett liv precis som vem som helst, att värderas på samma sätt som andra, att inkluderas 

och ha friheten att göra egna val. Björnsdóttir (2015) framhåller delaktighet som starkt 

förknippat med val, kontroll och en känsla av personlig makt. För att kunna göra val i livet 

måste personen veta om sina möjligheter och rättigheter. Samma studie visar också på att 

personer med funktionsnedsättning ofta saknar tillgång till relevant information, vilket leder 

till en begränsad möjlighet till självbestämmande. I studierna av Carter et al., (2013) och 

Hillman et al., (2013) framkommer vikten av att personer med funktionsnedsättning får stöd 

från sin omgivning, både från närstående likväl som yrkesverksamma. Det är viktigt att 

närstående och personal hjälper målgruppen att främja sitt självbestämmande. 

 

Resultaten av studien av Hjelle (2011) visar på att personer med funktionsnedsättning har en 

begränsad möjlighet att vara delaktiga samt att de har erfarenheter av att inte blir tagna på 

allvar. Dessa brister gav upphov till känslor av att vara utesluten, att vara 

andrahandsmedborgare och att inte tillhöra en gemenskap. I studierna av Badia, Orgaz, 

Verdugo och Ullán (2013) och Gjermestad et al.,(2017) framkommer det att många av dessa 

personer kan tänka sig att ha ett volontärsarbete då de menar att det får dem att känna sig som 

en del av gemenskapen i samhället. Resultaten av studierna av Jang, Mortimer, Haley och 

Borenstein Graves (2004) och Taheri, Perry och Minnes (2016) visar på att det är viktigt att 

personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i sociala aktiviteter oavsett ålder. I 

studierna av Badia et al., (2013) och Talman (2018) visar det sig att personer med 

funktionsnedsättning många gånger deltar i olika aktiviteter, men att dessa aktiviteter inte är 

sådana de har haft möjlighet att välja själva. De fritidsaktiviteter som erbjuds till dessa 

personer är ofta av samma slag och det finns inte så många att välja på. 

 

I resultat av studierna av Kåhlin (2015) och Talman (2018) framkommer det att delaktighet är 

ett abstrakt begrepp som inte är helt lätt att hantera för personal som arbetar inom 

funktionshinderomsorgen. Brukarna som ingick i studierna påvisade att de kände sig delaktiga 

när personalen lyssnade på deras önskemål och att de fick hjälp med att uttrycka sina 

synpunkter. Men när allt kom omkring var brukarna inte delaktiga i de avgörande slutgiltiga 

besluten och hade därmed inte makten att påverka sin egen situation. En möjlig baksida av att 

brukare och personal har olika uppfattningar om brukarnas delaktighet kan vara att brukarna 
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inte får det stöd de förväntar sig. Eftersom delaktighet är ett komplext begrepp är det viktigt 

att alla som arbetar inom en organisation, oavsett befattning, förstår begreppet på samma sätt 

för att kunna möta de funktionshinderspolitiska målen som finns uppsatta om delaktighet i 

samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. De behöver också ha en likartad 

uppfattning om vad delaktighet innebär för att kunna arbeta mot samma mål inom 

organisationen och de bör erbjudas utbildningar där personal får lära sig att förändra 

förhållningssätt om förmågor hos personer med funktionsnedsättning. 

 

2.2 Tidigare utvärderingar av Delaktighetsmodellen 
Det har tidigare gjorts två utvärderingar av Delaktighetsmodellen och en mer omfattande 

uppföljning. Ingen av dessa studier har haft någon kontrollgrupp och det går inte att bedöma 

effekterna av arbetsmetoden. Goda resultat och erfarenheter av arbetet med 

delaktighetsslingorna rapporteras i de studier som gjorts. Det är dock oklart vilka 

kompletterande insatser som gjorts för de brukare som inte kunnat delta i 

delaktighetsslingorna till följd av exempelvis omfattande kognitiva och kommunikativa 

stödbehov eller av andra skäl inte velat delta (Socialstyrelsen, 2017). 

  

Under Delaktighetsmodellens utveckling har det genomförts tre utvärderingar med avsikten 

att ge svar på om arbetsmetoden påverkar brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande 

över sina liv. Resultaten av utvärderingarna tyder på att Delaktighetsmodellen ger stöd för att 

utveckla ett förhållningssätt som stärker brukarnas delaktighet och inflytande. Brukarna tar 

mer egna initiativ, ifrågasätter att andra personer vill bestämma över dem, de begär att få svar 

på sina frågor och har ett ökat socialt utbyte med varandra. Vägledarna har en betydelsefull 

roll där deras engagemang, erfarenhet och förmåga att skapa trygghet blir betydelsefullt för 

brukarträffarnas utfall. Avgörande för att Delaktighetsmodellen ska få effekt är att personalen 

stödjer den självkänsla som brukarna med stöd av varandra och vägledare börjat bygga upp. 

Andra avgörande faktorer är personalens och chefens engagemang och förhållningssätt. 

Viktigt för användarnas engagemang och uthållighet är att arbetet med Delaktighetsmodellen 

inte får “rinna ut i sanden”. Det är viktigt att dokumentera och kontinuerligt följa upp 

delaktighetsslingornas resultat för att påvisa effekterna av metoden. För att 

Delaktighetsmodellen ska få full effekt krävs det också att organisationen, ledningen, chefen 

och personal är medvetna om Delaktighetsmodellen syfte och att arbetsmetoden innebär ett 

långsiktigt arbete. Den närmaste chefens engagemang och tilltro till arbetssättet, verkar vara 

det som avgör om Delaktighetsmodellen blir ett stöd för personalen i att utveckla ett stödjande 

förhållningssätt. Detta kan vara viktigt att vara medveten om innan man engagerar 

verksamhetens brukare och personal (Hejdedahl, 2010, 2011, 2014). 

 

Det har visat sig att vägledarna ibland möts av motstånd från personal. Personalen anser 

många gånger att brukarna redan har full delaktighet och tycker därmed inte att de behöver 

ökat inflytande genom Delaktighetsmodellen. En orsak till personalens motstånd gentemot 

vägledarna kan grundas i att personalen känner att de är tvingade att delta i 

delaktighetsslingorna eftersom det är en del av deras arbete. Det kan också bero på att de 

känner att de inte har fått förbereda sig eller att de inte har fått tillräckligt med information 

innan. Ibland upplever personalen att de har arbetat länge inom området och att de därmed har 

tillräckligt med kunskap och att arbetsmetoden då inte tillför något nytt. För att undvika detta 

har det visat sig att det är viktigt att personalen får full information om vad arbetsmetoden 

innebär och att chefen deltar vid detta tillfälle. För att Delaktighetsmodellen ska mottas på ett 
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bra sätt är det också viktigt att den första delaktighetsslingan som genomförs på ett nytt ställe 

fullbordas på ett bra sätt (Hejdedahl, 2010, 2011, 2014). 
 

2.3 Relation mellan brukare och personal 
Det är vanligt att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa och levnadsvillkor än 

den övriga befolkningen och en orsak till detta tros vara ett litet socialt nätverk (Collén, 

2018). De sociala relationer som dessa personer har till andra människor är ofta relationer som 

de inte har valt själva. Det är exempelvis vanligt att de närmaste relationerna till andra 

människor består av boendepersonal, LSS-handläggare eller socialsekreterare, vilket inte är 

självvalda relationer utan så kallade betalda relationer (Collén, 2018; Tideman, 2004). För 

människor i allmänhet är sociala relationer och umgänge med andra en stor anledning till att 

känna tillfredsställelse i livet och det sociala nätverket ger stöd och skydd. För personer med 

funktionsnedsättning kan sociala relationer istället orsaka stress som kan bero på samhällets 

attityder gentemot personer med funktionsnedsättning och deras svårigheter i det sociala livet. 

Följaktligen är det därav av stor vikt att personal och andra yrkesverksamma inom 

funktionshinderområdet ges möjlighet att upprätthålla de relationer som de har skapat med 

brukarna. För att personalen ska kunna skapa en trygg relation till brukarna krävs empati från 

personalens sida och det är viktigt att personalen visar respekt mot brukarnas integritet och 

självbestämmanderätt (Collén, 2018).  

 

För att kunna bygga en relation mellan brukare och personal är det viktigt att detta sker 

långsamt och att det tillåts att ta tid, då det hos brukarna kan finnas en oro och rädsla inför 

relationsskapandet (Collén, 2018; Ellem, O'Connor, Wilson & Williams, 2013). Brukarna kan 

ha svårt för att uttrycka sig och visa vad de känner. Det är därmed viktigt att personalen är 

lyhörd och uppmärksam på brukarnas känslor så att relationsskapandet kan ske utefter 

brukarens egna önskemål. En viktig aspekt i relationsbyggandet är också att personalen ser 

hela personen och inte funktionsnedsättningen specifikt. Brukarna själva har önskemål om 

personalens förhållningssätt och vill att de ska vara trevliga och enkla, vara väl kända för 

brukarna, arbeta tillsammans med brukarna och underlätta självbestämmande. Personalen bör 

stärka brukarnas egna förmågor och inneboende resurser som de besitter samt stärka dem i att 

ta egna beslut som rör sitt eget liv (Collén, 2018). Det är också av stor betydelse att personal 

stödjer brukarna i beslut de själva tar för att brukarna ska få insikt i vilka konsekvenser 

besluten kan leda till, såväl positiva som negativa (Meininger, 2001). 

 

Sammanfattningsvis påvisar tidigare forskning att möjligheterna att själva fatta beslut över 

sådant som rör det egna livet, är inskränkt för personer som har funktionsnedsättning. 

Samtidigt som möjligheterna till självbestämmande är begränsade vill de här personerna mest 

av allt leva sitt liv som alla andra. Det är viktigt att närstående hjälper till att främja 

självbestämmandet eftersom denna målgrupp ofta saknar information om vilka möjligheter 

och rättigheter som finns. Personer med funktionsnedsättningar har ofta ett litet socialt 

nätverk och deras relationer är vanligtvis inte självvalda utan består av exempelvis 

boendepersonal, handläggare eller socialsekreterare. De yrkesverksamma behöver därför 

försöka upprätthålla de relationer de skapat sinsemellan. Personer med funktionsnedsättning 

känner ofta att de inte tillhör någon gemenskap utan istället har de en känsla av att vara 

uteslutna. Därför är det viktigt att de får utföra sociala aktiviteter för att möjligheten till att 

vara en del av en gemenskap främjas. Det är också viktigt att de själva får välja vilka 

aktiviteter de ska vara med i eftersom det är vanligt att någon annan bestämmer detta. Det 

finns heller inte många aktiviteter att välja på, utan det är ofta aktiviteter av samma sort. Idag 
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finns det inte mycket forskning som fokuserar på hur personer med funktionsnedsättning 

upplever delaktighet och självbestämmande och därför behövs mer forskning inom området.  
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3. Teorier och begrepp 
Nedan beskrivs studiens teoretiska begrepp som ligger till grund för analysen. 

3.1 Empowerment   
Begreppet empowerment har blivit ett ord som används mer och mer i många verksamheter 

inom socialt arbete. Begreppet infördes från början i USA och än idag finns det ingen bra 

översättning till det svenska språket, men trots det används begreppet ofta i Sverige. Att 

begreppet blivit populärt kan bero på att det innefattar ordet power som står för styrka, makt 

och kraft. Empowerment kan också innebära företeelser och egenskaper som exempelvis 

självtillit, stolthet, delaktighet, egenkontroll, medborgarskap och deltagande (Askheim & 

Starrin, 2007). Rønning (2007) beskriver att empowerment syftar till att stärka enskilda 

individer och utsatta grupper i samhället och begreppet kan därför förstås på både individ- och 

gruppnivå. På individnivå kan det innebära att stärka människors makt över sitt eget liv, det 

vill säga egenmakt och självbestämmande (Rønning, 2007). På gruppnivå kan det handla om 

kollektiv empowerment som kan liknas vid att människor som är socialt utsatta går ihop till 

ett kollektiv för att kämpa för sitt människovärde och sin värdighet. Det kan innebära att 

individer går in i en social rörelse för att få sina röster hörda och vinna respekt i samhället. På 

så sätt visar man upp det som tidigare skulle döljas. För att utsatta grupper ska bli inkluderade 

och vinna förtroende i samhället, är det en förutsättning att människor som ses som socialt 

accepterade, stöttar dessa personer i deras kamp att bli en del av samhället (Starrin, 2007). 

