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Abstract 

 

Title:”When you live supported through the boundaries of the law, how can you ever be 

totally included?” 

 

The purpose of this study was to examine how managers and employees experience the 

care for young adults with mild intellectual disabilities and if something needs to be 

done to make the support more adjusted to the these individuals. This was conducted 

with a qualitative study where two managers and two employees, who meets the target 

group of the study thought their profession, was interviewed. The interview guide 

covered the four main themes; normalization, individuality, alienation and social 

belonging. The results were analyzed through an inductive thematic analysis method 

through the theories SOC and empowerment. The most striking result was that the 

informants all agree that the support they have to offer isn’t adapted for the target group, 

especially when it comes to self-determination, building a family and labor market.    

 

Keywords: Support for young adults with mild intellectual disabilities, LSS, young 

adults, normalization.  

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

 

Titel- ”Så länge du har en LSS insats lever du efter ett regelverk. Hur ska du då kunna 

bli integrerad i samhället?” 

 

Syftet var att undersöka hur chefer och medarbetare upplever att stödet är anpassat för 

att hjälpa unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, samt om det 

behöver förbättras för framtiden. Det genomfördes med kvalitativ ansats där två chefer 

och två omsorgsassistenter intervjuades med stöd av en intervjuguide. Intervjuguiden 

täckte de fyra teman normalisering, identitet, utanförskap och socialt tillhörighet. 

Resultatet analyserades via en induktiv tematiserings metod och via teorierna KASAM 

och empowerment. Det mest framträdande resultatet var att informanterna är ense om 

att stödet har brister och inte är anpassat till den valda målgruppen, speciellt när det 

kommer till självbestämmande, familjebildning och arbetsmarknaden. 

 

Nyckelord: LSS-stöd, unga vuxna, lindrig intellektuell funktionsnedsättning, 

normalisering. 
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1. Inledning 

Att bli vuxen i dagens samhälle är något som idag är en mer utdragen process än 

tidigare. I ett samhälle där individualitet och flexibilitet är viktigt blir unga vuxna med 

intellektuella funktionsnedsättningar en extra utsatt grupp. Vuxenblivandet och dess 

utformning kan betraktas som mer komplicerat för dessa ungdomar. Det är i den här 

perioden som skillnaderna mellan ungdomar och andra i samma ålder uppmärksammas 

(Olin & Ringsby Jansson 2006). En stor skillnad som finns är att arbetslösheten är större 

i målgruppen än i majoritetsbefolkningen. För att få och behålla ett arbete idag krävs en 

flexibilitet och ett aktivt ansvar hos individen att behålla sin anställning och vara 

anställningsbar. Anställningsbarhet kan ses som en normativ kategori om hur man som 

individ behöver förhålla sig för att vara attraktiv för en arbetsmarknad som är 

utbudsorienterad. Men alla har inte lika lätta att motsvara de kraven som ställs. Vissa 

individer får kompensera anställningsbarheten med en funktionshinderskodning som ger 

tillgång till särskilda mer exklusiva resurser för att komma in i arbetslivet, som 

lönebidrag eller offentligt skyddat arbete. Antalet arbetslösa som är inskrivna på 

arbetsförmedlingen med funktionshinderskod har ökat markant de senaste 15 åren, en 

ökning som man inte kan förklara på individnivå utan snarare i samhälleliga och 

organisatoriska förhållanden (Jacobsson & Seing 2013). Andelen unga vuxna med 

intellektuell funktionsnedsättning som får sin försörjning från olika välfärdsaktörer 

under lång tid är stor och det är svårare för dem att få ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden. Långvarig arbetslöshet hos unga ger ofta allvarliga sociala 

konsekvenser vilket leder till att unga vuxna med funktionsnedsättningar kan hamna i 

dubbel utsatthet (Olin & Ringsby Jansson 2006). 

 

Uppfattningar om vad som är ett funktionshinder förändras hela tiden, det påverkas av 

sociala och kulturella sammanhang. Uppfattningen är hela tiden i en förändringsprocess. 

Funktionshinder kan ses som en social konstruktion som påverkas av de värderingar och 

normer som råder i samhället. Ringsby och Olin beskriver svårigheten att hantera den 

speciella problematiken som de unga vuxna har med de verktyg som välfärdstaten har 

till sitt förfogande (Olin & Ringsby Jansson 2009b). Barron (1997, refererad i Olin & 

Ringsby Jansson 2009b) uppmärksammar att unga med funktionsnedsättningar i dagens 

samhälle reagerar annorlunda på insatser från myndigheter än vad tidigare generationer 

har gjort, dagens unga är mer kritiskt inställda och känner en misstro. De vill att 
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insatserna ska vara mindre stigmatiserande, mer individuellt anpassade samt att 

insatserna inte ska inverka på individens förmåga att påverka och bestämma över sitt 

egna liv (Olin & Ringsby Jansson 2009b). 

 

1.1 Bakgrund 

För att personer med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i sina liv måste 

tillgänglighet finnas, från exempelvis myndigheter, skolor, arbetsmarknad och 

kollektivtrafik (Grönvik 2011). För att de ska kunna leva ett liv så likt andras som 

möjligt, och på så vis likställa den sociala rollen med allmänt accepterade roller, behövs 

tillgänglighet till de sociala arenorna. Det är i samhället funktionshinder uppstår när 

strukturen anpassas efter en viss norm. En annan viktig del för att personer med 

funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga är att diskriminering inte förekommer. 

Diskriminering är att likställa vissa individer och grupper och behandla dem på ett 

sämre sätt för att de anses ingå i den gruppen (Payne 2010). Diskrimineringsskyddet för 

personer med funktionsnedsättning lagstiftades i Sverige år 1999 och har utvecklats för 

olika forum i samhället. Det innefattar bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, tjänster, 

varor, socialförsäkring, utbildning, hälso- sjukvård och värnplikt. Den tredje 

inriktningen handlar om förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar när 

det kommer till självbestämmande och självständighet (Grönvik 2011).  

 

Tidigare har många reformer byggts på paternalism, beslut fattats över individernas 

huvuden och möjligheten att påverka och vara delaktig har varit begränsad. I Sverige 

genomfördes år 1994 den största reformen inom stödet för personer med 

funktionsnedsättningar. Nya insatser infördes, bland annat rätten till personlig assistans, 

och fokus på individuella insatser blev större. Målet med reformen var att personer med 

funktionsnedsättningar skulle få större delaktighet inom alla livsområden (Grönvik 

2011). Den stora reformen var främst införandet av Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS).  

“Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en 

rättighetslag med tio angivna insatser som den enskilde har rätt till under vissa 

omständigheter och om denne ingår i lagens personkrets” (SOU 2008:77:115).  
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Ett av skälen till att lagen behövdes var att det uppmärksammades att vissa personer 

med omfattande funktionsnedsättningar levde med sämre villkor än de flesta andra. 

Dessa personer hade inte heller möjligheten att själva bestämma över sina liv och 

utformningen av stödet de behövde (för vidare beskrivning av studiens målgrupp se 

bilaga 1). I propositionen (prop.1992/93:159) till LSS lagen framkommer det att 

personer har olika behov och önskemål och därför bör LSS lagen, för att passa så många 

som möjligt, inte vara detaljstyrd. Förutsättningarna i landets olika kommuner skiljer sig 

dock mycket åt och därför måste lagen till viss del vara detaljstyrd. Lagen kan istället 

användas så att rättigheterna tillsammans med den enskilde och kommunen definieras så 

att stödet och servicen passar den enskildes önskemål (SOU 2008:77).  

 

I takt med att synen på omsorgstagaren förändrats har även omsorgsgivarens roll 

förändrats. Sedan LSS inträdde har stödet förändrats till att vara mer stödjande och utgå 

ifrån brukarens egna specifika förmågor och vilja (Laursen, Plos & Ivarsson 2009). För 

att minska maktobalansen mellan vårdgivare och vårdtagare ska insatserna inom LSS 

erbjudas som en rättighet i enlighet med den rättighetslag som det är. Självbestämmande 

är ett begrepp som ofta associeras med en högre livskvalitet och ska tillsammans med 

inflytande och delaktighet stå i fokus för alla insatser. I och med självbestämmandet 

läggs en del av ansvaret över på individen själv att uppnå en skälig levnadsstandard. 

Stödet som ges har tidigare varit mer vårdande och beskyddande men har nu gått över 

till att vara mer stödjande och uppmuntrande (Olin & Ringsby Jansson 2006).    

     

1.2 Problemformulering 

Lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade trädde i kraft den 1 

januari 1994 för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar skulle få större 

möjlighet till att bestämma över sina insatser och liv och framförallt större möjlighet att 

leva som andra (SOU 2008:77). Lagen tillsammans med att psykiatrireformen har 

förändrat radikalt, och har gjort att situationen för personer med funktionsnedsättningar 

genomgått en förändring. Det ökade självbestämmandet är inte uteslutande något som 

säkerställer en högre livskvalitet då det även krävs att personen ska få rätt hjälp att 

använda sitt självbestämmande för att uppnå sina mål och förverkliga sina intressen 

(Olin & Ringsby 2006). Socialt arbete handlar mycket om ett samhälleligt ansvar för 

allas lika rätt till ett värdigt liv (Meeuwisse & Swärd 2011). I all tidigare forskning som 

framkom under studiens litteratursökningar framställs unga vuxna med intellektuella 
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funktionsnedsättningar som en sårbar och utsatt grupp. Därför har författarna valt att 

undersöka hur samhällets insatser fungerar för denna målgrupp i Sverige idag och 

vänder sig därför till personal och chefer på serviceboende för deras uppfattningar och 

erfarenheter.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur chefer och medarbetare som kommer i kontakt med unga 

vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning upplever att samhällets insatser är 

anpassade för att hjälpa dem samt om de anser att stödet behöver förbättras för 

framtiden.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur upplever chefer och medarbetare inom LSS-verksamheter att samhällets 

insatser fungerar för personer med lindriga intellektuella 

funktionsnedsättningar?  

 

 Vilka begränsningar och möjligheter ser chefer och medarbetare att det finns för 

framtida förbättringar av LSS-stödet? 

 

1.5 Relevans för socialt arbete 

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, får idag ca 

65 000 personer i Sverige (socialstyrelsen 2015). Det är en lag med väldigt tydliga 

ramar. Studiens målgrupp tenderar enligt författarnas förförståelse, som grundas på 

erfarenheter i arbete och praktik, att hamna utanför dessa ramar. Studien har relevans 

för socialt arbete för att den belyser en utsatthet och problematiserar den rådande 

ideologin inom arbetet med målgruppen, nämligen normaliseringsideologin. 

 

1.6 Begreppsförklaringar 

1.6.1 Funktionsnedsättning & Funktionshinder 

I föreliggande studie särhålls begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder i 

enighet med rådande riktlinjer från Socialstyrelsen. Funktionsnedsättning är en fysisk, 
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psykisk eller intellektuell nedsättning av förmåga hos individen. Medan funktionshinder 

är den begränsningen som uppstår i förhållande till miljön när man har en 

funktionsnedsättning (Larsson & Grönvik 2011). 

 

1.6.2 Servicebostad 

Benämns emellanåt även som servicelägenhet i föreliggande studie och är den insats 

inom LSS som ska främja möjligheten att ha ett eget boende som innebär trygghet och 

trivsel i enighet med lagstiftningens mål (Socialstyrelsen 2007). 

