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Sammanfattning  

 

Denna studie har gjorts för att se hur en delaktighetsmodell i kommunal verksamhet fungerar i 

praktiken och om huvudsyftet, att ge personer med funktionsnedsättning ett ökat inflytande och 

en större delaktighet uppnås i realiteten. Detta då modellens utförande är tänkt att fungera 

utifrån ett nerifrån och upp perspektiv där personer med funktionsnedsättning själva ska ha 

möjlighet till inflytande och att få känna sig delaktiga i sin vardag.  Forskning som finns om 

delaktighetsmodellen är begränsad men forskarna är eniga om att det finns en problematik kring 

bemötande och kommunikation gentemot de funktionsnedsatta och att detta kräver utbildning 

hos personal och vägledare. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Deltagarna i studien är chefer, personal och 

vägledare från kommunal verksamhet i Västra Götalands region och de arbetar med personer 

med funktionsnedsättning. De teorier vi använt oss av är Habermas kommunikationsteori och 

Foucaults maktteori. Frågeställningar som respondenterna fick reflektera över, var bland annat 

deras syn på vad delaktighet hos personer med funktionsnedsättning är för dem och om de 

upplever någon förändring i sitt bemötande. Vi har även haft ett intresse i att ta reda på om det 

är personerna med funktionsnedsättning själva som får bestämma vilka ämnen som anses 

relevanta att vara delaktiga i och om besluten de fattar verkligen träder i kraft. Förhållningssättet 

vi utgått ifrån har varit kritiskt med fokus på dialog, makt och dold makt. Vad som har 

framkommit i resultatet är att modellen har bidragit till ett förändrat arbetssätt hos personal. 

Makten har omfördelats mellan personal och brukare. Alla intervjupersoner tror på modellen 

men har farhågor över att modellen kommer att stanna upp och endast bidra med en tillfällig 

delaktighet, något som vi problematiserar i diskussionen. 

 

 

 



 
 

Abstract 

This study has been made to se how a participatory model of municipal activities works in 

practice and whether the main purpose, to give users greater influence and a greater 

participation is achieved in reality. This is because the model's design as a bottom-up 

perspective, where users themselves should have the opportunity to influence and to feel 

involved in their everyday lives. Even though the research about the participation model is 

limited the scientists agree that there is a problem about the behavior and communication to the 

clients, this will require training of staff and counselors. We have used a qualitative method of 

semi-structured interviews based on a phenomenological perspective. Study participants are 

managers, staff and counselors from local government activities in the Västra Götaland region, 

and they work with clients who have disabilities. The theories we have used is Habermas's 

communication theory and Foucault's power theory. Questions that respondents did reflect on 

included their views on the participation of the clients and if they experienced any change in 

the approach towards clients. We also had an interest in finding out whether it is the users 

themselves who should determine what themes they considered relevant to be involved in and 

if the decisions they make actually give effect. The approach we have assumed has been critical 

and of focus on dialogue, power and hidden power. What has emerged in the results is that the 

model has contributed to a changed approach of the staff. The power has been shifted between 

staff and clients. As we have problematized the discussion, all interviewees believe in the model 

but fear that the model will not be continued and only be a temporary activity. 

Keywords: Participation, influence, loop, power, empowerment 
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1. Inledning 

Att vara delaktig i samhällslivet och leva som andra är alla medborgares rättighet (Regeringen 

2015: 2). Anställda som arbetar inom LSS-verksamheter har en nationell värdegrund som styr 

deras arbete. Värdegrunden baseras på LSS lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Enligt 5§ i LSS lagen skall verksamheten främja jämlikhet i levnadsvillkor 

och full delaktighet i samhällslivet och målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva 

som andra (Svensk författningssamling 1993:387). Vidare står under 6§ att verksamhet skall 

vara av god kvalitet och grundad på respekt för individens rätt till bland annat: 

självbestämmande, integritet, inflytande och delaktighet samt präglas av individualisering d.v.s. 

anpassas efter den enskildes behov (Svensk författningssamling 1993). Det framgår även i 

socialstyrelsen (2007) att den enskilde individen ska vara delaktig i sitt liv och vara i gemenskap 

med andra men för att detta ska vara möjligt ska det finnas de rätta förutsättningarna. Vad 

delaktigheten egentligen innebär och hur man arbetar med den är frågor som vi lyfter i detta 

arbete.  

 

Delaktighetsmodellen är en modell inom kommunal verksamhet tillhörande offentliga sektorn 

som LSS verksamheter (vissa av verksamheterna) verkar med. Detta för att nå delaktighet för 

brukarna, som i detta arbete består av funktionshindrade, i deras liv. Delaktighetsmodellen är 

en modell där visionen är ett nerifrån-upp perspektiv vilket innebär att brukarna först ska få 

säga sitt om sin livssituation och sist chef som tar det slutliga beslutet. Idealbilden för modellen 

är att individer längst ner i organisationen ska få sin röst hörd och få säga sitt om sin 

livssituation. Målet med modellen är att personal och brukare med funktionsnedsättning genom 

modellen utvecklar ett arbetssätt som stärker brukarnas möjligheter och förmåga att ha 

inflytande och delaktighet över sina liv. Det fundamentala tillvägagångssättet i 

delaktighetsmodellen, inom offentlig sektor för personer med funktions-hinder, är dialogen. 

Enligt Engquist (2007:11) ökar förståelsen hos medarbetarna genom dialog kring vad som 

händer inom organisationen. Genom dialogen finns möjlighet för gemensam reflektion vilket 

leder till gemensamt lärande (Säljö 2010). Anell förespråkar att samtliga anställda oavsett 

position inom organisationen behöver ha en gemensam förståelse kring organisationens mål 

och visioner för att medarbetarnas arbete ska överensstämma med organisationernas visioner 

(1996:9-10).   
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1.1 Bakgrund 

Delaktighet har en central position i dagens samhälle samt är ett mål och en självklar punkt på 

agendan för många organisationer som vårdar människor. På grund av detta vill vi undersöka 

hur organisationer arbetar med delaktighet hos människor som befinner sig i minoritet. Direktiv 

om alla medborgares rättigheter gällande delaktighet i sina liv kommer inledningsvis från EU-

nivå, men oavsett direktiv har offentliga verksamheter i Sverige emellanåt svårt att efterleva 

bestämmelserna vad gäller delaktighet för brukarna inom LSS. Trots de senaste årens viktiga 

reformer för att förbättra de funktionshindrades levnadsvillkor, är föreställningen om en 

delaktighet i samhället på lika villkor fortfarande en utopi enligt Sjöberg (2002). Av denna 

anledning ser vi det betydelsefullt att studera hur delaktighetsmodellen skapar delaktigheten i 

realiteten för brukarna inom offentliga sektorn. Hur verkar organisationer för att få personal att 

arbeta för delaktighet hos brukarna? Hur ser personal, vägledare och chefer på delaktigheten 

som framkommer av modellen, särskiljer sig deras upplevelser beroende på vilken roll de har i 

organisationen? Genom att ta reda på hur delaktighetsmodellen inom funktionsverksamheten 

tar sig ut samt hur den upplevs och uttrycks av samtliga inblandade i modellen, kan vi erhålla 

kunskap och förståelse av hur organisationer aktivt kan arbeta med delaktighet. Det ger även 

en förståelse för hur deras verksamheter tillmötesgår lagar och bestämmelser som varje 

organisation behöver förhålla sig till.  

 

1.2 Begreppspreciseringar 

 

1.2.1 Delaktighet 

Delaktighet innebär för oss ett aktivt handlande i sitt eget liv, där makt och inflytande över sitt 

egna liv är i centrum. I Svenska Akademins ordlista (1996) anges att delaktighet betyder att ta 

del i något.  Den som tar del i lösandet av en uppgift får ofta en känsla av tillhörighet som kan 

tänkas vara en viktig aspekt av delaktigheten. I Svensk ordbok (Esselte 1986) finner vi en 

liknande betydelse då definitionen lyder; ”aktiv medverkan eller medansvar, att någon 

medverkar i något eller har vetskap om något.” Här betonas medverkan vilket kan tolkas som 

att delaktigheten förutsätter interaktion mellan minst två individer eller företeelser (Molin 

2004:43). Delaktighet kan beskrivas som ett samspel mellan individen och dennes sociala och 

fysiska omgivning (Molin 2004:63). Med andra ord makt över sitt eget liv (Molin 2004:14). 
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Gullacksen menar att delaktighet ofta kommer i samhörighet med andra brukare, till exempel 

boendekamrater, fritidskamrater, arbetskamrater vilka man delar sin vardag med. Många gånger 

kan ett kollektivt handlande vara ett första steg för många att känna sig delaktiga i sina liv och 

önskemål kring sitt liv. Sammanfattningsvis kan delaktighet förstås utifrån ett aktivt deltagande 

i sitt liv där engagemang och aktivitet är de centrala betydelserna (Gullacksen 2010:10). 

 

1.2.2 Inflytande 

Begreppet inflytande enligt socialstyrelsen (2007) innebär att den enskilde ska kunna bestämma 

själv i olika situationer i sin vardag samt kunna påverka beslut. Att kunna bestämma över sitt 

eget liv och sin egen vardag är viktig för den enskildes upplevelse av den personliga integriteten 

och självkänslan. Inflytande för oss är möjligheten att påverka och kunna bestämma över sitt 

eget liv. 

 

1.2.3 Delaktighetsmodellen 

Modellen är uppbyggd på dialog mellan brukare och personal där en dialog är handlandet till 

förståelse och överenskommelse vilket är grunden i delaktighetsmodellen. Modellen utgår från 

ett brukarmöte där flera brukare, som i denna undersökning utgörs av funktionshindrade, 

tillsammans skapar stafettfrågor med hjälp av vägledarna, vilka lämnas vidare till personal där 

personal i sin tur skapar frågor tillbaka till brukare. Vägledare är tillfrågad personal som på 

frivilligt uppdrag från chefen får gå en vägledarutbildning för att lära sig om modellen och om 

den öppna dialogen. Sedan bildar denne tillsammans med annan vägledare ett vägledarpar som 

gemensamt leder slingor i samråd med brukare i en annan verksamhet än den egna.  

 

Delaktighetsmodellens metod kallas för slinga. Slinga innebär samtal och dialog mellan två 

parter för att finna förståelse och resonemang kring ett behov. En delaktighetsslinga startas när 

det finns ett behov av en sådan dialog som delaktighetsmodellen vill främja. Behovet kan 

komma från personal, brukare, alternativt chefen och formuleras som ett tema eller frågor som 

diskuteras tillsammans under ledning av vägledare. Generellt sett har till exempel personalen 

på ett LSS-boende större möjlighet att påverka än de som bor där (brukarna). Genom att brukare 

startar upp slingan har brukarna större möjlighet att bestämma de frågor som de känner är 

angelägna att ta upp i samtalen. Sådana frågor formuleras som stafettfrågor som sänds mellan 
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grupperna. Staffetfrågorna är en viktig del i dialogen där frågorna skapas från den grupp vilken 

har minst inflytande i frågan, sålunda finns utrymme för reflektion och funderingar för 

grupperna innan ett gemensamt möte. Vägledarparen har även en betydande funktion i slingan 

där de ser till att temat belyses från olika perspektiv samt att alla deltagarnas synpunkter och 

erfarenheter kommer fram, så att dialogen resulterar i en demokratisk anda. Slingan avslutas 

inte förrän vid en gemensam träff där alla deltagare deltar inklusive chef.  En uppföljning av 

slingan är vanligt att vägledare tar sig an för att se vad som har förändrats och om det är något 

ytterligare som behöver förändras. Sammanfattningsvis kan vi säga att dialogen är i fokus i en 

slinga.  De gemensamma frågorna som framkommer utav slingan tas upp på ett gemensamt 

möte med brukare och personal men även utbildade vägledare deltar under mötena. Vägledarna 

är de som styr upp mötet och stöttar brukarna att tala om vad de anser viktigt för dem, men 

stöttar även personal vid behov (Gullacksen 2010:10). Vid det aktuella mötet är det vanligt med 

två deltagande brukare som representerar sin grupp och gruppens åsikter. Likadant är med 

personalen där två utav personalen representerar sin grupp. Det tillkommer även två vägledare 

som vägleder mötet. Avslutningsvis deltar chefen på mötet som beaktar det som framkommit 

under slingans gång. 