 

Empowerment grundar sig i att se alla människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar, 

värdera människors lika värde och att synliggöra och förändra maktstrukturer i samhället. Att 

se alla människor som kapabla om de ges rätt förutsättningar innebär att fokusera på 

människors styrkor som de besitter och att uppmuntra till eget ansvar och att göra saker på 

egen hand. Det vill säga att man är en deltagare istället för mottagare av exempelvis 

behandling, stöd och insatser av olika slag. Det som är viktigt att tänka på när människor 

uppmuntras att ta eget ansvar är att berätta vilka ramar som finns att förhålla sig till och vad 

som faktiskt går att genomföra och inte, annars finns risk att dold maktutövning påvisas. Att 

fokusera på alla individers lika värde och rättigheter innebär att det är vanligt att utsatta 

grupper av människor, varit med om förödmjukelser och besvikelser som kan ha lett till att de 

fått dåligt självförtroende och upplever att de är mindre värda än andra människor. Det är då 

viktigt att dessa människor blir stärkta i att alla har samma värde och rättigheter oavsett 

olikheter. Istället kan olikheterna tas tillvara på och visa att det kan vara en tillgång istället för 

ett hinder (Tengqvist, 2007). 

 

Personer med funktionsnedsättning saknar många gånger makt och inflytande över sitt eget 

liv. Ett sätt att synliggöra och förändra maktstrukturer kan innebära att dessa grupper ges 

möjlighet att själva kunna påverka de verksamheter de är aktiva i. Ett sätt att göra det är att 

verksamheterna försöker öka dessa människors medvetenhet om hur maktstrukturer påverkar 

deras livssituation, och att synliggöra makt och maktlöshet för att känslan av hjälplöshet ska 

kunna försvinna (Tengqvist, 2007). Rådande maktförhållanden som finns i samhället idag kan 

endast förändras om de som besitter makten, konkret överför delar av den till underordnade 

grupper av människor. Alternativt kan det ske genom att de som är i behov av mer makt själva 

strider för att få större inflytande. Det kan handla om att brukare inom exempelvis 

funktionshinderområdet får vara med och bestämma kring beslut som tas om deras egen 

livssituation. Det innebär i sin tur att den som har befogenheter att ta dessa beslut, minskar sin 
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egen beslutanderätt för att istället överföra den till brukaren, vilket ger brukaren ökat 

inflytande (Rønning, 2007). 

 

3.2 Delaktighet 
I Norstedts ordlista (2003) anges att delaktighet betyder att delta i något. Detta förklaras 

vidare som att alla får vara med och delta på lika villkor. I Svensk ordbok (1986) 

framkommer det att delaktigheten förutsätter en interaktion mellan minst två individer eller 

företeelser. Detta kan exempelvis betyda att vara närvarande i en social gemenskap. En social 

gemenskap kan liknas vid en diskussion där alla som är närvarande kan komma till tals och 

där alla blir lyssnade på. Enligt Socialstyrelsen (2017) handlar delaktighet i vid mening om 

engagemang i en livssituation där det enbart är den enskilde själv som kan bedöma sin 

delaktighet, samtidigt som upplevelsen av delaktighet påverkas av sambandet mellan 

individen och dess omgivning. Genom att låta människor göra egna val utifrån egna intressen 

skapas förutsättningar för att individen ska uppleva sin egen delaktighet som fördelaktig i ett 

led att uppnå makt över sitt eget liv.  

 

Socialstyrelsen (2017) redogör för att delaktighet är ett betydande begrepp inom 

funktionshinderområdet som ofta beskrivs i konventioner, lagar och nationella 

handlingsplaner. I FN:s standardregler (som nu är ersatta med FN:s konvention) beskrivs 

delaktighet som ett förlopp som ska leda till att olika områden i samhället blir tillgängliga för 

alla människor och främst för personer som har funktionsnedsättning. Det ska då gälla både 

service, aktiviteter, information samt dokumentation (Molin, 2004). I Regeringens proposition 

2016/17:188 framkommer att det nationella målet för funktionshinderpolitiken innebär full 

delaktighet i samhällslivet för alla människor. Samhället och dess människor behöver därför 

se personer som har funktionsnedsättning som likställda alla andra vad gäller exempelvis 

beslutsfattande som rör den enskilde individen. Delaktighet innebär mer än att endast rådfråga 

den enskilde individen vad denne anser om beslut som fattas. Den enskilde ska på ett 

meningsfullt sätt inkluderas i beslutsfattande processer och denne ska ges möjlighet att själv 

få uttrycka sina åsikter. Delaktighet innebär således att människor själva ska kunna påverka 

sin situation och få uttrycka sina åsikter oavsett vilken karaktär åsikterna är av.  

 

Enligt Molin (2004) kan delaktighet betraktas ur olika dimensioner och infallsvinklar. Ett sätt 

att förstå delaktighet är att operationalisera begreppet till att innefatta orden; aktivitet, 

engagemang, tillhörighet, autonomi, makt och interaktion. Engagemang kan ses som en 

egenskap tillhörande individen och en aktivitet kan förklaras som en persons genomförande 

av en uppgift eller handling. Engagemang tycks således handla om hur personen utför sin 

aktivitet. Att vara delaktig kan sägas vara den främsta förutsättningen för delaktighet. 

Delaktighet kan därmed präglas av att en aktivitet genomförs med ett engagemang. 

Tillhörighet kan liknas vid att tillhöra något, det vill säga känslan av att vara accepterad. För 

att tillhörigheten ska utnyttjas krävs ett engagemang från individens sida. För att individen ska 

kunna bestämma över sin situation och göra självständiga val krävs autonomi. Makt är således 

ett begrepp som kan sägas vara en möjlighet för att få sin vilja igenom. Makt är emellertid 

ingen garanti för delaktighet (men kanske en förutsättning). Att vara fullt delaktig innebär att 

det föreligger ett samspel med omgivningen. Delaktigheten kan därmed se olika ut beroende 

på sammanhang. Exempel på sådana sammanhang kan vara i hemmet, under fritiden eller 

under arbetet/sysselsättning. En ytterligare dimension förklaras som en individs interna och 

externa förutsättningar till delaktighet. Interna förutsättningar förklaras som en individs vilja 
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och förmåga till delaktighet. Externa förutsättningar förklaras som att individen ges tillfälle 

till tillgänglighet (Molin, 2004).  

 

Även Gullacksen (2010) beskriver delaktighet i olika dimensioner. Det kan handla om att den 

egna upplevelsen att tillhöra ett sammanhang, att känna att man kan tillföra någonting och att 

uppleva en viss kontroll. Det kan också vara att uppleva ett samspel med andra där man gör 

saker tillsammans. För att det ska vara möjligt för människor att vara del av ett sammanhang, 

delta i aktiviteter och kunna uttrycka sina behov krävs det att samhället ger individen 

utrymme för detta. Gemensamt för Molin (2004) och Gullacksen (2010) är att de definierar 

delaktighet som ett samband mellan människan och dess sociala och fysiska omgivning. 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer studiens tillvägagångssätt att beskrivas. Nedan kommer 

datainsamlingsmetod, urvalsmetod och konstruktion av intervjuguide och enkät att 

presenteras. Vidare kommer bearbetningen av det insamlade datamaterialet samt analysarbetet 

att redogöras. Avslutningsvis beskrivs studiens tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

samt en redogörelse för studiens etiska överväganden.   

4.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen till denna studie gjordes i databaserna Social services abstract, 

Sociological abstracts och ASSIA: Applied social sciences index and abstracts. 

Litteratursökningen gjordes utifrån sökorden funktionsnedsatt (disabled), 

funktionsnedsättning (disability/ies, renal function), intellektuell funktionsnedsättning 

(intellectual disability), samhälle (society, community), självbestämmande (self-

determination, autonomy), delaktighet (participation), självständighet (independence), 

inflytande (influence, impact), vardagsliv (everyday life) samt empowerment.  

Litteratursökningen har innefattat artiklar på både svenska och engelska där endast artiklar 

som var peer-reviewed granskade inkluderades. En avgränsning som gjordes var att ingen av 

artiklarna fick vara publicerade före år 2000 samt att sökningarna begränsades till att enbart 

innehålla forskning om personer i vuxen ålder. Någon begränsning avseende kön har inte 

tagits i beaktning för att få så bred överblick som möjligt över målgruppen. 

Litteratursökningen har också innefattat tidigare utvärderingar av Delaktighetsmodellen. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Det övergripande syftet med studien var att studera vilka erfarenheter personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, bosatta på gruppbostäder i Degerfors kommun, har av 

Delaktighetsmodellen samt hur de upplever sin egen möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Syftet var också att studera vilka erfarenheter personalen på gruppbostäderna har av 

Delaktighetsmodellen som arbetsmetod. För att försöka få en förståelse för hur brukarna 

uppfattar arbetet med Delaktighetsmodellen har fem semistrukturerade intervjuer genomförts 

med brukare från två olika gruppbostäder. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren 

använder sig av en intervjuguide (bilaga 3) med förhållandevis specifika teman med ett antal 

förberedda frågor som ska beröras. Under intervjuerna får intervjupersonerna utrymme att 

formulera sina svar fritt och frågorna behöver inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden. Intervjumetoden ger även forskaren utrymme att ställa ytterligare frågor som 

uppkommer i samband med intervjun och som inte finns i den redan förberedda 

intervjuguiden (Nilsson, 2014).  

 

För att få en förståelse för vad personalen vid gruppbostäderna har för åsikter och erfarenheter 

av Delaktighetsmodellen som arbetsmetod har en webbaserad enkät använts (bilaga 4). Enligt 

Bryman (2018) är det viktigt att enkäten är utformad efter studiens syfte och frågeställningar. 

Frågorna i enkäten kan vidare vara både öppna och slutna beroende på syftet med studien. 

Enkäten i denna studie bestod av både öppna och slutna frågor. Varje fråga kunde besvaras 

med: ja, nej eller vet ej. Det fanns också möjlighet att lämna egna synpunkter om 

respondenterna ansåg att deras svar inte stämde överens med svarsalternativen eller om de 
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ville utveckla något svar. Genom att personalen fick besvara enkäten gav det en överblick 

över deras erfarenheter av arbetsmetoden.  

 

4.3 Urval av respondenter 
I Degerfors kommun finns det sammanlagt sju boenden inom funktionshinderomsorgen där 

totalt 70 personer arbetar. Vi valde att avgränsa studien till att innefatta gruppbostäder för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, eftersom dessa boenden har arbetat längst 

med Delaktighetsmodellen. I Degerfors kommun finns det totalt fyra stycken gruppbostäder 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning. En av gruppbostäderna exkluderades på 

grund av att brukarna som bor där har så grava funktionsnedsättningar att detta boende inte 

aktivt arbetar med Delaktighetsmodellen. I de tre utvalda gruppbostäderna finns sammanlagt 

18 brukare och 24 personal till antalet. Åldern på brukarna varierar mellan 25–60 år. 

Informanterna i studien var mellan 25–50 år och hade bott på gruppbostäderna mellan fyra 

och sju år.  

Intentionen var att intervjua två brukare per gruppbostad. För att komma i kontakt med 

brukare användes ett målstyrt urval. Bryman (2018) förklarar att målstyrda urval företrädesvis 

kan användas i studier där forskaren vill välja ut respondenter som har en direkt koppling till 

studiens problemformulering. Detta innebar att brukare med intellektuell 

funktionsnedsättning, som har erfarenhet av Delaktighetsmodellen och som är bosatta på en 

gruppbostad i Degerfors kommun blev utvalda till att delta i studien. En förutsättning var att 

de utvalda respondenterna skulle ha förmågan att veta vad det innebär att ingå i en studie samt 

att de har möjlighet och förmåga att besvara frågor i en intervju. Vi fick hjälp av 

enhetscheferna inom funktionshinderomsorgen att identifiera de brukare som skulle kunna 

tänkas vara lämpliga att ställa upp på en intervju.  

