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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att beskriva innebörden av delaktighet i fritiden samt 

vardagssysslor i hemmet utifrån lindrigt utvecklingsstörda personers egna perspektiv. 

Intervjuer genomfördes med fem informanter. Två män och tre kvinnor. Frågorna var av 

öppen karaktär indelade i fyra frågeområden så som fritid, vardagsekonomi, mathållning samt 

städ-tvätt. Resultatet visar att de personer som deltagit i studien känner sig delaktiga inom alla 

fyra frågeområden. Resultatet visar tre olika grader av delaktighet. Inom frågeområdet fritid 

framgick stor delaktighet. Frågeområdet vardagsekonomi visade på en delaktighet med hjälp 

av anhöriga eller personal, informanterna upplevde stor delaktighet inom området. Vidare 

visade frågeområde städ-tvätt samt området mathållning en mindre delaktighet.  

Det framkommer i resultatet att informanterna själva väljer bort sin delaktighet inom dessa 

områden. Personalen gjorde dessa sysslor åt dem. Informanterna hade tillfälle och kapacitet 

för att kunna utföra en handling, men personalens arbetssätt gjorde att den egna viljan togs 

bort – en konstruerad hjälplöshet skapades. 
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Abstract 

 
The purpose was to describe the significance of participation concerning leisure time and 

household duties for persons with mild intellectual disability living in a group home with 

some support from caretakers. Interviews were performed with five persons, two men and 

three women, living in such a group home. The questions in the interview guide had an open 

character and were divided into four different areas, leisure time, economy, cooking, cleaning 

and laundry. The results indicate that all informants felt they participated in all four areas. 

Further on, the results show there was participation of three different kinds. Firstly, there was 

full participation concerning leisure time. Secondly, there was “participation with help”. The 

informants felt they had full participation, though they received support to manage  dealing 

with their own money. Thirdly, there was less participation concerning cooking, cleaning and 

laundry. The informants did not have to do such things. The caretakers did it for them. The 

informants had the opportunity, they also had the capacity, but they seemed to be influenced 

by caretakers not to want, or need, to do it. It was a so-called constructed helplessness.  
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1. INLEDNING  
 
Denna uppsats handlar om delaktighet med fokus på personer med lindrig 

utvecklingsstörning. Intresset för att göra denna studie uppstod då vi som studenter började 

diskutera begreppet delaktighet, när vi på Sociala omsorgsprogrammet läste 

handikappvetenskap. Då uppstod frågan, vilken betydelse, eller innebörd, begreppet 

delaktighet har för personer med lindrig utvecklingsstörning. 

 

Det finns idag i Sverige en bred politisk uppslutning kring ambitionen att bygga ett samhälle 

för alla. Dagens handikappolitik bygger på full delaktighet, jämlikhet och alla människors lika 

värde (Reg.prop 1999/2000:79). 

 

Delaktighetens betydelse betonas alldeles särskilt i FN: s standardregler (1993) och i den 

internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (2001) 

fortsättningsvis förkortad till ICF. FN:s standardregler är uppdelade i tre kategorier, där den 

första anger så kallade förutsättningar för delaktighet. Den andra rör viktiga huvudområden 

för delaktighet och den tredje kategorin handlar om hur reglerna kan omsättas i praktisk 

handling (Molin 2004:64). FN:s standardregler används som utgångspunkt i många 

kommuner gällande kommunala handikapplaner. 

 

ICF är ett internationellt klassifikationssystem som belyser begreppet delaktighet utifrån 

individens engagemang i livssituationer. Detta görs i förhållande till hälsoförhållanden, 

kroppsfunktioner och kroppens struktur, aktiviteter och faktorer i omgivningen (Molin 

2004:65). 

 

Innan lagstiftningen kom till inom handikappomsorgen var det på frivillig basis som 

omsorgen av personer med utvecklingsstörning ombesörjdes. I dag regleras omsorgen till 

personer med lindrig utvecklingsstörning utifrån rådande lagstiftning. Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS1993:387) kom 1994. I LSS, 5 § uttrycks de rådande 

principer i handikappolitiken vilka är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, 

självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet (aa). 
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Flera handikappforskare påtalar att det finns oklarheter kring delaktighetsbegreppets olika 

centrala delar (Molin 2004:61). Detta väckte frågan hos oss författare till denna studie, hur 

personer med lindrig utvecklingsstörning ser på begreppet delaktighet. Eftersom delaktighet 

är ett sådant mångfacetterat begrepp inom olika områden, så inriktas studien på att undersöka 

upplevd betydelse av delaktighet i vardagssysslor i hemmet och på fritiden hos personer med 

lindrig utvecklingsstörning.  

 

1.1 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att beskriva innebörden av delaktighet inom fritid samt 

vardagssysslor i hemmet utifrån lindrigt utvecklingsstörda personers egna perspektiv.  

Med vardagssysslor i denna studie menas, vardagsekonomi, städ-tvätt samt mathållning. 

1.2 Frågeställningar 

 

Hur ser personer med lindrig utvecklingsstörning på sin egen delaktighet i vardagssysslor i 

hemmet? 

Hur ser personer med lindrig utvecklingstörning på sin egen delaktighet på fritiden? 

1.3 Uppsatsens disposition 

 

Nedan följer en redogörelse för hur uppsatsen är disponerad. Först ges förklaringar på olika 

begrepp och definitioner som är viktiga för uppsatsen. Dessa är utvecklingsstörning, 

handikapp, normalisering och integrering. Sedan redogörs för ICF:s delaktighetsbegrepp och 

FN:s-standardregler. Därefter följer en allmän bakgrund med en historisk tillbakablick som 

belyser hur situationen för personer med lindrig utvecklingstörning sett ut. Vidare i den 

allmänna bakgrunden redogörs för den lagstiftning som råder. Sedan följer ett avsnitt om hur 

forskningsläget ser ut idag inom området.  

 

I den teoretiska bakgrunden beskrivs den modell och den teori som används för att analysera 

resultatet. Dessa är Molins (2004) delaktighetskarta och Nordenfelts (2004) handlingsteori. 

Därefter följer ett metodavsnitt. Där redogörs för tillvägagångssättet som användes vid 
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undersökningen. Efter detta följer en resultatredovisning och analys. Avslutningsvis 

diskuteras metod och resultatdiskussion och förslag ges till fortsatt undersökning. 

 

2. BEGREPP OCH DEFINITIONER 
 
Det finns några benämningar och begrepp som är särskilt betydelsefulla i denna uppsats. De 

är utvecklingsstörning, handikappbegreppet, normalisering, integrering och delaktighet utifrån 

ICF samt utifrån FN:s standardregler. Dessa redogörs för i det följande. 

 

2.1 Utvecklingsstörning 

 

Med utvecklingsstörning menas att personen har en nedsättning i sina intellektuella 

funktioner. Funktionshindret kan ha mycket stora variationer, det gemensamma är att man har 

en hämmad begåvningsutveckling (Brockstedt 1998:19). Utvecklingsstörning är ett 

samlingsnamn på störningar i de intellektuella funktionerna som uppkommer under ett barns 

utveckling, det vill säga före 16 år ålder. Orsakerna till störningen av utvecklingen kan vara 

av ärftlig form. Det kan också vara följderna av en hjärnskada som uppkommer genom 

sjukdom eller skada i samband med förlossning. Kromosomavvikelser, genmutationer eller 

virus kan också vara orsaker till utvecklingsstörning. Det är inte ovanligt att man inte känner 

till vad som är orsaken till utvecklingsstörningen (Tideman.2000:43). 

 

Lindrigt utvecklingsstörda personer sägs ha en intelligenskvot mellan 50-70. En 

normalbegåvad person har en intelligenskvot över 85 (Kylen 1981:35). Utvecklingsstörning 

kan delas in i tre olika stadier beroende på hur stor funktionsnedsättningen är. De tre olika 

stadierna är följande:  

 

A –stadiet: Om en person befinner sig på detta stadium kan man inte tala, men kan använda 

sig av olika former av kroppsspråk och ljud. Personen kan inte heller tolka symboler eller 

olika former av signaler. Rumsuppfattningen på denna nivå sträcker sig till att känna igen 

invanda miljöer och dess närhet. Tidsuppfattningen är begränsad och sträcker sig ofta endast 

till nuet. Personer på detta stadium har en grav eller djup utvecklingsstörning. 
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B-stadiet: De personer som befinner sig i B-stadiet uppfattar sin närmiljö som en helhet. 

Tidsperspektivet är mer utvecklat än på A-stadiet och personen förstår imorgon och igår. 

Individen förstår också bildsymboler och talar i meningar som är mer eller mindre komplexa. 

Det är svårt för personen att föreställa sig en förändring utan att se att den konkret utförs. 

Personer som befinner sig på detta stadium har en svår eller måttlig utvecklingsstörning. 

 

C-stadiet: De personer som befinner sig på C-stadiet har en allmän uppfattning om tillvaron. 

Personerna förstår att det finns en framtid och en dåtid. De vet att det finns platser som man 

själv inte varit på, eller människor man inte träffat och mat man inte ätit. I C- stadiet kan 

personerna lära sig att läsa och skriva, men har svårt att lösa problem som innehåller många 

faktorer att tänka på. Att handla i nya situationer kan vara svårt, att förändra något som är 

gammalt och invant kräver mycket av personen. De personer som befinner sig i detta stadium 

har en lätt eller lindrig utvecklingsstörning. 

 

Ett annat begrepp som är relevant att känna till är intelligensåldern. En person som klarar vad 

en genomsnittlig fyraåring klarar, har en intelligensålder på fyra år oavsett vad personen har 

för levnadsålder. Intelligensåldern kan direkt överföras på A-, B- ,C –stadierna på följande 

sätt. A-stadiet sträcker sig till en intelligensålder fram till cirka två år. B-stadiets 

intelligensålder sträcker sig från cirka två år och fram till sju års ålder. C-stadiet har en 

intelligensålder från sju år och upp till elva år (Kylen,1981:34). 

 

Ofta är det svårt att bestämma vilket av dessa stadier en person med utvecklingsstörning 

passar in i. Variationen inom de olika stadierna är stor och personernas behov av stöd från 

omgivningen kan skifta i hög grad. 

 

De personer som ingår i vår undersökning befinner sig i C-stadiet, dock kan man inte strikt 

utgå ifrån denna indelning då personernas erfarenhet och personlighet gör att de kan fungera 

bättre i vissa situationer (Kylen,1981:30). 
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2.2 Handikappbegreppet 

 

När man talar om handikapp i dag används många gånger ordet utan reflektion över att det 

kan ha flera betydelser. Ibland är det egenskaperna hos en person som avses och ibland syftar 

det till de svårigheter som finns i en viss situation. Ofta handlar handikapp om ett komplicerat 

samspel mellan person, och situation. Betydelsen av ett funktionsbortfall beror även på andra 

omständigheter (Calais von Stokkom, Kebbon 2000:33). 

 

Omständigheterna kring ett funktionshinder kan förvärras beroende på i vilken miljö man 

vistas. Om en person till exempel är rullstolsburen och det bara finns trappor in till den 

restaurang där han eller hon vill äta, minskas personens möjligheter att vara delaktig i det 

sociala livet. Med detta som grund har det växt fram ett begrepp som kallas miljörelativt 

handkapp, vilket innebär att handikapp ses som en relation mellan personen och miljön den 

vistas i. 