 

1.7 Disposition 

Studien är uppdelad i sju kapitel, varje kapitel börjar med en inledning där det beskrivs 

vad som kommer tas upp i kapitlet. I det första inledande kapitlet finns bakgrund, 

problemformulering, syfte och frågeställningar som kopplas till det sociala arbetet, följt 

av relevanta begreppsförklaringar. I kapitel två redogörs den tidigare forskningen 

uppdelad i fyra teman; normalisering, identitet, utanförskap och social tillhörighet. I 

kapitel tre redogörs de två teorierna KASAM och Empowerment, teorierna valdes för att 

agera som förklaringsmodeller till studien. I kapitel fyra redogörs inledande studiens 

forskningsmetod, kapitlet innehåller underrubriker där det redogörs hur författarna 

resonerat vid val av ansats, analysmetod och etiska övervägande. Kapitel fem innehåller 

resultat och analys kopplade till den tidigare forskningen och teorierna. Avslutningsvis 

redogörs studiens diskussion i kapitel sex, diskussionen är uppdelad i resultat och 

metoddiskussion. Kapitlet avslutas med en slutsats och förslag till fortsatt forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har delats upp i fyra huvudteman, de är ”normalisering”, 

”identitet”, ”utanförskap” och ”social tillhörighet”. Normalisering är det tema som det 

finns mest om i sökningen av tidigare forskning och därför det som i föreliggande studie 

lagt mest tyngd på. 

 

2.1 Normalisering  

Den rådande ideologin inom arbetet med personer med funktionsnedsättning är att 

sträva efter att de ska leva som andra i så hög utsträckning det går. Det som anses som 
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normalt blir då något som är viktigt och eftersträvansvärt. Normerna för hur man bör 

leva blir starka och de som inte kan leva upp till dessa hamnar i ett utanförskap. I 

normaliseringsideologin ingår självbestämmande över sitt eget liv och det ses som 

viktigt, det innebär att ett större ansvar läggs över på individen och att denne måste 

klara sig själv. Ett större inflytande är ofta förknippat som en stor tillgång för de flesta 

men det kan även vara en börda som är svår att bära (Lindberg 2011). Solvang (2000) 

skriver om den skandinaviska modellen där vikten läggs vid att personer med 

funktionsnedsättningar ska ha rätt till ett vardagsliv som är att likställa med den sociala 

normen för vad som är ett vardagsliv i dagens samhälle. Ett av huvudområdena när man 

arbetar med funktionshinderspolitik är intresset i det normala. En eller flera 

funktionsnedsättningar leder till problem som välfärdstaten förväntas kompensera upp. 

Kompensationerna kan se olika ut men det kan bland annat vara genom lagstiftningar, 

lättare tillträde till byggnader och individuella anpassningar som hjälpmedel eller 

pensioner. Att få rätt till det stödet är en rättighet som handikapporganisationerna drivit 

sedan efterkrigstiden. Studier visar att funktionshinder som paraplybegrepp inte finns i 

tredjevärlden, där de inte har en utvecklad välfärdsstat (Solvang 2000). Deeley (2002) 

skriver om hur de som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar 

ofta delas upp i två läger vad gäller uppfattning om hur man ska hjälpa personerna i 

arbetet. Där det äldre, mer servande förhållningssättet ställs mot det idag mer 

serviceinriktade. På en del ställen har självbestämmandet tagits till sin spets och ett 

väldigt tillåtande bemötande har resulterat i en acceptans av beteenden som annars inte 

skulle accepteras i det allmänna samhället. Detta är något som går emot det tidigare 

förhållningssättet inom omvårdnaden av personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Det är ofta de som har arbetat länge som håller kvar i den 

patriarkala ideologin, medan nyare medarbetare ofta kommer in med normaliseringen 

som självklarhet och anser att det äldre arbetssättet kan ha en skadande effekt. Det nya 

tänket är mer självcentrerat och låter människorna utvecklas som egna individer. Men 

det betyder även att individerna med intellektuella funktionsnedsättningar blir mindre 

servade och när många blivit vana med den bekvämligheten är det inte alltid bara 

positiv respons när de får klara det själva. Däremot är ”normaliserarna” medvetna om 

sårbarheten som den ökade självständigheten för med sig. Det framkommer tydligt att 

normaliseringen har sina fallgropar och baksidor, men det bästa hade kanske varit en 

gyllene medelväg (Deeley 2002). 
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Olsson och Ringsby Jansson (2006) lyfter fram potentiella risker för unga vuxna med 

intellektuella funktionsnedsättningar som skapats i och med förändringarna i den 

svenska välfärden. Under de senaste decennierna har levnadsvillkoren dramatiskt 

förändrats för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige och andra 

delar av västvärlden. Från att många levt på olika institutioner har dessa individer fått 

flytta till servicebostäder vilket leder till ett liv mer integrerad i samhället. Det som 

resulterar i att de blir extra utsatta är att välfärdens policy bygger till stor del på 

individens deltagande på arbetsmarknaden, denna grupp saknar i hög grad anställning. 

Strukturella förändringar i välfärdsmodellen har gjort att det nu inriktas mer på 

självbestämmande och individens eget ansvar över sitt liv. Tanken med ikraftträdandet 

av LSS-lagen var att det skulle skapa mer jämlika levnadsförhållanden i samhället. 

Hjälpen har gått ifrån att vara en skyldighet av samhället till en rättighet, vilket lägger 

över ansvaret till individen att söka den hjälp som den behöver. En ytterligare 

strukturell förändring som skett är hur det för ungdomar i stort uppstått nya utmaningar 

i vuxenblivandet i och med individualiseringen och dess krav på självförverkligande. 

Olin och Ringsby Janssons (2006) studie visar på stora skillnader i livsvillkoren för de 

unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar, som inte kan förklaras med 

graden av funktionsnedsättningen. I och med att ansvaret över att söka vården lagts över 

på individen är det många som idag inte har någon hjälp alls och ytterligare ett stort 

antal med begränsad hjälp. Mycket ansvar har lagts över på de anhöriga att företräda 

deras sak, personerna med aktiva och engagerade föräldrar är de som får mest hjälp och 

stöd. Detta gör att det ökade självbestämmandet kan vara en möjlighet eller risk dels 

beroende på vilka sociala förhållanden och även vilken klasstillhörighet man lever 

under. Att leva mer integrerat i samhället ger en större möjlighet att utveckla sin egen 

roll och sociala kompetens vilket måste ses som fördelar. Medans det inte går att blunda 

för det negativa, många har svårt att hantera sitt nya liv och hamnar med “dåliga 

vänner”, droger, kriminalitet och alkohol då de kan vara svårt att uppskatta riskerna med 

sina handlingar (Olsson & Ringsby Jansson 2006).  

 

2.2 Identitet 

Alla människor utvecklar och förändrar sin identitet genom hela livet, identitet är en del 

av att känna samhörighet med andra. Om man avviker från de normer som finns i 

samhället är det svårt att skapa sig en identitet som passar in i samhället. Människor kan 

känna sig identitetslösa eller att de inte passar in och det kan då upplevas som att man 
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har en inre stress. Ringsby Jansson skriver även en artikel tillsammans med Olin 

(2009a) om hur situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning har 

förändrats både i Sverige och i andra delar av västvärlden. Gruppen har gått från att 

varit isolerade från samhället till att kunna ta del av välfärdstatens resurser. Numera 

ligger fokus på att alla har ansvar för sina liv och förmågan att påverka och bestämma 

över sitt liv. Det individuella perspektivet i samhället är av stor vikt. Unga vuxna med 

olika diagnoser genomgår likande processer i livet, gemensamt har de att den sociala 

identiteten påverkas negativt vilket leder till att vägen mot att bli vuxen kompliceras. 

Social identitet kan man se som en process som hela tiden utvecklas och påverkas av de 

olika interaktioner som sker varje dag. I samhället stöter man på motstånd, 

omförhandling och förändringar och detta i sin tur formar människan. Många gånger 

måste de unga vuxna med diagnoser handskas med känslan av att de känner sig 

stigmatiserade av sin funktionsnedsättning men även att vissa känner sig begränsade i 

samhället på grund av sitt funktionshinder (Olin & Ringsby Jansson 2009a). Winance 

(2007 ref i Olin & Ringsby Jansson 2009a) beskriver det som att dagens samhälle bör 

byggas runt personer med och utan funktionsnedsättningar snarare än att samhället ska 

anpassas efter personers funktionshinder och funktionsnedsättningar. Det är vanligt 

förekommande att den målgruppen som valts att studeras i detta sammanhang medvetet 

väljer att inte utsätta sig för situationer de i förväg vet att det inte kommer klara av. Eller 

att de har en misstanke om att vissa situationer kommer bli svåra att hantera. Winance 

menar vidare att unga vuxna med funktionsnedsättning väljer att inte berätta för sin 

omgivning vilket kontakt de haft med myndigheter för att de vill skydda sig mot att bli 

socialt klassificerade av omgivningen. En klassificering som kan vara svår att ta sig ur, 

då omgivningen inte förstår hur det är att leva med en funktionsnedsättning och skapar 

sig egen förståelse som inte alls stämmer in (Olin & Ringsby Jansson 2009a). 

 

2.3 Utanförskap 

Samhället har skapat normer om hur saker och ting ska fungera och hur människor ska 

anpassa sig. I dagens samhälle anses det normalt att bo i ett hem, att ens ekonomi 

fungerar och att det finns ett arbete att gå till, misslyckas någon eller fler av dessa 

komponenter hamnar personen i ett utanförskap. Utanförskap kan även drabba personer 

med olika diagnoser då deras beteendemönster inte alltid passar in i de samhällsnormer 

som finns. Jakobsson och Seing (2013) skriver om hur arbetsmarknaden har förändrats 

och blivit svårare att ta sig in och framförallt stanna kvar på. De skriver om hur 
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begreppet anställningsbar har blivit, förutom egenskapen att kunna få och behålla en 

anställning, en norm som visar på flexibilitet och förmåga att hela tiden utvecklas i 

arbetet. I normen ingår bland annat karaktärsegenskaper som exempelvis social 

kompetens, omställningsförmåga och flexibilitet. Normen om anställningsbarhet gör att 

arbetslöshet är någonting som läggs på individens karaktärsegenskaper snarare än 

tillgången till lediga arbeten. Arbetsförmedlingens hjälpinsatser har även förändrats till 

att mest inrikta sig till resurssparande insatser som coachning. För dem som behöver 

mer omfattande, och exklusivare, hjälp med att få arbete behövs en 

funktionshinderskod. Antalet inskrivna på arbetsförmedlingen med funktionshinderskod 

har mellan 1992 och 2011 ökat markant.  Artikeln har dels syftet att förklara denna 

ökning och dels att se närmare på arbetet som arbetsförmedlingen gör med att få ut 

”svårplacerade personer” i arbete. Funktionshinderskodning görs dels av statistiska 

skäl, för att veta hur många som kräver de dyrare resurserna och framförallt till en 

möjlighet att få ”exklusivare hjälp”. Samtidigt som den placerar individer i fack som 

leder till stigmatisering av alla som inte hamnar inom den smala ramen av den 

normativa karaktären anställningsbar (Jakobsson & Seing 2013). 

 

2.4 Social tillhörighet  

Social tillhörighet är motsatsen till ett utanförskap. Man känner sig delaktig i samhället 

och det är något som ses som viktigt enligt samhällets normer och speglas starkt i 

lagstiftningen. Att uppnå social tillhörighet är eftersträvansvärt för att anses ”normal” 

men kan vara svårt för många som har sociala svårigheter och som avviker på olika sätt. 