 

Chefen har beslutmandat på vilka önskemål som anses kunna till mötesgås men även vilka 

önskemål som inte kan tillgodoses. Vägledarnas uppgift är att se till så att chefen motiverar 

varför vissa önskemål inte kan tillgodoses med hänsyn till brukarnas självbestämmande och 

integritet så att brukarna kan känna sig delaktiga när de får en förklaring till varför. Syftet med 

modellen är att öka förståelsen för varje perspektiv och hitta en samsyn på gemensamma 

frågeställningar för att förändra och förbättra delaktigheten för alla deltagande men framförallt 

stimulera delaktigheten hos brukarna (Gullacksen 2014:15). Frågorna från möten utgår ifrån ett 

tema. Temat kan komma ifrån chefen men även ifrån brukarna själva (Gullacksen 2010:21). 

Vanligt är att det går en vecka mellan mötena så att diskussionen håller sig uppgraderad. Många 

vägledare väljer att ha en uppföljning efteråt för att se vad som har förbättrats men även titta på 

om det behövs fler slingor för att brukarna ska fortsätta känna sig delaktiga i sin vardag 

(Gullacksen 2010:22). 

Syftet med delaktighetsmodellen kortfattad: 

- En samarbetsform för brukare och personal 

- Uppbyggd kring delaktighetsprincipen – öppen dialog och inflytande 

- En lärandeprocess för alla deltagande parter 
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- Förståelseskapande möten 

 

- En metod som stärker brukarnas empowerment 

- Kompetensutvecklande för personalen 

- En metod även för verksamhetsutveckling (Gullacksen, 2010) 

 

Delaktighetsslinga kan se ut så här: 

 

Figur 1 Delaktighetsslinga i en delaktighetsmodell (Region Västerbotten 2016) 

 

1.3 Syfte  

Vårt syfte med studien är att undersöka vad för delaktighet en delaktighetsmodell i kommunal 

verksamhet inom offentliga sektorn avser att ta fram och hur detta tar sig i uttryck. Även titta 

närmare på hur personal, vägledare och chefer upplever delaktigheten som framkommer av 

modellen och om deras upplevelser skiljer sig åt beroende på roll i organisationen.   
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1.3.1 Frågeställningar: 

 

 Hur skapar modellen en ökad delaktighet hos brukarna? 

 Hur visar sig ökad delaktighet hos brukarna? 

 Vad händer med frågorna brukarna har från mötet i slingan? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Delaktighet kan avgränsas och betraktas på många olika sätt. Vi har dock valt att avgränsa oss 

genom att fokusera enbart på hur just delaktighetsmodellen inom funktionsverksamheten 

fungerar och ökar delaktighet för brukarna, vilket i detta fall innebär kommunal verksamhet 

inom offentlig sektor. Ytterligare avgränsningar vi använt oss av är undersökningens 

omfattning bestående av två kommuner där två verksamheter har studerats.  Respondenterna 

bestod av åtta personer som alla arbetat på olika sätt utifrån modellen. Då vi använt oss av 

personal från olika kommuner har vi fått ett bredare utbud, men avgränsningen har varit att vi 

rört oss utifrån deras subjektiva perception av delaktighet.  

 

1.5 Disposition 

 

I det första och inledande kapitlet förklarar vi samhällets krav kring delaktighet för alla 

samhällsmedborgare. Efter det kommer bakgrunden till det valda ämnet samt problematiken 

kring delaktighet. Sedan följs syfte och frågeställningar åt av en förklaring av 

delaktighetsmodellen och aktuella begrepp, för att till sist avsluta kapitlet med avgränsningar 

och disposition för uppsatsen. I kapitel två presenterar vi ett svenskt och internationellt 

forskningsurval som berör ämnet samt de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

vårt arbete. I metoden i kapitel tre diskuterar vi metodval, tillvägagångssätt, urval, och etiska 

överväganden samt förförståelse. Därefter följer presentation av insamlad empiri i en resultatdel 

som är uppdelad i tre delar i kapitel fyra. Detta kapitel avslutas med en sammanfattning av 

resultatet. I det femte och sista kapitlet analyserar vi resultatet och för en diskussion kring vårt 

valda syfte med tillhörande frågeställningar som utmynnar i en slutsats. Sedan följer en 

metoddiskussion där vi förhåller oss kritiska till tillvägagångssätt och resultat. Referenser och 

bilagor hittar man i slutet av uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning 

I första avsnitt i detta kapitel redovisas fem olika tidigare forskningar om delaktighet. 

Forskningarna tittar på delaktighet utifrån olika perspektiv. Den första forskningen behandlar 

delaktigheten hos äldre personer med en funktionsnedsättning. Efter detta följer en forskning 

om villkor för personer med funktionsnedsättning. Tredje forskningen handlar om 

problematiken kring personer med funktionsnedsättning och deras tillhörighet i samhället. 

Vidare presenteras en forskning som problematiserar om delaktighet alltid leder till något bra. 

Avslutningsvis presenteras en rapport om funktionshindrades väg mot empowerment. 

 

 

2.1 Delaktighet 

Denna forskning syftar till att belysa och problematisera åldrande och delaktighet bland äldre 

personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad enligt Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. Enligt en avhandling av Kåhlin har en 

delaktighetsideologi vuxit fram sedan avinstitutionaliseringen under 1960 och 1970-talen 

(Kåhlin 2015:7). Dess implementering i stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

har skett i flera steg som successivt ökat möjligheten till förbättrade levnadsvillkor för denna 

grupp. Den svenska funktionshinders-politiken säger att samhället ska vara gjort så att 

människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Något som 

inte alltid fungerar i det verkliga livet. Vad som framkommit från Kåhlins forskning gällande 

delaktighet för personer med funktionsnedsättning är att synen på innebörd av delaktighet 

skiljer sig mellan funktionshindrade och personal. Personal beskriver delaktighet som något 

som innebär omsorg och trygghet i hemmen. Medan brukarna upplever delaktighet ur ett annat 

perspektiv (Kåhlin 2015:67). 

Liksom andra seniora personer behöver äldre i en gruppbostad omsorg, trygghet och omtanke. 

Men de behöver också ha miljö och aktiviteter som gör dem delaktiga och det är där brukarna 

och personal skiljer sig i sina åsikter kring delaktighet för de funktionshindrade. Avhandlingen 

belyser även att gruppbostadens formella organisationskultur är svag i förhållande till att åldras 

och vara äldre med intellektuell funktionsnedsättning (Kåhlin 2015:68). Detta då personalen 

upplever att det saknas förberedelse, diskussion och arbetsmetoder kring hur stöd för 

delaktighet ska erbjudas de äldre boende.  Detta är en konsekvens menar Kåhlin, av att det idag 
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saknas nationella policydokument och riktlinjer för hur stöd och service ska ges till personer 

som åldras eller är äldre med intellektuell funktionsnedsättning (Kåhlin 2015:7). 

Brist på kunskap hos personalen angående delaktighet för de boende var något som framgick i 

Kåhlins studie (2015). Personalen upplever att det saknas förberedelse samt diskussion och 

arbetsmetoder kring hur stöd för delaktighet ska erbjudas till de äldre. Men även normer i 

samhället har en påverkan på hur delaktighet ska gestaltas för personer med en 

funktionsnedsättning. Personalen upplever sig ha begränsad beredskap och resurser för att ge 

stöd till äldreboende, vilket tyder på att kunskap och medvetenhet om åldrandets olika 

innebörder och olika sätt att åldras saknas i gruppbostadens kultur (Kåhlin 2015). Så även 

formaliserade riktlinjer om att ge stöd till äldre med intellektuell funktionsnedsättning, (Kåhlin 

2015:63). Den omgivande sociala och kulturella kontexten, liksom personalens föreställningar, 

förhållningssätt och gruppbostadens formella kultur i då- och nutid, påverkar hur delaktighet 

framställs för individer med en funktionsnedsättning i en gruppbostad (Kåhlin 2015:66). 

 

2.2 Utvecklingsstörning och ojämlikhet 

Ytterligare forskning av Elisabet Frithiof handlar om delaktighetens villkor för personer med 

funktionsnedsättning. Frithiof undersöker hur funktionsnedsatta upplever samhällets 

människosyn och förväntningar på sina medmänniskor (Frithiof 2007:22). Frithiof påtalar 

också att det är sällan dessa människor får komma till tals i samhället och inte heller i 

forskningsstudier har de haft dessa möjligheter i någon större utsträckning. Detta tyder på en 

brist på intresse från samhället att lyssna på vad människor med funktionsnedsättning har för 

åsikter och på vilka vis de får, inte får eller kan och vill delta i största möjliga mån, menar hon. 

Tidigare studier visar att funktionsnedsatta blir allt mer avskärmade från samhället i övrigt och 

att de ofrivilligt blir alltmer passiva ju äldre de blir. 

Det finns återkommande historiska teman i synen på integration och segregering av människor 

med funktionsnedsättning. Vad som gäller för tillfället beror på aktualiseringen av två 

huvudteman, nämligen den pedagogiska kursen eller den medicinska traditionen (Frithiof 

2007:225f). Den medicinska tradition kom att tonas ned efter andra världskriget då den mer 

pedagogiska traditionen kom att överskugga denna. Frithiof menar dock att det fortfarande 

existerar ett ”vi och dem-tänkande” som gör att vi utgår ifrån att de funktionsnedsatta skall 

integreras och anpassas efter övriga i samhället, istället för tvärtom och att detta hindrar 
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utvecklingen. Det finns även en utmaning i att kunskapssamhället generar mer ojämlikhet som 

gör personer med funktionsnedsättning mer marginaliserade och avskärmade från det sociala 

livet med hänsyn till kunskap och utbildning. (Frithiof 2007: 227, 231). 

Det gjordes två intervjuer med personer med funktionsnedsättning som avslutat sin 

gymnasieutbildning. Genom intervjuerna framkom att respondenternas upplevelse av att leva 

med utvecklingsstörning innebar ett komplicerat och motsägelsefullt liv och att livet kan vara 

svårt att förstå. Att få tillgång till stöd och ett socialt sammanhang är nödvändigt anser de. När 

det gäller hur de bedöms av samhället och hur de uppfattar sig själva i samhället, så 

framkommer att de ibland uppfattas som eviga barn eller ofärdiga ungdomar samt i något fall 

blivit kallad för ”idiot”, men att de ser på sig själva som kompetenta och sociala med samma 

rätt att delta i arbetsliv och samhälle som alla andra (Frithiof 2007: 235, 238). 

 

 

2.3 Identitet och tillhörighet 

En artikel av Bland annat Molin problematiserar hur senmoderna samhället har bidragit till 

diskursiva spänningar i välfärdstjänster för personer med funktionsnedsättning i Sverige (Molin 

m.fl. 2013). Författarna berättar att när personer med en funktionsnedsättning kommer ut i 

utbildningsväsendet alternativt arbetslivet sker en komplex situation för dessa grupper i 

samhället. Normaliseringsprocessen för denna tid kan ha effekter på hur samhället ser på 

individer med en funktionsnedsättning gällande arbetslivet och skola. Dagens samhälle har 

fokus på effektivisering samt flexibilitet vilket försvårar för dessa människor att känna 

tillhörighet till utbildningsväsendet och arbetslivet. Samhällets inställning till funktionsnedsatta 

är att de ska förhålla sig till samhällets normer och värderingar vilket innebär att arbeta och ha 

en god livsstil. Möjligheten att arbeta är ofta kopplade till begreppet att leva som andra. Ett 

självständigt liv är centralt i det senmoderna samhället tillsammans med effektivisering och 

flexibilitet (Molin m. fl. 2013). 

Denna paradox blir en utmaning för samhällets organisationer och institutioner att utveckla ett 

passande koncept för personer med funktionsnedsättning samt att anpassa dessa för att vara till 

lags till sina kunder. Men även en utmaning för dessa människor som lever med en 

funktionsnedsättning, där de behöver anpassa sina identiteter till institutionernas normer och 

värderingar i samhället. De ska både anpassa sig till det normala (normaliseringsprocessen) 

samtidigt som de behöver förhålla sig till sin egen grupp i samhället som anses avvikande av 
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samhället självt. Det skapas en komplex situation för denna utsatta grupp. Farhågor som ökad 

risk för diskriminering hägrar i det senmoderna samhället.   

Diskriminering är ett resultat av samhälleliga processer och strukturer. För att få ett samhälle 

som fungerar och göra det möjligt för alla människor att leva ett "bra" liv är det nödvändigt att 

tänka i termer av erkännande och ömsesidig förståelse, med andra ord, att arbeta för människors 

möjlighet att ha ett aktivt, levande medborgarskap. Framtida frågor bör vara att analysera hur 

människor i dessa grupper hanterar deltagande och identitetsprocesser i övergångarna mellan 

skola och arbetsliv, mellan ungdom och vuxenliv samt mellan inkludering och exkludering. 