 

För att komma i kontakt med brukarna skickades ett informationsbrev till gruppbostäderna 

(bilaga 1). I informationsbrevet framgick studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Det 

framgick också att personalen skulle fråga de utvalda brukarna om de var intresserade av att 

delta i en intervju. Då vi inte fick någon respons på informationsbrevet ringde vi upp samtliga 

gruppbostäder och frågade om de brukare som blivit utvalda att ingå i studien blivit 

informerade om studien. I kontakt med två av de tilltänkta gruppbostäderna framkom det att 

brukarna ville ställa upp på en intervju. I kontakt med det tredje boendet framgick det att 

personalgruppen beslutat att de två tilltänkta brukarna inte var lämpliga att intervjua på grund 

av att deras funktionsnedsättning var för grav. Kontakt togs därmed med de andra 

gruppbostäderna igen för att efterfråga om det möjligtvis fanns någon ytterligare brukare som 

kunde vara lämplig att delta i en intervju. I kontakt med den ena gruppbostaden framkom det 

att de fanns ytterligare en brukare som var intresserad att delta i en intervju. Sammantaget 

intervjuades fem brukare.  

 

Avsikten var att låta hela personalstyrkan (n 24) på tre gruppbostäder besvara en elektronisk 

enkät. För att komma i kontakt med boendepersonalen användes en totalundersökning. En 

totalundersökning avser att undersöka hela den undersökta populationen (Paten & Bo, 2011). 

Detta innebar att samtlig personal på vardera gruppbostad fick möjligheten att besvara 

enkäten och därmed ingå i studien. Vi erhöll personalens mejladresser genom att kontakta 

chefen för gruppbostäderna som i sin tur bad personalen att skicka sina mejladresser till oss. 

Ett informationsbrev (bilaga 2) och en länk till enkäten skickades ut till personalen via mejl. I 

informationsbrevet framgick studiens syfte och information om enkäten. Kort efter att vi 
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mejlat ut informationsbrevet och enkäten meddelade en personal att hen valt att avstå från att 

besvara enkäten eftersom att hen endast arbetar natt och därmed inte är delaktig i 

Delaktighetsmodellen. Under svarsperioden skickades två påminnelser ut om enkäten. När 

enkäten avslutades hade 12 av 24 i personalen besvarat enkäten, vilket innebär en 

svarsfrekvens på 50 procent. 
 

4.4 Konstruktion av intervjuguide 
Utformningen av intervjuguiden (bilaga 3) utgick från enkätfrågor som förekom i tidigare 

utvärderingar av Delaktighetsmodellen (Hejdedahl, 2010, 2011, 2014). Eftersom frågorna var 

ämnade till en enkät, omformulerades frågorna till att passa en intervju. Frågorna var i de 

tidigare utvärderingarna, utformade för personal varav frågorna formulerades om till att passa 

brukare. Intervjufrågorna sorterades sedan in i olika frågeteman som (delaktighet), (träffar) 

och (delaktighet i vardagslivet). För att komma fram till hur frågorna skulle formuleras, 

testades frågorna genom att utomstående fick besvara dem.  

 

4.5 Konstruktion av enkät  
Utformningen av enkäten (bilaga 4) inleddes med att läsa igenom tidigare utvärderingar av 

Delaktighetsmodellen (Hejdedahl, 2010, 2011, 2014). I dessa tidigare utvärderingar har 

författaren använt sig av enkätfrågor för att utforska personalens upplevelser av 

Delaktighetsmodellen. Eftersom denna studie hade samma intention som utvärderingarna, 

omformulerades en del av dessa enkätfrågor till att passa denna studie, medan andra valdes 

bort. Enkätfrågorna sorterades in i frågeteman som: (brukares delaktighet och inflytande), 

(förhållningssätt i arbetet) och (delaktighetsmodellen som arbetsmetod). Enkätfrågorna 

innefattade tre svarsalternativ: Ja, Nej och Vet ej. Till samtliga frågor fanns det ett öppet 

svarsalternativ. Förutom dessa frågor innehöll enkäten inledande frågor som exempelvis 

ålder, kön, utbildningsnivå och hur många år personen arbetat med Delaktighetsmodellen. 

Enkäten avslutades med en öppen fråga som gav personalen utrymme att framföra ytterligare 

erfarenheter av Delaktighetsmodellen som inte berörts i tidigare frågor. Innan enkäten 

skickades ut till personal på gruppbostäderna testades denna enkät av utomstående.  

 

4.6 Bearbetning av data och analysmetod 
För att analysera intervjuerna som genomfördes med brukarna har en narrativ ansats legat till 

grund för analysen. Ett narrativ betyder en historia. Narrativ analys innebär att skapa mening 

och sammanhang i det intervjupersoner berättar. Med hjälp av berättelsen skapas ett 

sammanhang som ger underlag för en förståelse. Det finns inte en enskild narrativ 

analysmetod utan flera kompletterande som alla bygger på de filosofiska och teoretiska 

grundvalen att mänskligt förstående har en narrativ form. Den form av narrativ analysmetod 

som använts bygger på att behålla helheten i datamaterialet. Detta innebär att forskaren 

analyserar berättelsen och att analysen leder till att försöka förstå vad som karaktäriserar 

berättelsen som helhet och synliggör den grundläggande handlingen i det intervjupersonen 

berättar. Datamaterialet hålls hela tiden ihop samtidigt som analysen sker i 

överrensstämmelsen mellan helheten och datamaterialets olika delar. Vid de fall där 

intervjupersonens berättelse inte kommer naturligt utan är berättad utifrån flera olika episoder 

i personens liv, kan forskaren själv skapa en sammanhängande berättelse utifrån vad som 
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framkommer i intervjun. Således blir intervjun rekonstruerad av forskaren som kan skapa en 

tätare och mer sammanhängande berättelse än den som berättas under intervjun (Jonsson, 

Heuchemer & Josephsson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). 

  

Intervjuerna tog mellan 20 och 50 minuter att genomföra. I enlighet med Jonsson, Heuchemer 

& Josephsson (2012) inleddes analysarbetet med att transkribera intervjuerna. 

Transkriberingarna sammanfattades sedan till att innefatta det mest centrala, samtidigt som vi 

var noggranna med att behålla citat och berättelsens ursprungliga helhet. Genom att behålla 

det mest centrala i transkriberingarna kunde intervjuerna analyseras med hjälp av ett 

helhetsperspektiv. Det vill säga att några av informanterna besvarade frågorna antingen 

kortfattat eller osammanhängande, men genom att sammanfatta det som framkommit kunde 

en förståelse för den grundläggande handlingen i det som informanterna berättade 

synliggöras. När sammanfattningarna var gjorda, gick det att urskilja återkommande likheter i 

materialet. Analysen synliggjorde därmed tre kategorier; (I) meningsfulla träffar, (II) trivsel 

och delaktighet på boendet och (III) delaktighet i vardagslivet.  

 

För att analysera enkäten har en deskriptiv analys genomförts. Deskriptiv analys innebär att 

analysen enbart är beskrivande och den genomförs med en variabel i taget (Bryman, 2018). 

Det vill säga att varje variabel som studeras i en undersökning beskrivs var för sig och det går 

därmed inte att förklara några samband mellan olika variabler (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018). Deskriptiv analys kan användas när endast en beskrivning av det 

insamlade materialet är av intresse (Patel & Davidson, 2011), exempelvis genom tabeller eller 

diagram. Då avsikten med enkäterna enbart var att få en beskrivning av personalens 

erfarenheter och uppfattningar av Delaktighetsmodellen som arbetsmetod, gjordes ingen 

djupare analys av svaren. När enkätdata var insamlad, sammanställdes svaren i text, diagram 

eller tabeller för att kunna se svaren och svarsfrekvensen. Eftersom enkäten också innehöll 

öppna svarsalternativ sammanställdes även de för att se vad som framkommit. Det var 

frivilligt att fylla i såväl enkätfrågorna som de öppna svarsalternativen och därav har inte alla 

svarsalternativ ett svar. 

 

Efter att datamaterialet hade analyserats, redovisades resultatet från intervjuerna utifrån de 

framkomna kategorierna, meningsfulla träffar, trivsel och delaktighet på boendet, delaktighet 

i vardagslivet. Varje kategori analyserades sedan med hjälp av studiens teoretiska begrepp; 

empowerment och delaktighet. Resultatet från enkäterna som personalen besvarade, 

redovisades och analyserades med hjälp av en deskriptiv statistisk metod, det vill säga genom 

cirkel- och stapeldiagram och textbearbetning. Därför gjordes ingen djupare analys av dessa 

resultat.  

 

I slutdiskussionen diskuteras sedan studiens resultat i relation till den tidigare forskningen 

som framkommit inom området.  

 

4.7 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 
I all forskning ställs det krav på att forskaren kan bedöma den egna studiens kvalitet och 

genomförande. Inom den kvalitativa forskningen mäts detta utifrån studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Detta handlar om hur noggrann och systematisk forskaren har varit under hela 

forskningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är som en följd av hur man 

gått tillväga beträffande datainsamling och analys. Tillförlitlighet mäts med hänsyn till hur 

utförlig och tydlig beskrivningen av studiens tillvägagångssätt är för att skapa förutsättningar 
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för andra forskare att kunna genomföra studien på nytt. I kvalitativa studier fokuseras studiens 

tillförlitlighet på vad olika resultat beror på, snarare än på att upprepade försök ska leda till 

exakt samma resultat. Trovärdigheten handlar om huruvida studien undersöker det som den är 

avsedd att studera med hänsyn till problemformulering, syfte och frågeställningar. För att 

forskaren ska kunna bedöma studiens tillförlitlighet och trovärdighet ställs det krav på att 

forskaren har ett kontinuerligt och reflexivt förhållningssätt, det vill säga att forskaren noterar 

och reflekterar över sitt tillvägagångssätt, metodval och teoretiska utgångspunkter genom hela 

arbetets gång (Bryman, 2018; Thornberg & Fejes, 2015). 

 

Generalisering handlar om hur pass resultatet från en undersökning kan tillämpas på andra 

personer, situationer, händelser eller fall som inte har ingått i den aktuella studien. 

Generalisering förekommer mestadels inom kvantitativ forskning och det handlar då främst 

om statistisk generalisering. Inom kvalitativ forskning tillämpas vanligtvis inte 

sannolikhetsurval, vilket är en förutsättning för att resultaten ska kunna generaliseras 

(Bryman, 2018). Kvalitativa forskare använder sig i första hand av icke-sannolikhetsurval, 

som exempelvis målstyrt urval och det är vanligt med intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Intervjupersonerna är då inte så många till antalet vilket gör det svårt att generalisera 

resultatet till andra kontexter och större populationer. Sannolikheten att informanter i andra 

studier besvarar intervjun på exakt samma sätt är inte heller särskilt stor för att kunna 

generalisera resultaten. Däremot talar man om en studies överförbarhet i kvalitativa studier. 

Överförbarhet avser hur pass väl forskaren beskrivit det studerade fenomenet för att resultaten 

ska kunna överföras till liknande kontexter (Bryman 2018; Thornberg & Fejes, 2015).  

 

Kvalitativa forskare använder sig i första hand av icke-sannolikhetsurval, som exempelvis 

målstyrt urval och det är vanligt med intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjupersonerna 

är då inte så många till antalet vilket gör det svårt att generalisera resultatet till andra 

kontexter och större populationer. Sannolikheten att informanter i andra studier besvarar 

intervjun på exakt samma sätt är inte heller särskilt stor för att kunna generalisera resultaten. 

Däremot talar man om en studies överförbarhet i kvalitativa studier. Överförbarhet avser hur 

pass väl forskaren beskrivit det studerade fenomenet för att resultaten ska kunna överföras till 

liknande kontexter (Bryman 2018; Thornberg & Fejes, 2015). Generalisering handlar om hur 

pass resultatet från en undersökning kan tillämpas på andra personer, situationer, händelser 

eller fall som inte har ingått i den aktuella studien. Generalisering förekommer mestadels 

inom kvantitativ forskning och det handlar då främst om statistisk generalisering. Inom 

kvalitativ forskning tillämpas vanligtvis inte sannolikhetsurval, vilket är en förutsättning för 

att resultaten ska kunna generaliseras (Bryman, 2018).  