I Olin och Ringesby Janssons (2009a) artikel kan man se att den grupp människor med 

intellektuella funktionsnedsättningar är negativa till den hjälp de får från hälso- och 

sjukvården, de anser att hjälpen ofta är mer negativ än hjälpsam. De unga känner även 

att de inte har en funktionsnedsättning även om de har en diagnos och att de inte har 

något större utbyte med personer med liknade eller samma diagnoser. De ser sig inte om 

icke normala men förnekar inte heller att de behöver ett visst stöd i vissa situationer. De 

vill inte bli kategoriserade som funktionsnedsatta utan anser att hjälpen de behöver bör 

de få utan att klassificeras. De hoppas på att välfärdsamhället ska kunna bidra till att de 

kan finna en plats där de inte anses som onormala, att deras självbild överensstämmer 

med resten av samhället. Studien visar även på att personerna som deltagit har en känsla 

av att de har svårt att passa in i de samhälleliga kategorierna som finns. 

Välfärdsaktörerna väljer att beskriva personerna i studien som att de har ett annorlunda 
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funktionshinder som tillsammans med deras identitet leder till sociala problem. Olin och 

Ringsbys (2009a) studie visar på att de unga vuxna som deltagit medvetet väljer en 

distans till människor med likande funktionsnedsättningar för att komma undan stigmat 

som det ofta medför. De känner att de exkluderas från vissa samhälleliga platser som 

skolan och arbetet då de placeras i specialskolor och att de aldrig kan komma i fatt det 

glappet som skapas redan i tidig ålder (Olin & Ringsby Jansson 2009a). 

 

2.5 Den tidigare forskningens relevans för studien 

Sammanfattningsvis har de artiklar som den tidigare forskningen baserats på tagit upp 

att målgruppen är en utsatt grupp som inte riktigt passar in i det stödet som finns idag. 

Normaliseringsprincipen medför ökat självbestämmande som inte alltid är 

oproblematiskt och att de som arbetar med målgruppen är oense om det är en 

fungerande ideologi. Den ökade individualiteten i samhället påverkar individskapandet 

och försvårar arbetsmarknaden för alla men kanske speciellt för studiens målgrupp. Den 

tidigare forskningen är relevant för föreliggande studie då den tar upp målgruppens 

utsatthet och problematiserar det berörda ämnet. Den tidigare forskningens teman och 

resultat används för att jämföras med föreliggande studies resultat i analysen av dessa.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

I föreliggande studie har KASAM och empowerment valts som teoretiska perspektiv. I 

den tidigare forskningen återkommer de huvudsakliga komponenterna i de teorierna, 

som sammanhang och att känna tillhörighet. Främst refererat från Antonovsky och 

Payne följer i detta avsnitt en kort redogörelse av teorierna.  

 

3.1 KASAM 

Under 1970-talet uppmärksammade Antonovsky att vissa individer klarar av stressfulla 

situationer bättre än andra, efter att ha undersökt detta fenomen kunde Antonovsky 

konstatera att de som klarar av situationerna har höga värden inom det som han kallade 

KASAM - känslan av sammanhang. De tre centrala komponenterna som värdena baseras 

på är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. (Antonovsky 1987) I denna studie 

kommer vi utifrån att använda KASAM se hur cheferna och medarbetarna upplever hur 

målgruppens komponenter ser ut. Nedan följer en kort beskrivning av de tre 
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komponenterna som ingår i KASAM och vad det kan innebära att ha ett högt respektive 

lågt värde. 

 

Begriplighet handlar om hur och i vilken utsträckning man upplever inre och yttre 

stimuli. Informationen som tas in är ordnad, strukturerad och tydlig snarare än att den 

upplevs som ett kaos. När begripligheten är låg upplevs den istället som kaotisk, 

slumpmässig, oväntad, oförklarlig och oordnad. Personer med hög känsla av 

begriplighet förväntar sig att framtiden är förutsägbart, eller vid plötsliga överraskningar 

går det ändå att förstå och förklara sammanhanget. En skillnad mellan personer med hög 

och låg KASAM är hur de möter motgångar. De med högt KASAM upplever motgångar 

som erfarenheter man bär med sig och utmaningar man måste handskas med. Personer 

med lågt KASAM upplever istället motgångarna olyckliga och att de räknat med att detta 

skulle ske och fortsätter leva sitt liv utifrån de förutsättningarna. Den andra 

komponenten är hanterbarhet, den handlar om förmågan att se sina resurser och att 

använda dem. Med hjälp av resurserna kan man möta de krav som ställs på en. Även de 

resurser som kontrolleras av andra t.ex. partner, kollegor och andra i ens omgivning 

man känner en tilltro till. Det leder till att man inte känner sig som ett offer på grund av 

omständigheterna. Tron på orättvisor finns inte, utan det finns en lösning på de olyckor 

som sker genom att resurserna används på rätt sätt. Den tredje komponenten är 

meningsfullhet och kan ses som begreppets motivationskomponent. Det finns delar i ens 

liv som är av stor betydelse. Dessa delar kräver känslomässiga investeringar och 

engagemang, som upplevs vara värda att offra för betydelsen att få uppleva delarna. 

Personer med lågt KASAM kan inte finna några delar i sina liv som är så viktiga att det 

är värt att göra en känslomässig investering (Antonovsky 1987). 

 

3.2 Empowerment och företrädarskap  

“Empowerment har som mål att hjälpa klienter att få makt över beslut och 

handlingsutrymme i sina liv genom att minska effekterna av personliga och 

sociala hinder för att utöva existerande makt, öka förmågan och självförtroendet 

när det gäller att använda makt samt att flytta över makt från individ och 

grupper” (Payne 2010:416).    

 

Empowerment handlar om att ha förmågan eller att få hjälp till att kunna använda sin 

egen makt för att åstadkomma och göra sig hörd på den offentliga arenan. Teorin om 

empowerment har i USA sina rötter i kampen för jämställdhet och rättvisa för utsatta 
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grupper av befolkningen. Inom det sociala arbetet handlar det framförallt om att stötta 

klienten till att lära sig urskilja de möjligheter som kan hjälpa dem tillgodose sina 

behov. Man inriktar då arbetet på att hjälpa klienterna att själva göra de valen som 

påverkar dennes liv (Payne 2010). Lee (2001 ref i Payne 2010) påvisar vikten av att 

räkna in de sociala hinder som en individ kan stöta på när arbete där personliga 

svårigheter kan ingå. Olivier (1995) menar att de sociala och politiska rättigheterna som 

rör funktionsnedsatta ska utgöra grunden för medborgarskap (ref i Payne 2010). Det är 

en viktig aspekt inom det sociala arbetet för att de tjänster som erbjuds ska bli 

anpassade. Som företrädare representerar du en klient som du hjälper att argumentera 

och agera för. Philip (1979) beskriver företrädeskapet som en del av det sociala arbetet, 

där socialarbetare argumenterar för klientens lika värde, behov och färdigheter inför 

samhällets mäktigaste grupper. Detta sker för att klienten ska få en så rättvis tolkning 

som möjligt inför de som har makten att hjälpa (ref i Payne 2010). Under 1980-talet 

växte det fram en ny from av företrädeskap som handlade om att man ville förbättra 

livsstandarden för personer med psykisk ohälsa och personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Rörelsen skapades i Skandinavien och har sedan utvecklats och 

förts vidare till andra länder och kontinenter. Empowerment i detta sammanhang 

handlar inte enbart om att individen ska få de tjänster de har rätt till utan även få hjälp 

med relationerna till samhället så som hem, fritid och arbete. Betydelsen av familjen 

framhävdes för personer med inlärningssvårigheter, en av socialarbetarens uppgift blev 

att stärka det bandet (Payne 2010). 

 

4. Forskningsmetod 

Metodkapitlet börjar med en genomgång av sökprocessen och de sökord som använts, 

följt av hur urvalet av intervjupersoner gjordes. Efter det presenteras hur intervjuerna 

genomfördes, en förklaring av studiens design där det tas upp vilken typ av studie det är 

samt hur data bearbetas och analyseras. Kapitlet avslutas med en presentation av 

studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt de etiska överväganden som tagits 

i beaktning i studien. 
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4.1 Sökprocess 

För att finna tidigare forskning har främst Högskolans sökdatabas Discovery använts. 

Träffantalet blev stort om enbart ett sökord användes i taget. Därför och för att avgränsa 

sökningarna kombinerades ofta två olika sökord. Sammanfattningarna av många artiklar 

lästes och de artiklar som ansågs passa bäst in på föreliggande studie lästes mer 

grundligt. På artiklar och rapporter som ansågs mest relevanta användes referenslistor 

för att utöka sökningen. De författare som de flesta hade refererat till användes som 

huvudkälla för den vidare sökningen. Den tidigare forskningen och även inledning och 

bakgrund baseras främst på vetenskapliga artiklar. Teoriavsnittet bygger på litteratur 

som inom sin genre är vanligt förekommande och välrefererat.  

 

Sökord som användes i sökningarna var: ”unga vuxna med intellektuella 

funktionsnedsättningar”, “intellektuella funktionsnedsättningar”, ”Intellectual 

disabilities*”, Normality, Normalitet*, People with disabilities*, social belonging, 

“social belonging” AND disabilities*. 

 

 

4.2 Urval av intervjupersoner 

Det var totalt fyra personer som deltog i studien, två av dem var chefer över 

verksamheter som de andra två, omsorgsassistenterna arbetade på och samtliga var 

kvinnor. Då författarna, genom arbete och praktik, kommit i kontakt med en chef som 

kunde hjälpa till att få tag på relevanta intervjupersoner så användes den kontakten. 

Urvalet av intervjupersoner gjordes genom ett snöbollsurval (jmf Larsson 2011). Denna 

urvalsstrategi ansågs det bästa för studien med anledningen att om den som 

vidarebefordrar vet vad som ska undersökas kan denne vara behjälplig till att få fram 

passande informanter. Det kan dock anses vara en risk i att urvalet blir något styrt. Den 

avgränsning av intervjupersoner som gjordes var att intervjupersonerna ska arbeta inom 

som mest två organisationer och författarna ämnade få kontakt med två intervjupersoner 

i chefsposition och två intervjupersoner som arbetar med stöd direkt till individen. 

 

4.3 Intervjuernas genomförande 

När intervjutillfällen bokades förklarades syftet med intervjun och samtycke om 

inspelning efterfrågades för att underlätta kommande analys. Inför intervjuerna 
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skickades missivbrev (bilaga 2) och intervjuguide (bilaga 3) ut till samtliga 

respondenter via e-post. Tre av intervjuerna genomfördes på deras respektive arbetsplats 

i enskilda rum, medan en intervju genomfördes i ett rum på skolområdet. Varje 

intervjutillfälle inleddes med en genomgång av de etiska riktlinjer som genomsyrar 

studien och en repetition av studiens huvudsakliga syfte. Författarna efterfrågande om 

samtycke till inspelning en gång till, vilket alla respondenter gav sitt samtycke till. 

Inspelning skedde på mobiltelefoner och under intervjuerna var det en som ledde 

intervjun och agerade moderator, den andre tog anteckningar och ställde följdfrågor. 

Alla intervjuer kunde genomföras ostört och efter intervjun tillfrågades alla 

respondenter om det fanns möjlighet att ringa om det uppstod följdfrågor eller 

oklarheter under transkribering av materialet, vilket samtliga gav samtyckte till.       