Vad som framkommit från denna studie är att dessa människor som de funktionshindrade utgör 

i det senmoderna samhället, kämpar med att gå från en "utesluten identitet" till en "ingår 

identitet” (Molin m. fl. 2013). Något som kan stöta på komplikationer hos människor ifrån 

minoritetsgrupper. 

 

2.4 När är delaktighet bra 

Ferreira, Azvedo, Menezes (2012) framhäver att samhällets normer och politiska ideologier 

skapar en komplex situation för ungdomar genom att de kan vara delaktiga i allt vad samhället 

erbjuder. Ungdomar kan engagera sig i politik, religion, livsstilar eller opolitiska idéer och detta 

kan de göra online och off-line. Några av dessa erfarenheter är mycket strukturerade, 

formaliserade och bestående, medan andra är löst organiserade och i vissa fall olagliga. Ferreira 

och medförfattarna tittar med kritiska ögon på om delaktighet alltid är bra för individen till 

skillnad från övriga forskare inom delaktighet där det demokratiska perspektivet upphöjs med 

ett positivt inslag. Det moderna samhällets anda och trend har en vision om att människan ska 

vara delaktig i mycket. Dock kan denna delaktighet leda till risker hos ungdomarna som 

exempelvis att de kan anamma olämpliga sociala normer och även förstärkning av intolerans 

och fördomar mot minoritetsgrupper. Resultaten från denna forskning visar att delaktighet inte 

alltid är bra i sig, och att endast högkvalitativa upplevelser av delaktighet har tydliga positiva 

effekter. Med andra ord, deltagande behöver inte nödvändigtvis leda till utveckling och fördelar 

hos individen (Ferreira m. fl. 2012). 
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2.5 Empowerment genom dialog 

Vi har även använt oss av en projektrapport ”Delaktighetsmodellen – en väg mot 

empowerment” av forskare Ann-Christine Gullacksen.  Projektet har drivits i FoU Skånes regi 

och riktade sig till funktionshindrade som är i behov av LSS och SoL Socialtjänstlagen 

(Gullacksen 2010:5). Rapporten ger en sammanhållen bild av de insamlade erfarenheterna från 

medverkande aktörer i delaktighetsmodellen såsom: verksamheter, funktionshindrade, 

vägledare, personal och chefer. Syfte med projektet var att utveckla ett arbetssätt, eller snarare 

ett forum där funktionshindrade och personal kan mötas i dialog och på så sätt stärka 

funktionshindrades möjligheter till ökad inflytande och självbestämmande över sina egna liv, 

samt att öka personalens kompetens gällande delaktighetsfrågor (Gullacksen 2010:9). Det som 

har framkommit om deltagarnas erfarenheter av arbetssättet är att majoriteten var positivt 

inställda till det nya arbetssättet och upplevde arbetet som fängslande och givande. Det har 

bland annat väckt ett medvetande hos personalen och vägledarna om den dolda makten i deras 

förhållningssätt gentemot de funktionshindrade, något som skedde omedvetet hos personalen 

och vanligen förväxlades med omhändertagande. Det som de funktionshindrade har upplevt 

som mest positivt avseende vägledarna var att det var lättare att starta en dialog och 

kommunicera, då vägledarna inte tillhörde den vanliga personalen utan var utomstående från 

en annan verksamhet. Deltagandet i delaktighetsslingor har upplevts som positivt och 

utvecklande av både funktionshindrade och personal. De funktionshindrade upplevde att de 

togs på allvar medan personalen fick mer förståelse för de funktionshindrade och deras 

livssituation. Både chefer och vägledare har uttryckt att de måste ha ett mer stödjande 

förhållningssätt mot de funktionshindrade istället för att motverka deras självkänsla, något som 

kan byggas upp med stöd av varandra och vägledarnas hjälp (Gullacksen 2010:95). 

Det visade sig också att både personal och funktionshindrade hade farhågor om att resultatet av 

samtalen skulle rinna ut i sanden. Vägledare och personal ansåg att det var viktigt att fortsätta 

med dialog även när slingan var avslutad, annars blir det svårt att väcka de funktionshindrades 

engagemang på nytt och det finns risk att brukarnas självförtroende och inflytande minskar. Det 

har även framkommit att personalen kände oro över att de funktionshindrades ökade inflytande 

väcker falska förväntningar, att de tar för givet att alla önskningar kommer att uppfyllas. När 

de inte blir uppfyllda så kan det istället leda till besvikelse. Personalen upplevde dock att sådana 

situationer är oundvikliga och att det kan vara nyttigt för de funktionshindrade väg mot 
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empowerment. Enligt Gullacksen innebär empowerment att stödja individens möjligheter till 

att kunna ta eget ansvar för sitt liv. Vägen mot empowerment handlar om de försvagade och 

marginaliserade gruppernas kamp menar hon. I detta fall är det brukare med funktionshinder 

och deras väg mot att bli jämställda med andra medborgare och kunna ta ansvar över sina egna 

liv (Gullacksen 2010:52). 

 

2.6  Teorianknytning/teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer att använda oss av två teoretiker Jürgen Habermas och Michel Foucault. Habermas 

vill belysa makten igenom kommunikation på ett positivt sätt där kommunikation i 

förlängningen ger kunskap och förståelse mellan individer. Michel Foucault belyser makt som 

något som finns i alla relationer, diskurser och samtal och har en inverkan på beteende och 

kunskap i hela samhället. 

2.6.1 Habermas kommunikationsteori 

Habermas kommunikationsteori härstammar från Hegels teori (upplysningens dialektik). Hegel 

menar att det moderna samhället sätter käppar i hjulet för individen att bevara mänskligheten 

(Habermas 1995). Det moderna samhället har ett fokus på ekonomi, effektivisering och makt. 

Detta skapar en struktur i samhället där människan snarare blir ett objekt än en subjektiv 

människa med egna unika mänskliga behov. Människan ses istället som ett ting eftersom den 

individuella framgången samhället har i centrum, samt effektiviseringen, skapar främlingskap 

hos människan samt objektivering. Habermas delar in sin teori i två delar. De två delarna är 

livsvärld och system (Habermas 2005). Livsvärlden är den värld där vi människor känner 

sammanhang av igenkännande normer och värderingar. Genom livsvärlden används språket för 

att kunna förklara och föra fram våra argument och tankar. Vi kommunicerar för att finna en 

gemensam förståelse för varandra menar Habermas (Habermas 2005). När vi använder oss utav 

intersubjektion, med vilket menas kommunikationen mellan subjekt-subjekt, finns möjlighet att 

vi förändrar den objektiva bilden och istället blir den subjektiva bilden av människan 

framträdande genom kommunikationen (Habermas 2005). 

Den motsatta termen till livsvärlden är systemet. Systemet beskriver ett sammanhang som är 

ordnat och strukturerat. Habermas anser att detta innebär att pengar, effektivisering och makt 

styr handlandet (Habermas 1995). Konsekvenserna av detta blir att delar av samhället där det 
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krävs kommunikativt handlande, till exempel inom sjukvård och omsorg, blir alltmer inriktat 

mot systemets logik. Organisationer där människor vårdas blir drabbade genom detta system, 

då människan istället blir behandlad som objekt. Habermas menar att dessa system bör 

kombineras för att det ska fungera tillfredsställande för både individen och samhället 

(Habermas 2005). Samtidigt krävs systemets logik, vilket innebär effektivisering och 

ekonomiska medel, för att samhället ska fungera på lämpligast vis med viss jämkning till de 

lägen där det anses passande (Fritzen 1998). 

Genom språket möjliggörs det demokratiska beslutsfattande i samhället. Det är med 

kommunikation vi människor integrerar med varandra. Vi samtalar och lyssnar för att förstå 

och finna lämpliga lösningar med varandra men även för samhället. För att mänskligheten ska 

överleva krävs att människor i samförstånd hittar en rationell kommunikation där samhällets 

normer och värderingar formas så att alla individer får leva självständigt och fritt (Månson 

1995:321, 324, 333). När vi går ifrån kommunikationens handlande begränsar vi människans 

demokratiska rättigheter och fokuserar istället på styrande lösningar som inte tar hänsyn till 

människan utan fokuserar på ekonomi och makt. Språket ska förstås som det medel genom 

vilket människor strävar efter att uppnå ömsesidig förståelse för sin situation (ibid.147:196). 

Att tala är en form av handlande. Samtalet sker i en social situation och uppstår i kraft av ett 

tema som aktualiserar en del av talarnas livsvärld (Habermas 1996:134 f). 

                                                                                    

2.6.2 Foucaults maktteori 

Makt enligt Foucault handlar inte om centraliserade positioner i hierarkier utan att makten är 

tyst, disciplinerande, vardaglig och mångfaldig. Enligt Foucault är det omöjligt att besitta makt 

eller äga makt utan att utöva den. Makten blir en del av oss och en del av vår karaktär (Foucault 

2003:12). Foucault lägger fokus på makt och kunskapsrelationer mellan individer och hur 

individerna som underordnas drabbas av makten och kunskap är även enligt denne närvarande 

i alla maktrelationer, det finns inget maktförhållande utan att kunskap skapas. Det krävs dock 

att relationen däremellan studeras empiriskt, då denna är ständigt praktisk och empirisk och 

därför inte kan härledas teoretisk (Foucault 2003:13). Vidare menar han att makten, förutom 

vetande, även skapar individer då individer enligt Foucault inte står i ett förhållande till makten 

utan är en av maktens fundamentala effekter. Till exempel vissa kroppar, gester, diskurser och 

begär skapar och identifierar individer. Vidare menar han att makt är något som befinner sig i 
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en ständig förändring. Exempelvis kan den som är i överläge vid ett tillfälle hamna i underläge 

och vice versa (Foucault 2003:13). Individen som utövar makten är oftast medveten vad denne 

gör men kan aldrig kontrollera de slutliga konsekvenserna av sina handlingar, då handlingarna 

kan få andra effekter än de tilltänkta. Exempelvis när personalen både medvetet och omedvetet 

tar beslut åt brukare i tron att det är för brukarnas bästa utan att ta hänsyn till brukarens 

önskemål samt rättighet till självbestämmande. 

Foucault menar att ingen kan ha total makt och kontroll över någon annan, för då hade det 

inneburit enbart dominans och då hade det inte längre existerat någon maktrelation enligt 

Foucault. Han menar att dominans inte är makt och att det i en maktrelation alltid finns utrymme 

för motstånd (Foucault 2003:13). I delaktighetsmodellen skulle alltså dialog kunna användas 

av funktionshindrade som ett verktyg för motmakt och motstånd vid behov. Det finns inte några 

maktfria relationer anser Foucault och makten kan aldrig elimineras helt. Kontroll kan även 

utövas i form av ett självreglerande. 

Diskurs enligt Foucault är något som både innehåller och producerar makt, något som både 

stärker och underminerar, och något som aldrig befinner sig utanför makten (Nilsson 2008:68). 

Det går inte att föra en dialog eller agera utan att använda sig av makt. Foucault betonar att 

”makt är kunskap”, de två är oskiljbara, förbundna med varandra, beroende av och förutsätter 

varandra (Nilsson 2008:84). Foucault menar även att makt utövas utifrån en strategisk position 

och därför analyserar Foucault positionen och inte subjektet, d.v.s. inte den som innehar 

positionen (Nilsson 2008:87).  

Ett annat sätt att utöva makt är genom samordning av maktmekanismer vilket Foucault kallade 

Panopticon. I boken "Övervakning och straff" (Foucault 2003:201) beskriver Foucault att 

endast en vakt övervakar alla fångarna samtidigt i ett torn som är strategiskt placerat i mitten 

av rummet. Att tornet är centralt placerat sker med anledning att övervakningen pågår över alla 

fångar samtidigt. De cellerna fångarna befinner sig i är placerade runt detta torn. Fönstren i 

cellen finns både på framsida och baksida för att vakten lättare ska kunna se igenom cellen. 

Ljuset tränger därmed in i cellen och med detta ljus sker en lättare översikt över de intagna till 

skillnad emot tidigare anstalter där faktorer som inlåsning, mörkläggning och maskering var i 

fokus. Med hjälp av solljuset i cellen samt tornets centrala placering i rummet gör detta 

sammantaget att fångarna ständigt känner sig övervakade. Fångarna vet inte om vakten tittar 

just på dem eller någon annan. Denna osäkerhet hos fångarna resulterar i att fången disciplinerar 

sig själv (Foucault 2003:201). Vi anser med denna filosofie att delaktighetsmodellen skulle 
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kunna vara ett verktyg för chefer och ledningar att kontrollera sin personal på ett omedvetet 

sätt, då personalen anpassar sitt beteende efter brukarnas behov genom chefens införande av 

delaktighetsmodellen. 