 

Själva funktionsnedsättningen finns hos personen men handikappet uppkommer i samspelet 

mellan personen och den omgivande miljön (Calais von Stokkom, Kebbon 2000:34). Utifrån 

handikappsbegreppet kan många personer vara handikappande eftersom det är 

situationsbundet beroende på miljön. En och samma person kan vara handikappad i en 

situation men inte i en annan (Calais von Stokkom, Kebbon 2000:40). 

Socialstyrelsens rapport (1993:13: 8) 
Handikapp är ingen individuell egenskap, därför är det fel att tala om handikappade personer det är mer 

korrekt att tala om personer med funktionshinder och det uttrycket används konsekvent i lagen om stöd 

och service (Socialstyrelsen 1993 Rapport 13:8). 

 

2.3 Normalisering 

 
Normaliseringsprincipen var till en början en önskan att reformera institutionerna för personer 

med utvecklingsstörning. Vid ett senare stadium kom denna reform att gälla alla 

funktionshindrade. Institutionsboenden gjorde att personer med utvecklingsstörning skildes 

från övriga samhället, och på det sättet fick sämre livsvillkor. Då fanns stora skillnader i 

levnadsförhållanden mellan människor med utvecklingsstörning på institution och människor 
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som levde utanför institutionen. Det var genom detta konstaterande som 

normaliseringsprincipen växte fram.  

 

De nya ambitionerna för personer med utvecklingsstörning och personer med andra 

funktionsnedsättningar var att leva ett normalt liv, detta var dock svårt att genomföra inom 

institutionen. Krav på att anstalterna skulle läggas ned och de funktionshindrade personerna 

skulle integreras i samhället uppkom (Tideman 2004:121). 

 

I tolkningen av normaliseringsprincipen som görs i Skandinavien beskriver Tideman (2004) 

att personer med funktionshinder inte skall behöva sträva efter att bete sig som andra, eller på 

något sätt göra om sig för att bli normala. Personer med funktionshinder skall ges 

förutsättningar att bli delaktiga i det normala samhället utifrån sina egna förutsättningar 

(Tideman, 2004:122). 

 

2.4 Integrering 

 

I samband med att institutionerna började avvecklas i Sverige började man tala om integrering 

i samhället för personer med funktionshinder. Tanken var att personer med funktionshinder 

skulle växa upp hos sina föräldrar, de skulle gå i samma dagis och skola som andra barn. Vid 

vuxen ålder skulle man som person med funktionshinder ha möjlighet att bo i samma 

bostadsområden som andra.  

 

I dag har personer med utvecklingsstörning som är 40 år och yngre till största delen enbart 

erfarenheter från att leva i det vanliga samhället och inte på någon institution. Detta har 

medfört att man idag är van att se personer med funktionshinder på de flesta ställen i 

samhället. Vuxna personer med utvecklingsstörning bor nu för tiden i gruppbostäder eller i 

egna lägenheter, och rör sig ute i samhället som andra medborgare. I och med detta anses 

integreringen till viss del vara lyckad. Trots att personer med utvecklingstörning numera bor 

och vistas på samma arenor som icke funktionshindrade, umgås de mest med den egna 

gruppen, likheten med andra gör att man känner sig trygg (Tideman,2004:123ff). 
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2.5 Delaktighet utifrån ICF 

 

Enligt Socialstyrelsens Egenbedömning av delaktighet enligt ICF som handlar om ICF:s 

delaktighetsdimensioner i arbetet med personer med psykiska funktionshinder och personer 

med utvecklingsstörning. Har Världshälsoorganisationen (WHO) gjort ett första försök att 

skapa en internationell klassifikation av sjukdomars konsekvenser för den enskilda personen. 

Denna första klassifikation utkom 1980 och bar namnet International Classification of 

Impairment, Disabilities and Handicaps, ICIDH. WHO ville genomföra och vidareutveckla 

området. De presenterade flera provutgåvor av en ny klassifikation. Sedan antogs 

International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF, i maj 2001. 

 

ICF kan beskrivas som människans fungerande, från kroppens funktion till hur individen 

genomför aktiviteter och handlingar, till hur involverad människan är i sin livssituation. 

Människors fungerande framställs i ICF med utgångspunkt i begreppen kropp, aktivitet och 

delaktighet. 

 

När en människa drabbas av en aktivitetsbegränsning innebär det en begränsning i förmågan 

att genomföra en handling. Med det menas att begränsningen i första hand skiljer sig från det 

normala med fokus på normal utveckling av eller normalt genomförande av aktiviteter. 

Delaktighet definieras som en individs engagemang i livssituationer. Begränsningar i 

delaktighet är alltid föränderliga beroende på individens förutsättningar (ICF 2001). 

 

Dessa begränsningar beror på svårigheter eller underlättande faktorer i miljön. 

Aktivitetsbegränsningar påverkar människans engagemang i livssituationer. Omfattningen av 

aktivitetsbegränsningar i delaktighet kommer att skifta i förhållande till den miljön man vistas 

i. Detta beror på vad individen förväntar sig få uppleva i den miljö eller aktuella situation den 

befinner sig i. Det som studeras som delaktighetsbegränsningar påverkas följaktligen av de 

förväntningar individen själv och andra individer i omgivningen har på en särskild situation. 

Delaktighet innebär sammanfattningsvis utifrån ICF när en individ har inverkan över när, hur 

och var aktiviteter utförs i ett definierat sammanhang (ICF 2001). 

 

Molin (2004) menar att engagemang är en viktig komponent i begreppet delaktighet. Det kan 

förklaras som att delta eller ta del av, att vara inkluderad, vara accepterad, eller ha tillgång till 
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behövda resurser. Inom ICF finns ett annat viktigt begrepp när det gäller delaktighet nämligen 

aktivitet, aktivitetsbegreppet åsyftar vad en person gör. En aktivitet kan genomföras med olika 

grad av engagemang. Egentligen kan en person uppleva delaktighet utan att vara engagerad 

och aktiv (Molin 2004:65f). 

 

2.6 Delaktighet utifrån FN:s standardregler 

 

FN:s standardregler (1993) är grunden för de mänskliga rättigheter som ska råda i världen. 

Dessa består av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella 

konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, den internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om barnets rättigheter 

och konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor liksom 

världsaktionsprogrammet för handikappade. Standardreglerna är inte juridiskt bindande men 

kan ses som ett verktyg i utformningen av handikappolitiken. Däremot finns det viktiga 

principer som kommer till gagn för människor med funktionsnedsättning, och på det viset öka 

livskvalitén och möjligheten till full delaktighet och jämlikhet. 

 

FN:s standardregler är 22 stycken. De är uppdelade i tre kategorier kring begreppet 

delaktighet. Först tas förutsättningar upp för delaktighet på lika villkor. Där framgår att länder 

som är med i FN ska öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning, om deras 

rättigheter, behov och möjligheter. Därför ska ansvar tas inom medicinsk vård och 

behandling. Rehabilitering ska erbjudas så största möjliga självständighet och 

funktionsförmåga kan uppnås och behållas. 

 

Vidare handlar nästa kategori om huvudområdet för delaktighet på lika villkor. En av reglerna 

under detta område är tillgänglighet både i den yttre miljön men även inom kommunikation. 

Andra regler under detta område är kultur, rekreation och idrott. Där framgår det att 

medlemsländerna ska göra det tillgängligt och möjligt för personer med funktionsnedsättning 

att se film, teater, dans och musik. Möjligheten ska även finnas för personer med 

funktionsnedsättning att bidra till dessa kulturella evenemang. Medlemsländerna ska arbeta 

för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i idrottsrörelsen 

både aktivt eller som åskådare. 

 

 8



Den sista kategorin är genomförandet. Några viktiga regler från detta område är kunskap och 

forskning, som bidrar till ökad förståelse kring levnadsvillkor och de hinder som personer 

med funktionsnedsättning upplever. En annan regel är att lagstiftningen ska leda till 

delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 

 

FN:s standardregler definierar delaktighet och jämlikhet genom att både omgivningen och 

olika samhällsområden ska bli tillgängliga för alla, och då även människor med 

funktionsnedsättningar. Vidare står det att alla individer är lika värda. Det innebär att 

samhällsplaneringen ska uppfylla kraven att tillgängligheten och möjligheten till att delta i 

samhället blir lika för alla. Målet är att människor med funktionsnedsättning får samma 

rättigheter och skyldigheter som andra. Det innebär att förväntningarna på människor med 

funktionsnedsättning ökar, att de ska kunna ta samma ansvar som andra samhällsmedborgare 

(FN:s standardregler 1993). 

 

Molin (2004:63f) jämför FN:s standardregler med ICF och finner att FN:s standarregler har 

fokus på delaktighet och jämlikhet som mänskliga rättigheter. ICF lägger mera betoning på att 

delaktighet rör en individs engagemang och aktivitet i förhållande till kroppsliga funktioner 

samt omgivningens miljö. 

 

I ovanstående kapitel har de begrepp som är av betydelse för denna studie diskuterats och 

definierats. Det har även redogjorts för ICF:s och FN:s tolkningar av delaktighetsbegreppet.  

 

3. ALLMÄN BAKGRUND 
 
I detta avsnitt ges först en historisk skildring av personer med utvecklingsstörnings vandring 

från institutionsboende till eget boende. Betydelsefulla lagar under denna historiska period 

belyses. Avsnittet avslutas med tidigare forskning inom området. 

3.1 Från institution till eget boende 

 
Under 1800-talets andra hälft började man se på personer med utvecklingsstörning utifrån en 

biologiskt orienterad människouppfattning. Under denna tid utvecklades medicinska 

vetenskaper och man fick en förståelse för hur komplicerad människans biologiska och 

fysiologiska livsformer var. Innan fanns en optimism att kunna lära den funktionshindrade till 
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ett normalt liv genom pedagogiska metoder och som i bästa fall skulle bota den 

funktionshindrade. Under denna tid, så inrättades uppfostringsanstalter för så kallade 

sinnesslöa barn. Det var både privata och offentliga anstalter som inrättades. Tanken med 

dessa anstalter och skolor var att barnen skulle lära sig ett yrke, vilket skulle leda till att de 

blev självförsörjande istället för att ligga samhället till last (Tideman 2000:23). 

 

Under 1900-talets början insåg man att gruppen personer med utvecklingsstörning var större 

än man trott, samtidigt uppfyllde uppfostringsanstalterna inte sina mål. Personerna med 

utvecklingsstörning blev inte botade och det ansågs att många av dessa människor var 

obildbara. En mer pessimistisk syn på personer med utvecklingsstörning började sprida sig. 

Denna pessimistiska syn på personer med utvecklingsstörning ledde till en utbyggnad av 

anstalterna till livslånga boenden. Anstalterna bestod av flera byggnader där arbetsplatser och 

särskolor också ingick. Personer med utvecklingsstörning var under denna tid hänvisade till 

välgörenhet och frivillig verksamhet. Många av personerna med utvecklingsstörning blev 

även omhändertagna och fick leva på mentalsjukhus. Eftersom personer med 

utvecklingsstörning omhändertogs och placerades på anstalter eller mentalsjukhus, gavs det få 

möjligheter för dessa människor till delaktighet (Söder 2000:206ff). 