 

4.4  Forskningsdesign och analys av data 

För att besvara det utformade syftet och frågeställningarna valdes chefer och 

medarbetare som arbetar med målgruppen som intervjupersoner. En kvalitativ ansats 

valdes då individernas upplevelser av målgruppens situation var det som eftersöktes 

(jmf Larsson 2011). Arbetet inleddes med läsning av den tidigare forskningen som finns 

på området något som kan vara bra när man gör en kvalitativ studie för att få en 

överblick över forskningsläget (jmf Patton 2002). Med hjälp av den tidigare 

forskningen, återfanns ett antal teman som ansågs intressanta och frågeställningar och 

intervjufrågor byggdes upp utefter dessa. Att avgränsa med hjälp av teman är även ett 

sätt att underlätta en helhetsanalys genom att först analysera resultatet under varje tema 

för sig för att sedan koppla ihop det till en helhet. En risk med att börja arbetet med att 

granska den tidigare forskningen är att man får en styrd forskningsfokus, men det kan 

även underlätta studien att tydligt formulera problemområdet tidigt. Att vara påläst på 

området skapar även bättre förutsättningar för initierade samtal med intervjupersonerna 

(Larsson 2011).  

 

Denna studie följer en induktiv tematiseringsanalys som innebär att teman skapas av de 

svar respondenterna ger, utifrån de temana skapas underteman. Undertemana kan sedan 

kopplas till den tidigare forskningen och teorier. Att spela in intervjun och sedan 

transkribera materialet innebär att det är lättare att gå tillbaka och läsa om svaren samt 

att bryta ner texten i teman och underteman som sedan analyseras. Att två personer går 

genom samma text flera gånger minimerar risken att viktigt och relevant information 
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förbises. Induktiv tematisering innebär att informationen från respondenterna har 

möjligheten att klargöras och betydelsen kan utforskas. Svaren blir mer spontana och 

ärliga när respondenterna deltar i en öppen intervju, än om svaren kommit till 

författarnas kännedom genom mätningsinstrument (Hayes 1997). Hayes beskriver sju 

steg som studien följt, steg 1 är att transkribera intervjuerna. I steg 2 gicks intervjuerna 

genom och nyckelord plockades ut, totalt blev det i föreliggande studie 53 stycken. 

Nästa steg är steg 3 där jämfördes de olika orden och då kunde författarna få fram 30 

teman som liknade varandra. Steg 4 innebär att man bryter ner orden och skapar teman 

där orden identifieras. I steg 5 kunde det smalas ner till 11 underteman (se tabell 1 på 

sida 16). När alla teman var fastställda kunde steg 6 påbörjas som innebär att man 

samlar in data genom att en genomgång av transiteringen utförs igen. Steg 7 är det 

avslutande steget och där samlades citat in som passar in på de alla teman, detta går att 

finna i resultatdelen (jmf Hayes 1997). I resultatredovisningar har en del citat ändrats 

något för att främja läsvänligheten. Meningen med citatet har däremot behållits intakt. 

Under varje undertema har ett kärnfullt citat valts ut för att ge tyngd åt varje 

resultatavsnitt. Respondenterna valde att använda benämningen boende för den valda 

målgruppen, författarna till studien har valt avsiktligt att välja benämningen boende 

framför benämningen brukare.  

 

4.5 Studiens trovärdighet  

Det finns vissa sätt att säkerställa kvaliteten i studien och i den föreliggande studien är 

fokuset på validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet är att man mäter det 

man anser mäta, eller inom den kvalitativa forskningen att de tolkningar man gör 

stämmer överens med den verklighet man är intresserad att ta del av (Olsson & 

Sörensen 2012). Informationen är insamlad från flera intervjupersoner som innehar 

olika roller för att få en bred bild med flera insynsvinklar. Frågorna som ställts 

utformades med strävan efter att besvara syftet med studien och på så vis öka 

validiteten. Avsikten fanns att under samtalets gång kontrollera att tolkningarna av 

diffusa uttalanden skedde på rätt sätt för att sedan vara lagom kritiska i granskningen av 

materialet för att säkerställa validiteten i undersökningen. Att ställa följdfrågor är 

positivt för att visa att man som intervjuare är en uppmärksam lyssnare och ger 

möjlighet till att utvidga informationstillgången (Kvale & Brinkmann 2012). Däremot 

kan följdfrågor minska reliabiliteten då det inte alltid ställs samma frågor till alla 

intervjupersoner. Men för att öka reliabiliteten, det som anmärker på tillförlitligheten 
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med studien, var frågorna tydligt formulerade och samma intervjuguide användes till 

alla intervjupersoner (jmf Lilja 2011). När en intervjustudie har hög validitet och 

reliabilitet återstår frågan om det går att generalisera resultatet. En invändig mot att 

generalisera resultat som framkommit ur en intervjustudie är att det finns för få 

intervjupersoner för att de ska kunna generaliseras. Det finns olika former av 

generalisering den som passar in på denna studie är naturalistisk generalisering som 

innebär att personliga erfarenheter är tyngst. Erfarenheten framkommer ur en tyst 

kunskap, det leder till att förväntningar snarare skapas än formella förutsägelser. 

Erfarenheterna går då från tyst kunskap till tydliggjord (explicit) kunskap (Kvale & 

Brinkmann 2012).  

 

4.6 Etiska överväganden  

När en intervjustudie ska genomföras ställs det krav på individskyddet. Det 

säkerhetsställs genom vetenskapsrådets fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att personerna som deltar ska informeras av forskaren vilken uppgift denne har 

för projektet, vilka villkor som gäller, att deltagandet är frivilligt och går att avbryta. 

Finns det risker för obehag eller skada ska detta framkomma i ett tidigt stadium samt att 

informationen som samlas in enbart kommer användas i forskningssyfte. För att kunna 

börja med en forskningsintervju behövs ett samtyckeskrav, det innebär att författarna 

har fått deltagarens samtycke. Samtycket finns för att deltagaren själv ska känna att den 

bestämmer över sitt deltagande. När informationen sparas som framkommit under 

intervjuerna ska de förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den, 

konfidentialitetskravet hör ihop med offentlighet och sekretess. När informationen 

består av etiskt känslig information bör ett krav om tystnadsplikt upprättas. 

Informationen som samlas in under en studie ska enbart användas i forskningssyfte, 

informationen får inte delges någon annan, undantagsfall till andra forskare men 

informationen ska behandlas med respekt för den som medverkat till att informationen 

framkommit, det så kallade nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). I föreliggande studie har 

avidentifiering valts av den personal och chefer som deltagit samt av den organisation 

dessa arbetar inom. Inga boende eller andra personer i beroendeställning intervjuades. 
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5. Resultat och Analys 

Kapitlet börjar med en tabell av studiens teman sen följer en kort presentation av 

respondenterna som deltagit i studien. Vidare kommer resultatet av de fyra huvudteman 

och de 11 underteman som framkommit redovisas samt analyseras.  

Tabell 1 

Begränsningar av LSS 

Självbestämmande 

Personalens värderingar 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmarknad/sysselsättning 

Psykisk ohälsa och missbruk 

 

 

 

 

5.1 Presentation av respondenterna 

Alla intervjupersoner arbetar inom samma organisation i en medelstor kommun i 

Sverige. Det är totalt fyra personer som deltagit i studien varav två har en chefsposition 

och två arbetar som omsorgsassistenter på service boenden, samtliga deltagare var 

kvinnor. Anledningen till att arbetsuppgifterna nämns är att författarna efterfrågade 

respondenternas beskrivning av sina arbetsuppgifter, då det inom yrkesgruppen varierar 

stort mellan olika kommuner och även mellan boenden inom samma organisation trots 

samma befattningar. 

 

Enhetschef 1 (EC1) 

Kvinna i 60-årsåldern som är enhetschef och har arbetat som det sedan -84 i flera 

verksamheter, i dagsläget är hon chef för sex serviceboenden. Hennes utbildning består 

av en mix av olika kurser och program. Utöver de administrativa arbetsuppgifterna 

lägger hon stort fokus på att kommunikationen i hennes arbetsgrupper ska fungera bra, 

speciellt kommunikationen mellan de boende och personalen. 

 

 

Egen lägenhet, eget ansvar 

Förälder som god man 

Myndiga vuxna människor 

Inte ”totas” ihop 

Umgänge 

Sociala regler 

Normalisering 

Identitet 

Utanförskap 

Social tillhörighet 



 

18 

 

Enhetschef 2 (EC2) 

Kvinna i 50-årsåldern som har bakgrund som omsorgsassistent och enhetsledare. 

Hennes utbildning består av fristående kurser i bland annat LSS-lagstiftningen och 

vårdpedagogik utöver gymnasiekompetens. Hon har varit chef i åtta år och är idag 

ansvarig för fyra serviceboenden. Som chef är hon verksamhetsansvarig och har bland 

annat ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö.  

 

Omsorgsassistent 1 (OSA1) 

Kvinna i 30-årsåldern som arbetat inom omsorgen i nästan hela sitt yrkesverksamma liv. 

Hon arbetar på ett serviceboende med 10 platser i ett arbetslag på sex heltidsarbetande. 

Hon är utbildad omsorgsassistent samt läst viss psykiatri och neuropsykiatri på 

högskolenivå. I hennes arbetsuppgifter ingår mycket coachning och motivationsarbete 

för att hjälpa de boende bli mer självgående.  

 

Omsorgsassistent 2 (OSA2) 

Kvinna i 40-årsålder arbetar som omsorgsassistent och har arbetat inom verksamheten i 

18 år. De senaste 15 åren på samma serviceboende. Hon har utöver sin utbildning som 

omsorgsassistent gått kurser som handlar om målgruppen på boendet. Hennes 

arbetsuppgifter är bland annat att arbeta stöttande och motiverande för att de boende ska 

bli självständiga. 

 

5.2 Resultat - normalisering 

Att leva och inneha samma rättigheter som alla andra är ett av ledorden inom LSS. De 

underteman som kommer redovisas under detta avsnitt är ”begräsningar av LSS”, 

cheferna och medarbetarnas upplevelser om hur LSS kan vara negativt för målgruppen i 

vissa fall. ”Självbestämmande” där resultatet redovisas av hur cheferna och 

medarbetarna upplever att målgruppens självbestämmande ser ut och vad de egentligen 

kan påverka och ”personalens värderingar” som ibland kan upplevas som negativt i 

arbetet. Efter resultatredovisningen följer en analys av temat normalisering. 

 

5.2.1 Begränsad av LSS 

Respondenterna berättar att vissa av de unga lever begränsat på grund av LSS insatsen. 

Ett av problem som de flesta beskrev var att man inte får leva tillsammans med sin 
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partner och påbörja familjeplaneringen i en LSS lägenhet utan att man måste söka eget 

boende och avsluta sin LSS insats för att få bli sambos. EC2 beskiver en händelse där en 

boende blir nekad att bo tillsammans med sin pojkvän i hennes lägenhet då hon har fått 

lägenhet via sitt LSS beslut, den boende besvarar handläggarens krav om att pojkvännen 

ska flytta ut genom att säga; LSS ska vara normaliserande samtidigt som vi blir nekade 

ett av de mest självklara, att få bo tillsammans med en partner.  En annan problematik 

som respondenterna upplever är att har en person en LSS insats så begränsar insatsen 

annan hjälp man är berättigad till, tillexempel missbruksvård. De andra instanserna i 

samhället är inte införstådda med vad ett serviceboende har rätt att göra. LSS får inte 

utföra någon sorts behandling utan enbart arbeta motiverande. Vilket leder till att vissa 

av respondenterna upplever att de unga inte får den hjälpen de har rätt till.  En av 

respondenterna menar att bara för att en person har en diagnos inom autismspektrumet 

och ett utbrett missbrukarproblem kan inte en LSS insats hjälpa personen i fråga. 