 

3. Metod  

Kapitlet inleds med en beskrivning av tillvägagångssätt och bearbetning och analys av material. 

Sedan redovisas urval, tillförlitlighet, giltighet och etiska övervägande och avslutas med egen 

förförståelse.  

3.1 Tillvägagångssätt  

För att få kunskap och därigenom en förförståelse kring modellen, sökte vi på benämning 

delaktighetsmodellen via Google. En bland flera artiklar hänvisade oss till en kort film om 

delaktighetsmodellen, hur den fungerar och hur ett möte i en delaktighetsslinga kan se ut. 

Filmen var ett bra verktyg för oss för att skapa en förförståelse kring hur modellen fungerar i 

praktiken. För att inleda vår studie tog vi kontakt med en utvecklingskonsult från Skåne som 

varit delaktig i uppstartandet av modellen och fick en positiv respons från hen. Vi fick 

kontaktpersoner som vi kunde kontakta från Västra Götaland. Därigenom fick vi kontakt till 

två vägledare från en kommun i Västra Götaland och vi inledde vår studie. 

Tillvägagångssättet var kvalitativa intervjuer bestående av semistrukturerade intervjufrågor 

eftersom vi var ute efter respondenternas subjektiva upplevelser. Genom semistrukturerad 

intervjuform finns möjlighet att ställa följdfrågor om något intressant skulle dyka upp under 

intervjun (Justesen & Mik-Meyer 2011:46).  På så vis kan information som framkommer under 

intervjun fördjupas, alternativt utvecklas genom att det ställs följdfrågor. Vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Genom fenomenologin kan 

härigenom intervjupersonens subjektiva handling och tankemönster fångas upp (Justesen & 

Mik-Meyer 2011:18). Med andra ord skapas en förståelse för respondentens livsvärld och hur 

denne ser på modellen och modellens funktion. Bryman & Bell (2013) menar att forskaren ska 

komma närmare inpå fältet som undersöks än bara det ytliga, där det finns mer detaljerad 

information av den sociala verkligheten. Detta är även vårt syfte är med kvalitativ metod, att 

komma närmre respondenternas livsvärld och därmed skapa en större förståelse. Intervjuerna 

omfattade 30-45 min för varje intervju. Intervjuerna spelades in för att lättare kunna 

transkriberas samt minimera risken att gå miste om viktig information. Efter beslut om vilken 
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metod vi skulle använda för vår studie, började arbetet angående frågeställningar till 

intervjuguiden ta form. Intervjuguide för personal, vägledare samt frågor för chefer arbetades 

fram. Frågorna vi ställde till samtliga respondenter var av likartad form för att vid kodningen 

lättare kunna utläsa likheter, olikheter och sådant som var säreget i svaren. Slutligen gjordes en 

analys av resultatet. 

Efter framtagande av intervjufrågor valde vi att först göra en testintervju med en av vägledarna 

för att prova om frågeställningarna var relevanta, så att vi kunde justera frågorna bättre. 

Intervjuguiden finns bifogad som bilaga. För ytterligare analys av resultat använde vi oss av 

teorier vi funnit efter sökande via Google, men även en förkunskap om olika teorier, vilka vi 

ansåg relevanta för vår studie och vårt tema. Ett sökande kring tidigare forskning gjordes via 

Google men även via bibliotekets sökbas. Vi fann fyra olika forskningar samt en rapport där 

delaktighet varit forskningsområdet. Vi tittade på resultat som framkommit från tidigare 

forskning och jämförde med vårt resultat för att se mönster och variationer i analysmaterialet. 

 

3.2 Bearbetning och analys av material 

Resultatet av samtliga intervjuer kodade vi. Först kodade vi likheter, olikheter samt säregna 

företeelser inom samma grupp. Kodningen delades upp mellan vägledare, personal och chefer. 

Efter kodning mellan samma grupp kodade vi alla grupper gemensamt för att se vad som skiljde 

sig i deras upplevelse kring delaktighetsmodellen, samt vilka likheter vi fann eller om det 

framkom något unikt.  För att utläsa kodning använde vi färgerna röd för enighet i resultatet, 

blå färg för skiljaktigheter samt grönt för det extra ordinära som framkom (Aspers 2011:184f). 

Därigenom får vi en övergripande bild av resultatet. Efter kodning och jämförelser började vi 

vår analys av resultatet. De centrala begreppen var även något vi tog fram och beskrev under 

arbetets gång. Genom att använda oss av begrepp vid analys av empirin hjälpte det vår 

uppfattning och skapade ordning i texten kring vad som samstämde, alternativt skiljde, textens 

innehåll från vartannat. Begrepp är något som människan hela tiden omges av enligt Becker 

(2008:122). Begreppen hjälper till att särskilja på likheterna, samt det som skiljer sig åt i texten 

så att man kan få en så riktig uppfattning av materialet som möjligt (Becker 

2008:132).                                              

 

 



17 
 

 

3:3 Urval 

En modell för nerifrån upp-perspektiv är delaktighetsmodellen vilken vi blev intresserade av 

efter samtal med en forskare gällande utvärdering fick. Hen tipsade om forskare och andra 

deltagare som tagit fram och utvecklad modellen i Sverige. Vår målsättning var att intervjua tre 

olika grupper. Grupperna var vägledare, personal och chefer. Vårt val av vilka grupper som 

skulle ingå i vår studie visar att vi arbetade utifrån ett målinriktat urval (Byman 2011:39). Vi 

har intervjuat två vägledare, fyra personal och två chefer från två olika kommun, vilket är 

sammanlagt åtta intervjuer. Intervjuer skede i två olika kommuner då vägledarna alltid 

genomför slingor i grannkommuner. Urvalet av vägledarna gjorde vi själva genom att vi 

kontaktade dem via mail och tillfrågade dem om de kunde tänka sig att ställa upp och svara på 

några frågor kring fenomenet delaktighetsmodellen. Vägledarna i sin tur satte oss i kontakt med 

chefen från grannkommunen där de själva genomfört slingan. De har även hjälpt oss att komma 

i kontakt med deras egen chef och på så vis kom de att bli våra grindvakter. Vad det gäller urval 

av personal genomfördes intervjuer av personal som var på plats i verksamheten vid det aktuella 

tillfället, och på grundval av detta påverkade varken vi eller chefen val av intervjupersoner, 

vilket enligt oss ökar trovärdigheten av resultatet. 

Vi hade två chefer att välja emellan, antingen Vägledarnas chef eller chefen för verksamheten 

där slingan genomfördes. Vi valde först chefen för verksamheten där slingan genomfördes då 

vi tyckte denna chef var mest relevant för vår studie och syfte. Efter färdigställandet av 

intervjuerna upptäcktes att det behövde göras ytterligare en intervju. I samråd med vår 

handledare fattades beslutet att genomföra ytterligare en intervju med vägledarnas chef. 

Orsaken till detta var att kunna jämföra chefernas svar och se möjliga likheter och skillnader i 

hur de förhåller sig till delaktighetsmodellen i respektive kommun. Vi har även haft i åtanke att 

intervjua en mindre grupp funktionshindrade, men i konsultation med vår handledare valdes att 

inte inkludera dessa, då de anses vara en tämligen utsatt grupp och det kunnat vara problematisk 

ur ett etiskt perspektiv. 

För att inte avslöja identitet och kön på våra intervjupersoner har vi valt att använda fiktiva 

namn som vi presenterar i tabell 1.  
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Tabell 1 

Kommun 1 Kommun 2 Pseudonym Befattning Intervjutillfälle 

x  Viktoria Vägledare 2016-04-18 

x  Vincent Vägledare 2016-04-19 

 x Patrik Personal 2016-04-27 

 x Pelle Personal 2016-04-27 

 x Per Personal 2016-04-27 

 x Pernilla Personal 2016-04-27 

 x Christer Chef 2016-04-27 

x  Charlotte Chef 2016-05-04 

Namnen är fiktiva och avslöjar inte intervjuobjektens kön. 

 

3.4 Tillförlitlighet och giltighet 

Reliabilitet står för tillförlitlighet medan validitet handlar om giltighet, “om vi mäter det vi 

säger att vi mäter” det vill säga om en studies resultat verkligen belyser forskningsfrågan 

(Justesen & Mik-Meyer 2011:33). Vi anser att resultatet vi fick fram belyser vår forskningsfråga 

då respondenterna genom sina svar besvarade vårt syfte och våra frågeställningar. Detta visar 

även att vi använde oss av relevanta intervjufrågor. Valet av våra intervjupersoner kan påverka 

reliabiliteten men vi anser att reliabiliteten inte påverkades nämnvärt då vi själva fick välja 

vilken verksamhet och vilka vägledare vi skulle intervjua. Vår målsättning var att intervjua fyra 

personal som hade varit delaktiga i slingan, vilket vi också gjorde. Samtliga av intervjuerna 

med personal ägde rum samma dag men vi intervjuade en åt gången. Det var av praktiska skäl 

både för oss och för verksamheten som vi valde att intervjua alla fyra på samma dag men risken 

finns att vi missade personal som var mer insatt i delaktighetsmodellen, vilket kunnat ge ett 

annat utfall i resultatet. Eftersom vi bara intervjuade fyra personal kan vi inte med säkerhet veta 

om intervjupersonernas upplevelse kring delaktighetsmodellen delas i största mån av resterande 

personal i verksamheten. Efter intervjuerna noterade vi att personalen vi intervjuat inte hade 

samma kunskap kring vår forskningsfråga. Urvalsgruppen för chefer var liten, det fanns enbart 



19 
 

två alternativ till intervjuobjekt. Vi intervjuade båda så vi bedömer att det begränsade urvalet 

troligtvis inte påverkat vårt resultat. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Innan vi började med vår studie övervägde vi vilka etiska övervägande som ska tas hänsyn till 

under studiensgång. Vid genomförande av intervjuer har vi tagit hänsyn till individskyddskravet 

vilket innebär att individen inte får utsättas för fysisk och psykisk skada, kränkning eller 

förödmjukelse, samt de fyra huvudregler: informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan vi började med intervjuer 

presenterade vi oss själva, vilka vi var och syftet med vår studie. Vi upplyste om att vi tänkte 

göra en kvalitativ studie med intervjuer då vi var intresserade av intervjupersonernas personliga 

upplevelser kring fenomenet delaktighetsmodellen. Genom att upplysa och informera våra 

intervjupersoner om att deltagandet är helt frivilligt och att de kan välja att avbryta sin 

medverkan när helst de önskar, har vi nyttjat informationskravet (Bryman, 2010:131). Före 

intervjuernas genomförande fick vi samtycke från intervjupersonerna genom att de själva fick 

välja att delta i studien och därmed nyttjat samtyckekravet (Bryman, 2010:132). Vi frågade 

respondenterna om de godkände inspelning av intervjuerna samtidigt som vi förklarade varför 

och i vilket syfte inspelningarna skulle användas, samt påpekade vi att detta var helt frivilligt 

och att vi respekterade deras beslut oavsett (Vetenskapsrådet, 2002). Vi förklarade att vår avsikt 

var att spela in intervjuer då detta var mer tillförlitligt för oss då vi hade en möjlighet att lyssna 

på inspelningen flera gånger och på så sätt minimera risken att resultatet förvrängs. Genom att 

upplysa intervjupersoner om att det som framkommer i deras uttalande endast ska användas för 

syftet av studien har vi även tillgodosett nyttjandekravet (Bryman, 2010:132). Vidare har 

påtalats för intervjupersoner att allt material kommer bevaras på säkert plats och att alla 

inspelade intervjuer kommer att raderas efter att vi har examinerats och i och med detta har vi 

fått med konfidentialitetskravet (Bryman, 2010:132). Benämningarna vi använt oss utav är: 

intervjuperson, hen eller respondent samt av fiktiva namn för att inte avslöja intervjuobjektens 

kön eller identitet. Respondenterna informerades om att de är anonyma i uppsatsen vilket 

innebar att vi inte kunde nämna namn eller kön på de intervjuade och inte heller ange plats, 

verksamhet eller kommun det gäller, för att säkra deltagarnas identitet. 
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3.6 Förförståelse/värderingar 

Becker menar att det är svårt att undgå sina föreställningar och att det är nödvändigt med 

föreställningar för att förstå sin forskning (Becker 2008:24f). Vår förförståelse var till en början 

att modellen var ett verktyg för chef och ledning att kontrollera sin personal. 