 

4.8 Etik 
När en undersökning ska genomföras finns etiska riktlinjer att förhålla sig till. Dessa är 

informationskravet som innebär att respondenterna tydligt ska informeras om 

undersökningens syfte. Det krävs därför att det finns ett tydligt syfte med studien och att de 

frågor som ställs till respondenterna överensstämmer med studiens syfte. Samtyckeskravet 

innebär att respondenterna måste informeras över att det är frivilligt att delta i undersökningen 

och att de själva bestämmer över sin medverkan. Respondenterna ska informeras att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan och att de inte behöver uppge något skäl. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter som samlas in om respondenterna ska 

förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem och tystnadsplikt om känsliga uppgifter 

råder. Alla respondenter ska också avidentifieras i resultatredovisningen. Nyttjandekravet 
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innebär att forskaren ska informera respondenterna att det insamlade materialet endast 

kommer att användas till den aktuella forskningen. Därför behöver forskaren tydligt informera 

om hur resultaten ska komma att användas (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

För att uppnå informationskravet har informationsbrev till brukare och personal skickats ut 

via mejl där de fick förklarat för sig vad syftet med studien innebar och att deltagandet i 

studien var frivillig. För att uppnå samtyckeskravet informerades det i informationsbrevet att 

informanterna själva bestämmer om de vill delta i studien och att de får avbryta sin 

medverkan närhelst de vill och att de inte behöver ange något skäl till det. För att uppnå 

konfidentialitetskravet informerades att inga personer kommer att kunna identifieras när 

studiens resultat redovisas samt att ingen obehörig kommer att kunna ta del av de inspelningar 

som gjordes under intervjuerna. I resultatredovisningen benämns samtliga informanter som 

hen för att ingen av informanterna ska kunna identifieras. För att uppnå nyttjandekravet 

informerades samtliga informanter om studiens syfte och därmed vad studien kommer att 

användas till. Personalen på de olika boendena fick samtliga information via det mail där 

länken till enkäten skickades ut. Brukarna fick först ett mail där vi förklarade vad syftet med 

studien var samt deras rättigheter. Vid intervjutillfällena upprepades denna information för att 

försäkra sig om att samtliga förstod vad det innebar att delta i studien. Samtliga krav anses 

därför vara uppfyllda.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kräver intervjusituationen planering och eftertanke för att 

behålla en etisk medvetenhet. I denna studie var det viktigt att brukarnas olika förmågor och 

svårigheter beaktades vid intervjutillfällena och att vi var beredda på att vara flexibla och 

anpassa oss efter brukarna. Det har varit viktigt att brukarnas intervjufrågor har formulerats på 

ett lättbegripligt sätt för att alla ska förstå dem på samma sätt. Det kan också sägas att 

forskning visar på att personer med intellektuell funktionsnedsättning tenderar att svara ‘ja’ 

när personen inte förstår eller kan besvara den fråga som ställs. Detta har visat sig vara 

särskilt vanligt i situationer där maktobalansen blir tydlig (Finlay & Lyons, 2001).  Eftersom 

vår datainsamlingsmetod gav utrymme för att kunna formulera om frågorna så att de 

anpassades till brukarnas olika förmågor kunde risken med detta scenario minimeras. Likaså 

har enkätfrågorna till personalen operationaliserats för att undvika missförstånd. Vid analysen 

av materialet beskriver Kvale och Brinkmann (2014) att det krävs en etisk övervägning om 

hur djupt materialet ska analyseras. Det var viktigt att tolkningarna i analysen inte frångår 

studiens syfte. Det har också varit viktigt för oss att tänka på att de brukare vi har intervjuat 

inte själva har valt att arbeta med Delaktighetsmodellen, utan det är en organisatorisk fråga 

som har bestämts av andra. Vi har då fått beakta att brukarna möjligtvis inte har reflekterat 

över att de arbetar med metoden, utan att det är något som har bestämts av andra varav 

brukarna måhända gått med på det utan vidare eftertanke. Vi har också fått tagit hänsyn till att 

våra testintervjuer bestod av personer som inte har någon intellektuell funktionsnedsättning, 

vilket skulle kunna påverka studien i den mån att våra intervjupersoner möjligen inte uppfattar 

frågorna på samma sätt.    
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer studiens resultat av de intervjuer som genomfördes samt resultatet från 

enkäten att redovisas. Resultatet från intervjuerna redovisas utifrån tre olika huvudkategorier; 

meningsfulla träffar, trivsel och delaktighet på boendet och delaktighet i vardagslivet. Varje 

kategori analyseras med hjälp av studiens teoretiska begrepp; empowerment och delaktighet. 

Analysen redogörs utifrån ett individperspektiv. Enkätresultatet redovisas med hjälp av olika 

diagram. 

5.1 Meningsfulla träffar 
Samtliga informanter uppgav att de tycker att Delaktighetsmodellens träffar är bra. Alla får 

komma till tals om de vill och vägledarna lyssnar på alla. Informant 3 beskriver att alla inte 

kan vara lika delaktiga under träffarna eftersom alla inte kan prata, men att de ändå kan vara 

med då de kan få hjälp med att uttrycka sig under träffarna. En annan informant berättade: 

“Alla får vara med /.../ och säga vad de vill på de träffarna” (Informant 2). 

Varje delaktighetsslinga har ett specifikt tema som styr diskussionens riktning under de 

vägledarledda träffarna. Under intervjuerna framkom det att informanterna har svårt att dra 

sig till minnes vad dessa teman har handlat om. En av informanterna berättade att de under 

förra delaktighetsslingan pratade om vänskap (Informant 5). Vid frågan om de hade några 

egna förslag på teman till kommande slingor, var det ingen som spontant kunde komma på 

något ämne. Informant 1 sa: “Det kommer inte jag på någonting just nu. Men vi har fått ge 

förslag och så där. Och det har blivit bättre för … för det blir bättre och så här efter det”.  

En tolkning av vad informanten försöker säga är att även om brukarna inte har gett förslag på 

teman, har de under träffarna med vägledarna, fått komma med förslag på förbättringar på 

boendet som personalen har lyssnat på. Samtliga informanter tyckte det var bra att det 

kommer vägledare utifrån, som inte är personal på det egna boendet, och håller i träffarna. 

“Det är kul” sa Informant 3 om vägledarna.  

Även om informanterna tyckte det var bra att vägledarna kom utifrån uppgav flera av dem att 

det heller inte skulle göra något om det var den egna personalen som höll i träffarna. Vid 

frågan om alla personer som bor på boendet måste vara med vid träffarna svarade en 

informant: “Nej man måste inte men det är bra att vara med ändå. Så man får veta vad som 

händer” (Informant 1).  

Samtliga informanter tyckte också att det är bra att de träffas i grupp och att alla kan vara med 

och prata om det specifika temat. Vid frågan om det finns något som kan förbättras med 

träffarna uppgav informanterna att de inte kan komma på någon förbättring. Samtliga 

berättade att de tycker träffarna är bra som de är. En av informanterna sa: “Nej det har jag 

aldrig tänkt på” (Informant 1). Informant 4 uppgav att: “De är bra som de är”. Några av 

informanterna påpekade dock att träffarna sker för sällan och skulle vilja att de var mer ofta. 

Flera av informanterna har svårt att minnas när de hade senaste träffen. 

5.1.1 Analys av meningsfulla träffar 

Empowerment innebär bland annat att se människors lika värde och att se alla människor som 

kapabla under rätt förutsättningar, det vill säga att fokusera på varje individs styrkor och 

uppmuntra till eget ansvar. Empowerment syftar också till att stärka människors makt över sitt 

eget liv. Ett sätt att göra det är att förändra och synliggöra maktstrukturerna. Att förändra 
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maktstrukturerna i samhället kan betyda att minoritetsgrupper ges möjlighet att själva kunna 

påverka de verksamheter de är aktiva i (Rønning, 2007; Tengqvist, 2007). Samtliga 

informanter uppgav att de tyckte att Delaktighetsmodellens träffar är bra, att vägledarna som 

håller i träffarna lyssnar på alla och att alla som deltar under träffarna får komma till tals om 

de vill. Att delta under träffarna är frivilligt men det är ändå alltid bra att vara med. Detta 

skulle kunna tolkas som att brukarna har erfarenhet av att Delaktighetsmodellens träffar är ett 

bra tillfälle att få gehör för sina åsikter och stärka sin makt över sitt eget liv eftersom samtliga 

får komma till tals och blir lyssnade på. Det kan också sägas att delaktighetsslingorna i sig 

skulle kunna vara ett sätt att öka medvetenheten om maktstrukturer hos brukarna på så sätt att 

de har möjligheten att påverka och förändra verksamhetens utformning. 

Enligt Molin (2004) kan delaktighet förstås på olika sätt beroende på kontext och 

sammanhang. Ett sätt att förstå delaktighet är att bryta ner ordet till dess ursprungliga 

innebörd. Engagemang är ett begrepp som kan användas för att förklara 

delaktighetsbegreppets innebörd på så sätt att delaktigheten kan sägas präglas av att en 

aktivitet genomförs med ett engagemang. Tillhörighet är ett annat begrepp som kan kopplas 

till delaktighet. Detta kan liknas vid att tillhöra något, det vill säga känslan av att vara 

accepterad. För att tillhörigheten ska utnyttjas krävs ett engagemang från individens sida. För 

att individen ska kunna bestämma och göra egna val krävs också en viss makt och 

självständighet (Molin, 2004). Samtliga informanter uppgav att Delaktighetsmodellens träffar 

är bra, att de är frivilliga och att alla får vara med och komma till tals om de vill. Samtliga 

informanter tyckte också att det är bra att de träffas i grupp under träffarna. Träffarna skulle 

därmed kunna liknas med en aktivitet där brukarnas möjlighet att kunna uttrycka sina åsikter 

och önskemål kan sägas vara brukarens engagemang. Brukarnas delaktighet kan synliggöras 

genom deras engagemang under träffarna. För att träffarna ska kunna utnyttjas krävs 

initiativtagande och engagemang från brukarnas sida för att uppnå självbestämmande och få 

utlopp för sina åsikter. Eftersom brukarna anser att det är bra att träffas i grupp skulle detta 

även kunna tolkas som att de upplever någon form av tillhörighet under träffarna. Att det är 

valfritt att vara med på träffarna tyder på frivillighet och att det är brukarna själva som har 

makten att bestämma om de vill delta och hur mycket eller lite de vill uttrycka sig under dessa 

träffar. 

 

Enligt Molin (2004) finns det interna och externa förutsättningar som behöver vara uppfyllda 

för att individen ska känna sig delaktig. Interna förutsättningar förklaras som en individs vilja 

och förmåga till delaktighet. Externa förutsättningar förklaras som att individen ges tillfälle 

till tillgänglighet. En informant beskrev att alla inte kan vara lika delaktiga under träffarna 

eftersom alla inte kan prata, men att de ändå kan vara med och få hjälp med att uttrycka sig 

under träffarna. En annan informant berättade att det är frivilligt att delta under träffarna och 

att alla får komma till tals om de vill. Oavsett hur delaktig man vill vara under träffarna är det 

ändå alltid bra att delta. Detta kan tolkas som att brukare har olika förmåga att delta i 

träffarna, men oavsett förmåga får alla tillfälle att vara med under träffarna. Att deltagandet 

under träffarna är frivilligt och att brukarna får tillfälle att uttrycka sina önskemål tyder på att 

brukarna har förutsättningar för delaktighet, sen om man väljer att delta under träffarna eller 

inte är upp till den enskilda individen. 
 

5.2 Trivsel och delaktighet på boendet 
Samtliga informanter uppgav att de trivs bra på boendet, de trivs bra med personalen och en 

informant menar att det bästa med boendet är att “Man får göra vad man vill” (Informant 1). I 
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dagsläget var informanterna nöjda med boendet och med sin personal. Det enda som kan 

förändras var enligt en av informanterna att nattpersonalen inte behöver vara vakna, de kan få 

sova under natten. En annan informant upplevde att det är en del ny personal, både ordinarie 

och vikarier, men detta upplevdes inte som något som stör den vanliga ordningen. “Det går 

bra det gör det ju. Det funkar /.../ Lite mycket nya bara som springer här ibland bara” 

(Informant 2). 

I övrigt var informanterna nöjda med boendet och om det skulle vara något som skulle behöva 

förändras på boendet kände brukarna att de kan berätta detta för personalen. En informant 

svarade: “Ja, man kan säga allt till dem [personalen]. De har ju tystnadsplikt” (Informant 2). 