Personen behöver hjälp med missbruket, en behandling LSS boendet inte kan eller har 

behörighet att utföra samtidigt som den måste få stöd för att kunna ha ett fungerande liv. 

“Så länge du har en LSS insats så lever du efter ett regelverk. Hur ska du då 

kunna bli integrerad i samhället?” EC1 

 

5.2.2 Självbestämmande 

Självbestämmandet benämns som starkt och viktigt för målgruppen, men samtidigt inte 

helt oproblematiskt. Respondenternas olika svar speglar vad de anser vara viktigt att få 

bestämma över. En respondent ansåg det vara självbestämmande att få vara med och 

bestämma vad som serveras på gemensamma måltider medan en annan gick mer in på 

livsval och handlingar. Respondenterna var överens om att det för många var svårt att 

hantera självbestämmandet men de hade olika tilltro till de boendes förmåga att hantera 

det. Självbestämmande ställer kravet på individen att själv väga rätt mot fel, vilket 

många har svårt att handskas med. När man bestämmer själv blir det inte några tydliga 

riktlinjer som flera av respondenterna ansåg att målgruppen behövde och hade 

uppfattningar om att de boende själva önskade att det fanns. Det finns situationer som 

respondenterna anser att de måste gå in och hjälpa samt vägleda de boende med 

besluten. Det kan handla om situationer där de unga blir utnyttjade eller behöver hjälp 

med myndigheter. 
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“Tydlighet, tydlighet, tydlighet! Men det vi signalerar är precis tvärt emot. Det 

blir ju verkligen det. ´du måste ta emot hjälp!´ ´men det skiter väl jag i´ ´ja men 

du behöver det´. Det blir ostrukturerat.” OSA1 

 

5.2.3 Personalens värderingar  

När eventuella konflikter i arbetsgruppen efterfrågades gav respondenterna samma svar, 

att personalens egna värderingar kan leda till konflikter. En grundläggande förutsättning 

för att målgruppen ska leva som andra och ha rätt att bestämma över sina liv är att 

personalens värderingar stannar utanför arbetet. Personalen på boendena ska arbete för 

att de boendes vardag ska vara normal och leva integrerat i samhället, där inkluderas 

även möjligheten till arbete, det leder till att de boende har ett självständigt och värdigt 

liv. Det är vid likande situationer som risken att konflikter uppstår, för uppfattningen 

om vad som anses vara ett värdigt liv och hur man definierar det skiljer sig åt mellan 

personalen.  EC2 tar upp ett exempel om en kille vars lägenhet emellanåt lutar mot en 

sanitär olägenhet. Men när personalen vill komma och städa svarar han; “Nej jag vill 

inte! Det är ert problem, inte mitt.” Det är främst kost, hälsa och städning som är det 

som ligger närmast till hands när man talar om vad personalen har för värderingar som 

är svåra att lägga åt sidan. 

“Det är ju alltid svårt att komma ifrån sina egna värderingar. Jag menar den ena 

tycker att man kan stoppa i sig hur mycket tabletter som helst för att den finns 

utskriven vid behov, jag anser att man kanske ska försöka låta bli när det finns en 

beroendeproblematik. Just värderingar leder ofta till konflikter.” OSA2 

 

5.3 Analys - normalisering 

Deeley (2002) skriver om att självbestämmande kan hanteras olika på arbetsplatser, 

vissa boenden tillåter beteenden som inte skulle accepteras i samhället, vilket skapar en 

konflikt när individerna sen ställs inför verkligheten. Resultaten av föreliggande studie 

visar att cheferna och medarbetarna är överens om att självbestämmande är viktigt om 

än komplicerat då gränsdragningarna är svåra att genomföra. Risken finns att man 

genom begräsningar kränker och inkräktar på de mänskliga rättigheterna som samhället 

är uppbyggt på, samtidigt som att alla beteenden inte kan vara tillåtna. När LSS lagen 

trädde ikraft var tanken att levnadsvillkoren skulle vara lika mellan alla i samhället. 

Hjälpen individerna som går under LSS lagen är berättigad är inte längre en skyldighet 

från samhället utan en rättighet individerna har, att få den hjälp från samhället de 

behöver för att kunna fungera normalt.  Att vara integrerad i samhället innebär många 
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fler möjligheter för individerna, till exempel att kunna ta del av samhällets arenor, 

samtidigt finns risker som att bli utnyttjad och hamna i ”dåligt” sällskap. För att klara 

sig i samhället behövs även kunskapen om de sociala rollerna och koderna något som är 

svårt för personal utan utbildning att lära ut (Olin & Ringsby Jansson 2006). 

Företrädeskap handlar om att företräda och hjälpa individerna till deras rättigheter, bara 

för att samhället kan ge individerna hjälpen de kan behöva betyder det inte alltid att 

individen får hjälpen. Det är inte alltid självklart att individerna är införstådda med den 

problematiken de har och vilken hjälp de behöver för att klara sig i samhället. Rollen 

som företrädare kan en socialarbetare inneha vilket innebär att socialarbetarens uppgift 

bland annat blir att upplysa individen om dennes problematik och svårigheterna det kan 

medföra samtidigt som denne måste se till att individen får den hjälpen den behöver för 

att fungera normalt i samhället (Payne 2010). En del av att ha en lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning är att man inte riktigt ser sammanhanget, det kan vara svårt att 

förstå resultatet av ens handlingar. Antonovsky (1987) ser detta som en del av KASAM, 

han kallar det för begriplighet. Om informationen är ordning och strukturerad resulterar 

det i att man vet hur vardagen ser ut och fungerar. Framtiden kan bjuda på 

överraskningar men det klarar man av att hantera. Är begriplighet låg på KASAM skalan 

upplever individen vardagen kaotisk och svår att begripa och svårigheter att förstå vad 

som förväntas av en (Antonovsky 1987). Resultatet visar att respondenterna upplever 

det som att individerna de arbetar med ibland har svårt att förstå vad som förväntas av 

dem och även vilka konsekvenser deras handlingar kan få långsiktigt.  

 

5.4 Resultat - identitet 

I skapandet av identitet är det mycket av samhället som spelar in, man måste känna att 

man tillhör samhället för att våga vara en del av det. I kapitlet kommer fyra underteman 

redovisas. Det första är ”egen lägenhet, eget ansvar” där respondenterna förklarar hur de 

upplever att målgruppen hanterar eget boende och de krav som följer. Det andra 

undertemat är ”förälder som god man”, vilket kan medföra vissa svårigheter med att 

sätta gränser. Nästa undertema som redovisas är ”myndiga vuxna personer” som handlar 

om personalens förhållningssätt till de boende, följt av undertemat ”inte totas ihop” som 

handlar om umgänge och rätten till att själv få bestämma vem man ska umgås med. 

Kapitlet avslutas med en analys av temat identitet. 
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5.4.1 Egen lägenhet, eget ansvar 

Att bo på ett serviceboende innebär ofta att man bor insprängt bland andra grannar som 

inte tillhör boendet. Man lever med normalt fungerande människor och måste anpassa 

sig till de rådande normerna som tillhör ett eget boende, hänsyn och repsekt måste visas. 

Respondenterna är överens om att en egen lägenhet innebär ett ansvar som individen 

kan växa med. Det är vissa saker som är avgörande för känslan av att bo normalt enligt 

respondenternas upplevelse och som de anser ökar de ungas känsla av självständighet. 

Bland annat så finns det inga skyltar som säger att detta är ett serviceboende eller 

servicelägenhet, eller att personen innanför den lägenhetsdörren är i behov av extra stöd. 

De unga som har en LSS insats har rätt till en lägenhet som de inte kan bli vräkta från 

men respondenterna betonar vikten av att man arbetar utifrån samma möjligheter och 

regler som alla hyresgäster har. 

“Man lever insprängt bland andra lägenheter, vanliga grannar där man får lära 

sig att visa hänsyn, man kan till exempel inte ha fester när man vill. Dock finns 

det alltid någon i basen som man kan vända sig till, en trygghet.” OSA2 

 

5.4.2 Förälder som god man 

Medarbetarna har omvårdnadsansvar för personen och ska främja en god relation 

mellan de boende och dess anhöriga. Men när nära anhöriga även har rollen som god 

man ansåg respondenterna att det blev problematiskt att skydda personernas integritet 

och självbestämmande. De kände att de boende ofta blev överkörda av sina föräldrar när 

de samtidigt var god man och att det var viktigt för alla parter att ha klart för sig vad 

uppgiften som god man innebär, ställer för krav och ger för rättigheter. Samtidigt som 

man aldrig får glömma att en förälder måste få vara förälder.  

“Man kan tycka att de går in och styr för mycket över sina barn. För de slutar 

aldrig vara föräldrar samtidigt som de har ansvaret som god man.”EC2 

 

5.4.3 Myndiga vuxna personer 

Man får aldrig glömma att även om de boende gör tokiga val här i livet så är det 

myndiga vuxna människor man arbetar med. Det är inte bara föräldrarna som behöver 

påminnas om det utan ofta även personalen, ansåg båda cheferna vi intervjuade. Att det 

var myndiga vuxna personer som de arbetade med ansågs vara något man ofta fick gå in 



 

23 

 

och påminna medarbetarna om. Vad det faktiskt innebär att vara myndig och att man i 

många lägen, även om det är svårt, måste låta bli att gå in och styra. För att utvecklas 

som vuxen behöver man lära sig att ta konsekvenserna av sina handlingar. Och en av 

cheferna tryckte på att man inom LSS varken får uppfostra eller begränsa. En 

respondent uttryckte att det är väldigt svårt att bara stå bredvid och se på när livet blir 

tokigt.   

“Man vill ju ofta hjälpa, man vill ju att det ska gå bra för dem, så är det ju. Men 

ibland så måste man ju backa också … Det är ju klart att det finns ju de som bor 

hos oss som gör tokiga saker gång på gång. Och ofta handlar det om en 

mognadsfråga. Det kanske tar tio år till för den här personen att förstå, men nu 

har du fått en chans.” OSA1 

 

5.4.4 Inte “totas ihop”  

Flera av respondenterna ansåg att det för målgruppen var extra viktigt att inte behöva 

känna sig placerade inom en viss grupp bara för att man var beviljad stöd inom LSS. 

Sociala svårigheter ingår ofta i problematiken och de vill inte gärna identifiera sig med 

andra som har funktionsnedsättningar. Samtidigt har serviceboendet ansvar för fritiden 

och aktiviteter görs ofta i grupp. Det blir en motsättning som är svår att komma undan 

och de individer som tar mest avstånd kan ofta vara de som är i störst behov av en 

sysselsättning och aktiviteter på fritiden. Det är däremot helt frivilligt att umgås med 

andra inom samma serviceboende och det finns en baslägenhet att söka sig till om man 

har behov av sällskap eller hjälp. Det var däremot ganska olika på boendena i huruvida 

de boende söker sig dit. På en del boenden erbjöds gemensamma måltider emellanåt 

medan baslägenheten på andra boenden nästan enbart användes av medarbetarna. 

“De är ju inte hoptussade med någon grupp när de bor på servicebostad. Annat 

än om det är någon aktivitet. Ja men i helgen ska vi åka in till stan, vill du med? 

Man erbjuder ju vissa sysselsättningar som de kan vara med på sådär, eller inte.” 