Delaktighetsmodellen kan ses som att den sköter kontrollen över personalen automatiskt. Detta 

genom att de funktionshindrade säger vad de har för önskemål. Önskemålen ifrån de 

funktionshindrade behöver personalen förhålla sig till enligt LSS-lagen. På så vis behöver 

chefen inte tillrättavisa personal och lägga extra tid för det, utan mötet i sig skapar reglering 

hos personalen och därmed förändrar personal sin arbetssätt gentemot brukarna. Chefen 

behöver inte ens närvara, utan regleringen sköter sig självt, precis som Foucault 

förespråkar gällande självreglering och disciplinering (Foucault 2003:201). Detta hörde till den 

inledande förförståelsen hos oss. 

En annan förförståelse vi har haft med oss i studien, är att en av oss författare har många års 

erfarenheter av att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Av den anledning har vi haft 

förståelse bakom hur personal kan agera och uppleva förändringsarbetet i modellen. Men även 

hur de funktionshindrade erfar och kan uppleva modellens funktion. Dessa egna föreställningar 

kommer att finnas med i analysarbetet där de byggs på egna erfarenheter av att ha arbetat med 

de funktionshindrade inom omsorgen (Dannefjord 1999:19f). Föreställningar till analysen är 

nödvändigt för att kunna förstå det som studeras enligt Becker (Becker 2008:23). Med vår 

förförståelse kunde vi även ställa följdfrågor lättare under intervjun eftersom vi ägde en 

förståelse kring vad respondenterna menade i olika situationer de berättade om. Även 

förklaringar från respondenterna om komplexa situationer reddes ut fortare med vår 

förförståelse. 

Vi hade även förförståelse kring personalens reaktion på modellen. Antingen är personal 

positivt inställd till modellen, eller så möter verksamheten motstånd av personal som inte är 

förtjusta i modellen. Motstånd ifrån personalens sida kan vara av de slag att de uppfattar 

modellen som inte verklighetsbaserad, eftersom de tror att de funktionshindrade inte kan eller 

vågar säga vad de tycker om sin tillvaro. Vi antog också att delaktigheten för de 

funktionshindrade var något som fortsatte även efter avslutad slinga. Genom läsning av 

litteratur om delaktighetsmodellen, samt efter att ha granskat en film om modellen, ökade vi 

vår förförståelse om hur delaktighetsmodellen fungerar i praktiken. 
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4. Resultat 

4.1 Vägledare  

Viktoria & Vincent från kommun 1 

Vägledarna Viktoria och Vincent upplever att slingan haft till följd att brukarnas inflytande ökat 

och hoppas att deras självförtroende har stigit så att de vågar yttra sig mer i framtiden. De 

upplever även att brukarna är positivt inställda till modellen och att de var väldigt nöjda med 

att vägledarna kommer på återbesök. Vincent och Viktoria ser även behovet av att införa fler 

slingor för ett fortsatt ökat inflytande hos brukarna. Vincent upplever att delaktighet är 

jämlikhet mellan alla parter och att brukarna ska få vara med i beslutsprocessen och få en 

ordentligt förklaring till varför de får ett nej i de fall detta sker. Båda vägledare upplevde att 

personalen var positivt inställda till modellen. Vägledarna anser att delaktighet för brukarna 

kan vara komplicerad ibland då alla brukare har olika förutsättningar och att man måste vara 

jämlik när det gäller regler och rättigheter. Vad som fungerar för några brukare kanske inte 

fungerar för andra. Vägledarna anser även att det är viktigt att brukarna får ämnen tilldelade till 

sig som de verkligen är intresserade av.  

 

4.1.1 Tema i modellen 

 

Det svåraste upplever jag är… när man får ett ämne tilldelad som brukarna inte är intresserade 

av eller inte har något intresse i. 

Vincent upplevde att det svåraste med modellens genomförande var att få brukarna delaktiga i 

de ämnen som dessa inte själva hade valt eller förstått. Han observerade att brukarna behöver 

ha ett intresse av det aktuella temat för att slingan ska fungera och det ska skapas en diskussion. 

Det man kan fråga sig är dock hur äkta är ämnena som kommer upp. För vi försöker ju skapa 

delaktighet men det blir det ju egentligen inte om ämnena som kommer upp har fötts istället. 

Viktoria syftar på att delaktigheten kanske inte upplevs som genuin när temat inte kommer 

direkt från brukarna utan skapas specifikt inför slingan. 
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4.1.2 Uppföljning 

Båda vägledarna pratade om vikten av att delaktigheten behöver bestå även efter en avslutad 

slinga, vilket kräver återbesök med uppföljning. Resultatet av återbesöket menar Viktoria kan 

resultera i att det blir lite annan maktbalans på så vis. Även personalen tycker att det är viktigt 

med uppföljning. Patrik och Pelle i personalen anser också att det är viktigt att vägledarna gör 

en uppföljning för att delaktigheten ska fortleva i verksamheten.  

 

4.1.3 Vad händer med frågorna brukarna har från mötet i slingan? 

När brukarna kommer med sina funderingar till personal bemöter personalen detta genom att 

hänvisa till diskussion med chefen i första hand, vid mer omfattande önskemål. De flesta av 

personalen kände att de i viss mån kunde påverka brukarnas önskemål. Frågor av större art 

ansåg de vara chefens ansvarsområde.  

 

Om inte brukarna får som de vill ska de få en förklaring till varför och man kan även förklara 

att jag får inte alltid heller som jag vill, livet är så. 

 

Pelle menade att brukarna inte kan få alla önskemål uppfyllda då inte budgeten medger detta. 

Han menar att delaktighet inte behöver innebära att få igenom alla förändringar man önskar. 

 

Vägledare Viktoria ansåg det vara viktigt att brukarna får framföra sina åsikter och tankar. Att 

de ska vara med i beslutsprocessen och att de får en motivering till varför de får ett nej angående 

något önskemål. Båda cheferna anser att de kunde tillmötesgå brukarnas önskemål i högre grad 

efter införandet av modellen. De tyckte även att det ingår i deras roll att infinna sig på sista 

mötet i slingan och bemöta brukarnas önskemål. Det ingår även i deras roll att bifalla vissa 

önskemål och samtidigt tydligt motivera orsaken till varför andra önskemål inte går att 

genomföra. Charlotte påpekar att de besluten hon fattade inte har varit av större art utan mer 

rörde vardagliga aktiviteter som exempelvis att matlagning alternativt utflykter, vilket cheferna 

brukar vara generösa med. Christer säger att man ibland får förklara att vissa åtgärder kommer 

att ta tid att genomföra och det är en saktfärdig process. Som exempelvis när brukarna önskat 

sig nytt golv, då Christer fick förklara att nytt golv skulle de få men att det låg längre fram i 

tiden. I och med detta, menar chefen, har brukarna fått lite mer förståelse för processen.  När 

det gäller önskemål om renoveringar och liknande som berör byggnaden, anser chefen att detta 
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är extra krävande att genomföra då det krävs involvering av hantverkare. Enligt Charlotte får 

detta inte hindra genomförandet av liknande förändringar då det även är brukarnas arbetsplats. 

Samma chef uttrycker vikten av att klargöra för brukarna på vilka grundval vissa önskemål inte 

går att genomföra. Sedan berättar chefen följande; 

Det har varit roligt att alla kunnat se den demokratiska processen. 

Charlotte menar att brukarna har fått en medvetenhet kring sina rättigheter, vilket hon gläds 

över. Det är bra att de får lära sig att stå för sina önskemål vid slutet av slingan, men att man 

ändå i egenskap av grupp är mer skyddad. 

 

Fördelarna med modellen är att man aldrig kan veta hur brukarna tänker, att de inte har riktigt 

samma tänk. 

 

Per ur personalen anser det vara positivt att det kommer vägledare utifrån som brukarna inte 

känner och som tar sig tid att hörsamma dem, vilket gör att brukarna vågar yttra vad de 

egentligen tycker och tänker. Patrik upplevde att brukarna var stolta över att varit delaktiga i 

framtagandet av bland annat förhållningsregler. Vidare menar intervjupersonen att det är viktigt 

att vägledarna gör en uppföljning så att delaktigheten fortlever i verksamheten. 

 

Vincent berättar att han hört talas om att en slinga stött på problem för att personal inte var 

positiva inställda till modellens funktion. Då hade chefen från kommun 1 markerat bestämt och 

varit tydlig med att det ingår i personalens arbete. Respondenten uttryckte också att tanken med 

modellen även är att hålla ihop gruppen så att brukarna stöttar varandra och kommer med 

önskemål tillsammans som en enhet, även om önskemålet enbart kommer från en av 

brukarna.  Ingen ska behöva känna sig utlämnad. 
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4.2 Personal 

Patrik, Pelle, Per och Pernilla från kommun 2  

4.2.1 Personalens förändrade arbetssätt 

Personalen svarar spontant att de inte märkt någon skillnad i sitt arbetssätt men uppger att detta 

nog sker mer omedvetet genom på sättet hur de ställer frågor, och att de är måna om att fullfölja 

brukarnas önskemål som framkommit under slingan.  

Jag tycker att det var jättekul projekt måste jag säga och sedan blev jag så förvånad att de hade 

så kloka idéer. 

Pernilla beskriver att hennes roll i delaktighetsmodellen är att ha brukarna i centrum och låta 

dem ta till orda först istället för vice versa. En konkret förändring i sitt förhållningssätt gentemot 

brukarna sedan modellens införande, är att intervjupersonen inte blandar sig i när brukarna ska 

ta olika beslut utan låter dem bestämma själva. De flesta av personalen upplevde förvåning över 

att brukarna hade så mycket att säga och häpenhet över de teman som de hade som förslag. 

Personalen uttryckte att de inte var medvetna om att brukarna hade den typen av önskemål. 

Samtliga av personalen anser att fördelarna med modellen är att brukarna verkligen får komma 

till tals på sitt sätt och efter förmåga. Pernilla från personalgruppen berättar vidare att brukare 

skall vara delaktiga i de olika beslut som tas i mesta möjliga mån. Personalens syn på 

delaktighet från brukare är att de ska våga säga vad de tycker och tänker och våga uttala sina 

önskemål.  

Vidare menar all personal att brukarna nu har mer att säga till om och kan påverka sin vardag i 

högre grad. Därmed anser personalen att brukarnas inflytande har ökat. Personal har noterat att 

brukarna börjat ställa krav och uttala sina åsikter till både personal och chef. Dock upplever de 

flesta från personalgruppen att brukarna ofta svarar vad de tror personalen vill ha för svar. 

Vägledare Viktoria upplevde att viss personal är mer engagerad än annan beroende på om de 

vill jobba mer eller mindre med delaktighet. Hon uttryckte även att verksamheten i övrigt är 

ganska rutinstyrd vilket hon tror kan påverka brukarnas delaktighet. Fördelar med modellen 

ansåg Vincent vara att de får säga sitt utan att bli dömda, medan Viktoria menade att fördelarna 

var att frågorna verkligen kom från brukarna själva och att slingan verkligen hölls igång hela 

vägen från början till slut. Viktoria tycker också det kan vara svårt att starta ett samtal i slingan 

utan att leda samtalet. Vincent uttrycker att personalen har fått ökat sin insikt och förstått hur 

många ledande frågor de medvetet och omedvetet faktiskt ställer till sina brukare, vilket gör att 
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personalen kommer att tänka till innan de ställer en fråga i fortsättningen. Han menar att genom 

att inte ställa ledande frågor får brukare en möjlighet att komma med egna svar och önskningar 

och därmed tilltar brukarnas delaktighet. 

 

4.2.2 Makten förflyttas 

Ju men skillnad är ju denna att vi som personal vi har ju sådan makt, de känner ju det. Vi styr 

och ställer, organiserar och hittar på och nu var vi inte med och då kunde de få makten istället. 

Därför de stormötena inte fungerar då var vi med styrde och ställde igen fast vi försöker, vi 

ville inte det men de kändes så. 

Pernilla beskriver att personalen var de som hade makten och styrde över brukarna, men nu när 

de inte längre är med och styr förflyttades makten över till brukarna istället. Stormöten som de 

hade tidigare innan modellens införande, bestod av möten med brukarna och personalen på 

verksamheten. Dessa fungerade inte som det var menat då brukarna uttryckte de önskemål som 

de trodde att personalen hade. Med den nya strukturen med utomstående som närvarar och 

hörsammar dem, blir det ett annat resultat. 

 

De får bara gilla läget. Det är brukarna som får säga sitt och sedan är det chefen som har 

beslutsmandat, eftersom chefen sitter på resurserna. 