Brukarna har olika behov av stöd från personalen, det kan exempelvis handla om att man 

behöver hjälp med matlagning, personlig hygien, tvättning av kläder eller städning av 

lägenheten. Oavsett vad eller hur mycket stöd de behöver upplevde de att personalen finns där 

och att de kan få det stöd de behöver. En informant uppgav att hen klarar det mesta själv men 

att man kan be om hjälp när det är storstädning. Brukarna upplevde att personalen tar sig tid 

att hjälpa till. Skulle det vara så att personalen är upptagna med någonting annat får man bara 

vänta en stund.  

Under intervjuerna fick informanterna möjlighet att själva förklara vad delaktighet betyder för 

dem. Många tyckte att det var svårt att sätta ord på och att förklara vad det betyder. Informant 

4 förklarade delaktighet som att man själv får bestämma vad som ska göras under dagen. En 

annan informant jämförde delaktighet med att hen fick vara delaktig i denna intervju 

(Informant 1). Informant 2 kopplade delaktighet till att de på boendet arbetar med 

Delaktighetsmodellen. Vidare berättade Informant 2:  

Delaktighet betyder att alla får delta i någonting. Till exempel om alla sitter och spelar ett spel 

och så kommer någon och frågar: 

- Får jag vara med? 

- Nej det får du inte! 

-  Det är ju inte att vara delaktig, då får ju inte han vara med liksom. Men om man säger: 

- Ja! 

- Då får han ju vara med och delta. Lite så tänker jag.  

Några av informanterna hade svårt att ge exempel på när de får bestämma, men samtliga 

konstaterade att de får vara med och bestämma och att det känns bra. Personalen säger inte nej 

när någon av brukarna vill bestämma något själv och ingen av informanterna kunde komma 

på något tillfälle när de inte har fått varit med och bestämt. En informant uppgav att hen får 

bestämma över saker på boendet men att det är annorlunda utanför boendet, då det “Känns lite 

sådär” (Informant 2). Vidare förklarar informanten att hen får vara med och bestämma över 

saker på boendet men att det finns anhöriga som gärna vill vara med och bestämma saker 

utanför boendet. Informanterna upplevde också att personalen lyssnar och tar tillvara på deras 

önskemål. Som ett exempel på detta uppgav Informant 1 att de har egna möten på boendet en 

gång varje månad, där de tillsammans med personalen pratar om olika saker. Exempelvis om 

de vill hitta på något speciellt under vissa helger när det är mer personal insatta. 
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5.2.1 Analys av trivsel och delaktighet på boendet 

Empowerment syftar till att stärka människors makt över sitt eget liv och att stärka enskilda 

människor och utsatta grupper i samhället. En del av empowermentbegreppet handlar om att 

se alla människors lika värde och se människors styrkor och att uppmuntra andra till att göra 

saker självständigt. Istället för att se olikheter som ett hinder ska olikheterna istället ses som 

tillgångar. De maktförhållanden som idag finns i samhället kan endast förändras om de som 

besitter makten, överför delar av makten till underordnade grupper av människor. Det kan till 

exempel handla om att brukare inom funktionshinderområdet får vara med och bestämma om 

beslut som tas om deras egen livssituation (Rønning, 2007; Starrin, 2007). Många av brukarna 

har behov av stöd från personalen på boendena även om flertalet klarar mestadelen av 

vardagssysslorna själva. Informanterna påvisade att när de behövde stöd med någon syssla 

kunde de fråga personalen som då var dem behjälpliga. Samtliga informanter konstaterade att 

de fick vara med och bestämma över sitt liv och att det känns bra. Personalen säger inte nej 

när någon av brukarna vill bestämma något själv och ingen av informanterna kan komma på 

något tillfälle när de inte har fått varit med och bestämt. I enlighet med detta tyder det på att 

personalens stöd verkar vara en viktig del av att stärka brukarnas självbestämmande och makt 

över sitt eget liv. Det kan också sägas att brukare är olika och att det därmed är personalens 

uppgift att se deras olikheter och styrkor så att de kan få rätt mängd stöd samtidigt som deras 

makt över sitt eget liv stärks. 

Delaktighet är ett begrepp som kan ha flera betydelser och kan ses ur olika perspektiv. Ett sätt 

att förstå delaktighet är att förklara det som en känsla av att tillhöra ett sammanhang där man 

upplever en viss kontroll. Det kan också innebära att uppleva ett samspel med andra där man 

gör saker tillsammans. För att det ska vara möjligt för människor att vara en del av ett 

sammanhang krävs det att samhället ger individen utrymme för detta (Gullacksen, 2010; 

Molin, 2004). Under intervjuerna fick informanterna även möjlighet att själva förklara vad 

delaktighet betyder för dem. Många tyckte att det var svårt att sätta ord på och att förklara vad 

delaktighet betyder. En informant förklarade delaktighet som att man själv får bestämma vad 

som ska göras under dagen. En annan informant förklarade att delaktighet betyder att alla får 

vara med och delta i någonting och att alla får vara med. Samtliga brukare uppgav också att 

de trivdes med både boendet och personalen samt att de får möjlighet att bestämma över sitt 

eget liv på boendet. Utifrån detta kan det tolkas som att delaktighet är ett mångdimensionellt 

begrepp som kan förklaras på många olika sätt, vilket visar sig då brukarna förstår 

delaktighetsbegreppet på många olika sätt. Att begreppet delaktighet går att förklara på olika 

sätt ger upphov till att en del brukare har svårt att förstå och sätta ord på vad 

delaktighetsbegreppet faktiskt innebär. Brukarnas trivsel med både boendet och personalen 

samt att de får möjlighet att bestämma över sitt eget liv på boendet, tyder på att brukarna 

upplever en viss kontroll som är förankrat med en känsla av delaktighet. Det kan också sägas 

att personalen verkar ge brukarna utrymme för att fatta egna beslut och att vara delaktiga på 

boendet.  

 

5.3 Delaktighet i vardagslivet 
Samtliga informanter uppgav att de får vara med och bestämma över sin vardagssituation. 

Brukarna väljer själva när de vill stiga upp på morgonen. En del går upp när väckarklockan 

ringer och för en del kommer personalen in och ser till så att de är vakna. Enligt 

informanterna är detta frivilligt och det är någonting man kan be personalen om för att man 

inte ska försova sig på morgonen. Informant 2 berättar: “Man kan ju säga till dem, personalen, 
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nattpersonalen att till exempel: ‘Kom ner och kolla så att jag är uppe kvart över sju’. Det kan 

man ju göra men jag ställer ju klockan själv”.  

Brukarna bestämmer också själva när de ska gå och lägga sig och hur sent de är uppe om 

kvällarna. Var brukarna äter mat är olika, ibland äter de inne i sin egen lägenhet och ibland i 

det allmänna gemensamhetsutrymmet. De flesta lagar sin egen mat i lägenheten med viss 

hjälp från personalen. Informant 5 berättade: “Tycker man att det är rörigt [i det gemensamma 

köket] är det bara att man sitter här [i den egna lägenheten]”.  

Vidare uppgav alla informanter att de har sysselsättning under dagarna. Det handlar om daglig 

verksamhet eller praktik på olika ställen. Majoriteten av informanterna uppgav att de är nöjda 

med sina arbetsuppgifter, men det framgick att deras arbetsuppgifter vanligtvis bestäms av 

någon annan och att de inte har varit delaktiga i de besluten. Informant 5 berättade dock att 

hen har en aktivitet under flera dagar i veckan, som hen har fått varit med och valt själv och 

denna aktivitet är av stort intresse för informanten i fråga. Vidare förklarade en annan 

informant att hen har önskemål om att få utföra en aktivitet under veckan, men fått till svar att 

det för tillfället inte är möjligt på grund av att det inte finns plats.  

Efter praktik och arbete berättade samtliga informanter att de själva får bestämma vad de ska 

göra och att ingen annan bestämmer detta. En gång i veckan är alla brukare på 

gruppbostäderna inbjudna till “vårat gäng” som är ett nätverk för personer med 

funktionsnedsättning. Enligt informanterna finns ett schema för några månader i taget där de 

kan se vilken aktivitet som är aktuell för varje vecka. Det är frivilligt att delta och en av 

informanterna sa: “Om det är något man inte vill följa med på får man vara hemma och ta det 

lugnt” (Informant 1). 

5.3.1 Analys av delaktighet i vardagslivet 

Empowerment kan innefatta företeelser och egenskaper som exempelvis självtillit, stolthet, 

delaktighet, egenkontroll, medborgarskap och deltagande (Askheim & Starrin, 2007). Alla 

informanter berättade att de får bestämma över sin vardagssituation bland annat vad gäller 

fritid efter arbete och praktik, vart de ska inta sin måltid, när de ska gå upp på morgonen och 

när de ska gå och lägga sig på kvällen. Genom att personalen låter brukarna bestämma över 

sitt eget liv kan det tänkas att det stärker egenskaper som självtillit, stolthet och egenkontroll. 

Detta självbestämmande kan möjligtvis förstås vid att brukarna har inflytande över sina liv då 

de tillåts att bestämma det mesta själva.   

 

Empowerment syftar till att stärka individens makt över sitt eget liv. Det kan inom 

funktionshinderområdet betyda att brukare får vara med och säga sitt om beslut som rör deras 

egen livssituation. Om brukare får utrymmet att fatta egna beslut utifrån egna intressen ökar 

möjligheten att de kan uppleva sin egen delaktighet som fördelaktig i ett led att uppnå makt 

över sitt eget liv (Rønning, 2007; Socialstyrelsen, 2007). Informanterna uppgav att de har 

sysselsättning under dagarna, exempelvis genom daglig verksamhet eller praktik. Majoriteten 

av informanterna uppgav också att de är nöjda med sina arbetsuppgifter, men det framgick att 

arbetsuppgifterna i regel bestäms av någon annan och att de inte har varit delaktiga i de 

besluten. En informant berättade dock att hen har en aktivitet under flera dagar i veckan, som 

hen har fått varit med och valt själv och denna aktivitet är av stort intresse för informanten. 

Informanterna berättade också att de själva bestämmer över sin fritid och vad de vill använda 

tiden till. Detta kan tolkas som att brukarna får vara med och bestämma hur större delen av 

deras egen vardagssituation ska vara utformad. Att brukarna inte alltid får vara med och 

bestämma över sina egna arbetsuppgifter skulle kunna leda till ett hinder för att uppnå makt 

över sitt eget liv. Eftersom informanterna samtidigt sa att de är nöjda med sina arbetsuppgifter 
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tyder detta på det faktum att det är någon annan som avgör arbetsuppgifterna vilket inte 

behöver tolkas som någonting negativt. En av informanterna hade ett eget önskemål om en 

aktivitet som hen önskade att utföra, men detta var inte möjligt på grund av platsbrist. 

Eftersom brukarna till stor del fått bestämma över sina egna fritidsaktiviteter utifrån egna 

intressen, skapas förutsättningar för att uppleva sin egen delaktighet som fördelaktig i ett led 

att uppnå makt över sitt eget liv. Att en av informanterna inte får utföra sin önskade aktivitet 

behöver inte betyda att dennes delaktighet eller makt över sitt eget liv är inskränkt, utan det 

kan istället tyda på att det är en resursfråga som möjligtvis kan lösa sig med tiden.  

Gullacksen (2010) beskriver att delaktighet kan handla om den egna upplevelsen av att 

tillhöra ett sammanhang, att man får möjligheten att delta i aktiviteter och känna att man 

tillför något. En förutsättning för delaktighet är att omgivningen ger individen utrymme för 

detta. Informanterna berättade att alla brukare vid gruppbostäderna är inbjudna till “vårat 

gäng” varje vecka, som är ett nätverk för personer med funktionsnedsättning. Deltagandet är 

frivilligt och alla väljer själva vilka aktiviteter de vill delta i. Det finns ett schema för vilka 

aktiviteter som utförs varje vecka för att alla ska veta vad som sker varje gång. Att alla 

brukare är inbjudna till “vårat gäng” kan tolkas som att de ges möjligheten att tillhöra ett 

sammanhang. Brukarna kan därmed känna att de tillför någonting utefter deras egna intressen 

samtidigt som de får vara en del av ett samspel och göra saker tillsammans med andra.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att brukarna har erfarenheter av att Delaktighetsmodellens 

träffar är bra, att deltagande i delaktighetsslingorna är frivilligt och att alla som deltar under 

träffarna ges möjlighet att komma till tals. Informanterna uppgav att de inte kunde komma på 

något specifikt som skulle kunna förbättras med träffarna mer än att de önskade tätare träffar. 