 

Efter första världskriget var arbetslösheten stor, de planer som då fanns på att förbättra de 

sociala reformerna stannade upp. Den samhällsekonomiska situationen var kärv i landet. 

Utifrån hur samhället såg ut då och med den bakgrunden förstärktes det pessimistiska 

synsättet på personer med utvecklingsstörning. Man började se dem som ett hot mot 

samhällsekonomin samt en börda för samhället. Det ansågs även att personer med 

utvecklingsstörning var en ”arvshygienisk fara” och en ekonomisk belastning, när de inte 

kunde bidra till sin försörjning (Söder 2000:206ff). 

 

Först efter andra världskriget kan man se en vändning i de sociala reformerna eftersom 

landets ekonomi blev bättre. På 1960-70 talet blev det brist på arbetskraft och ett intresse för 

de grupper som inte fanns på arbetsmarknaden växte. Det blev även en kamp mellan de 

medicinska och pedagogiska synsätten på personer med utvecklingsstörning. Det pedagogiska 

synsättet fick större genomslagskraft där man ansåg att personer med utvecklingsstörning kan 

lära sig saker och på det viset utvecklas som andra människor. Det ansågs att personer med 

utvecklingsstörning hade rätt till utbildning och sysselsättning (Grunewald 2000:214ff). 
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På 1960-talet skedde en förbättring för personer med utvecklingsstörning på anstalterna. Den 

rådande ideologiska debatten som fanns i landet bidrog även till att anstalterna började 

avvecklas. En stark företrädare för denna debatt var Goffman (1973:9) som myntade 

begreppet ”total institution”. Med detta begrepp menade han att på institutionen fanns det inga 

gränser mellan det privata och offentliga. Alla sov, arbetade och levde tillsammans, med 

ingen möjlighet till privat utrymme. De som bodde på institutionerna tillbringade all sin tid på 

samma sociala arena och tvingades göra samma saker och behandlades på samma sätt. Det 

togs ingen hänsyn till individernas olika behov eller roller, på det sättet förlorade de intagna 

sin identitet. Goffman (1973) belyser vikten av utformningen av bostaden och rummet, det 

vill säga att rummet har en social betydelse i livet gällande socialt samspel och kontroll. 

Avinstitutionaliseringen låg till grund för ett skifte i synsättet gällande stöd, omsorg och 

boende för personer med utvecklingsstörning. 

 

3.2 Lagstiftning 

 

Lagstiftningen kring omsorgen om personer med utvecklingsstörning kom inte förrän 1944. 

Innan ansåg man att omsorgen om personer med utvecklingsstörning var ett frivilligt 

åtagande. Landstingen fick nu ansvar för att personer med utvecklingsstörning fick 

undervisning, de fick även rätten att tvinga barn och ungdomar till undervisning på internat. 

Landstinget fick ett större ansvar för personer med utvecklingsstörning i och med en ny lag år 

1954. Denna lag gjorde landstingen skyldiga att sörja för vård för utvecklingsstörda barn och 

vuxna. Staten fick laglig rätt att utföra vården genom tvång. Tvångsreglerna minskade sedan 

år 1968 när lagen om omsorg om vissa psykiskt utvecklingsstörda kom. Lagen innebar bland 

annat rätten till undervisning, plats på gruppbostad och dagcenter för vuxna. Den så kallade 

nya omsorgslagen kom år 1986 där ytterligare rättigheter tillkom. Rätten till att överklaga 

infördes i denna lag (Grunewald 2000:222).  

 

Under denna tid pågick en ideologisk samhällsdebatt som ledde till att anstalter såsom 

vårdhem och specialsjukhus avvecklades. Det nya ideologiska synsättet byggdes på principer 

om normalisering, integrering och delaktighet. 
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Den rådande lagstiftningen för personer med funktionshinder är Socialtjänstlagen, (2001:453) 

förkortas SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

förkortas LSS, vilken gick i kraft 1994. 

 

LSS 1 § innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med: 

1.utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd  

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

föranledd av yttre våld eller kroppsliga sjukdom, eller 

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

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

därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

Dessa tre grupper kallas personkretsar. 

 

LSS är en rättighetslag som vänder sig till personer med stora funktionshinder och som är i 

behov av omfattande stöd och service. SoL riktar sig till personer som har fysiska, psykiska 

eller andra skäl som leder till betydande svårigheter i sin livsföring. En skillnad mellan de två 

lagarna är att stöd och service utifrån LSS är gratis, medan insatser enligt SoL kostar. En 

annan skillnad är att enligt LSS ska man som funktionshindrad ”tillförsäkras goda 

levnadsvillkor” § 7. Enligt SoL kap 4 § 1 gäller ”en skälig levnadsnivå”. I 5 § LSS, uttrycks 

en viss människosyn och en handikappolitisk vilja att skapa tillgänglighet, inflytande, 

delaktighet, helhetssyn, och kontinuitet för funktionshindrade  
5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet… 

Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra (Intra 2003:7). 

 

Om en funktionshindrad person tillhör någon av de tre personkretsarna som finns inom LSS § 

1, har man rätt att ansöka om nio olika insatser. Den 9:e insatsen i § 9 är bostad för särskild 

service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna. Den paragrafen reglerar 

vuxnas rätt att ansöka om särskilt anpassad bostad. Detta innebär att man förväntas klara sig 

själv utan bemanning genom att bostaden anpassas. Den 9:e paragrafen ger även rätt till att 

ansöka om servicebostad där omfattande service och vård kan ges dygnet runt (Intra 2003:14). 

 

Servicehus innebär att det finns ett visst basstöd och gemensamma utrymmen för service och 

gemenskap. Gruppbostad är för vuxna människor med funktionshinder som inte klarar av eget 
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boende eller att bo i servicebostad. Syftet med gruppbostäder är att personer med 

funktionsnedsättning ändå ska få en fullvärdig bostad trots att de har omfattande tillsyns - och 

omvårdnadsbehov. På gruppbostäder finns personal dygnet runt som tillgodoser behoven för 

de personer som bor där (Intra 2003:14). 

 

Personer med funktionsnedsättning som har en egen lägenhet på en gruppbostad, har den som 

sitt permanenta boende. På gruppbostaden finns tillgång till gemensamma utrymmen som ska 

ge möjlighet till samvaro både med personalen samt andra personer som bor i gruppbostaden. 

Det är viktigt att fokus läggs på gruppens sammansättning på en gruppbostad. Det ska finnas 

förutsättningar för gemenskap. Antalet boende bör inte vara för stort. Det ska inte var fler än 

att personen kan få en social roll i gruppen, bli förstådd och förstå de andra personernas 

reaktioner (Intra 2003:14). 

 

När gruppboenden byggdes i början på 1970-talet var målet att man skulle använda sig av 

”den lilla gruppens princip” (Ringsby Jansson 2002:25). Grunewald (2000:282) menar att 

”den lilla gruppens princip” är en förutsättning för att gruppen ska känna sig trygg och 

relationer ska kunna skapas mellan de boende. Då får inte gruppen vara för stor. Enligt 

erfarenhet ska inte fler än fyra personer med funktionshinder bo tillsammans på ett boende, 

och det är endast då som en hemlik miljö kan utformas.  

 

Utifrån den sämre samhällsekonomiska situationen under mitten på 1980-talet började man 

planera för att skapa fler platser på de befintliga boendena i landet. De senaste 

boendeformerna för personer med lindrig utvecklingstörning är bostadsgrupp utan gemensam 

bas, där man vill betona vikten av individens egen självständighet i det egna hemmet. 

Utvecklingen har lett till att de flesta människor med utvecklingsstörning, som har behov av 

någon form av omsorg, har egna lägenheter. Detta har lett till andra förutsättningar i det 

privata livet samt den sociala samvaron. Valmöjlighet finns om man vill ha gemenskap, eller 

om man vill vara för sig själv (Ringsby Jansson 2002:25ff). 

Ringsby Jansson (2002) skriver: 
Men på samma sätt som när det gällde avvecklingen av institutionerna kan man också bakom de 

förändringsprocesser som sker i vår tid, skönja att de tjänar fler intressen än att enbart främja enskilda 

individernas livsvillkor. Att de nya boendeformerna framhållits som kostnadseffektiva och mindre 

personalkrävande har troligen bidragit till dess popularitet (Ringsby  Jansson 2002:31). 
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I LSS kan en person med funktionshinder ansöka om insatser som gör det lättare för personen 

att ha en fritid med aktiviteter och umgänge som andra barn och vuxna. En av dessa insatser 

är ledsagarservice som innebär att en funktionshindrad person som exempelvis vill besöka 

vänner, delta i någon aktivitet eller ta en promenad kan få hjälp att göra detta med ledsagare. 

 

En annan insats är kontaktperson. Kontaktpersonens uppgift är i första hand att vara 

medmänniska. Kontaktpersonen kan ge råd i vardagliga situationer men kan också ge hjälp till 

den funktionshindrade att delta i olika fritidsaktiviteter. En kontaktperson behöver ingen 

särskild yrkeskompetens. 

 

En annan insats utifrån LSS kallas korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Med hjälp av 

denna insats har personer med funktionshinder rätt att få ha en kortare vistelse utanför 

hemmet för att ges möjlighet till miljöombyte och eller rekreation. 

 

Ringsby Jansson (2002) nämner flera studier där det framkommit att personer med 

utvecklingsstörning har en aktiv men inrutad och rutinliknande fritid. Ofta görs aktiviteter i 

grupp, man går på restauranger och idrottsevenemang tillsammans. Graden av 

funktionsnedsättning har samband med graden av aktivitet. I en av studierna som Ringsby 

Jansson (2002:58) beskriver framkommer att en orsak till att personer med 

funktionsnedsättning inte så ofta går på caféer, bio och andra aktiviteter, tycks bero på att 

pensionerna är låga, och på grund av den dåliga ekonomin har de inte har råd att göra det de 

vill på sin fritid. Det framgår även från studierna att personer med funktionsnedsättning 

tillbringar mycket tid framför teven. Eftersom de saknar någon att göra aktiviteter med eller 

för att de inte vet vilka aktiviteter som finns och inte heller vart aktiviteterna finns (Ringsby 

Jansson 2002:58f). 

 

På gruppboendet där vår studie genomfördes finns ett kontaktmannaskap där en personal har 

ett större ansvar för en av personerna på boendet. Det kan till exempel vara att hjälpa den 

personen med vardagsekonomin samt olika inköp. 

 

Via SoL finns det möjlighet för personer som inte själva kan sköta sin ekonomi att ansöka om 

god man. Gode mannen utses av tingsrätten och skall biträda personen med att bevaka sin rätt, 

förvalta sin egendom eller sörja för person. 
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Everitt (1994) skriver: 
I utvecklingsstörningens natur ligger att den utvecklingsstörde kan ha svårt att överblicka 

konsekvenserna av sina handlingar… lagstiftning syftar till att hindra utvecklingsstörda … 

att skada sin ekonomi genom exempelvis ofördelaktiga köp eller försäljningar (Everitt 

1994:114). 