EC2   

 

5.5 Analys - identitet 

Lägenheterna som de boende bor i ligger insprängda bland andra lägenheter i samhället, 

vilket respondenterna anser ökar integreringen samtidigt som det ställer krav på 

personerna att lära sig att anpassa sig till de samhälleliga normer som råder. Resultatet 

visar även att det för målgruppen är viktigt att inte per automatik bli kategoriserade 

inom en viss grupp för att du har en intellektuell funktionsnedsättning. Olin och 
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Ringsby Jansson (2009a) anser att målgruppen idag lever mer integrerat i samhället och 

att det individuella perspektivet i samhället idag leder till svårigheter i den sociala 

identiteten som man under livet utvecklar. Att bli vuxen i dagens samhälle kan vara 

svårt för vem som helst med de krav som läggs på individen. När man har en 

intellektuell funktionsnedsättning är det större risk att stöta på begränsningar och känna 

sig stigmatiserad, vilket påverkar identitetsskapandet. Målgruppen känner sig ofta 

missförstådd av omgivningen och väljer därför att skydda sig mot att bli socialt 

klassificerade som funktionsnedsatt och väljer en medveten distans till andra med 

liknande funktionsnedsättningar (Olin & Ringsby Jansson 2009a). Empowerment 

handlar inte enbart om att få hjälpa till de insatser individen har rätt till utan även om att 

skapa en relation till samhällets olika instanser (Payne 2010). Det är viktigt att 

relationen till ens omgivning är god, vilket i många fall kan vara svårt för de individer 

som inte helt kan hantera det sociala spelet. Vilket gör den delen av 

empowermentarbetet viktigt. Det påverkar även personernas uppfattning av begriplighet 

och därmed deras KASAM. Enligt Antonovsky har personer med hög känsla av 

begriplighet lättare att möta motgångar då de förväntar sig att framtiden är förutsägbar 

och har lättare att förstå sammanhanget vid plötsliga förändringar (Antonovsky 1987). 

 

Man kan i resultatet även se att det anses vara svårare för dessa ungdomar att handskas 

med vuxenblivandet, dels då det ofta är inblandade föräldrar som anses vara för 

involverade och avgränsar självbestämmandet och ett förhållningssätt hos personalen 

som riskerar att luta mot omyndigförklaring. Deeley (2002) menar att det ofta är 

personer som arbetat länge med målgruppen som vill hålla kvar i det mer patriarkala 

förhållningssättet och arbetar då på ett mer beskyddande sätt jämfört med de som anser 

att normaliseringsprincipen är viktigare. Detta påverkar målgruppens utveckling mot ett 

eget individskapande (Deeley 2002). Olsson och Ringsby Jansson påtalar risker i 

vuxenblivandet för målgruppen i och med individualiseringen och kraven på 

självförverkligande (Olsson & Ringsby Jansson 2006). Inom empowerment är det 

viktigt att ge individen makt till att själv ta beslut och skaffa sig verktygen för att 

hantera sin omgivning för att de ska kunna utvecklas som egna individer. Medarbetarna 

såg problem med att många föräldrar var för involverade och servande vilket enligt 

Payne kan hämma, samtidigt som att relationen till familjen är viktig och det är 

socialarbetarens uppgift att arbeta för att det bandet stärks (jmf Payne 2010).  
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5.6 Resultat - utanförskap 

Många i dagens samhälle befinner sig i ett utanförskap, utanförskapet kan se olika ut 

beroende på vilken position man har i samhället. I kapitlet kommer två underteman till 

utanförskap redovisas, det första undertemat är ”arbetsmarknad/ sysselsättning”, där 

redogörs målgruppens situation på arbetsmarknaden. Det andra undertemat är ”psykisk 

ohälsa och missbruk” som handlar om respondenternas upplevelser av att ohälsan och 

missbruket har ökat. Kapitlet avslutas med en analys av temat utanförskap. 

 

5.6.1 Arbetsmarknad/Sysselsättning 

Det framkommer tydligt i intervjuerna att arbetsmarknaden är dåligt anpassad till 

målgruppen. Respondenterna uttryckte att arbetsmarknaden i stort var svår att ta sig in 

på även för unga vuxna utan funktionsnedsättningar. Många jobb kräver 

högskolekompetens, flera av respondenterna ansåg ändå att fler av de boende skulle 

klara av att hantera ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden bara de fick chansen. 

Den dagliga verksamhetens om finns inom kommunen är inte aktuell då de boende 

enligt respondenterna inte kan eller vill identifiera sig med deltagarna. 

Arbetsmarknaden uttrycks som mycket svår att ta sig in på om man har en intellektuell 

funktionsnedsättning, det krävs ofta en anpassning. En anpassning alla respondenter var 

överrens om inte fungerar för tillfället. Vissa klarar av att ha ett vanligt arbete medans 

andra skulle klara av ett arbete om man gjorde vissa anpassningar utifrån deras 

förutsättningar. Respondenterna uttrycker även vikten av ett arbete, många av de som 

arbetar eller har daglig verksamhet umgås med sina arbetskamrater. 

“Arbetsmarknaden är ju svår för vem som helst idag att ta sig in på idag, det 

behövs ju högskolekompetens till de flesta jobb. För dessa ungdomar krävs det 

oftast att de har kontakter som kan hjälpa dem. En farbror med en affär eller en 

faster som jobbar på dagis” EC2 

 

5.6.2 Psykisk ohälsa och missbruk 

Vid förfrågan om att respondenterna skulle förklara målgruppen de arbetar med var de 

överens om att det är en “spretig” målgrupp. Problematiken skiljer de unga åt, många 

har diagnoser eller tilläggsdiagnoser men även personer med samma diagnos skiljer sig 

åt. En av respondenterna förklarar att under de åren hon har arbetat har den psykiska 

ohälsan ökat och missbruksproblemen har blivit större. En anledning tror hon är det 
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rådande samhällsklimatet mot att allt blir individualiserat. Dessutom att just denna 

problematik sopas under mattan när det inte riktigt är någon som vill ta tag i problemet. 

Utvecklingen hänger inte med och hjälpen som krävs behöver vara 

flerkompetensinriktad på både funktionsnedsättning och missbruksvård. 

“Den psykiska ohälsan har ökat, och jag upplever det som att fler hamnar i ett 

missbruk.” OSA1 

 

5.7 Analys - utanförskap 

Resultatet visar att respondenterna är överens om vikten av ett arbete, att besitta ett 

meningsfullt liv är viktigt men svårt att genomföra då det råder brist på arbete för den 

valda målgruppen. Dagens samhälle är byggt på normer som innebär att individen ska 

arbeta, ha en fungerade ekonomi och boende. Lyckas inte det hamnar man i ett 

utanförskap (Jakobsson & Seing 2013). Respondenterna beskriver svårigheten med att 

få en anställning på grund av LSS beslutet. Jakobsson och Seing beskriver även 

svårigheterna med att få en anställning då det krävs vissa egenskaper som den valda 

målgruppen kan sakna på grund av sin funktionsnedsättning. Det handlar om 

egenskaper som social kompetens, flexibilitet och omställningsförmåga, egenskaper 

som kan vara svåra och i vissa fall omöjliga för personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Sysselsättning är en viktig del i att ha en meningsfull tillvaro 

(Jakobsson & Seing 2013). Enligt Antonovsky är meningsfullhet den viktigaste 

komponenten för att stärka KASAM. Det kan ses som motivationskomponenten som gör 

det möjligt att göra känslomässiga investeringar i viktiga delar av livet, vilket kan vara 

svårt om måttet av meningsfullhet inte är tillräckligt högt (Antonovsky 1987). 

  

Respondenterna upplever att målgruppen som föreliggande studie inriktar sig på är en 

utsatt grupp av samhället men även av individer. Det är inte ovanligt att de blir 

utnyttjade av kamrater då personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning inte 

alltid förstår när de blir utnyttjade eller inte. Samtidigt så uppmuntrar respondenterna till 

att de unga vuxna ska bli självständiga vilket leder till nya utmaningar i vardagen. 

Olsson och Ringsby Jansson (2006) skriver om att mer ansvar lägg på individen, bland 

annat att söka vården själv ett steg i att bli självbestämmande, det resulterar i att 

personer med drivande anhöriga har större chans till mer hjälp än personer utan. 

Klasstillhörighet och sociala förhållande kan vara påverkade faktorer till den position 

man får i samhället. Det handlar om att vara en del av samhället och att ha förmågan att 
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ta del av de tjänster som finns och erbjuds (Olsson & Ringsby Jansson 2006). Payne 

förklarar det som att ibland behövs företrädare för att man ska få det man har rätt till i 

samhället. Ibland klarar inte alla individer av det, utan behöver hjälp från någon. 

Socialarbetare kan vara en företrädare men även den kan även hjälpa individen att 

stärka individens empowerment (Payne 2010). 

 

5.8 Resultat - social tillhörighet 

Att tillhöra samhället är viktigt för alla människor, är samhället anpassat till individerna 

blir det lättare. Under detta tema finns två underteman ”umgänge” som handlar om 

respondenternas upplevelse av målgruppens val av umgänge samt ”sociala regler” som 

handlar om hur målgruppen hanterar de sociala regler som finns i samhället och att 

samhället ibland kan ha en mer tillåtande hållning mot vissa. Kapitlet avslutas med en 

analys av temat social tillhörighet. 

 

5.8.1 Umgänge 

Respondenterna svarade alla att de upplever att den valda målgruppen är självständiga 

och att de ofta har det ekonomiskt dåligt ställt. När det efterfrågades om hur de unga 

väljer sitt umgänge var svaren från respondenterna liknande. Svaren indikerade på att de 

flesta väljer sitt umgänge från arbetsplatsen eller fritidsaktiviteter, till exempel var det 

många som idrottade på sin fritid. Lika söker lika var något som upprepades. De 

personer som festade mycket umgicks med andra ungdomar som ofta festade. Hade man 

missbruksproblematik så hamnade man ofta i sådana kretsar. Det nämndes även att, 

eftersom de unga vuxna hade en lägenhet i och med sin LSS-insats, vilket de flesta 

andra i deras ålder inte hade, blev det en naturlig samlingsplats där det är föräldrafritt. 

Det finns även en viss problematik som respondenterna såg i valet av umgänge, 

nämligen risken att de unga blev utnyttjade av andra. Det kunde handla om att de ofta 

bjöd vännerna på mer än de egentligen hade råd till. 

“Det viktiga är att vara som alla andra, att ha kompisar. Dock finns det en del 

kompisar som är beräknade, de har inte en funktionsnedsättning själva men de 

har förstått att de är någon här som de kan få till att köpa cigg, öl, låna ut pengar 

eller så. Man vill vara en del av gemenskapen, det är där sårbarheten ligger.” 

EC1 
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5.8.2 Sociala regler 

För att bli integrerad i samhället krävs i många fall en lite mer tillåtande hållning för att 

lättare acceptera varandras olikheter. Men vissa av respondenterna ansåg att det många 

gånger kunde bli en lite för tillåtande hållning. Speciellt i en mindre ort där alla känner 

till varandra och har koll på att den och den har vissa svårigheter. Den mer tillåtande 

hållningen gör att saker som inte annars skulle accepteras ignoreras och problematiken 

blir att personerna får en björntjänst som senare innebär svårigheter med att anpassa sig 

till de sociala regler som finns. Arbetas det för en ökad integrering ska alla leva efter 

samma regler och det ska inte vara tillåtet att stjäla en kaffe bara för att du har en 

funktionsnedsättning. Inte enbart den tillåtande hållningen i samhället ansågs 

problematisk, utan en respondent tryckte på att det ofta är svårt för dem att arbeta när de 

i arbetet tvingas ha en så pass tillåtande hållning. 