Alla informanter berättade att de trivs på sina boenden och med personalen som ger brukarna 

utrymme att själva bestämma över sina liv. Vidare uppgav informanterna att personalen 

lyssnar på brukarna och att de tar tillvara på de önskemål som förs fram. Informanterna 

berättade att de under dagarna har sysselsättning i form av daglig verksamhet eller praktik. De 

var nöjda med sina arbetsplatser även om det framgick att det inte alltid är de själva som valt 

arbetsuppgifterna. När arbetsdagen är slut bestämmer samtliga informanter vad de vill göra på 

sin fritid. 

 

5.4 Resultat av enkät 
När enkäten avslutades hade 12 av 24 i personalstyrkan besvarat enkäten, det vill säga en 

svarsfrekvens på 50 procent. De som besvarade enkäten var mellan 30–69 år och hade en 

befattning som antingen undersköterska, stödassistent, skötare eller stödbiträde. De som 

besvarade enkäten hade arbetat inom funktionshinderområdet mellan sex till över 30 år och de 

hade arbetat med Delaktighetsmodellen olika länge. En del hade arbetat med 

Delaktighetsmodellen sedan den infördes i Degerfors kommun för fyra år sedan, medan andra 

hade arbetat med arbetsmetoden en kortare tid. Sammantaget hade personalen olika 

erfarenheter av Delaktighetsmodellen som arbetsmetod vilket speglar personalens inställning 

till huruvida Delaktighetsmodellen är en arbetsmetod som främjar brukarnas delaktighet eller 

inte. Nedan redovisas det som framkom ur personalens svar av enkäten.  
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Tabell 1. Har Delaktighetsmodellen påverkat ditt förhållningssätt till brukaren? 

 

I det öppna svarsalternativet framkom att en personal tycker att man alltid har haft ett 

förhållningssätt som främjar brukarna, deras egen vilja och intressen.  

 

 

Tabell 2. Tycker du att Delaktighetsmodellen har påverkat personalens arbetssätt? 

 

I det öppna svarsalternativet svarade en personal att Delaktighetsmodellen kan ha påverkat 

personalens arbetssätt i vissa avseenden men att man tidigare arbetat efter samma värderingar 

utan att veta om det.  
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Tabell 3. Tycker du att delaktighetsslingorna som du har deltagit i har varit meningsfulla för 

att öka brukarnas delaktighet och inflytande? 

 

I de öppna svarsalternativen framfördes att personalen har olika erfarenheter av hur 

meningsfulla delaktighetsslingorna har varit för att öka brukarnas delaktighet och inflytande.  

En personal menade att vissa slingor har påverkat mer än andra. Oavsett hur stora 

förändringar slingorna lett till så har självkänslan hos brukarna stärkts. Annan personal ansåg 

att brukarna redan har stort inflytande och att de som kan vara delaktiga är det. Personalen 

menade att de flesta brukarna redan har en stark vilja och att de ofta får fram vad de vill. En 

annan personal menade att brukarna på den egna gruppbostaden har en lägre förmåga att 

förstå Delaktighetsmodellen, vilket gör det svårt att se om arbetsmetoden har haft någon 

påverkan på brukarnas delaktighet. Det är därmed personalens uppgift att utifrån brukarnas 

förmåga få dem så delaktiga som möjligt. 

 

 

Tabell 4. Har Delaktighetsmodellen ökat din uppmärksamhet på brukarnas delaktighet och 

inflytande? 

 

I det öppna svarsalternativet framkom det att personalen har olika uppfattningar om 

Delaktighetsmodellen har ökat deras uppmärksamhet på brukarnas delaktighet och inflytande.  
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En personal menade att man alltid har arbetat utifrån att brukarna ska vara delaktiga, medan 

en annan personal menade att Delaktighetsmodellen har ökat uppmärksamheten på brukarens 

delaktighet och inflytande på så vis att personalen i större utsträckning försöker få brukarna så 

delaktiga som möjligt i deras vardag. 

 

 

Tabell 5. Anser du att ni som personalgrupp tar tillvara på de önskemål som brukarna för 

fram? 

 

Inget svar lämnat på det öppna svarsalternativet. 

 

 

Tabell 6. Upplever du att inflytande och delaktighet är viktigt för brukarna? 

 

I det öppna svarsalternativet svarade en personal: “Uppfattningen är att de är väldigt tillfreds 

med livet rent generellt och att de känner en trygghet i att vi i personalen fattar många utav de 

beslut. Naturligtvis gör vi vårt yttersta i personalen för att de ska vara så delaktiga som 

möjligt men intresset är många gånger svalt.” 
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Tabell 7. Finns det någonting som kan förbättras med Delaktighetsmodellen som 

arbetsmetod? 

 

Av det öppna svarsfältet framkom det att delaktighetsslingorna saknar uppföljning och 

sammanhang och att det finns ett behov av att uppdatera slingan. Man upplevde att det krävs 

ett utökat engagemang från ledningen och organisationen för att personalgruppen ska kunna ta 

till vara det som framkommit i slingorna. Det framkom också en önskan om att all övrig 

personal som inte deltagit i slingan ska få ta del av det som framkommit under träffarna.  

 

 

Tabell 8. Känner du dig motiverad till att fortsätta arbeta med Delaktighetsmodellen? 

 

I det öppna svarsalternativet framgick att personalen har olika inställningar till att fortsätta 

arbeta med Delaktighetsmodellen. En personal ansåg att man redan arbetar utifrån delaktighet, 

en annan ansåg att det är en bra arbetsmetod med förutsättningen att man arbetar vidare med 

det som framkommit under delaktighetsslingan. En tredje uppgav att hen är tveksam till att 

fortsätta arbeta med Delaktighetsmodellen då ingen kan förklara vad arbetsmetoden går ut på.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att personalen har olika erfarenheter av 

Delaktighetsmodellen som arbetsmetod. En del var positiva och ansåg att arbetsmetoden ökar 
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brukarnas delaktighet medan andra ansåg att personalgruppen alltid har haft ett 

förhållningssätt som främjat brukarnas delaktighet och inflytande. Det framkom även att en 

del i personalen var tveksamma till att fortsätta arbeta med Delaktighetsmodellen eftersom 

arbetsmetoden saknar uppföljning och sammanhang och att det finns ett behov av att 

uppdatera delaktighetsslingorna.  

Personalen upplevde också att det krävs ett utökat engagemang från ledningen och 

organisationen för att personalgruppen ska kunna ta till vara på det som framkommit i 

slingorna. En annan aspekt som framgick var att det råder en ovisshet i vad 

Delaktighetsmodellen som arbetsmetod faktiskt går ut på.  
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6. Slutdiskussion 
Nedan avser vi diskutera hur väl syftet med studien är uppnått. Syftet var att studera vilka 

erfarenheter personer med intellektuell funktionsnedsättning, bosatta på gruppbostäder i 

Degerfors kommun, har av Delaktighetsmodellen samt hur de upplever sin egen möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Syftet var också att studera vilka erfarenheter personalen på 

gruppbostäderna har av Delaktighetsmodellen som arbetsmetod. Vi avser också att diskutera 

studiens resultat som anses vara särskilt intressanta i förhållande till tidigare forskning. 

Därefter följer en metoddiskussion, studiens slutsatser och förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion utifrån intervjuer med brukare 

Nedan följer en diskussion utifrån de resultat som tidigare presenterats utifrån intervjuer med 

brukare. Resultaten kopplas vidare ihop med tidigare forskningen på området. 

6.1.1 Begreppet delaktighet 

Under intervjuerna med brukare framkom det att delaktighet är ett begrepp som är svårt att 

definiera och beskriva. I den tidigare forskningen framkom också att delaktighet är ett 

komplext begrepp och att det är viktigt att alla som arbetar inom en organisation, oavsett 

befattning, förstår begreppet på samma sätt för att kunna möta de funktionshinderspolitiska 

målen som finns uppsatta om delaktighet i samhällslivet för personer med 

funktionsnedsättning. Forskningen visade också att det råder olika uppfattningar om 

brukarnas delaktighet och hur delaktiga brukare ska vara, vilket leder till att brukarna inte får 

det stöd de förväntar sig (Kåhlin, 2015; Talman 2018). Detta väcker tankar om att personalens 

syn på delaktighet kan bli avgörande för brukarnas delaktighet och huruvida 

Delaktighetsmodellens syfte uppfylls eller ej. För att brukare ska kunna bli delaktiga och för 

att personal ska kunna arbeta efter en arbetsmetod som vill främja delaktighet, krävs det att 

personalen är medvetna om hur arbetsmetoden definierar delaktighet och att samtlig personal 

definierar brukarnas delaktighet på liknande sätt. Oavsett var brukaren bor eller vilken 

personal som arbetar på boendet ska brukarnas delaktighet alltid betyda detsamma. Det är 

också av vikt att personalens uppfattning om delaktighet överensstämmer med brukarnas syn 

på delaktighet. Eftersom brukarna har svårt att förklara delaktighet är det säkerligen av vikt att 

både brukare och personal pratar om delaktighet på ett gemensamt sätt så att det blir en 

central del av arbetssättet.  

6.1.2 Brukarnas erfarenheter av Delaktighetsmodellen 

I resultatet framgick att samtliga informanter är nöjda med Delaktighetsmodellen. Alla som 

deltar under träffarna får komma till tals och vägledarna lyssnar på alla. Tidigare 

utvärderingar av Delaktighetsmodellen har visat att vägledarnas roll under brukarträffarna är 

betydelsefull i den meningen att deras engagemang, erfarenheter och förmåga att skapa 

trygghet blir viktigt för utfallet av träffarna (Hejdedahl, 2010, 2011, 2014). Eftersom 

vägledarna har en betydelsefull roll i Delaktighetsmodellen som arbetsmetod är det möjligt att 

de tar sitt uppdrag på stort allvar och att det är därför brukarna har goda erfarenheter av 

Delaktighetsmodellen. Andra avgörande faktorer för att Delaktighetsmodellen ska få effekt är 

personalens och chefernas engagemang och förhållningssätt till arbetsmetoden. Det är också 

viktigt att följa upp resultatet av varje avslutad delaktighetsslinga för att kunna utvärdera 

effekterna av metoden (Hejdedahl, 2010, 2011, 2014). Under intervjuerna berättade 

informanterna att de är nöjda med hur träffarna ser ut idag och ingen av dem kan komma på 



 

33 

 

något som behöver förbättras förutom att de skulle vilja ha tätare träffar. Att brukarnas 

upplevelser av Delaktighetsmodellen är goda kan tyda på att personal och chefer har ett 

förhållningssätt till arbetsmetoden som främjar den vilket är en förutsättning för att den ska ha 

någon effekt.  

6.1.3 Brukarnas delaktighet och inflytande 

I resultatet framkom det att brukarna får vara delaktiga och bestämma över sitt liv både på 

boendet och i det övriga vardagslivet. Brukarna trivs bra på sina boenden och med personalen 

som är dem behjälpliga med vardagssysslor vid behov. Även om situationen för personer med 

funktionsnedsättning på många plan blivit bättre än vad den har varit visar forskning på att 

denna målgrupp har en begränsad möjlighet att fatta beslut som berör deras eget liv. 

Björnsdóttir (2015) framhåller att personer med funktionsnedsättning oftast inte får tillgång 

till relevant information som berör det egna livet, vilket leder till en begränsad möjlighet till 

självbestämmande. Under en av intervjuerna med brukare framkom det att man på ett av 

boendena har egna möten med personalen en gång varje månad. Under dessa mötet pratar de 

tillsammans om vad de vill göra under vissa helger när personalstyrkan är något högre än i 

vanliga fall. Dessa typer av möten skulle därmed kunna vara ett sätt att få vara delaktig och få 

inflytande över den egna vardagen, likaväl som att få relevant information. Eftersom brukarna 

har erfarenheter av att de får vara delaktiga och att de får bestämma kan det möjligen vara så 

att personalen är bra på att delge brukarna relevant information för att främja deras 

delaktighet och inflytande. Forskningen visade även att personalen har en viktig roll i att 

stärka brukarnas självbestämmande och inneboende resurser. För att detta ska vara möjligt är 

det av stor vikt att personalen som arbetar inom funktionshinderområdet har skapat en trygg 

relation till brukaren som präglas av respekt för brukarens integritet och självbestämmanderätt 

(Carter et al., 2013; Collén; Hillman et al., 2013). Informanterna uppgav att de får bestämma 

över sitt eget liv på boendet och att det känns bra. Det kan därmed sägas att personalen 

möjligtvis har skapat en trygg relation till brukarna på gruppboendet så att de känner att de 

kan ta egna beslut, vara delaktiga och ha inflytande över sitt eget liv på boendet. 