 

Ringsby Jansson (2002:76) menar att personer med lindrig utvecklingsstörning har svårt för 

att förstå det abstrakta. Detta beskriver hon genom att nämna dessa personers svårighet att 

förstå hur mycket pengar de behöver ha med sig när de ska handla, eller förstå hur ett 

kontokort kan fungera istället för pengar. På samma sätt har dessa personer svårt att förstå hur 

länge pensionen eller lönen kan räcka. 

3.3 Tidigare forskning 

 

Under senare år har den socialpolitik som förts och den lagstiftning som tagits fram ändrat 

förutsättningarna för personer med lindrig utvecklingsstörning. Personer med lindrig 

utvecklingsstörning har fått väsentligt bättre möjligheter till självbestämmande och 

delaktighet (Gustavsson, 2004:11). 

 

Gustavsson (2004:21) menar, att de svenska forskarna hittills mest intresserat sig för ämnet 

med inriktning på den sociala delaktigheten. Den individuella delaktigheten har visserligen 

inte glömts bort men ofta gör man i forskningssammanhang inte någon delning mellan dessa 

olika former av delaktighet. Gustavsson (2004) skriver vidare att om man gör en bred 

definition på begreppet delaktighet och räknar in all forskning som berör delaktighet, så finns 

det mycket kunskap inom området. Denna forskning utgår dessutom från många olika 

teoretiska ansatser (Gustavsson, 2004:25). I vår studie hade vi för avsikt att undersöka vilken 

innebörd den individuella delaktigheten har för personer med lindrig utvecklingsstörning. 

 

Ringsby Jansson (2002:59f) skriver att studier, som berör effekterna av de utvecklingsstörda 

personernas utflyttning från institutioner till egna boenden, visar att denna utflyttning till 

största delen varit positiv. Vidare skriver Ringsby Jansson (2002) att inflytande i vardagen, 

för personer med utvecklingsstörning till största delen är begränsat till vardagssituationer. I 

vår studie tolkar vi inflytande som delaktighet. Delaktigheten och möjligheterna att påverka 

sin situation ur ett helhetsperspektiv är dock begränsade. Ringsby Jansson (2002) gör en 

sammanfattning av tidigare forskning, där framgår att aktiviteter och deltagande ute i 
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samhällslivet i hög grad har samband med den grad av funktionshinder som personerna har. 

Behovet av stöd från personal och personalens inställning och förhållningssätt är också 

viktiga faktorer som bidrar till inflytandet för personer med utvecklingsstörning. 

 

Sammanfattningsvis har redogjorts för en historisk tillbakablick för personer med 

utvecklingstörning. Vidare beskrivs även lagstiftningen ur ett historiskt perspektiv och 

rådande lagstiftning samt tidigare forskning. 

4. TEORETISK BAKGRUND 

 
Avsikten med detta avsnitt är att presentera ett par teoretiska analysinstrument. Först anges 

Molins (2004) delaktighetskarta, sedan beskrivs Nordenfelts (2004) handlingsteori. I detta 

sammanhang anges och definieras ännu några viktiga begrepp utifrån Molin (2004) såsom 

engagemang, aktivitet, formell tillhörighet, informell tillhörighet, autonomi, interaktion, makt, 

samt Nordenfelts (2004) begrepp kapacitet, tillfälle, handling samt att vilja. 

 

4.1 Molins delaktighetskarta 

 

Molin (2004) gör en begreppsanalys av olika former av delaktighet och hur de förhåller sig till 

varandra. Molins utgångspunkt är ICF:s bestämda delar i delaktighetsbegreppet. ICF 

definierar delaktighet som en individs engagemang i livssituationer i förhållande till 

hälsoförhållanden, kroppsfunktioner, kroppens struktur, aktivitet och faktorer i omgivningen 

(Molin 2004:65f).  

 

Molin börjar med att analysera engagemang eftersom det är en viktig del i begreppet 

delaktighet. Det finns olika typer av engagemang, det är problematiskt att jämställa 

delaktighet och engagemang. Enligt Molin så är engagemang någonting som tillhör individen. 

Molin beskriver kriterier för engagemang och dessa är: 

 
Personen A är engagerad i verksamheten V, om och endast om; 

A är medveten om V 

A har tillgång till V 

A är emotionellt intresserad av V 

Att samtidighet föreligger mellan A:s intentioner och V (Molin 2004:67). 
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Med samtidighet menas i detta sammanhang att man endast kan vara delaktig i samma tid, 

inte i en annan tidsepok.  

 

Aktivitet är även det ett viktigt begrepp i ICF:s definition av delaktighet. Med aktivitet menar 

ICF en persons genomförande av en uppgift eller handling. Aktivitet påvisar i detta fall vad en 

person gör. Aktiviteten kan genomföras med olika grad av engagemang. Molin (2004) menar 

att engagemang handlar om hur personen utför aktiviteten. Det beror på hur känslomässigt 

engagerad en person är i en aktivitet. En aktivitet kan även genomföras utan ett engagemang. 

Med det menar Molin att delaktighetsupplevelsen är personlig, och kan bestå av en aktivitet 

eller en tankemässig handling som även den kan ses som en aktivitet. 

 

Molin (2004) menar att det finns två delaktighetsformer. Den ena är när delaktigheten är 

grundad i en subjektiv upplevelse för individen. Den andra är när delaktighet sker genom en 

aktivitet som personen inte är engagerad i. För att skilja dem åt kallar Molin (2004) dessa för 

formell tillhörighet, vilket innebär att personen är delaktig i exempelvis skolan. Denna form 

av delaktighet styrs med ett uppifrån perspektiv och ger en vertikal delaktighet. Den andra 

delaktighetsformen kallar Molin (2004) för informell tillhörighet där personen har en 

subjektiv upplevelse av delaktighet, att personen upplever att vara accepterad. Den informella 

tillhörigheten handlar om samspel i vardagen och ger en horisontell delaktighet. 

 

Ett annat analysbegrepp i begreppsanalysen av de olika formerna av delaktighet är autonomi. 

En förutsättning för delaktighet är tillgänglighet. För att uppnå tillgänglighet krävs det ett 

engagemang och initiativtagande från personen. Då måste viljan till engagemang finnas för att 

överhuvudtaget delaktighet ska uppstå. För att delaktighet ska uppstå så krävs 

självbestämmande och autonomi enligt Molin (2004). Med det menar han att individen ska 

kunna bestämma själv över sin situation, och även kunna göra självständiga val (Molin 

2004:71). Det innebär även att personen har rätt att välja att inte vara delaktig. För att 

förtydliga kopplar Molin (2004) detta till tillhörighetsaspekten. Tillhörighet kan visas genom 

att välja en formell tillhörighet, eller att välja att inte tillhöra någon tillhörighet. Utifrån dessa 

analysbegrepp skriver Molin (2004) att det finns ytterligare former av delaktighet.  
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Makt är ett begrepp som är komplext och mångfacetterat, men även det kan kopplas till 

delaktighet, enligt Molin (2004). Det handlar om egenmakt, att man som person får bestämma 

över sig själv. Molin (2004:73) hänvisar till Paldanius (1999:26) som i förhållande till 

delaktighet beskriver begreppet makt på ett bra sätt: 
Makt kan ses som en förutsättning, ett innehåll och en konsekvens av delaktighet. Diskuteras 

delaktighet så finns det alltid någon form av beslutsmakt närvarande som en förutsättning. 

Delaktighetens innehåll är därför en fråga om maktfördelning och införandet av delaktighet 

handlar alltid om fördelad makt (Padanius 1999:26, ur Molin 2004:73). 

 

Ytterligare en delaktighetsform, som Molin (2004) använder sig av, är interaktion. Med det 

menar Molin (2004) att ömsesidighet råder i en social situation. För att en handling ska ske i 

den sociala situationen måste individen kunna ge och ta i sin omgivning. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna begreppsanalys om olika former av delaktighet 

innebär att minimal och maximal delaktighet kan beskrivas. Minimal delaktighet uppstår när 

personer med funktionshinder inte ges möjlighet att delta på grund av miljön. När miljön görs 

otillgänglig så kan man inte som funktionshindrad delta aktivt och engagerat. 

 

Maximal delaktighet uppnås när en subjektiv känsla av tillhörighet sker, och personen 

upplever samspel samt interaktion med sin omgivning. Molin (2004) skriver att känslan av 

tillhörighet inte kan vara ett ensamt kriterium. Full delaktighet innehåller både objektiva och 

subjektiva dimensioner (Molin 2004:75). 

 
Molins delaktighetskarta som presenterar olika former av delaktighet samt delaktighetens  

olika områden. 

Molins (2004) delaktighetskarta 

Delaktighetens domäner 
 
Former av delaktighet 

 

 

Skola Hem  Fritid Sysselsättning- 
Arbete  

Politik 

Aktivitet      
Engagemang      

     Tillhörighet Formell 
Informell      

Autonomi      
Makt      
Interaktion      
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4.2 Handlingsteorin 

 

ICF har tilldragit sig ett stort intresse inte minst i den svenska handikappsforskningen (Björk-

Åkesson, Granlund, Gustavsson, Molin, Högberg, 2004). Nordenfelt (2004) har dessutom 

velat utveckla en teori som fundamentet i ICF, som handlar om mänskliga funktioner och 

mänskliga aktiviteter i samhället. En viktig teoretisk bas för att utveckla dessa begrepp är 

handlingsteorin, enligt Nordenfelt (2004:49 ff). Nordenfelt menar, att ICF måste få en större 

skärpa och klarhet när det gäller begreppen och de olika klassifikationerna. Detta kan uppnås, 

menar Nordenfelt om man använder sig av handlingsteorin. 

 

För att förstå handlingsteorin måste man förstå vad som menas med kapacitet och tillfälle. 

Nordenfelt (aa) menar att ”kapacitet” är en persons inre resurser som leder till en handling. 

 

Vidare beskriver Nordenfelt (2004) att ett ”tillfälle” är personens yttre möjligheter, vilket 

innebär de faktorer personen omger sig med. Med det menar Nordenfelt (2004) att kapacitet 

tillsammans med tillfälle gör det praktiskt möjligt att gör en handling. Nordenfelt menar att 

det inte räcker med en praktisk möjlighet utan viljan måste också finnas för att handling ska 

kunna genomföras. Viljan är ett nyckelbegrepp inom handlingsteorin, men det begreppet 

saknas nästan helt inom ICF, enligt Nordenfelt (2004 aa). 

 

Till vardags används ordet handikappad utan reflektion och det ser Nordenfelt som ett 

problem i förhållande till handlingsteorin. Nordenfelt (2004) menar att oförmågan till 

handling hör ihop med ett visst sammanhang eller en omständighet. Detta beror på naturliga 

tolkningar som Nordenfelt kallar för standardomständigheter och som råder i vår del av 

världen. Med det menar Nordenfelt att standaromständigheter inte tolkas lika i Sverige som i 

den övriga världen. Nordenfelt (2004) menar att alla personer alltid kan utföra handlingar, 

genom att kompensera sina nedsättningar med hjälp av en anpassad miljö (aa). 