“De har väldigt mycket som de har rätt till. De har rätt till så mycket, men det 

ställs inga krav på dem ... Det är en svår grupp att jobba med, för att det finns 

inga motkrav. Jag menar såhär om de säger nej till att ta emot oss som kommer 

och hjälper dem, hur många gånger får man säga nej? Ja, men tydligen hur 

många gånger som helst!” OSA1 

 

5.9 Analys - social tillhörighet 

Resultatet visar att umgänge är en viktig faktor för unga vuxna med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. Respondenternas svar visar vikten av kompisar och någon att 

umgås med betyder mycket, oftast umgås de med arbetskamrater eller personer de 

idrottar med. Men det kan även innebära att de umgås med vänner som har en likande 

problematik, till exempel ett missbruk. Olsson och Ringsby Jansson (2006) berör i sin 

studie att det finns ett samband mellan ökad självständighet, större självbestämmande 

och den ökade risken att hamna i fel sällskap. Fler av de unga vuxna som deltagit i 

Olsson och Ringsby Janssons studie har ett umgänge med “dåliga” vänner och befinner 

sig i kretsar där det finns mycket droger och missbruk. Slutsatsen blir att målgruppen 

har svårigheter att uppskatta riskerna med sina handlingar (Olsson & Ringsby Jansson 

2006). Enligt Payne hjälper man klienter att själva göra valen i sitt liv inom 

Empowerment (Payne 2010). Här kan man säga att gränsen mellan att gå in och styra 

och att försöka stötta någon i att välja ett annat umgänge är hårfint. Därför att samtidigt 

som de inte har kapaciteten att beräkna risken med att välja detta umgänge, vem har 

rätten att avgöra vad som är ett bra eller dåligt umgänge.   
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Respondenterna svarade att många inte vill umgås med de andra boende och att de 

väljer sin umgängeskrets utanför boendet. Det förklaras i Olin och Ringsby Janssons 

(2009a) artikel att de unga känner sig inte ha något utbyte med personer som har samma 

eller likande diagnoser. De vill slippa bli stämplade som personer med 

funktionsnedsättningar, även om de är medvetna om att de har en funktionsnedsättning 

och behöver hjälp vill de slippa klassificeringen som det kan innebära (Olin & Ringsby 

Jansson 2009a). Antonovsky pratar om att hanterbarhet är en viktig komponent för att 

klara av de olika krav som ställs inför en, med hjälp ens egna resurser men även med 

hjälp av de resurser ens omgivning besitter. Känner individen att denne har tillräckligt 

med resurser att hantera situationen, att inte se sig själv som ett offer, finns en tro på att 

omständigheterna händer av en anledning och det finns lösningar på de olyckor man 

drabbas av (Antonovsky 1987). Vikten av att ha ett umgänge framkommer i analysen 

både från den tidigare forskningen, valda teorierna och av respondenternas svar. 

 

6. Diskussion 

Kapitlet inleds med att resultatet utifrån syftet och de två frågeställningarna redogörs 

kortfattat. Efter det kommer en diskussion om studiens metodologiska begränsningar att 

föras och vilken betydelse det kan innebära för studiens resultat. Kapitlet avslutas med 

slutsatserna som kan dras av studiens resultat samt förslag för framtida forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur personal och chefer som kommer i 

kontakt med unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning anser att 

samhällets insatser är anpassat för målgruppen och om de anser att det behöver 

förbättras i framtiden. För att besvara syftet skapades två frågeställningar som nedan 

kommer att redovisas tillsammans med en diskussion kring resultatet av varje 

frågeställning.  

 

Hur upplever chefer och medarbetare inom LSS-verksamheter att samhällets 

insatser fungerar för personer med lindriga intellektuella funktionsnedsättningar? 

Studiens första frågeställning handlar om hur respondenterna upplever att samhällets 

insatser fungerar för den valda målgruppen. Resultatet visar på att respondenterna ofta 
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såg det som att det var svårt för målgruppen att leva integrerade i samhället. Att de bor i 

servicebostad, med lägenheter insprängda bland andra lägenheter utan en skylt på 

dörren där det står att det är något annorlunda, gör att det finns en god chans till större 

integritet och möjlighet att bestämma över sina liv. En respondent ansåg att stödet idag 

var relativt bra, bara man vågade gå lite utanför ramarna. Citatet som gav namn åt 

studien sa mycket om de begränsningar som LSS-insatsen medförde.  

”Så länge du har en LSS-insats så lever du efter ett regelverk. Hur ska du då 

kunna bli integrerad i samhället?”  

 

Dels togs det upp att det var svårt att ta sig vidare från sin insats trots att både vilja och 

förmåga fanns. De största hindren var bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, ekonomin, 

överbelastade handläggare och bristande gemensamma mål för att hjälpa personerna 

vidare. När samverkan behövdes med andra instanser tog det ofta väldigt lång tid och 

det fanns stor okunskap om vad en LSS-insats innefattade. Målgruppen ansågs inte vara 

prioriterad till vård från olika instanser för att denne redan hade en insats, trots att de 

inom LSS inte har möjlighet att behandla. Ett annat hinder som påtalades var 

familjebildningen. Inom normen för att bli vuxen ingår det oftast att träffa någon att 

leva med, därför är det ofta ganska aktuellt för målgruppen att vilja leva med en partner. 

Dock får man inte behålla sin servicebostad om man blir sambo, vilket utgör ett stort 

hinder i vuxenblivandet av dessa individer.  

 

Resultatet visade även på hur individskapandet för målgruppen kan vara svårt då det i 

dagens samhälle ställs stora krav på varje individ att lyckas på olika sätt, vilket även 

framfördes i den tidigare forskningen. Detta ansågs viktigt för studien då det är en stor 

del i normaliseringsprincipen att alla är individer och ska ha rätt att välja hur man ska 

leva sitt liv. Cheferna ansåg att ett ständigt diskussionsämne var personalens 

värderingar om hur man ska leva och att de behövde påminna om att det är myndiga 

personer de arbetar med i allt vad det innebär. Dessutom var det ofta problem när det 

var en förälder som var god man. Här ansåg respondenterna att de hamnar i ett etiskt 

dilemma eftersom de dels ska hjälpa till att främja relationen till de anhöriga samtidigt 

som de anser att de ofta kränker deras integritet och självbestämmande. Det är ett 

problematiskt förhållande eftersom man kan förstå föräldern som kanske har fått 

brottats med myndighetspersoner och skolpersonal under barnets uppväxt och har svårt 

att släppa taget om den kontroll som är möjlig att ha kvar.  
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Vilka begränsningar och möjligheter ser chefer och medarbetare att det finns för 

framtida förbättringar av LSS-stödet? 

Alla respondenter var överrens om att målgruppen behöver ett fungerade vardagsliv och 

att arbete och sysselsättning är viktiga faktorer. Som det ser ut nu är inte 

arbetsmarknaden anpassad till målgruppen, det resulterar i att det är svårt att få ett 

arbete och att den dagliga verksamheten som erbjuds inte tilltalar målgruppen. Många 

blir då sysslolösa och sitter hemma hela dagarna. En del i att förbättra arbetsmarknaden 

skulle vara ett bättre fungerande samarbete mellan organen i samhället. Det gäller bland 

annat att en fungerande kommunikation finns mellan de som behöver arbetskraft och de 

som kan förmedla arbetskraften. Många av dem som respondenterna kommer i kontakt 

med vill ha ett arbete och tjäna pengar, då ekonomin för de mesta är väldigt dålig. En 

annan problematik som en av respondenterna berättade om är när en individ har fått ett 

LSS beslut men samtidigt har ett missbruk, vems ansvar blir det? Boendet har inte 

möjligheten eller kunskapen att behandla ett missbruksproblem, medan 

missbruksenheten inte känner att de behöver ta ansvaret då personen ifråga redan har en 

insats från samhället. Istället resulterar det i att individen inte får den hjälp denne är 

berättigad. Respondenten efterfrågar tydligare regler om vad som gäller och vems 

ansvar det blir, samt bättre samverkan mellan alla som kommer i kontakt med 

individerna. 

 

Flera av respondenterna berättade även om vilka problem som kan uppstå när någon bor 

i en lägenhet som denne fått tilldelad genom LSS beslutet, där får endast personen med 

beslutet bo. När familjebildningen ska starta genom att till exempel två personer ska bli 

sambos får de inte bo i lägenheten utan de måste skaffa en lägenhet tillsammans 

antingen genom att köpa en lägenhet eller få en hyresrätt genom att stå i bostadskö. Det 

innebär även att personen måste säga upp LSS insatsen och klara sig själv eller få hjälp 

via boendestöd, ett stöd som inte är lika utbrett som serviceboende. Respondenterna är 

överens om att en förändring behövs i lagen, stödet måste även fungera då någon väljer 

att bli sambo eller gifta sig. Lägenheterna där de boende bor ligger insprängda bland 

vanliga lägenheter i hyreshus. Det innebär att de boende måste tänka på och respektera 

grannarna. Respondenterna nämner att ibland händer det att de boende har fester som 

stör, målet är då att de boende själva får ta konsekvenserna av sitt handlande med stöd 

av personalen. Även om de bor integrerat i bostadshus med andra människor så 
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upplever inte respondenterna att de är integrerade i samhället. LSS lagen handlar om att 

man ska har rätten att leva som alla andra, men respondenterna menar att det finns 

brister. LSS lagen kan i vissa avseenden vara begränsade för målgruppen som ändå ses 

som välfungerande i samhället. Målgruppen kan anses svår att hjälpa just för att de är 

välfungerande men samtidigt behöver stort stöd som är väldigt individuellt anpassat och 

det blir en svår balans som personal att hitta ett arbetssätt som fungerar, speciellt om 

man ska hålla sig inom ramen av vad som är tillåtet. Respondenterna efterfrågar 

förändringar i lagen som är anpassade till målgruppen, en lag kan inte täcka alla 

individers behov när de är så olika. 

 

Respondenterna upplever att de boendes självbestämmande är stort om än lite 

problematiskt då alla inte inser konsekvenserna av sina beslut och handlingar. Cheferna 

eller personalen kan inte gå in och fatta beslut åt den boende för då inskränker man 

rätten till självbestämmande. Utan de måste stödja de boende i deras beslut och försöka 

komma med råd. Samtidigt som alla ska få bestämma över sig själva och göra sina egna 

val efterfrågar respondenterna tydligare direktiv om när man kan eller ska kliva in och 

”besluta lite över huvudet” på personen för att undvika förödande konsekvenser.  

 

En av respondenterna berättade att hon upplevde det som att de boende hon arbetar med 

har många rättigheter som de ibland använder emot personalen eller sig själva. Hon tar 

ett exempel, att de boende har rätten att få hjälp men när hjälpen erbjuds så dyker 

personen inte upp till möten eller befinner sig inte hemma när möten har planerats in. 

Hon efterfrågar lite mer ansvar från de boende, inte att det ska finnas regler om sådana 

saker i LSS lagen men hon efterfrågar någon slags vägledning om hur personalen ska 

bemöta och vilka krav de kan ställa på de som bor där. 

 

Respondenterna säger inte rakt ut att de vill förbjuda att de boende har en nära anhörig 

som god man, men alla påpekar den problematik som det kan innebära. Problemen som 

ofta uppstår är att de anhöriga inte vet eller ser skillnaden på att vara förälder och god 

man utan blandar ihop dessa två och använder rollen som god man som en ursäkt till att 

kliva in och påverka den boendes val och ibland även kränka dennes självbestämmande. 