6.1.4 Brukarnas självbestämmanderätt 

Som tidigare nämnts var intentionen att intervjua brukare från alla tre gruppbostäder och vi 

fick hjälp av enhetschefen att välja ut två brukare från varje gruppbostad som kunde tänkas 

vara med på en intervju. För att snabbt komma i kontakt med brukarna, tog vi hjälp av 

personalen att förmedla vårt syfte med studien samt ett informationsbrev till brukarna. Vid 

samtal med personalen vid en av de tre gruppbostäderna påtalade en i personalen att 

personalgruppen tillsammans kommit fram till att vi inte bör intervjua någon av deras 

brukare. Personalen ansåg att deras brukare har vissa kommunikationssvårigheter och att vi 

som intervjuare därmed inte skulle få ut något av dessa intervjuer. I den tidigare forskningen 

framkom att personer som har någon form av funktionsnedsättning själva önskar att leva ett 

liv som alla andra, att inkluderas samt ha friheten att få göra egna val (Gjermestad et al., 

2017; Hammel, 2008; Hjelle, 2011;). Likaså framkom i den tidigare forskningen att det är 

vanligt att personer med funktionsnedsättning saknar tillgång till relevant information som då 

leder till att deras självbestämmanderätt blir inskränkt (Björnsdóttir, 2015). Med den tidigare 

forskningen som utgångspunkt väcks då tankar om huruvida brukarna vid detta boende själva 

får bestämma vad de vill delta i eller inte. I det här fallet var deltagandet i studien frivillig, 

men brukarna fick inte möjlighet att själva ta ställning till om de ville delta eller inte. 

Personalen gjorde detta val åt dem och i likhet med forskningen tyder detta på att 

självbestämmanderätten begränsas på detta gruppboende.  
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Personer med funktionsnedsättning behöver stöd från sin omgivning, både från närstående 

och eventuell personal, att främja sitt självbestämmande (Carter et al., 2013; Hillman et al., 

2013). I detta fall där brukarna inte fick välja om de ville delta i studien eller inte främjas inte 

deras självbestämmanderätt av personalen. Funderingar kring detta har varit att brukarna 

borde ha tillfrågats i likhet med de andra brukarna i studien. De borde ha fått den information 

som skickades ut för att sedan själva få säga ja eller nej till att delta i studien. Diskussioner 

kring detta har varit att personalen möjligtvis gjorde denna avvägning i all välmening 

gentemot brukarna och att personalen ville brukarnas bästa. Men att begränsa brukarnas 

självbestämmanderätt istället för att främja den kan tyckas gå emot Delaktighetsmodellen som 

arbetsmetod. Även om personalen menade väl kan de måhända behöva reflektera över sina 

egna beslut där brukarna inte får vara delaktiga i besluten.  

 

6.2 Resultatdiskussion utifrån enkätresultat  
Nedan följer en diskussion utifrån enkätresultaten. Resultaten kopplas vidare ihop med den 

tidigare forskningen på området. 

6.2.1 Personalens erfarenheter av Delaktighetsmodellen 

I resultatet av enkäten framgick det att personalen har olika erfarenheter av 

Delaktighetsmodellen som arbetsmetod. En del var positiva och ansåg att 

Delaktighetsmodellen är en arbetsmetod som ökar brukarnas delaktighet medan andra ansåg 

att personalgruppen alltid har haft ett förhållningssätt som främjat brukarnas delaktighet och 

inflytande. Största delen av dem som var negativa till Delaktighetsmodellen som arbetsmetod 

ansåg att de redan arbetade efter fullt deltagande och delaktighet också innan 

Delaktighetsmodellen infördes. En annan personal menade att brukarna på boenden redan har 

stort inflytande då de har en stark vilja och inga eller små hinder i kommunikationen. 

Brukarna får ofta fram vad de vill och personalen försöker leva upp till deras önskemål så gott 

det går.  

 

I tidigare utvärderingar av Delaktighetsmodellen har det visat sig arbetsmetoden ibland möts 

med motstånd. Personalen tyckte många gånger att brukarna redan har full delaktighet och 

därmed ansåg de att brukarna inte behöver ökat inflytande genom Delaktighetsmodellen. En 

orsak till personalens motstånd kan grundas i att personalen känner att de inte har fått 

förbereda sig eller att de inte har fått tillräckligt med information om vad arbetsmetoden 

innebär. Ibland upplevde personalen att de har arbetat inom funktionshinderomsorgen så pass 

länge att införandet av en arbetsmetod som Delaktighetsmodellen inte tillför något nytt. För 

att undvika detta har det visat sig att det är viktigt att den första delaktighetsslingan blir väl 

genomförd (Hejdedahl, 2010, 2011, 2014). Här går det urskilja att en del av den personal som 

besvarat enkäten har arbetat inom funktionshinderområdet i mer än 30 år. Detta kan utifrån de 

tidigare utvärderingarna vara en förklaring till att personalen anser att de alltid har arbetat 

utefter delaktighet och att en arbetsmetod som Delaktighetsmodellen därmed blir överflödig. 

Det skulle också kunna vara så att personalens motstånd kan grunda sig i bristfällig 

information om vad Delaktighetsmodellen som arbetsmetod har för syfte. Detta med tanke på 

att en personal beskriver att ingen kan förklara vad Delaktighetsmodellen går ut på. Det är 

därmed upp till organisationen och ledningen att fråga sig om de som visar motstånd har fått 

tillräckligt med information och kunskap innan Delaktighetsmodellen infördes och den första 

delaktighetsslingan ägde rum.  
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6.2.2 Förbättringsmöjligheter 

I resultatet av enkäten framkom det att delaktighetsslingan saknar uppföljning, sammanhang 

samt att det finns ett behov av att uppdatera delaktighetsslingan. Personalen upplevde att det 

krävs ett utökat engagemang från ledningen och organisationen för att personalgruppen ska 

kunna ta till vara på det som framkommit i slingorna. Det framkom också en önskan om att all 

övrig personal som inte deltagit i delaktighetsslingan ska få ta del av det som framkommit 

under träffarna.  

 

Enligt tidigare utvärderingar av Delaktighetsmodellen är chefens engagemang och förtroende 

för arbetsmetodens effekter samt vetskapen om att det krävs ett långsiktigt arbete, viktiga 

aspekter för att främja brukarnas delaktighet. Avgörande för arbetsmetoden implementering i 

personalgruppen är också att man ser effekterna av slingorna och att det inte “rinner ut i 

sanden”, utan att man tar till vara på det som framkommer under träffarna (Hejdedahl, 2010, 

2011, 2014). I enlighet med detta finns det vissa åtgärder som behöver tas för att personalen 

ska få fullt förtroende för Delaktighetsmodellen som arbetsmetod. Att inte samtlig personal 

får ta del av vad som framkommit under delaktighetsslingan blir problematiskt då det endast 

är den personal som närvarat som kan arbeta efter brukarnas önskemål. Att implementera 

arbetsmetoden, men att sedan inte följa upp delaktighetsslingan, kan säkerligen skapa 

förvirring och en avsaknad av ett sammanhang. Det kan säkert också skapa känslor av 

otillräcklighet hos personalen då brukarnas önskemål inte tas tillvara eller efterföljs så som de 

borde. Ser personalen inga effekter av Delaktighetsmodellens slingor är det säkerligen inte så 

konstigt att de börjar ifrågasätta arbetsmetodens avsikt. Implementering av en arbetsmetod 

kräver engagemang från hela kedjan, det vill säga organisationen, ledningen, chefen och 

personalen. Det räcker inte att endast en part har förtroende för Delaktighetsmodellen som 

arbetsmetod, eftersom att det är hela kedjan som måste vara med och förverkliga brukarens 

önskemål. 

 

6.3 Diskrepans mellan brukare och personal 
I det sammantagna resultatet framkom det att brukare och personal har olika upplevelser av 

Delaktighetsmodellen. Brukarna hade bra erfarenheter av Delaktighetsmodellen och skulle 

önska att träffarna var allt mer oftare. Bland personalens svar på enkäten gick det att urskilja 

olika inställningar till Delaktighetsmodellen. En del ansåg att Delaktighetsmodellen är en bra 

arbetsmetod samtidigt som vissa slingor hade påverkat mer än andra. Oavsett hur stora 

förändringar slingorna lett till framkom det att självkänslan hos brukarna har stärkts. Andra 

ansåg att personalen alltid har arbetat utifrån delaktighet, att brukarna redan har stort 

inflytande och att de som kan vara delaktiga är det. En annan personal uppgav att vissa av 

brukarna på gruppbostäderna har en lägre förmåga att förstå avsikten med 

Delaktighetsmodellen, vilket gör det svårt att se om arbetsmetoden har haft någon påverkan 

på brukarnas delaktighet eller inte. I enlighet med tidigare forskning kan en möjlig baksida av 

att brukare och personal har olika uppfattningar om brukarnas delaktighet vara att brukarna 

inte får det stöd de förväntar sig (Kåhlin, 2015; Talman, 2018). Tidigare forskning beskriver 

också att personalen har en viktig roll när det kommer till att stärka brukarnas 

självbestämmande och makt över sitt eget liv. Personalen bör stärka brukarnas egna förmågor 

och inneboende resurser som de besitter samt stärka dem i att ta egna beslut. För att 

personalen ska kunna stärka brukarnas självbestämmande är det viktigt att personalen skapat 

en trygg relation till brukarna som bygger på empati och respekt för brukarnas 

självbestämmanderätt (Collén, 2018).  
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Att stärka brukarnas delaktighet och att de som inte kan eller har svårt för att vara delaktiga 

ska få utrymme till detta är det övergripande syftet med Delaktighetsmodellen som 

arbetsmetod. I tidigare utvärderingar framkom det att en avgörande förutsättning för 

Delaktighetsmodellens implementering är att personalen förstår syftet med 

Delaktighetsmodellen (Hejdedahl, 2010, 2011, 2014). Av personalens svar går det att utläsa 

att det troligen finns en bristande förståelse för Delaktighetsmodellens syfte. 

Delaktighetsmodellen finns inte till för de som kan vara delaktiga, utan för de som inte kan 

eller har svårt för att vara delaktiga. Med utgångspunkt i detta är det av vikt att personalen 

förstår Delaktighetsmodellen syfte och att arbetsmetoden tas på allvar. För att personalen ska 

kunna ta tillvara på Delaktighetsmodellen som arbetsmetod krävs det också att personalen kan 

åtskilja sina egna upplevelser av att brukarna är delaktiga och brukarens faktiska erfarenheter 

av Delaktighetsmodellen och deras egen förmåga till delaktighet och inflytande. I enlighet 

med Socialstyrelsen (2017) är det således endast brukaren själv som kan bedöma sin egen 

delaktighet. Har brukarna en positiv upplevelse av Delaktighetsmodellen borde det vara det 

som är avgörande för om personalen också ska tro på Delaktighetsmodellens effekter. 

 

6.4 Metoddiskussion  
Denna studie har utgått från en kvalitativ narrativ metod och deskriptiv statistisk metod för att 

kunna besvara syfte och frågeställningar. Tillförlitlighet i en studie avser att 

tillvägagångssättet tydligt beskrivs (Bryman, 2018; Thornberg & Fejes, 2015). För att denna 

studies resultat skulle bli så tillförlitligt som möjligt har vi under studiens gång redogjort för 

de olika faser som studien består av. Vi har tydligt beskrivit hur vi gått tillväga för att samla in 

data och hur data sedan har bearbetats. Genom att systematiskt beskriva tillvägagångssättet 

ökar möjligheten att andra kan upprepa studien vid ett annat tillfälle, vilket i sin tur kan öka 

studiens tillförlitlighet.  