 

Delaktighet och aktivitet tillhör samma begreppskategori i ICF, men kan ändå ses som två 

självständiga begrepp. Aktivitet går ut på utförandet av en uppgift, eller handling, som utförs 

av en individ. Delaktighet innebär att man är involverad i en livssituation. Skillnaden mellan 

aktivitet och delaktighet är att aktivitet handlar om människors kapacitet. Nordenfelt menar att 
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individen med hjälp av sin kapacitet och aktivitet kan utföra handlingar som i praktiken kan 

leda till delaktighet (aa). 

 

Gällande begreppen delaktighet kontra aktivitet, menar Nordenfelt (2004) att man kallar dessa 

begrepp för handling. Nordenfelt skriver om tillfällen då handling kan ske, om handling kan 

utföras av en viss individ och om individen har förmåga och tillfälle att utföra handlingen. Det 

är viktigt både för hälso-och sjukvården och för samhället att människor har förmåga samt 

tillfälle att utföra handlingar som de anser viktiga i sina liv. Valet att handla, menar 

Nordenfelt bör vara den enskildes val (aa). 

 

I ovanstående teoretiska avsnitt har gjorts en redogörelse för delaktighetskartan som Molin 

(2004) beskriver, samt en beskrivning av handlingsteorin, enligt Nordenfeldt (2004). Denna 

delaktighetskarta och handlingsteorin blir viktiga instrument i denna uppsats. 

 

5 METOD 
 
Nedan redovisas vårt val av metod, urval och tillvägagångssätt. Vidare redogörs för hur 

bearbetning av data skett och om vår förförståelse som författare till denna studie, samt om 

etiska överväganden. 

5.1 Val av metod 

 
Det finns olika sätt att införskaffa data inom vetenskaplig forskning. Data kan införskaffas 

antigen genom kvantitativ metod eller kvalitativ metod eller med hjälp av båda ansatserna. 

Båda sätten har sina starka och svaga sidor. Enligt Holme och Solvang (1997:14) bör 

angreppssättet avgöras utifrån frågeställningen. Syftet med denna studie är att beskriva 

innebörden av delaktighet inom fritid samt vardagssysslor i hemmet utifrån lindrigt 

utvecklingsstörda personers egna perspektiv. Vi valde att använda en kvalitativ ansats, som 

författare till denna studie har vi haft ett induktivt tänkande med hermeneutiska inslag. Den 

induktiva ansatsen innebär, enligt Olsson & Sörensen, (2002:35), att forskaren från upptäckter 

i verkligheten samlar in fakta som i sin tur möjligen kan leda till en teoribildning.  

 

I den här studien valde vi att använda oss av intervjuer för att få förståelse för hur personer 

med lindrig utvecklingstörning upplever sin delaktighet. Frågorna var av öppen karaktär. 

 20



Avsikten med intervjuerna var att låta informanterna själva komma till tals. Att det var deras 

upplevelse, förväntningar, uttryck, och tankar kring begreppet delaktighet som skulle komma 

fram. 

 

5.2 Förförståelse  

 

Som forskare får den personliga erfarenheten inte kasta sin skugga över och inverka på 

objektiviteten när man tolkar resultatet av sin forskning (Olsson & Sörensen 2002:63). 

Antonson (1998:88) menar att medvetandet hos en person aldrig kan vara fullständigt neutralt 

och objektivt. Vidare, menar Antonson (1998:88), att människor alltid tolkar något utifrån den 

utgångspunkt de själva har. Utgångspunkten måste vara att det alltid handlar en viss kultur, en 

viss tradition och ett visst språk. Detta formar varje människa till en social varelse i ett visst 

sammanhang. Människan förstår alltid det nya innan hon i egentligen förstår det, hon för-

förstår. Det är särskilt viktigt att forskare inom kvalitativ forskning redovisar sin förförståelse 

inom forskningsområdet. 

 

En av författarna i denna studie har erfarenhet kopplat till personer med utvecklingsstörning. 

Den erfarenheten har införskaffats genom yrkesmässig erfarenhet som består i att ha arbetat 

med lindrigt utvecklingsstörda på ett gruppboende samt på ett dagcenter. De andra författarna 

till studien har erfarenhet från ämnet via handikappvetenskap som lästs vid Örebro 

Universitet. Innan vi som författare gjorde intervjuerna med informanterna hade vi läst in oss 

på relevant litteratur inom området. Vår avsikt var att kunna genomföra intervjuerna på ett så 

bra sätt som möjligt. Via vår utbildning kom vi i kontakt med litteratur som innehöll Molins 

(2004) delaktighetskarta och som vi tyckte passade som ett analysinstrument för att förstå 

delaktighetens olika begrepp utifrån studiens syfte. 

5.3 Urval  

 
Studien är gjord på ett gruppboende för personer med utvecklingstörning. Innan 

intervjutillfället kontaktades enhetschefen för boendet, vi berättade om syftet med studien. 

Kontakt togs vidare med personalen för att även informera dem om syftet med 

undersökningen. På boendet där studien gjordes bor nio personer med olika grad av 

utvecklingsstörning. Fem av dessa personer, som alla hade en lindrig utvecklingsstörning, 
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ville låta sig intervjuas. Dessa fem personer var i en ålder mellan 25-70 år, varav tre var 

kvinnor och två män.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

 

Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). Frågorna 

var av en öppen karaktär för att ge informanterna friheten att prata om det som var viktigt för 

deras syn på sin egen delaktighet i vardagssysslor i hemmet och på fritiden (Holme och 

Solvang 1997:101).  

 

Enligt Ringsby Jansson (2002:98) är det viktigt att få personalens godkännande eftersom 

deras närvaro och förståelse för studien underlättar vår kontakt med informanterna. Personer 

med utvecklingsstörning är en utsatt grupp som ofta står i beroendeställning till personal och 

anhöriga. Vi gjorde ett första personligt besök innan själva intervjutillfället eftersom vi tyckte 

det var viktigt att få ett samtycke av informanten själv.  

 

Enligt Olsson & Sörensen (2002:80) har rummet betydelse där intervjun genomförs, det ska 

ges möjlighet till att vistas i en trygg och ostörd miljö. Därför bestämde vi tillsammans med 

informanterna att genomföra intervjuerna i deras egna lägenheter. Intervjuerna bandades och 

var mellan 40-60 minuter långa. 

 

I denna studie har vi valt att kalla intervjupersonerna för informanter, då vi som författare vill 

ta reda på deras personliga åsikter och känslor angående deras delaktighet på fritiden och i 

vardagssysslor. Denna kunskap är inte utbytbar. Det är endast intervjupersonerna som känner 

till förhållandena kring detta och sedan informerar de oss om hur det förhåller sig. Med detta 

menas att informanterna i någon mening är våra medforskare eftersom det är deras 

värderingar och erfarenheter som så att säga ger inifrånperspektivet (Olsson & Sörensen 

2002:63). 
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5.5 Bearbetning av data  

Intervjuerna transkriberades. Med transkription menas att en selektion och bearbetning sker 

av det talade ordet (Olsson & Sörensen 2002:100). Genom att ändra något på citaten fick vi 

ett mera lättläst skriftspråk som underlättar för läsförståelsen. Vi formulerade inte om vad 

som sagts men valde ta bort för sammanhanget oväsentliga bisaker. Detta gjordes utan att 

formuleringen i intervjun fick en annorlunda innebörd. Med detta tillvägagångssätt kan 

referaten av intervjun göras begripliga. På det sättet kan de muntliga särdragen behållas utan 

att göras om från talspråk till skriftspråk (Holme och Solvang 1997:140f). 

 

Efter bearbetningen av undersökningens insamlade data tolkades och analyserades data 

utifrån vårt syfte. Vi delade in i vad vi ville ha en ökad kunskap om i fyra frågeområden 

såsom fritid, vardagsekonomi, städ-tvätt och mathållning, samt upprättade en 

delaktighetskarta för varje informant. Där markerade vi delaktighet med + och mindre 

delaktig med - utifrån sju analysbegrepp engagemang, aktivitet, formell och informell 

tillhörighet, autonomi och makt. Materialet analyserades med hjälp av Molins (2004) 

delaktighetskarta och Nordenfelts (2004) handlingsteori.  

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

 

Med validitet menas att rätt mätinstrument används, och att det mäter det som det avser att 

mäta (Holme & Solvang 1997:94). Det ska inte finnas några så kallade systematiska fel. Vi 

använde oss av en kvalitativ metod och validiteten blev då mera en fråga om 

överensstämmelse mellan den studerade verkligheten – i vårt fall fem vuxna personer med 

lindrig utvecklingsstörning, som bodde på en gruppbostad – och vår tolkning av denna 

verklighet med betoning på delaktighet, så som den uttalades av de fem personerna. 

Reliabilitet uppnås om man gör olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen, 

där resultatet blir samma, eller ungefärligen samma, varje gång (Holme & Solvang 1997:163). 

I vår kvalitativa studie blev reliabiliteten en fråga om rimlighet, avseende tid, sammanhang, 

perspektiv och helhet. Våra tolkningar av informanternas berättelse och de slutsatser vi kom 

fram till måste således leda till naturliga förklaringar – det vill säga, tyckas rimliga – inte vara 

konstruerade. Utifrån ovanstående resonemang vill vi påstå att validiteten är tillfredställande 

och reliabiliteten hög. 
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5.7 Etiska överväganden 

 

Vår undersökning har gjorts på ett boende för personer med utvecklingsstörning. Enligt det 

humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) etiska principer, som 

Vetenskapsrådet utförligt redogör för, finns det fyra huvudkrav som man ska ta hänsyn till vid 

en undersökning utöver den moraliska aspekten (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet: Deltagarna informerades om forskningens syfte. Det kan vara problem att 

ge information till normalbegåvade personer. Personer med utvecklingsstörning är en utsatt 

grupp som många gånger står i beroende ställning till personal och anhöriga. De har även 

svårt att förstå abstrakta samtal och dess konsekvens om man inte har tidigare erfarenhet 

(Ringsby Jansson 2002:98). Vi tog hjälp av personalen på boendet och de hjälpte oss att göra 

det förståligt för informanterna. 

 

Samtyckekravet: Deltagarna bestämmer själv över sin medverkan. Det är vanligt med ”god 

man” för personer med utvecklingsstörning. Det var ingen av informanterna som var 

omyndigförklarad och de kunde därför själva ge sitt medgivande till undersökningen. 

 

Konfidentialitetskravet: Deltagarna ges rätt att förbli anonyma. Den data som samlas in, ska 

inte gå att knyta an till den enskilde personen. 

 

Nyttjandekravet: De insamlade uppgifterna får endast användas till det ändamål som uppgetts 

i denna studie. 

 

6 RESULTATREDOVISNING 
 
I detta kapitel redovisar vi de resultat som vi fått fram i studien. Vi inleder med en 

presentation av informanterna som fått de fiktiva namnen Albert, Bertil Camilla, Doris och 

Ebba. Därefter redovisas resultaten utifrån våra fyra frågeområden. 