 

Enligt vägledare Viktoria har inte personalen så mycket att säga till om utan får förhålla sig till 

det brukarna tar upp på mötena. Personalen kan inte protestera mot några önskemål ifrån 

brukarna, utan personalen är där för brukarna och får anpassa sig efter dem. Vincent beskriver 

hur lätt det är som personal att ta för givet vad som är bäst för brukarna genom att ta besluten i 

deras ställe. Han berättar även att chefen oftast tillmötesgår brukarnas önskemål om det inte är 

av större ekonomisk art. Båda vägledarna upplevde att i början gick modellen lite knackigt 

eftersom chefen ej var tillräckligt insatt i modellens funktion. 
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4.3 Chefer  

Chefer: Charlotte från kommun 1 och Christer från kommun 2  

4.3.1 Tillfällig prestanda 

På frågan om hur blir det med brukarnas delaktighet efter avslutad slinga svarar chefen på 

följande sätt; 

Jag kan tänka mig att slingan är den, men efteråt är det som vanligt igen. Nu när vi pratar om 

det så behöver vi nog spinna vidare på det och även fortsätta efter slingan. 

Charlotte uttrycker här en oro över att delaktighet och inflytande hos brukare ska avstanna efter 

färdig slinga och ansåg att det behövs ett fortgående arbete med delaktighet för brukarna i 

verksamheterna. Den andra chefen uttryckte en farhåga över att modellen inte kommer att 

fortsätta på grund av stora omkostnader för extra personal vid slingans genomförande. 

 

4.3.2 Balansgång mellan demokratisk handlande och ekonomin 

Vid fråga om de ser några nackdelar med modellen svarade Christer; 

En slinga kostar 20 timmars arbete. Det är väl det då som är problemet. Det hade varit bra 

med en kortare variant ”en minivariant” som man kan använda i vardagen så att det faller 

naturligt. 

Det negativa med modellen anser Christer vara att den är kostsam men också tungrodd. Att 

tillsätta extra personal när de andra är på möte kräver extra utgifter. Christer menade att de 

borde kunna ordna möten med brukarna på samma vis som de utifrån-kommande vägledarna 

håller i slingan, fast med egen personal på samma verksamhet. Christer förklarar också att 

cheferna inte fått mandat till fler slingor. 

I kontrast till detta ansåg Charlotte att en av nackdelarna med modellen är om den inte får 

fortskrida och att delaktigheten avstannar i verksamheten. Detta på grund av att brukarna då 

kan bli besvikna. 

De båda cheferna ville att deras respektive verksamheter skulle fortsätta med modellen, dock 

önskade Christer en mindre kostsam variant. Christer hade även önskemål om att 

verksamheterna skulle ha som rutin att ordna möten som liknar en slinga men är en mindre 

variant av den. 
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Det som skiljde de båda cheferna åt var att Charlotte uttrycker en oro över att delaktighet och 

inflytande hos brukare ska avstanna efter färdig slinga. Christer däremot uttryckte en farhåga 

över att modellen inte kommer att fortsätta på grund av stora omkostnader för extra personal.  

Charlotte uttrycker att syftet med delaktighetsmodellen över lag är att följa ett politiskt mål för 

att höja delaktigheten hos brukarna. Respondenten förklarade att verksamhetens värdegrund är 

delaktighet. Den andra chefen Christer upplevde en brist på information under införandet av 

delaktighetsmodellen samt att det var komplicerat att få ihop personal då vägledarna arbetade i 

varandras kommuner. Christer upplever inte någon större förändring hos brukarna sedan 

modellen infördes då han endast träffar brukarna i slutet av slingan, men har observerat att 

brukarna uppskattar denna. Respondenten uttrycker att brukarna blir glada när de får igenom 

någon åtgärd samt att det inte har så stor betydelse om de inte får igenom annat som inte är 

aktuellt för verksamheten. Charlotte har noterat förändringar i verksamheterna som innebär ett 

ändrat arbetssätt hos personal samt att förändringar har skett efter beslut i slingan. Hon var inte 

övertygad om huruvida brukarna förstod att förändringarna berott på dem själva och deras 

önskemål. Chefen upplevde delaktigheten hos brukarna idag som god men anser att det finns 

mycket kvar att förbättra.   

Jag tror det är inställningen, personalen ska ju inte fostra dem, alltså personalen har ju ingen 

rätt att säga nej till något men ändå har de det tankesättet att de får lov att göra vissa saker. 

Charlottes föreställning var att det beror på inställningen hos personalen. Hon beskrev att det 

var av ren välmening från personal sida, men tar som exempel att när en brukare skulle gå på 

dans en lördag kväll ansåg inte personalen att det var passande eftersom det kan finnas fulla 

människor där. Sådana beslut menar Charlotte att personal inte har rätt att ta, trots att de menar 

väl. Brukarna ska få leva sina liv precis som vi andra, ansåg hon. 

Det skulle ju aldrig någon göra mot mig. Det bestämmer jag själv om jag vill äta hela asken på 

en gång. 

Ytterligare ett citat om att personal inte har rätt att bestämma över brukarna. Charlotte hade 

ytterligare exempel på att när en brukare fått en chokladask i julklapp så ansåg personal att 

brukaren inte skulle äta upp allt i chokladkartongen genast. Därför lade de istället asken på 

kontoret och delade ut några bitar i taget. Chefen anser att personal inte menar ont, men att det 

kan bli väldigt fel för brukaren. Ingen skulle ju komma hem till henne och bestämma att hon 

inte fick äta all choklad samtidigt, det beslutet var hennes eget påpekar chefen. 
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Det är ju egentligen väldigt konstigt att, för vi tänker ju inte så, vilken förmån för mig att jag 

får vara delaktig i mitt eget liv. Men här ser vi ååå vad bra av oss att ge dem att de får vara 

delaktiga, så tänker man att det är ju helt självklart för alla andra, att de är delaktiga i sina 

egna liv. 

Charlotte uttrycker också att det är en självklarhet att vara delaktig i sitt egna liv, men när dessa 

människor får en chans till delaktighet så bemöts detta med åsikter som ”vad fint att de får vara 

delaktiga”. Här av kan bilden av delaktighet lätt bli snedvriden då alla har rätt till delaktighet i 

sina liv, anser chefen. Hon upplever att denna uppfattning ibland skapar en konflikt i synen på 

delaktighet. 

Jag försöker utgå ifrån vinkeln; Hur lever andra? Alla andra får inte heller vad de vill, så man 

får ju tänka så lite grann. Om jag vill få det om-målat här så får ju inte alltid jag det för att jag 

vill det. Att leva som andra behöver inte betyda att få allt. 

Charlotte anser att delaktighet inte innebär att man alltid kan få som man önskar. Att vara 

delaktig kan ibland innebära att få bara få vara med i processen anser hon. 

Vid frågan om hur cheferna anser brukarna ska vara delaktiga, ansåg Christer att de ska få göra 

det de tycker är roligt. Dock önskar han att de hade dagligt arbete som brukarna skulle tycka 

vara viktigt och givande för dem. Det bästa hade varit, tyckte Christer, att de fick integrera med 

samhället på uppdrag. Idag ingår brukarna i en daglig verksamhet där de får konstruerade 

sysslor. För att få brukarna att känna sig delaktiga behöver det finnas förslag på ett par olika 

aktiviteter som de får välja mellan, det ansåg Christer var delaktighet för brukarna. Christer 

upplever att personalen har erfarit att modellen varit givande att arbeta med och att det varit 

intressant med nya upplevelser och lärdomar. På frågan om personalen har ändrat arbetssätt 

anser Christer inte kunna avgöra detta då han inte är ute i verksamheterna tillräckligt mycket. 

Han anser också att personalen gör tillräckligt för att stötta brukarna i sin vardag och att 

personalen kanske borde känna mer tillit till sin egen kapacitet.  

Ska man få med sig enhetschefer att tro på modellen så är nog inte det så dumt utan att de är 

med och får kunskapen. Eller att man gör en egen liten utbildning för chefer så att de förstår 

vad det är. 

Christer hade gärna sett en utbildning till modellen gemensamt med vägledarna för att få mer 

kunskap om denna. Men också för att fler enhetsansvariga skulle bli positiva inställda till och 

intresserade av modellen. Chefen Charlotte upplevde personalens inställning mot brukarna mer 
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som ett fostrande arbetssätt. Charlotte menar att personalens uppgift inte är att fostra brukare 

utan att behandla dem som vuxna individer.  

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Charlotte uttryckte att modellen var kopplad till ett politiskt mål. Både chefer och vägledare 

uttryckte att brukarna visade glädje över slingorna och modellen samt att de tyckte att det var 

roligt att delta. Personalen ansåg att brukarna kom med idéer och vågade säga mer vad de tyckte. 

Den ene chefen berättade att hon märkte förändring i verksamheten gällande ett förändrat 

arbetssätt hos personal samt ändring av rutiner. Pernilla från personalgruppen beskriver att 

personalen var den som hade makten och bestämde över brukarna innan slingan, men nu när de 

inte var med under slingan, förflyttades makten över till brukarna istället. Chefen Charlotte från 

kommun 1 nämnde att delaktigheten hos brukarna har ökat dock finns det mycket kvar att jobba 

på. Samtliga respondenter upplever att brukarnas inflytande har ökat och att brukarna vågar 

yttra sig mer. Respondenterna uttrycker även önskemål om fler slingor för ett fortsatt ökat 

inflytande hos brukarna även i framtiden. Charlotte uttrycker en oro över att delaktigheten och 

inflytande hos brukare ska stanna av efter avslutad slinga. Vägledarna upplevde ökat inflytande 

hos brukarna kring de teman de diskuterat under slingorna. 

 

Samtliga respondenter upplevde medarbetarna som engagerade och positivt inställda till 

modellen. Personalen svarar spontant att de inte märkt någon skillnad i sitt arbetssätt men 

uppger att de nog tänker mer omedvetet på hur de ställer frågor och att de är måna om att 

fullfölja brukarnas önskemål som framkommit under slingan. Hur cheferna upplevde 

medarbetarnas arbetssätt framkom från chefen Christer från kommun 2, att medarbetarna gjorde 

ett bra och tillräckligt jobb. Chefen Charlotte från kommun 1 upplevde personalens 

förhållningssätt gentemot brukarna mer som ett fostrande arbetssätt.  Charlotte menar att 

personalen inte ska fostra brukare utan behandla dem som vuxna individer, alltså att alla är på 

samma nivå. Charlotte anser att brukarna ska ha samma levnadsvillkor precis som övriga i 

samhället. Andra chefen Christer ansåg att resurserna för slingan var begränsade och att det var 

svårt att få fram mer medel till fortsatta slingor. 

Vägledarna ansåg att det svåraste med modellens genomförande var att få brukare att vara 

delaktiga i ämnen som de inte själva hade valt eller helt förstått. Vägledarna noterade att 

brukarna behöver ha intresse för temat för att de ska bli intresserade och det ska uppstå en 
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diskussion. All personal upplevde att deras chef var engagerad och positiv inställd till modellen. 

På frågan om vad delaktighet innebar svarade Per från personalgruppen att brukarna ska 

bestämma mycket själva och ska vara delaktiga i besluten i lika hög grad som personalen. På 

samma fråga svarade vägledarna att delaktighet är jämlikhet mellan alla parter och att brukarna 

ska delta i beslutsprocessen och få noga motiverat för sig varför de får ett nej i de fall som detta 

sker. Personalens syn på brukarnas delaktighet är att de ska ha mod att säga vad de tycker och 

tänker och vad de har för önskemål. Chefen Christer ansåg att delaktighet är att brukarna ska få 

göra det de tycker är roligt och att de ska få integrera med samhället på uppdrag. Brukarna ska 

även få välja mellan olika förslag till arbetsuppgifter under dagen. Samma chef anser att det är 

viktigt att brukarna får se och vara med i den demokratiska processen och att delaktighet inte 

bara innebär att bestämma utan ibland bara vara med i hela processen från början till slut.  

Fördelar med modellen ansåg Vincent, vägledare från kommun 1, vara att brukarna får säga sitt 

utan att bli dömda. Viktor den andra vägledaren menade att fördelarna var att frågorna verkligen 

kom från brukarna själva och att slingan hölls igång hela vägen från början till slut i realiteten. 

Personalen anser att fördelarna är att brukarna verkligen får komma till tals på sitt sätt och efter 

egen förmåga. Även cheferna påpekar vikten av att det kommer personal utifrån och att de tar 

sig tid att lyssna. På frågan om vilka nackdelarna är med modellen uttrycker de flesta 

respondenter ängslan över att modellen kan komma att avstanna på grund av stora 

personalutgifter samt oro för att brukarna kan bli besvikna och äv att mycket erhållen kunskap 

hos personal och vägledare skulle gå till spillo. En viss missnöjdhet från vägledarnas sida kan 

urskiljas efter att brukarna vid ett tillfälle fick ett ämne som inte var relevant och inte väckte 

något intresse. Det är därför viktigt att de ämnen som ska behandlas är noggrant anpassade till 

brukarna, särskilt när brukarna inte själva får bestämma ämnet. Alla respondenterna var positivt 

inställda till modellen och till att fortsätta arbeta med modellen. 