 

Trovärdighet avser huruvida studien undersöker det som den är avsedd att studera med hänsyn 

till problemformulering, syfte och frågeställningar (Bryman, 2018; Thornberg & Fejes, 2015). 

För att studiens resultat ska vara trovärdigt har intervju- och enkätfrågor utgått från syfte och 

frågeställningar för att kunna besvara dessa. Avsikten med studien har aldrig varit att 

generalisera resultatet till en större population. Intentionen med studien har istället varit att 

försöka få förståelse för brukarnas och personalens upplevelser och erfarenheter av 

Delaktighetsmodellen. Vi har då varit införstådda med att de svar vi fått från respondenterna 

inte kommer att kunna generaliseras till en större kontext utan svaren kan endast kopplas till 

de som deltagit i studien. Däremot kan studiens resultat ha en viss relevans för resterande 

boenden inom Degerfors kommun. Eftersom denna studie har utgått från två olika 

datainsamlingsmetoder, intervjuer och enkät, kan det öka studiens trovärdighet eftersom vi 

har undersökt upplevelser och erfarenheter från två olika målgrupper. För att öka 

trovärdigheten har också många citat använts för att läsarna ska kunna läsa ordagrant hur 

informanterna själva uttryckt sig.  

 

En etisk aspekt som har diskuterats under studiens gång, är frågan huruvida vi lättast skulle få 

tag på informanter till studiens intervjuer. Tillsammans med enhetscheferna inom 

funktionshinderområdet i Degerfors kommun, fick vi hjälp med vilka personer på de olika 

gruppbostäderna, som kunde tänkas tillfrågas att vara med på en intervju. På grund av viss 

tidspress valde vi i samförstånd med enhetscheferna, att skicka ett mail till de gruppbostäder 

där våra tilltänkta informanter bor och bad personalen att förmedla vårt informationsbrev till 
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personerna där all information om studien stod skrivet. Vår diskussion kring detta har varit 

huruvida detta har varit etiskt riktigt eller inte att göra. Vår ambition var att själva åka till 

samtliga gruppbostäder för att överlämna informationsbrevet samt fråga de personer som var 

tilltänkta att tillfrågas om att medverka i studien. Detta var dock för tidskrävande varav vi 

valde att ta hjälp av personalen. Vi anser att detta tillvägagångssätt inte är helt etiskt korrekt 

då vår åsikt är att studiens författare själva bör ta kontakt med eventuella informanter för att 

informationen ska bli riktig samt för att personerna i fråga ska kunna ställa frågor när 

informationen delges. 

6.4.1 Styrkor och svagheter 

Studien har både styrkor och svagheter. En styrka som kan lyftas fram är att både brukare och 

personal har ingått i studien, det ger studien en större bredd i jämförelse med om den enbart 

hade haft med den ena målgruppen. Även om intentionen aldrig har varit att göra en djupare 

analys av enkätsvaren går det ändå att genom svaren få en bild av personalens erfarenheter av 

Delaktighetsmodellen. Det har också varit bra att vi varit två som analyserat materialet för att 

få ett bredare perspektiv genom att vi har kunnat diskutera resultatet. Det hade inte funnits 

samma möjligheter till diskussion av materialet om endast en av oss gjort analysen eller om vi 

genomfört studien själva.  

 

Svagheter med studien har varit att intervjupersonerna endast varit fem stycken till antalet. På 

grund av få intervjupersoner kan studiens resultat ha påverkats och det hade kunnat få ett 

annat utfall om fler intervjuer hade genomförts. Resultatet kan också ha påverkats av att 

intervjupersonerna inte var slumpmässigt utvalda. Intervjupersonerna var utvalda med 

kriteriet att de ansågs ha en god kommunikativ förmåga och därför kunde ge oss svar på våra 

frågor. Resultatet av enkäterna kan också ha påverkats på grund av det var ett relativt stort 

bortfall, 50 procent av personalen valde att inte besvara enkäten. Om fler hade besvarat 

enkäten kunde fler åsikter ha framförts, såväl positiva som negativa vilket i sin tur hade 

kunnat påverka studiens utfall.  

 

6.5 Slutsats och förslag på vidare forskning 
Resultatet visade att brukare och personal har olika uppfattningar om Delaktighetsmodellen. 

Brukarna är nöjda och vill ha fler träffar, medan personalen har olika uppfattningar.  

Personal vill ha mer information om vad Delaktighetsmodellen innebär och önskar 

uppföljning av vad som framkommit under delaktighetsslingorna. Det framkom också att 

brukarna upplever att de får möjlighet att fatta egna beslut, vara delaktiga och ha inflytande 

över sina egna liv. 

 

Förslag på vidare forskning inom området skulle kunna vara att Delaktighetsmodellen 

studeras över hela landet för att få en helhetsbild av hur arbetsmetoden fungerar genom att fler 

områden undersöks. Det skulle också vara intressant om det studerades hur 

Delaktighetsmodellen kan utvecklas till nästa nivå för att kontinuerligt försöka förbättra 

arbetsmetoden. Inom Degerfors kommun skulle det vara intressant att göra intervjuer med 

brukare, personal, vägledare och chefer för att få en djupare förståelse för deras upplevelser 

av Delaktighetsmodellen. Vidare vore det intressant att få reda på hur Degerfors kommun 

kommer att använda sig av resultatet i denna studie och hur de kommer att arbeta med 

Delaktighetsmodellen i fortsättningen.  
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Bilaga 1. Informationsbrev brukare 

Information om att delta i en undersökning 

Vi är två personer som läser på socionomprogrammet i Örebro. 

Vi heter Jenny och Susanna. Under vår utbildning ska vi göra en undersökning som redovisas 

i en rapport. 

Vi är intresserad av att veta hur du trivs på ditt boende och om du får vara med och bestämma 

om saker i ditt liv. 

För att få veta det vill vi gärna träffa dig och ställa några frågor. Om du tycker det går bra så 

vill vi att du meddelar oss det på telefon. Vi bokar då tid för att träffa dig. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen och om du inte vill svara på frågorna så behöver du 

inte det. Då är det bara att du säger ifrån. Vi kommer att spela in intervjun så att vi kommer 

ihåg vad du svarat. Inga uppgifter om dig kommer att redovisas i rapporten och när 

undersökningen är klar tas inspelningen bort. 

Om du vill delta är vi tacksamma om du meddelar oss det. 

Med vänlig hälsning! 

 

Jenny Karlsson                                                 Susanna Cordova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Informationsbrev personal 
 

Vi är studenter på socionomprogrammet på Örebro universitet och heter Jenny Karlsson och 

Susanna Cordova. Under sjätte terminen ska ett examensarbete genomföras som en del av 

utbildningen. Vi har fått i uppdrag av Degerfors kommun att utvärdera Delaktighetsmodellen 

som tillämpas inom funktionshinderområdet. 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter brukare och personal har av 

Delaktighetsmodellen sedan den infördes i Degerfors kommun.  
 

Deltagandet i studien innebär att intervjuer med brukare kommer att genomföras och enkäter 

till personal på boendena kommer att skickas ut. Enskilda personer kommer inte att kunna 

identifieras då studiens resultat presenteras och deltagandet i studien är frivillig och kan 

avbrytas när som helst utan att ange skäl.  
 

Vi hoppas du har möjlighet att besvara enkäten eftersom dina svar är viktiga för studiens 

resultat. Enkäten är webbaserad och besvaras genom att klicka på länken nedan. Det tar ca 10 

minuter att besvara enkäten och vi behöver ditt svar senast den 7 december.  
 

Läs frågorna noga och markera det svar som stämmer bäst för dig. Uppstår det frågor kring 

enkäten går det bra att kontakta någon av oss.  
 

 

Tack för din uppmärksamhet! 
 

Med vänlig hälsning  
 

Jenny Karlsson 

 
 

Susanna Cordova 

 
 

Handledare: Thomas Strandberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3. Intervjuguide brukare 

Bakgrundsfrågor 

Namn 

Ålder 

Hur länge har du bott här på boendet? 

Vad behöver du hjälp med från personalen? 

  

Hur trivs du på boendet? 

● Trivs du med personalen som jobbar här? 

  

Är det någonting du skulle vilja förändra här på boendet? 

● (Är detta något som du berättat för din personal?) 

  

Delaktighet 

(“Vi tycker att det är svårt att beskriva vad delaktighet är”) 

Kan du berätta för oss, vad delaktighet är för dig? 

  

Upplever du att du får vara med och bestämma om saker i ditt liv? 

 Kan du ge något exempel på när du har fått bestämma? 

● Hur kändes det då? 

  

  Kan du ge exempel när du inte fått varit med och bestämt? 

● Hur kändes det då? 

  

Träffar 

● Hur tycker du träffarna fungerar? 

● Får du säga vad du vill? 

● Tycker du det är bra att träffas så här i grupp? 

● Tycker du att man lyssnar på dina önskemål under träffarna? 

● Tycker du att det är bra att det är andra personer som håller i träffarna? 

● Kan du säga vad du tycker under träffarna? 

● Finns det någonting som kan förbättras med träffarna? 

 

Inför varje träff finns det ett tema: 

● Tycker du att det är bra att det finns ett tema för varje träff? 

● Får du ge förslag på teman till träffarna? 

  

Delaktighet i vardagslivet 

Får du bestämma över din egna vardagssituation? Tex över: 

● Middagssituationer 

● Morgonrutin/kvällsrutin- när går du upp på morgonen/hur länge kan du vara uppe och när ska 
du gå och lägga dig? 

● Fritidsaktivitet/arbete 

  

 Avslutningsfrågor 

● Har du något mer du vill berätta? 

● Hur tycker du det var att få svara på frågorna? 

● Nu när du vet vad vi frågade om. Får vi använda svaren i vår undersökning och rapport? 

 

 

 



 

 

Bilaga 4. Enkätguide personal  

 

Kön 

☐  Man 

☐  Kvinna 

 Ålder 

☐  18-29 

☐  30-39 

☐  40-49 

☐  50-59 

☐  60-69 

  

Utbildningsnivå 

☐  Grundskola 

☐  Gymnasieskola 

☐  Eftergymnasial utbildning 

  

Vad har du för befattning? 

☐  Stödbiträde 

☐  Stödassistent 

☐  Stödpedagog 

☐  Skötare 

☐ Undersköterska 

☐ Annat, specificera här: 

  

Hur länge har du arbetat inom funktionshinderområdet? 

☐  0-5 år 

☐  6-10 år 

☐  10-15 år 

☐  16-20 år 

☐  1-25 år 

☐  26-30 år 

☐  Mer än 30 år 

  

Hur länge har du arbetat med Delaktighetsmodellen? 

☐  Mindre än 1 år 

☐  1 år 

☐  2 år 

☐  3 år 

☐  4 år 

  

Upplever du att Delaktighetsmodellen har ökat brukarnas delaktighet och inflytande? 

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

Övriga synpunkter: 

 

 

 

 



 

 

Har Delaktighetsmodellen påverkat ditt förhållningssätt till brukaren? 

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

Övriga synpunkter: 

  

Tycker du att Delaktighetsmodellen har påverkat personalens arbetssätt? 

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

Övriga synpunkter: 

Tycker du att slingorna som du deltagit i har varit meningsfulla för att öka brukarnas delaktighet och 

inflytande? 

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

Övriga synpunkter: 

  

Har arbetet med Delaktighetsmodellen ökat din uppmärksamhet på brukarnas delaktighet och 

inflytande?   

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

 Övriga synpunkter: 

  

Anser du att ni som personalgrupp tar till vara på de önskemål som brukarna för fram? 

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

Övriga synpunkter: 

  

Upplever du att delaktighet och inflytande är viktigt för brukarna? 

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

Övriga synpunkter: 

  

Tycker du att Delaktighetsmodellen är ett bra verktyg för att öka delaktighet för brukarna? 

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

Övriga synpunkter: 

  

Finns det någonting som kan förbättras med Delaktighetsmodellen som arbetsmetod? 

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

Övriga synpunkter: 

 

 

  



 

 

Känner du dig motiverad till att fortsätta arbeta med Delaktighetsmodellen? 

☐  Ja 

☐  Nej 

☐  Vet ej 

Övriga synpunkter: 

 

  

Är det något annat du vill framföra om dina erfarenheter av att arbeta med Delaktighetsmodellen? 
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