 

Våra informanter bor alla, enligt Ringsby Janssons (2002:23) definition, i en 

boendegemenskap. Det innebär att alla har en egen lägenhet med badrum, kök och 

vardagsrum. De har även tillgång till gemensamhetsutrymmen som består av kök och 
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vardagsrum. Vid intervjutillfällen berättade alla informanterna att de har egen nyckel till sin 

lägenhet och bestämmer själva när personalen har tillgång till deras egen lägenhet. Några av 

informanterna berättade att personalen får gå in i deras lägenheter när de inte är hemma efter 

överenskommelse. 

 

Albert 

Albert är närmare sjuttio år. Albert har tills för några år sedan bott hemma hos sina åldrade 

föräldrar. När Alberts föräldrar gick bort flyttade han till gruppboendet. Albert arbetar på 

dagcenter med trädgårdsarbete på ett av kommunens äldreboenden. Enligt personalen vistas 

inte Albert särskilt mycket i de gemensamma utrymmena tillsammans med de andra. 

 

Bertil 

Bertil är i 65-årsåldern. Han har bott större delen av sitt liv på institution. I mitten på 90-talet 

flyttade han till gruppboendet och har bott där sedan dess. Bertil arbetar som 

trädgårdsarbetare på dagcenter. Bertil är, enligt personalen, en ”mycket social” person som 

ofta umgås med personer utanför gruppboendet. 

 

Camilla 

Camilla är runt 40 år. Hon arbetar på dagcenter varje dag med packnings- och sorterings 

arbete. Camilla har bott hemma med sin mamma tills hon flyttade in till boendet för något år 

sedan. Camilla äter i sin egen lägenhet, men är i de gemensamma utrymmena för att se på tv 

och umgås med de andra på kvällarna. Camilla är oftast med på de gemensamma aktiviteter 

som boendet har. 

 

Doris 

Doris är i 25-årsåldern. Doris är mycket självständig. Hon har bott tillsammans med sina 

föräldrar innan hon flyttade till boendet för cirka ett år sedan. Doris arbetar på dagcenter med 

packnings och sorteringsarbete. Doris har en pojkvän som hon umgås mycket med. Hon är 

inte ofta i de gemensamma utrymmena utan umgås mest med pojkvännen. Doris är väl 

medveten om sin funktionsnedsättning och nämner själv att hon inte klarar vissa saker på 

grund av detta. 
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Ebba 

Ebba är i 25-årsåldern. Hon har bott hemma hos sin familj innan hon flyttade till boendet för 

cirka ett år sedan. Ebba arbetar på dagcenter med olika slags arbeten. Ebba är mycket social 

och tycker om att prata men är mån om sin integritet. Ebba är med på de aktiviteter som 

boendet ordnar men är också ute på egna aktiviteter med sin familj.  

6.1 Fritid 
 
Första frågeområdet handlar om hur informanterna upplever sin delaktighet avseende fritiden. 

Det finns ett utbud av aktiviteter på boendet som tillsammans valts fram. Dessa aktiviteter är 

bowling, bingo, samt länsdans. Det finns även en samverkan mellan flera boenden i 

kommunen där man träffas, tittar på film, tv och lagar mat. Alla informanter uppger att de har 

egna aktiviteter, där man är helt själv, eller tillsammans med föräldrar, respektive kompisar. 

Av informanterna är det fyra personer som brukar vara med på de aktiviteter som ordnas på 

boendet. Doris, som är en av dessa fyra personer, ger exempel på sådana aktiviteter. 
Vi åker och spelar bowling, det är i en bowlinghall och sen har vi lite andra fritidsaktiviteter som 

att spela bingo… 

Beträffande egna aktiviteter på fritiden berättar Ebba och Doris följande: 
Ebba: Jag håller på med datorn och min MP3 och så tittar jag på tv. Jag lyssnar på mycket 

musik… 

Doris: På helgerna åker jag och min pojkvän och hälsar på min pappa ibland. Ibland spelar min 

lillebror tennis och då åker vi och tittar på det… 

 

Alla intervjuade ger uttryck för att det ibland kan kännas skönt att bara få komma hem till sin 

egen lägenhet och få ta det lugnt. Bertil värnar också om en egen fri-tid, samtidigt som han 

tydliggör möjligheten att utifrån ett självbestämmande kunna välja, alternativt välja bort: 
Bertil: Dom spelar bingo på veckan, jag är inte med då, och jag är inte med på länsdansen heller. 

Jag väljer själv vad jag gör på fritiden. Då snickrar jag tomtar som jag målar. Sen spelar jag 

bordtennis en kväll i veckan. De andra kan inte spela bordtennis. Det är svårt… 

 

Sammanfattningsvis kan noteras att alla informanterna tycks känna sig delaktiga avseende sin 

fritid. Det finns möjlighet till egna fritidsaktiviteter och man kan även påverka de aktiviteter 

som arrangeras tillsammans med boendepersonalen. Alla informanter berättar att de arbetar på 

dagcenter, och att man ibland är nöjd med att komma hem till sin egen lägenhet och få ta det 

lugnt. Det finns valmöjlighet - man kan bestämma själv- om man vill ta del av den sociala 

samvaron på boendet eller inte. 
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6.2 Vardagsekonomi 
 
Gällande delaktighet i sin egen vardagsekonomi ställdes ett antal frågor till informanterna. 

Utifrån deras svar framkommer att delaktigheten i viss mån påverkas av den egna förmågan 

att handha pengar. Det finns de som helt själva sköter sina pengar och inköp, och de som har 

hjälp av anhöriga och personal. Bertil berättar hur han sköter sin ekonomi på egen hand: 
Bertil: Nu går jag till post och bank själv för jag vill inte ha god man. Jag har sån där direkt från 

Nordbanken till hyra och räkningar…autogiro. 

 

Det som framgår i frågeområde vardagsekonomi är att informanterna upplever delaktighet 

tillsammans med personal och anhöriga kring sin vardagsekonomi. Alla informanterna säger 

någon gång under intervjun att de själva bestämmer vad de vill köpa, gällande möbler, kläder, 

samt andra inköp. Samtidigt uttrycks att de flesta inköp görs i samråd med anhöriga eller 

personal, då alla informanterna tycks vara medvetna om att de ibland är i behov av hjälp. 

 

6.3 Städ-tvätt 
 
Detta frågeområde handlar om vardagssysslor i hemmet, såsom städ-tvätt. Fyra av 

informanterna hade förutbestämda städ-tvättdagar tillsammans med personalen. Ebba 

berättade att hon skötte städningen helt självständigt. Hon behövde dock lite hjälp med 

tvätten.  
Ebba: Jag städar själv med hjälp av personalen på torsdagar…och tvätten gör jag också själv 

med mamma. 

Både Albert och Bertil uttrycker att det är personalen som städar och tvättar på bestämda 

dagar. 
Albert: Personalen städar och tvättar. Jag dammsuger ibland på onsdagar. 

 

Bertil säger under intervjun, när han får frågor angående städ-tvätt: 
Det gör personalen… det gör dom… det tycker jag är bra. 

Någon gång har jag varit med… 

 

Det som framgår ur detta frågeområde är att alla informanter har någon hjälp med städ och 

tvätt från personal och anhöriga. Informanterna säger sig ha en viss delaktighet inom 

frågeområdet. Dock uttrycker de flesta informanterna att städ och tvätt är vardagssysslor som 

personalen ska göra. 
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6. 4 Mat och mathållning 
 
I det sista frågeområdet ställs frågor kring inköp av mat och informanternas egen delaktighet i 

mathållningen. I det gemensamma köket på boendet lagas frukost och middag, där 

informanterna får vara delaktiga om de vill, i såväl matlagning som planering av matsedel. 

Två av våra informanter väljer att äta några av måltiderna i det gemensamma köket, medan de 

övriga alltid äter alla måltider i det gemensamma köket. Bertil berättar i intervjun om sin 

situation kring inköp och var han äter: 
Bertil: Förr körde jag maten hit på min mopedkärra från ICA men nu beställer dom maten på 

Internet och får den hitkörd 

De lagar maten (personalen) och jag hjälper till att plocka i diskmaskinen ibland…jag äter alltid 

i vårat stora kök. 

Doris berättar om sin mathållning: 
Doris: Jag äter hos min pojkvän för jag törs inte stå själv vid spisen. Det är lätt att man glömmer 

den på… vi lagar mat tillsammans. 

 

Sammanfattningsvis upplever alla informanter en viss delaktighet i sin egen mathållning. Det 

framgår i resultatet att man har möjlighet att välja vad man ska äta, samt var man vill äta. 

 

Utifrån de fyra frågeområdena i resultatet urskiljs tre grader av delaktighet som vi har valt att 

benämna som, stor delaktighet, delaktighet med hjälp, samt mindre delaktighet. Utifrån 

frågeområdet fritid uppger informanterna en stor delaktighet. Inom området vardagsekonomi 

beskrev informanterna att man var delaktig med hjälp av anhöriga eller personalen. 

Informanterna uppgav inom området städ-tvätt samt mathållning att det var personalen eller 

anhöriga som hade det övergripande ansvaret kring detta. Inom detta område var 

delaktigheten mindre än inom områdena fritid, vardagsekonomi. 

 

7. ANALYS 

 
Syftet med denna studie är att beskriva innebörden av delaktighet inom fritid samt 

vardagssysslor i hemmet utifrån lindrigt utvecklingsstörda personers egna perspektiv. 

Här har vi valt att utgå från Molins (2004) delaktighetskarta och Nordenfelts (2004) 

handlingsteori som möjliga tolkningsramar för att i en egentlig mening försöka förstå vad 

informanterna berättat. Vi kategoriserar utifrån de fyra frågeområdena som framgår i vårt 

syfte. I analysen har vi med nya citat som ej har redovisats i resultatet. Vi valde att ta med 
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dessa citat för att ytterligare tydliggöra vårt resultat. Vi valde även att analysera frågeområde 

städ-tvätt samt mathållning tillsammans, eftersom resultaten inom dessa frågeområden var 

lika. 

 

Delaktighetskartorna är gjorda med utgångspunkt från de svar som informanterna gav inom 

de olika frågeområdena. 

Alberts delaktighetskarta 
Delaktighetens 
domäner 
Former av delaktighet 

 
Fritid 

Vardags- 
ekonomi 

Städ/ 
tvätt 

 
Mat 

Aktivitet 
 

+ + - - 

Engagemang 
 

+ + - - 

Informell tillhörighet 
 

+ - - - 

Formell tillhörighet 
 

- + + + 

Autonomi 
 

+ + - - 

Makt 
 

+ - + + 

Interaktion 
 

+ - - - 

 
+ är delaktig, - är mindre delaktig. 

 

I Alberts delaktighetskarta gällande fritid framgår en stor delaktighet. Albert har både ett 

engagemang, en aktivitet, samt makt att bestämma om sin fritid. Enligt Molin (2004) kan 

engagemang ske i olika grader och aktiviteter genomföras på olika sätt. I Alberts fall framgår 

det att engagemanget och aktiviteten är stor, som då Albert till exempel berättar: 
Jag åker själv på min moped till min bror…hjälper honom i trädgården 

Maktbegreppet beskriver Molin (2004) att det handlar om egenmakt och att man som person 

får bestämma över sig själv. Detta framgår, när Albert berättar om sin fritid, att han själv 

bestämmer att inte utföra aktiviteter på sin fritid. 
Jag är trött efter jobbet…det är skönt att vila också. 