Samtliga intervjupersoner var även överens om att brukarna visar glädje över att få delta i 

slingan. Cheferna anses av personal och vägledare ha varit lagom engagerade och att detta 

uttryckte sig på ett bra sätt. Personal och vägledare anser att det är nödvändigt att slingorna leds 

av utbildad personal från andra verksamheter än den egna. Alla intervjupersoner såg vikten av 

att någon utifrån-kommande ansvarar för slingorna, så att brukarna vågar uttrycka sin 

åsikt.  Personal och vägledare menar även att brukarnas inflytande och delaktighet har tilltagit 

under slingans gång. Respondenterna säger också att det finns ett behov av att införa fler slingor 

för ett fortsatt ökat inflytande hos brukarna.  
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4.4.1 Skiljaktigheter mellan rollerna  

Det som tydligast skilde respondenterna åt var synen på delaktighet hos brukarna. Cheferna 

menar att chef och personal ska komma med förslag på vad brukare kan aktivera sig med 

dagligen på verksamheten. Personal däremot anser att brukarna har ansvar för att formulera vad 

de vill arbeta med under dagen och att det är personalens ansvar att möjliggöra detta. Chefen 

Christer ansåg att delaktighet är att brukarna ska få göra det de tycker är stimulerande och att 

de ska få integrera med samhället på uppdrag. Chefen Charlotte tyckte att delaktighet inte bara 

innebär att bestämma utan det kan ibland räcka att bara vara med i processen för brukarna. Här 

skiljer sig chefernas uttalanden åt kring hur de anser att brukarna ska vara delaktiga i sin vardag. 

Christer uttrycker önskemål om utbildning till chefer i uppstarten av modellen. Charlotte 

berättade att hon märkt av en förändring hos verksamheterna gällande ändrade rutiner 

och arbetssätt hos personal. Fler skillnader som framkom hos cheferna, var vilka nackdelar de 

såg med modellen. Christer lyfte det ekonomiska perspektivet, att modellen innebär kostnader 

medan den andra chefen Charlotte betonade konsekvenserna av att inte fortsätta med modellen. 

Andra skillnader i chefernas uttalanden berörde personalens arbetssätt. En chef ansåg att 

personalens arbete redan var tillfredsställande och önskade att personalen skulle inse detta. 

Samtidigt menade chefen Charlotte att personalen har anammat ett fostrande förhållningssätt 

gentemot brukarna som hon upplevde behövde ändras. Detta till trots ansåg Charlotte att 

delaktigheten hos brukarna har tilltagit, men att det finns mycket kvar att göra i övrigt. 

Skiljaktigheter som framkom mellan grupperna gällande delaktighet som skapas med hjälp av 

modellen, var att vägledare upplevde brist på utbildning hos cheferna vilket personal inte märkt 

av. Både vägledare och chefer var inställda på att delaktigheten ska fortsätta dock var personal 

inte införstådda med ett fortsatt arbete av delaktighet. Cheferna ansåg att personalen är de som 

har kunskapen om brukarna och tyckte att personal kan bestämma tema för slingan. Dock 

uttrycker personal och vägledare vikten av att tema kommer från brukare eftersom det 

framkommit att personal är förvånade över brukarnas önskemål. 
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5. Diskussion 

Hur skapar modellen en ökad delaktighet hos brukarna? 

5.1 Makten förflyttas 

Personalen upplever att makten har förflyttats från personal till brukare. Enligt Foucault är makt 

något som befinner sig i ständig förändring vilket innebär att den som en gång var i underläge 

vid ett annat tillfälle hamna i överläge (Nilsson 2008:88), vilket vi tydligt ser sker i 

delaktighetsmodellen mellan brukarna och personal. Vad som har framkommit enligt vägledare 

och personal är att personalen hade ett förhållningsätt som innebar att personalgruppen ställde 

ledande frågor till brukarna. Både vägledarna och personalen själva menar på att de har fått lära 

sig att tänka om och ställa frågor på annat vis så att frågorna inte blir ledande.  Här kan vi dra 

en parallell till Gullacksens rapport (2010) där det också har framkommit att personalen har 

ändrat sitt förhållningssätt gentemot brukarna. Foucault menar även att makten ständigt 

cirkulerar mellan relationer men även att kunskap utdelas genom makten vilket vi kan se ske 

genom delaktighetsmodellen (Foucault 2003:13). Modellen skapar dialog mellan personal och 

brukare där dialog är en demokratisk handling (Månson 1995:321, 324, 333). Insikter och 

förståelse tillsammans med kunskap skapas genom dialogen som modellen frambringar. 

Språket ska förstås som det medel genom vilket människor strävar efter att uppnå ömsesidig 

förståelse av sin situation (ibid. 147, 196). Detta är enligt vår mening modellens syfte. Brukarna 

berättar om sina önskningar och behov medan personal lyssnar och förstår genom att ställa 

frågor tillbaka och därmed använder parterna språket för att finna samförstånd. De upplever det 

även som att brukarna framför önskemål om verksamheten baserat på vad de anser vara relevant 

för dem i sin vardag. Makten ligger hos brukarna samt hos chefen eftersom chefen förfogar 

över resurserna. Vi frågar oss om makten har effekter på personalens agerande och inställning 

till modellens då vi har märkt att viss personal är mer intresserade än andra, vilket även 

vägledarna bekräftat genom att uttala sig om att viss personal mer aktivt arbetar med slingornas 

genomförande och delaktighet än andra. 

En teori vi har är att personalens brist på engagemang skulle kunna härledas till att makten har 

förflyttas från personal till brukare som gör att personalen känner mindre möjlighet att kunna 

påverka. Följden blir mindre motivation och arbetsglädje. En annan effekt av personalens brist 

på engagemang till modellen tror vi också kan bero på att personalen omedvetet upplever att 
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modellen används som ett verktyg till att styra och reglera personal. När personalen upplever 

sig kontrollerad finns risk för att personalen återigen tappar motivation och arbets-

tillfredställelse. En annan möjlighet som skulle kunna orsaka mindre på engagemang är att det 

kan vara brist på tillräcklig kunskap kring modellen och dess funktion. Den ena chefen hade 

som förslag att få gå utbildning tillsammans med vägledare för att skapa en större förståelse för 

modellens syfte. Det vi har noterat är också att vägledare och personal som fått gå utbildningen 

är mer positivt inställda och mer engagerade till modellen, än de som inte har fått gå någon 

sådan. Därför är det möjligt att kunskap är en bristvara hos personal vilket förefaller bekräftas 

av Kåhlins studie (Kåhlin 2015:63). 

 

5.1.1 Personalens förändrade arbetssätt 

En av cheferna uttrycker att personal många gånger har en fostrande inställning till brukarna, 

vilket brukarna kan uppleva kränkande. Delaktighetsmodellen är ett verktyg för inblandade att 

förstå logiken bakom allas rätt till delaktighet i sina liv, oavsett tillhörighet. Dialogen innebär 

handlande vilket sker i delaktighetsmodellen där de inblandade utbyter kunskap och 

erfarenheter med varandra. Det demokratiska handlandet sker genom delaktighetsmodellen 

(Månson 1995:321, 324, 333). Personalen har fått en upplevelse och insett hur många ledande 

frågor de både medvetet och omedvetet ställer till brukarna, vilket gör att personalen mer noga 

kommer att överväga hur de väljer att ställa en fråga. Här ser vi en förändring i personalens 

arbetssätt beroende av modellens funktion. Vi tycker oss se en indirekt reglering av personalens 

arbetssätt i modellen då de själva omedvetet ändrar sitt förhållningssätt gentemot brukarna. Här 

kan vi dra en parallell till Foucaults teori om panoptikon, där övervakning, disciplineringen och 

reglering sköter sig självt (Foucault 2003:201). 

 

5.1.2 Balansgång mellan demokratisk handlande och ekonomin 

Vad som kan utläsas ur resultat är att delaktigheten redan har påbörjats i verksamheterna. 

Delaktigheten gestaltar sig i att brukarna har fått den överordnade makten till skillnad emot förr 

då personalen ägde den precis som Nilsson menar på att Foucault anser att makten kan förflyttas 

(Nilsson, 2008:88). Men en delaktighet är även att personalen har ändrat sitt arbetssätt och 

förhållningsätt. Samtidigt som en annan vinkel av delaktighet träder fram genom att brukarna 

får vara med i hela processen från början till slut. Både vägledare och en chef påpekar att det 

var viktigt för brukarna att vara med i hela processen för att få vara delaktiga. Brukare upplevs 
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glada och stolta och kommer med egna tankar och förslag vilket de menar kan tolkas som att 

brukarna känner sig delaktiga.  

Ett annat perspektiv kan vara Habermas teori som här är indelad i två delar, livsvärlden och 

systemet (Fritzen 1998). I delaktighetsmodellen kan vi tydligt urskilja aspekter ut livsvärlden 

där en dialog är handlandet till förståelse och överenskommelse, vilket är grunden i 

delaktighetsmodellen.  Detta till skillnad mot teorin med systemet där ett fokus är på 

effektivisering, flexibilitet och ekonomi. Den ena chefen påpekar att delaktighetsmodellen 

innebär kostnader och hade önskat en mindre variant av modellen vilket tyder på inslag av den 

andra delen av Habermas system-teori. Chefen är inriktad på budgeten och effektiviseringen 

och därmed är systemet inblandad i chefens handlande (Fritzen 1998). 

Habermas talar om att en kombination av båda teori-delarna är att föredra, då detta är mest 

gynnsamt för individen och samhället. Vi anser att om cheferna önskar att delaktigheten ska 

fortsätta i verksamheterna får de försöka finna en variant som bibehåller funktionen. Dock av 

mindre kostnad eftersom en av cheferna uttryckte att de inte fått beslutsmandat att satsa mer på 

modellen. Här kunde man använda en kombination av systemet och livsvärlden. Båda delarna 

gestaltas genom att dialogen lever kvar, alltså det demokratiska handlandet, för att brukarna ska 

få vara delaktiga, inklusive systemets del som tar hänsyn till ekonomi med en mindre kostsam 

variant av delaktighetsmodellen. Risken finns anser vi, att om man inte fortsätter med arbetet 

kring delaktighet kan makten gå tillbaka till personal och det gamla mönstret består. 

 

5.1.3 Tema i modellen 

Vad gäller temat som diskuteras under slingorna berättar en vägledare att de stött på problem 

när brukarna inte förstått vad temat inneburit. Att brukare inte förstår innehållet kan innebära 

problem då de därigenom kan uppleva utanförskap. Vägledaren berättar att de fick ändra temat 

de fick som förslag ifrån chefen för att kunna få med brukarna i diskussionen, då dessa inte 

förstod innebörden av det. Vägledarna anser att om brukare inte har något intresse i temat blir 

det svårt att få brukare att vara delaktiga i frågorna. Här kan det bli problematiskt då modellen 

kan skapa en förhoppning hos brukarna att få leva och tillhöra samhället som alla andra, 

samtidigt som en kluvenhet skapas då de inte vet vad de ska ha en tillhörighet till. Antingen 

vännerna, vilka betraktas som avvikande av samhället, alternativt en tillhörighet till de övriga i 

samhället som anses vara mer normaliserade (Molin m.fl. 2013). 
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Detta skulle kunna frambringa en kluvenhet, vilsenhet och en splittrad upplevelse hos brukarna 

att inte veta vilken grupp de ska tillhöra. Här kan vi dra en parallell till tidigare forskning som 

diskuterar om delaktighet alltid är så bra (Ferreira m.fl. 2012). Författarna förklarar att 

delaktighet av svag art inte ger en positiv upplevelse hos individen, men att däremot en stark 

upplevelse av delaktighet och tillhörighet skapar en välbefinnande upplevelse hos densamme 

(Ferreira m.fl.  2012). 

 

5.1.4 Uppföljning 

Det som även framkom från intervjupersonerna, var att vägledarna kommer tillbaka till 

verksamheterna och genomför en uppföljning. Detta tyckte samtliga intervjupersoner var 

viktigt för att delaktigheten skulle fortsätta även efter avslutad slinga.  Här kan vi utläsa en 

ambition hos samtliga deltagare till att delaktigheten ska bestå och fortsätta vara aktiv för 

brukarna. Detta kan komma att innebära att ett beslut från högre organisationsnivå med en större 

satsning på delaktighet kan komma att krävas för att delaktigheten ska fortsätta vara aktiv i 

brukarnas liv. Kåhlin menade att personal från den verksamhet där hon gjorde sin undersökning, 

saknade riktlinjer och nationella policydokument (Kåhlin 2015:63). Här förefaller det också 

finnas en avsaknad av genomarbetade policydokument angående delaktighet, som gör att 

delaktigheten inte faller naturlig att arbeta med efter avslutad slinga hos verksamheterna. Själva 

slingan de genomgått visar däremot på tydliga riktlinjer hur samtliga inblandade ska gå till väga 

för att brukarna ska vara delaktiga i sina liv. Dock verkar det som om denna struktur och de 

rutiner som finns i slingan är något som avtar efter modellens avslutande. 