I detta avseende kanske inte en lagändrig behövs utan mer klara direktiv vad som gäller 

när man har ansvaret som god man, och att inte göra skillnader på om klienten man 

företräder är en familjemedlem eller inte. 
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6.2 Metoddiskussion 

Arbetet med studien började med en genomsökning av den tidigare forskningen på 

området. Författarna fann då många relevanta artiklar riktade till studiens målgrupp 

varav de flesta var internationella. I den tidigare forskningen som använts har fokus 

mestadels legat på målgruppens egna upplevelser medan fokus i föreliggande studie 

ligger på chefer och medarbetares upplevelser av hur stödet fungerar för målgruppen. 

Skillnaden orsakade vissa svårigheter i kopplingarna mellan resultat och tidigare 

forskning, samtidigt som det skapade en intressant vinkling av studien. Att välja en 

kvalitativ metod har sina fördelar då intervjupersonerna ges möjligheten att berätta om 

sina upplevelser och relativt fritt reflektera och komma med synpunkter relaterade till 

valda teman. Fyra intervjupersoner kontaktades först via telefon för att upplysa om 

studiens syfte och boka in ett intervjutillfälle. Sedan skickades presentationsbrev och 

intervjuguide till alla respondenter via mejl. Nackdelen med att skicka ut intervjuguiden 

i förväg kan vara att svaren inte blir spontana. Detta vägdes mot fördelen att 

intervjupersonerna hade möjlighet att känna sig mer förberedda och insatta i 

undersökningen. I efterhand kan det ses som att det var en fördel i de flesta intervjuer, 

medan språket i intervjuguiden kunde anses som svårt i vissa delar vilket ledde till att en 

intervjuperson hade en inställning om att det var svåra frågor och kändes något 

blockerad på grund av det.  Om fler intervjuer hade gjorts hade resultatet troligtvis sett 

annorlunda ut och det hade varit intressant att få in fler vinklar. Att det endast var 

kvinnor som deltog i studien var inget medvetet val utan snarare ett resultat av att det 

var övervägande kvinnor som arbetade både som chefer och omsorgsassistenter på de 

aktuella servicebostäderna.  

 

Vid en kvalitativ studie är det alltid svårt att generalisera resultatet då varje intervju är 

att betrakta som unik (Kvale & Brinkmann 2012). De fyra respondenternas svar var 

däremot i de flesta frågor jämförbara och känslan var att de fyra huvudteman som 

studien lutar sig på ansågs viktiga. Dock skilde sig svaren åt i vissa delar då man kunde 

skönja vissa olikartade arbetssätt och attityder. Dessa olikheter var dock inte relevanta 

för föreliggande studies resultat. Alla respondenter uppfattade ämnesvalet som 

intressant och viktigt att ta upp. Det hade varit intressant att höra en diskussion mellan 

flera medarbetare eller chefer som i en fokusgrupp då ämnen kanske lättare hade känts 

igen när man hade fler att bolla med, samtidigt som det fanns intresse i vad varje 

respondent hade för tankar utan inflytande från andra.  
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6.3 Slutsats 

I arbetet med föreliggande studie har författarna uppmärksammat att det finns en del 

brister i LSS stödet för målgruppen. LSS lagen är skapad för att passa den stora 

målgruppen personer med funktionsnedsättning. När man tittar på lagen och ser hur den 

passar den specifike individen eller en mindre målgrupp blir det tydligt att bristerna är 

stora. Det finns svårigheter att anpassa en lag till så många olika individer, LSS lagen är 

en rättighetslag som innebär att personer som tillhör någon av personkretsarna har rätt 

till hjälp och stöttning för att kunna leva ett normalt liv jämlikt med alla andra. 

Författarna är överrens om att det finns vissa saker som denna studie berört som är 

viktiga, de behöver belysas. Resultatet som visar på att det finns begräsningar att leva 

som andra, att ha möjlighet att starta familj och ha en fungerande vardag. Det behöver 

ske en förändring i stödet som erbjuds, för som det är just nu saknar medarbetarna de 

verktyg som behövs för att ingen ska hamna mellan stolarna.   

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I arbetet med tidigare forskning uppmärksammades det av författarna till denna studie 

att nästan alla forskning handlar om brukarnas upplevelse om hur de blev bemötta av 

samhället, det finns nästan inget om hur personalen upplever eller tolkar LSS lagen. 

Författarna ser gärna att det perspektivet kommer fram mer i forskningen.  

 

En av respondenterna skickade med ett utdrag från socialstyrelsen som belyser att det 

idag finns behov av en ny typ av boendeform för vissa personer inom LSS. Det har 

uppmärksammats att de personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar 

och hamnar ofta mitt emellan De är för fungerande för att passa in på de befintliga 

boendeformer inom LSS som till exempel serviceboende, men har svårt att klara sig i en 

egen lägenhet helt utan stöd (Socialstyrelsen 2015). Därför behövs det studier om hur 

stödet skulle kunna anpassas på bästa sätt och om nya boendeformer blir verklighet 

kommer det bli intressant att följa utvärderingen av dessa. 
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Bilaga 1 Målgrupp 

Föreliggande studie har riktats in på målgruppen unga vuxna med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Vilket kan vara en relativt svårdefinierad målgrupp. Olin & 

Ringsby Jansson (2006) definierar i sin forskningsrapport målgruppen som individer  

“ … som har viss kapacitet att klara sig själva och som lever i samhället på 

villkor som inte är så särskiljandes från andras. Men de behöver också stöd med 

delar av tillvaron. Man kan säga att de i stor utsträckning lever i ett gränsland där 

tillhörighet och delaktighet är centrala frågor i deras liv.” (2006:3).  

 

Denna definition ansåg vi stämma väl överens med den målgrupp vi ämnar inrikta vår 

studie på. Arvidsson (2013) förklarar att det krävs vissa kriterier för vad som är en 

intellektuell funktionsnedsättning. 

 

1. De intellektuella funktionsnedsättningarna ska uppmärksammas innan en ålder 

av 18år. 

2. Det ska finnas betydande begräsningar i den intellektuella förmågan. 

3. Nedsatt förmåga och begränsningar i förståelsen och hanteringen i förväntade 

miljöer. 

 

De personer som har brister i ovannämnda kriterier har ofta ett IQ under 70 (räknas ut 

via en mätningskala som anger standardavvikelser som använts sedan 1973). Arvidsson 

nämner att personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning utgör ca 80-90% av 

alla personer med intellektuell funktionsnedsättning. De flesta personer med 

intellektuell funktionsnedsättning identifieras och får en diagnos i tidiga skolåldern. 

Skolan har ett utvecklat system av fungerade metodologiska resurser som 

uppmärksammar barn med intellektuella funktionsnedsättningar. Lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning handlar inte längre enbart om begränsningar i de intellektuella och 

anpassningsbara färdigheterna enligt AAIDD (American association on intellectual and 

developmental disabilities). I dagens samhälle blir klyftorna mellan normalt störda och 

personer med intellektuell funktionsnedsättning större, problemen som personer med 

lägre intellektuella förmågor utsätts för påverkar hela deras livssituation till exempel 

hälsan, deltagandet i samhället och sociala roller. Svårigheter med att anpassa sig och 

att hantera vardagliga problem är vanligt hos personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar, de har svårt att förstå komplexa idéer, begräsningar i abstrakt 
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tänkandet samt att lära sig och använda sig av sina erfarenheter. Det leder till att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning blir sårbara och hamnar i ett 

utanförskap när det kommer till sysselsättning, sociala relationer, utbildning, 

välbefinnande och vissa juridiska rättigheter (Arvidsson 2013). 
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Elin Drangelid och Josefin Norberg. Vi är två elever som skriver vårt 

examensarbete för socionomprogrammet på Högskolan i Gävle via studieort Norrtälje. 

Vi har arbetslivserfarenhet och erfarenhet från vår verksamhetsförlagda utbildning inom 

LSS och det är därför vi fått intresse för området. Vårt syfte är att få höra era 

erfarenheter och uppfattningar om hur stödet fungerar för unga vuxna med 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning samt hur ni anser att stödet kan 

förbättras i framtiden.  

 

I vår studie utgår vi från vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket för dig 

betyder att ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när du vill avbryta ditt deltagande 

när du vill. Vi har även tystnadsplikt om allt som rör personuppgifter och det kommer i 

det färdiga arbetet eller i anteckningar som går ut till andra inte framgå varken vem du 

är eller var du arbetar. De uppgifter som rör er och er verksamhet kommer endast att 

användas av oss och inte till något annat än vår tolkning av uppgifter och förförståelse.  

 

Om vi får tillåtelse att spela in intervjun är vi tacksamma då det underlättar vårt arbete 

med materialet. 

 

Ni får intervjufrågorna bifogade med detta mejl så att ni vet ungefär vad vi kommer att 

utgå ifrån under intervjun, men vi hoppas på ett öppet samtal.   

 

Kontakta gärna oss om du har några frågor. 

Med vänliga hälsningar Elin Drangelid och Josefin Norberg 

 

Elin Drangelid, ofk12edd@student.hig.se, XXX-XXXXXXX 

Josefin Norberg, ofk12jof@student.hig.se, XXX-XXXXXXX 

 

Handledare: Tomas Boman  

e-post: tomas.boman@hig.se 

Tel: XXX-XXXXXXX 
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mailto:ofk12jof@student.hig.se
mailto:tomas.boman@hig.se
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Målgruppen som vi har till syfte att undersöka är unga vuxna med viss kapacitet att 

klara sig själva och som lever i samhället på villkor som inte skiljer sig allt för mycket 

från andras. Man kan säga att de lever i ett gränsland mellan tillhörighet och delaktighet 

då de samtidigt som de klarar mycket själva behöver stöd med delar av tillvaron. 

 

Syftet är att undersöka hur chefer och medarbetare som kommer i kontakt med unga 

vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning upplever att samhällets insatser är 

anpassade för att hjälpa dem samt om de anser att stödet behöver förbättras för 

framtiden. 

 

Inledande frågor och bakgrundsfrågor: 

 

Vilken befattning har du? 

Vilken utbildning och erfarenhet har du samt hur länge har du arbetat?  

Berätta kort om dina arbetsuppgifter. 

Beskriv verksamhetens målgrupp. 

 

Med följande frågor vill vi ha svar på de boendes möjlighet att leva som andra: 

 

Hur upplever du de boendes självbestämde? Vad kan de boende påverka? 

Hur arbetar ni med de boendes förmågor att ta ansvar för sina egna liv och 

konsekvenserna av sina handlingar? Kan ni berätta mer om hur det fungerar?  

Hur ser arbetsmarknaden ut för individerna? Hur är arbetsmarknaden anpassad till 

individerna? 

Hur ser rutinerna ut ifall en boende uttrycker oönskan om att bo i sin lägenhet? 

Kan du berätta om några etiska eller moraliska problem du får brottas med i arbetet och 

i relationen med de boende? Några exempel? 
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Med följande frågor vill vi ha svar på hur utanförskap och social tillhörighet kan se ut 

för målgruppen: 

 

Hur kan du se att servicebostad som insats har möjlighet att skapa mer jämlika 

levnadsvillkor för de boende?  

Enligt LSS ska verksamheten främja full delaktighet i samhällslivet för målgruppen. 

Hur ser ni på det? Hur upplever du att målgruppen lever integrerade i samhället?  

Kan du berätta om hinder som kan uppstå när du arbetat för att de boende ska bli mer 

självständiga?  

Vad upplever du saknas för att kunna arbeta på det sättet? Berätta om eventuella 

konflikter i arbetsgruppen gällande specifika arbetsätt? 

Hur upplever du att de boende väljer sin umgängeskrets? 

 
 