 

I vardagsekonomi tycks Albert ha en mindre delaktighet utifrån analysbegreppet informell 

tillhörighet. Med detta menar vi som författare att den formella tillhörigheten relateras till 

personalen. Molin (2004) beskriver formell och informell tillhörighet. Med dessa två begrepp, 

menar Molin, att informell tillhörighet uppnås genom ett samspel i vardagen som ger en 

horisontell delaktighet. Den formella tillhörigheten styrs med ett uppifrån perspektiv. Albert 
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uttrycker att personalen har hand om hans pengar, vilket ger ett formellt perspektiv. Albert 

säger: 
Jag har inte mina pengar själv…jag har inte ett dugg här (visar plånboken)…det har personalen 

Vidare säger Albert att han själv bestämmer vad han ska köpa om han behöver kläder, tidning 

eller annat till sig själv. Därför tolkar vi utifrån delaktighetskartan att autonomi finns, 

eftersom Molin (2004:71) beskriver att autonomi innebär att kunna göra självständiga val. 
I går var personalen med mig och handlade kläder i stan… jag köpte skor också… dom valde jag 

själv. 

 

I området städ-tvätt och mathållning utifrån analysbegreppen framkommer en mindre 

delaktighet. Vi tolkar med utgångspunkt i begreppen makt och formell tillhörighet. Molin 

(2004) beskriver makt som ”egen makt” att en person får bestämma över sig själv. Albert 

berättar att han inte städar och tvättar samt lagar mat det är personalen som utför det. 

Personalen sköter städ-tvätt samt mathållning. Nordenfelt (2004) menar att kapacitet och 

tillfälle måste finnas för att en handling ska ske. Utifrån vår tolkning finns både kapacitet och 

tillfälle för att utföra handlingar som städ-tvätt, samt mat men viljan saknas. Gällande viljan 

menar Nordenfelt (2004), att finns inte viljan kan ingen handling ske. Med det menar vi, att 

Albert väljer bort handlingar som han skulle kunna utföra. På det viset har han makten att inte 

utföra handlingar.  

 

Bertils delaktighetskarta 
Delaktighetens 
domäner 
Former av delaktighet 

 
Fritid 

Vardags- 
ekonomi 

Städ/ 
tvätt 

 
Mat 

Aktivitet 
 

+ + - - 

Engagemang 
 

+ + - - 

Informell tillhörighet 
 

+ + - - 

Formell tillhörighet 
 

- - + + 

Autonomi 
 

+ + - - 

Makt 
 

+ + + + 

Interaktion 
 

+ + - - 

 
+ är delaktig, - är mindre delaktig. 
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Gällande fritid tolkar vi utifrån delaktighetskartan att Bertil är delaktig. Molin (2004) 

beskriver att analysbegreppet interaktion är när ömsesidighet råder i ett socialt sammanhang, 

Bertil berättar: 
Jag håller på och spelar bordtennis… jag spelar med mina vänner Erik och Kalle. 

Detta citat från Bertil tolkar vi som en beskrivning av ömsesidighet i ett socialt sammanhang. 

Bertil säger att han har vänner han spelar med och där ett givande och tagande måste ske för 

att man ska kunna spela bordtennis. 

 

Utifrån frågeområdet vardagsekonomi har Bertil makt att bestämma över hur räkningar ska 

betalas. 
Bertil: Jag vill inte ha god man…jag har fixat i år autogiro till mina räkningar. 

Bertil har viljan att sköta sin vardagsekonomi själv och när viljan finns, enligt Nordenfelt 

(2004), sker en handling, vilket är vår tolkning av Bertils delaktighet i vardagsekonomin, 

eftersom Bertil uttrycker att han ”fixat” sin ekonomi genom att skaffa autogiro till sina 

räkningar. 

 

Liksom vår tolkning av Alberts delaktighet, inom städ-tvätt, och mathållning framgår det även 

att Bertils delaktighet utifrån analysbegreppen engagemang och aktivitet är mindre. 

Engagemang säger Molin (2004) är någonting som tillhör individen. Bertil uttrycker inget 

engagemang inom området städ, tvätt och mathållning utan lämnar över dessa sysslor till 

personalen på boendet.  
Personalen städar min lägenhet och tvättar mina kläder… så att dom inte krymper. 

Bertil säger att förr fanns ett större engagemang i hans delaktighet gällande mathållningen, 

Bertil uttrycker: 
Förr körde jag maten hit på min mopedkärra från ICA men nu beställer dom maten på Internet 

och får den hitkörd 

Detta tolkar vi utifrån Nordenfelts (2004) handlingsteori att då fanns både viljan, tillfället och 

kapaciteten. Numera har tillfället tagits ifrån Bertil då man beställer maten via Internet och får 

den levererad. 
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Camillas delaktighetskarta: 
Delaktighetens 
domäner 
Former av delaktighet 

 
Fritid 

Vardags- 
ekonomi 

Städ/ 
tvätt 

 
Mat 

Aktivitet 
 

+ + + + 

Engagemang 
 

+ + + + 

Informell tillhörighet 
 

+ - + + 

Formell tillhörighet 
 

- + - - 

Autonomi 
 

+ + + + 

Makt 
 

+ + + + 

Interaktion 
 

+ + + + 

+ är delaktig, - är mindre delaktig. 

 

I Camillas delaktighetskarta framgår även där att hon också är delaktig gällande fritid. 

Analysbegreppet interaktion beskriver Molin (2004) som ett givande och tagande i en social 

situation som leder till handlingar. Camilla har utifrån delaktighetskartan interaktion i sin 

fritid när hon berättar: 
Jag har en vän sen elva år tillbaks… vi ringer varandra varje kväll efter jobbet. 

Vi tolkar detta som att ett givande och tagande finns när vänskapen har funnits i elva år. 

 

Det vardagsekonomiska frågeområdet utifrån Camillas delaktighetskarta påvisar ett 

engagemang. Men det framgår även formell tillhörighet när Camilla uttrycker: 
Jag ringer till mamma och frågar om jag kan köpa en tröja för nu har jag dåligt med det och då 

hjälper hon mig med det. 

Camilla berättar vidare när hon får frågan om hon själv bestämmer över sina pengar. 
Camilla: Ja, jag och mamma… vi bestämmer om något blir för dyrt. 

Camillas upplevelse av sin delaktighet gällande vardagsekonomi är stor, men med hjälp av 

mamma, och gör därmed val som hon upplever är självständiga med hjälp av mamma. 

Camilla har därmed även delaktighet utifrån att vara autonom, enligt Molin (2004). 

 

Camilla är den informanten som uppger störst delaktighet gällande städ-tvätt samt 

mathållning. Hon berättar att hon endast har lite hjälp med tvätten. Camilla har med 

utgångspunkt i delaktighetskartan ett stort engagemang som leder till aktiviteter. Autonomin 

tycks vara stor. Camilla uttrycker sig så här: 
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Jag städar själv när jag ser att det behövs… jag har diskmaskin men den använder jag knappt 

aldrig utan diskar för hand det mesta… det blir renare då. 

Det framgår tydligt att Camilla även har viljan att utföra sysslor som städ-tvätt samt 

mathållning. Återigen spelar viljan en roll. Nordenfelt (2004) menade ju, att det inte räcker 

med praktisk möjlighet för att göra en handling utan viljan måste också finnas. Camilla vill 

göra dessa sysslor och har därmed makten, när hon gör ett eget val. 

 

Doris delaktighetskarta: 
Delaktighetens 
domäner 
Former av delaktighet 

 
Fritid 

Vardags- 
ekonomi 

Städ/ 
tvätt 

 
Mat 

Aktivitet 
 

+ + + + 

Engagemang 
 

+ + - - 

Informell tillhörighet 
 

+ + + + 

Formell tillhörighet 
 

- - - - 

Autonomi 
 

+ + - - 

Makt 
 

+ + + + 

Interaktion 
 

+ + - + 

 
+ är delaktig, - är mindre delaktig. 

 

Doris delaktighet i fritid uppger hon som stor. Även Doris har ett stort engagemang, aktivitet, 

samt informell tillhörighet utifrån vår tolkning med hjälp av delaktighetskartan eftersom, hon 

uttrycker: 
På helgerna åker jag och min pojkvän och hälsar på min pappa ibland. Ibland spelar min lillebror 

tennis och då åker vi och tittar på det… 

 

Gällande vardagsekonomin, berättar även Doris att hon är delaktig, men tillsammans med 

mamma och pappa. Detta tolkar vi att Doris har delaktighet utifrån begreppet autonomi. Hon 

uttrycker att hon gör egna val tillsammans med mamma och pappa avseende 

vardagsekonomin. 
Jag tar hand om mina pengar själv… men mamma och pappa hjälper mig … jag får lite pengar 

då och då. 
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Doris uppger vidare, angående städ-tvätt, och mathållning att hon får hjälp av personal och 

föräldrar. Vi tolkar det som en mindre delaktighet när engagemang och autonomi är mindre. 

Doris säger: 
Jag får hjälp av mamma och pappa med städning i lägenheten… personalen hjälper mig också. 

Doris påtalar att mathållningen är något som hon endast gör tillsammans med pojkvännen, 

alltså en aktivitet utan engagemang. Doris berättar: 
Jag äter hos min pojkvän för jag törs inte stå själv vid spisen. Det är lätt att man glömmer den 

på… vi lagar mat tillsammans. 

 

Ebbas delaktighetskarta: 
Delaktighetens 
domäner 
Former av delaktighet 

 
Fritid 

Vardags- 
ekonomi 

Städ/ 
tvätt 

 
Mat 

Aktivitet 
 

+ + - + 

Engagemang 
 

+ + - + 

Informell tillhörighet 
 

+ - - - 

Formell tillhörighet 
 

- + + + 

Autonomi 
 

+ + + + 

Makt 
 

+ + + + 

Interaktion 
 

+ + - - 

 
+ är delaktig, - är mindre delaktig. 

 

I Ebbas delaktighetskarta gällande fritid är delaktigheten stor. I vår tolkning har Ebba makt 

och viljan att välja bort de fritidsaktiviteter som erbjuds på boendet. Istället väljer Ebba sin 

egen fritid tillsammans med sin ledsagare. 
Ebba: Jag tycker om att bada… det gör jag tillsammans med min ledsagare… hon är bäst henne! 

Henne tycker jag om att göra saker tillsammans med. 

 

 

Vår tolkning av Ebbas delaktighetskarta i vardagsekonomi gör vi utifrån Nordenfelts (2004) 

handlingsteori. Nordenfelt, skriver, för att en handlig ska ske krävs att tillfälle och kapacitet 

finns. Med kapacitet, menar Nordenfelt, att personen ska ha ”inre resurser” för att kunna 

utföra en handling. Med tillfälle, menar han, att det är personen yttre möjligheter. Vår 

tolkning är att personer med lindrig utvecklingstörning kan ha vissa begränsningar avseende 
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inre resurser på grund av sin funktionsnedsättning. Personer med lindrig utvecklingsstörning 

har ibland svårt med abstrakt tänkande. Ebba uttrycker:  
Jag bestämmer själv över mina pengar men mamma och personalen får hjälpa mig. Pengarna 

finns där nere… Jag har ICA-kort för då blir det billigare för då slipper jag betala med pengar… 

det är lättare för mig när jag handlar… Mamma och jag tränar så att jag ska lära mig handla 

själv. 
 

I frågeområdet städ-tvätt samt mathållning märks en mindre delaktighet. Ebba har en formell 

tillhörighet, när personalen har ansvaret, då de städar tillsammans på torsdagar. 

Däremot har Ebba både makten och autonomin, i frågeområdet städ-tvätt och mathållning. 

Molin (2004) beskrev ju makt som egenmakt och autonomi som personens självständiga val 

Ebba uttrycker: 
Jag låter personalen komma in när jag har mycket disk… då kan dom hjälpa mig lite. Det är ju 

jag som ska sköta mitt hem så det ju jag som ska diska… men dom hjälper mig. 

 

På torsdagar är städdag… då hjälper personalen mig… man kan ju inte städa hela tiden. 

 

7.1 Slutsatser 

 
Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att våra fem informanter känner sig delaktiga 

inom alla frågeområden. Vi kan också se att delaktigheten varierar. Det handlar om (i) en stor 

delaktighet, (ii) en delaktighet med hjälp, samt (iii) en mindre delaktighet.  

(i) I analysen av materialet förekommer en stor delaktighet i frågeområde fritid. 

(ii) Delaktighet med hjälp, det vill säga att, vara autonom, men inte helt självständig, 

tycks vara en självklarhet för våra informanter gällande frågeområdet 

vardagsekonomi. Det tydliggörs med hjälp av Molins analysbegrepp, autonomi, i 

hans begreppsanalys, delaktighetskartan. 

(iii) I resultatet inom frågeområdet städ-tvätt och mathållning framkommer en mindre 

delaktighet. Utifrån Nordenfelts (2004) handlingsteori har vi funnit att 

informanterna också är motiverade till att välja bort (sakna en vilja till) aktiviteter, 

som kanske inte omedelbart upplevs som lustbetonade. Personalen utför inte sällan 

konkreta och mätbara arbetsuppgifter; de städar, tvättar och gör mat, men ordnar 

samtidigt in de boende i en – vill vi benämna – konstruerad hjälplöshet. Tillfället 

och kapaciteten finns för att vara delaktig, men personalens förhållningssätt gör att 

den egna viljan saknas. Den behöver ju inte finnas!  
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8 DISKUSSION 

 

I detta avsnitt diskuteras metoden och resultatet och ges förslag till fortsatt undersökning. 

8.1 Metod diskussion 

 

I denna undersökning har vi använt oss av en kvalitativ ansats, där intervjuer gjorts utifrån en 

intervjumall av öppen karaktär. Resultaten grundar sig på fem informanters berättelse av sin 

egen delaktighet avseende fritiden samt vardagssysslor i hemmet. Vi har utifrån ett 

inifrånperspektiv försökt att sätta oss in i informanternas olika situationer (Holme & Solvang 

1997:92). Eftersom vi endast intervjuat fem personer vill vi inte dra några generella slutsatser 

angående personer med lindrig utvecklingsstörning och deras egen delaktighet i boendet och 

på fritiden. Däremot kan konstateras att dessa fem intervjuer visat på möjligheten att, man 

som person med lindrig utvecklingsstörning kan nå en hög grad av delaktighet även på ett 

gruppboende. 

 

Vi är nöjda med vårt val av metod. Informanterna har i huvudsak förstått våra frågor, vilket 

gav mycket information. Vi är dock medvetna om att det kan uppstå vissa svårigheter vid 

intervjuer med personer med lindrig utvecklingsstörning. En del av dessa svårigheter nämner 

till exempel Ringsby Jansson (2002:103ff). Dessa svårigheter kan vara att frågorna har varit 

allt för abstrakta vilket lett till korta och fåordiga svar. Som forskare finns en risk att man haft 

för dålig bakgrundsinformation. Detta kan stämma med vår upplevelse av de olika 

intervjutillfällena. Vi som intervjuare förstod inte alltid alla sammanhang, situationer och den 

särskilda betydelse personerna hade som informanterna hänvisade till. Detta kompenserades 

genom att ta hjälp av personalen för att om möjligt få en bättre förståelse. Samtidigt blev vi 

naturligtvis hänvisade till att tolka och förstå något som någon annan, det vill säga personalen 

redan tolkat och förstått som något. Detta kan kanske i någon mån haft betydelse för 

överensstämmelsen mellan verklighet och tolkning, det vill säga, reliabiliteten. 

 

En ytterligare svårighet, enligt Ringsby Jansson (aa), är ett ibland förekommande ja-sägande 

hos personer med lindrig utvecklingsstörning kopplat till att man kanske inte riktigt förstått 

frågan. Det är därför möjligt att vi, vid något tillfälle, på grund av detta, kan ha tolkat det 

sagda på fel sätt. Det finns även en risk för, vad Ringsby Jansson (aa) benämner som 
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idyllisering, när informanterna inte vill lämna ut eller kritisera personalen. Istället ger 

informanten en bild av hur hon/han skulle vilja att det var. 

 

Ännu ett problem (aa) angående framför allt de personer med utvecklingsstörning, som är i ett 

beroendeförhållande till vårdpersonal, är att de ibland i högre grad än andra vill vara till lags. 

Detta kan ge fel signaler till den som ska tolka och förstå informantens svar. 

 
Det som i olika studier visat sig vara särskilt framgångsrika strategier för att få goda och informationsrika 

intervjuer med personer med utvecklingstörning är god kännedom om personerna och deras livssituation, en 

förtroendefull, tillåtande och trygg atmosfär, men också ett erkännande av respondenterna som viktiga 

personer. Det har också visat sig väsentligt att intervjun behandlar teman som berör och intresserar de 

intervjuade, tema som ligger nära deras egna erfarenheter och att frågorna har en öppen karaktär där de 

svarande tillåts att i möjligaste mån använda sina egna ord (Ringsby Jansson 2002:105). 

 

Om vi valde att göra om denna studie skulle det vara önskvärt att skapa en närmare relation 

till informanterna och genom det skapa en större trygghet för informanterna inför 

intervjutillfället. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 
I resultatet framgår det att informanterna upplever en självklarhet i rätten att ta hjälp av 

personalen. Det visar den delaktighet på autonom grund som fokuserats i de fyra 

frågeområdena. Informanterna tycks vara medvetna om- och ligga i linje med- rättighets 

aspekterna i den rådande lagstiftningen, LSS. De vet att de har rätt till hjälp för att uppnå 

delaktighet, eller rätten att välja bort delaktigheten. 

 

Inom frågeområdet fritid finns en stor delaktighet som framgår i resultatet och styrks i 

analysen utifrån Molins (2004) delaktighetskarta och Nordenfelts (2004) handlingsteori. Vad 

avser fritiden så uppger informanterna att man har valmöjligheten att välja att vara delaktig 

eller mindre delaktig. Informanterna berättar att man även har egna fritidsaktiviteter utanför 

de aktiviteter, som boendet arrangerat. Tideman, (2004:123ff) och Ringsby Jansson (2002:15) 

menar, att personer med lindrig utvecklingsstörning vill göra aktiviteter med den egna 

gruppen eftersom man upplever en större trygghet där. Vårt resultat motsäger detta. Detta 

tolkar vi som att man på boendet, där denna studie gjorts, tycks ha kommit långt fram 
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beträffande normalisering och integrering. Oavsett ålder och olika bakgrund, som exempelvis 

erfarenhet av institutionsboende, ser vi ingen skillnad inom området fritid. Trots att en av 

informanterna har ett långt institutionsboende ser vi inte heller i hans fall någon skillnad i 

jämförelse med övriga informanter beträffande ”egenmakt” och autonomi, att välja och välja 

bort fritidsaktiviteter. 

 

I vår resultatanalys inom frågeområdena städ-tvätt och mathållning framgår att informanterna 

enligt handlingsteorin har kapacitet och tillfälle att utföra en handling. Inom dessa områden 

saknas dock viljan. I resultat och analys framgår det med en självklarhet att det är personalen 

som utför dessa vardagssysslor. Kan detta bero på att omsorgen är en kvinnodominerad 

arbetsplats, då kvinnor, utifrån ett mera traditionellt synsätt gällande omsorg och 

vardagssysslor kan ha lättare än män att ta på sig dessa uppgifter? Integrering, i betydelsen att 

vara fullt ut inkluderad i en socialgemenskap bygger på rättigheter och skyldigheter. Här 

handlar det om de boendes skyldigheter. Kanske möjligheten till delaktighet utifrån den 

aspekten ändå inte ges till fullo. Som personal vill man ibland må hända få en egen 

bekräftelse på att det man gör är ett fullgott arbete med synbara resultat. 

 

FN:s standardregler utgör en grund för den rådande handikappolitiken, där det framgår att full 

delaktighet skall råda. Detta innebär för personer med lindrig utvecklingsstörning att 

förväntningarna ökar. Det förväntas att de ska kunna ta samma ansvar som övriga i samhället. 

Utifrån dessa förväntningar kan man inte välja bort tråkiga sysslor bara för att viljan inte finns 

när tillfälle och kapacitet till handling finns. Först då kan full delaktighet uppnås. 

 

8.3 Fortsatt undersökning 

Till vidare undersökning skulle det vara intressant att göra liknande studier på fler 

gruppbostäder, för att se om resultatet är det samma beträffande skillnaden i den egna 

delaktigheten inom fritid och delaktigheten inom vardagssysslorna? Kan det i så fall bero på 

att personalens arbetssätt hindrar personer med lindrig utvecklingstörning till full delaktighet 

inom vardagssysslorna, på boendet. Eftersom det möjligen kan vara så att personalen gör 

dessa sysslor åt dem, utan att reflektera över hur det påverkar personernas delaktighet. 
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Intervjuguide     Bilaga 1 
 
Bakgrund 
 
Ålder? 
 
Kön? 
 
Tidigare boendeförhållanden? 
 
Integritet i det egna boendet? 
 
 
Frågeområde 1. Om delaktighet i sin egen fritid? 
Vad gör du på din fritid? 
Bestämmer du själv vad du gör på fritiden?  
Med vem tillbringar du din fritid? 
 
 
 
Frågeområde 2. Om delaktighet i sin egen vardagsekonomi? 
Sköter du din ekonomi själv? 
Handlar mat, kläder, andra inköp gällande hushållet och boendet, samt betala räkningar. 
 
 
 
Frågeområde 3. Om delaktighet i vardagssysslor i hemmet? 
Är du delaktig i ditt hem vid städning samt tvätt? 
Vem bestämmer när det ska städas och tvättas? 
 
 
 
Frågeområde 4. Om delaktighet i sin egen mathållning? 
Bestämmer du själv vilken mat du vill äta? 
Är du med och handlar och lagar mat? 
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