Vi anser att om inte satsningar görs från högre nivå i organisationen, finns det ändå en möjlighet 

att stimulera fortsatt delaktighet genom att ändra verksamhetens struktur och rutiner så att det 

liknar slingans struktur och upplägg. Med andra ord att struktur och rutiner stärker ett arbetssätt 

där delaktighet för brukarna är i fokus. Kåhlin menar även att den kulturella kontexten i 

organisationen, både i dåtid och i nutid, påverkar hur man arbetar med och prioriterar 

delaktigheten i verksamheten (Kåhlin 2015:66). För att skapa en naturlig “delaktighetskultur” 

för brukarna kan verksamhetscheferna försöka forma kulturen från “hur det har varit förut” till 

“hur vi vill ha det idag” både i brukarnas och personalens vardag.   
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5.1.5 Vad händer med frågorna som brukarna har från mötet i slingan? 

Det har framkommit från vägledarna att brukarnas frågor och önskemål har gått hela vägen upp 

till cheferna i verksamheten och även cheferna säger sig uppleva detsamma. En chef uttalade 

att han tyckte det var viktigt att brukarna fick lära sig att stå för sina önskemål även om alla 

önskemål inte blir uppfyllda. Chefen påpekar också att så länge han motiverade ordentligt 

varför brukarna inte fick sin önskan uppfylld så blev brukarna inte besvikna. Även detta tyder 

på att frågorna inte stannar av utan går hela vägen upp. Dock nämner en personal att denne 

tillsammans med kollegor öppet har haft diskussioner kring de ämnen som brukare senare själva 

tog upp som egna önskemål på en slinga. Därför menar vi att möjligheten finns att brukarna har 

hört sin personal diskutera dessa ämnen. Det är alltså en intressant fråga om ämnen och teman 

verkligen kommer ifrån brukarna själva eller om de föreslår de ämnen som de tror att personalen 

anser vara viktiga. Här vill vi hänvisa till Frithiof som menar att samhällets anda och legitimitet 

idag skapar förutsättningar för hur personal arbetar med brukarnas delaktighet (Frithiof 

2007:22). Frithiof menar att det finns en brist på intresse från samhället både i att lyssna till vad 

funktionshindrade har för åsikter och möjliggöra på vilka vis de får, inte får, kan och vill delta 

i samhället i övrigt (Frithiof 2007:225, 238). Därför tror även vi att möjligheten finns att 

samhällets ointresse kan färga hur personalen förhåller sig till brukarna. Slingans huvudsyfte 

omkullkastas då på grundval av det äldre mönster av ointresse som florerar i samhället och som 

omedvetet påverkar både brukare, vägledare och personal. 

 

 

5.1.6 Tillfällig prestanda 

     En chef ger uttryck för sin oro om att modellens funktion kan stanna av efter avslutad slinga 

och inser samtidigt att detta är något de får jobba på för att förhindra. Det kan finnas en risk för 

att både brukare och personal tappar motivationen till arbetet med delaktighet och därmed blir 

delaktigheten endast ett tillfälligt fenomen i verksamheterna. Graden av motivation för 

skapandet av delaktighet som personalen uppvisar, är resultat av samhällets normer och 

värderingar gällande delaktighet för alla i samhället. Detta påverkar även verksamheternas 

kultur samt personalen arbetssätt och förhållningsätt gentemot brukarna (Kåhlin 2015:66). 

Samtliga intervjupersoner påtalade också vikten av att det kommer någon utifrån den egna 

verksamheten för att diskutera frågorna med brukarna, så att brukarna verkligen vågar säga vad 
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de tycker och tänker. Personalen menar att brukarna annars hade sagt vad de trodde att den egna 

personalen ville höra.  

För att förbättra delaktigheten även utanför delaktighetsmodellens genomförande anser vi att 

personalen kan arbeta mer aktivt för att förändra brukarnas omedvetna vana att säga vad de tror 

personalen vill höra. Detta genom att istället försöka få brukarna att förstå att de får ha sina 

egna åsikter och tankar och att detta är något personalen upplever som positivt, men även genom 

att stötta brukarna på olika sätt i att vara mer delaktiga i sin egen vardag. Detta är något vi anser 

kan leda till en förändring som fortsättningsvis kan få verksamheterna att arbeta självständigt 

och naturligt med delaktighet. Det har varit problematiskt att samhället inte behandlar individer 

med svårigheter på samma sätt som övriga samhällsmedborgare. Personer med 

funktionsnedsättning upplever ändå sig själva som kompetenta trots att de möter motstånd ifrån 

samhället menar Frithiof (2007:235,238). Det är viktigt anser vi, att personalen får insikt till att 

brukarna upplever sig själva lika kompetenta som övriga i samhället. Även i den tidigare 

forskning vi studerat har det framkommit att den sociala kontexten och kulturen påverkar 

personalens förhållningssätt gentemot brukarna (Frithiof 2007, Ferreira 2012, Malin 2013, 

Kåhlin 2015). Sammantaget bör det vara den sociala kontexten och kulturen i verksamheten 

som behöver förändras för att delaktigheten ska få fortplantas och efterlevas även i framtiden. 

 

5.2 Slutsats 

Vår slutsats är att delaktighetsmodellen är en god grund och ett bra tillvägagångssätt för att öka 

brukarnas delaktighet i sina egna liv. Exakt hur delaktiga brukarna egentligen får vara i 

verksamheten finns det fortfarande oklarheter kring. Dock upplever respondenterna att 

brukarna är glada och stolta över vad de åstadkommer med hjälp av slingorna. Men vår undran 

är om modellen gestaltar en skendemokrati. Är modellen till för att få brukarna att tro att de är 

delaktiga men i det verkliga livet är brukarna inte så delaktiga som de tror. En manipulativ 

delaktighet är vår farhåga. En jämförelse med Hawthorn experimentet där de får de anställda 

att tro att de kan påverka och bestämma över sin arbetssituation men i det verkliga fallet har de 

anställda ej så stor makt som de tror. Vi tycker oss se delaktighetsmodellen i kommunal 

verksamhet för personer med funktionsnedsättning i liknelse till Hawtorn.  

Det som framkommit är att modellen är fungerande utifrån nerifrån-upp perspektiv, då 

önskemålen kommer ända ner från brukarna och hela vägen upp till chef som tar beslut. Det är 
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brukare och chefer som har den egentliga makten med hjälp av denna modell medan personalen 

har fått ta ett steg tillbaka och blivit exkluderade från möjligheten att bestämma. Detta kan leda 

till att personalen passiviseras och gör dem oengagerade. 

Det finns även farhågor hos alla deltagande i slingan att delaktigheten kan komma att avstanna 

i takt med modellens upphörande, vilket vi anser att det finns fog för. Vi anser att om 

delaktigheten ska fortsätta i verksamheterna krävs det att ledningen satsar mer resurser på 

delaktighet än vad som görs idag. Tillförande av resurser behöver naturligtvis göras även på 

samhällsnivå med alla som innehar funktionshinder på olika vis. Vår förförståelse var att en 

reglering och kontroll av personalen skedde från cheferna genom modellen. Detta anser vi efter 

undersökningen i viss mån sker, men det är möjligt att det sker på en omedveten nivå från 

ledningens och chefernas sida. Det ingick även i vår förförståelse att personal antingen kunde 

vara positiva eller negativa till modellen. Resultatet i vår studie var snarare att personalen 

arbetade i olika hög grad med delaktighet, vilket mer var avhängigt personalens engagemang, 

inställning och medvetenhet om delaktighet och vilka uttryck denna kunde ta sig hos brukarna.   

Vi trodde oss även förstå att delaktighet var något verksamheterna arbetande vidare med efter 

avslutad slinga vilket inte visat sig vara någon självklarhet. Detta kan bero på att delaktighet är 

ett flyktigt ämne som ligger i tiden i dagens samhälle, och att cheferna har fått sig tilldelat att 

arbeta med delaktighet för brukarna. Det vi också har funnit genom undersökningen är att chefer 

och personal i viss mån saknar kunskap gällande delaktighetsmodellen och dess syfte samt att 

de upplever sina roller i modellen som otydliga. Detta anser vi tyder på en viss brist på kunskap. 

En ökad insyn i funktion och syfte av modellen kan leda till en större förståelse och ett ökat 

engagemang angående delaktighet. Vi finner även att om chefer ansvarar för att forma 

verksamhetskulturen så att delaktigheten som modellen skapar blir en naturlig del i 

verksamhetens arbetssätt, skulle modellen på sikt inte behövas. Cheferna behöver möjliggöra 

för personalen att öka sin medvetenhet kring delaktighet och hur denna kan ta sig uttryck genom 

förhållningssättet gentemot brukarna. De behöver också verka för en förändrad inställning hos 

personalen gentemot brukarna så att brukarnas tillit ökar. Detta för att brukarna ska kunna 

uttrycka sina åsikter och önskemål mer fritt utan rädslor för repressalier eller med risk för att 

hamna i ett underläge. 
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5.3 Metoddiskussion 

Vid denna studie hade vi att röra oss med ett ganska begränsat urval av intervjupersoner som 

varit med i modellens genomförande. Detta eftersom modellen inte genomförs i alla 

verksamheter med funktionshindrade, utan fortfarande är under en viss försöksverksamhet. 

Huruvida delaktighetsmodellen ska kunna genomföras är även avhängigt den kommunala 

verksamhetschefen och den budget som finns att tillgå för detta, och de personer som deltar i 

modellen är på frivilligbasis bland chefer, personal och vägledare. Detta gör att vi hade få 

möjligheter att välja intervjupersonerna själva vilket kan ha påverkat resultatet. För att få ett 

tydligare och rättvisare resultat hade vi behövt utöka vårt sökande efter verksamheter som 

använder modellen och även använda oss av en kvantitativ undersökning om möjligt, som 

exempelvis enkät-undersökning. Med ett vidare urval och större population hade sannolikheten 

ökat att vi fått ett resultat som mer överensstämt med verkligheten (Djurfeldt Larsson & 

Stjärnhagen 2010:113). Detta förfarande hade gett respondenterna möjlighet att vara helt 

anonyma vilket möjligen kunnat ge ärligare svar. 

I den här undersökningen har vi haft ett större intresse i att hitta enskilda motiveringar och 

fördjupad respons, vilket bara låter sig göras med en kvalitativ intervju (Aspers 2007:143). 

Fördelarna med en kvalitativ metod är möjligheten att få ett närmre och mer direkt perspektiv 

till det man studerar, samt att man får realistiska och mer genuina åsikter från 

intervjupersonerna. Detta kan tyvärr även innebära att man förlorar en bredare grundförståelse 

och ett helhetsperspektiv, då man kan komma för nära inpå problemet man studerar (Justesen 

& Mik-Meyer 2011:15f). Vi hade även kunnat göra intervjuer med brukarna själva men detta 

var ett mer etiskt komplicerat problem som krävde gode mans samtycke då brukarna innehade 

funktionshinder. Det fanns även en oro över att intervjusituationen skulle få brukarna att känna 

sig pressade över att uttrycka några andra åsikter än positiva på grund av sin belägenhet. I vår 

förstudie hade vi också haft möjligheten att fördjupa oss mer då det ingick i vår förförståelse 

att delaktighetsmodellen med slingor var fast förankrade och återkommande i organisationen 

när den väl hade införts. Något som inte visade sig stämma då detta var avhängigt 

verksamhetschef och tilldelad budget. När det gäller intervjuguiden hade vi kunnat ändra 

ordningsföljden på några frågor så att de föll sig naturligare att fråga. Vidare anser vi att vi hade 

kunnat göra uppstart och materialansamling i ett tidigare skede för att få en bättre och mer 

genomgående förförståelse. 
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5.4 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att utforska samma modell utifrån brukarnas perspektiv och hur de 

upplever delaktigheten för att kunna titta på likheter och skillnader i brukarnas och personalens 

uppfattningar. Det vi även skulle vilja granska fortsättningsvis är hur verksamheter kommer att 

arbeta vidare med brukarnas delaktighet efter avslutade slingor. Detta för att undersöka om 

dessa fortfarande aktivt arbetar med delaktighet för brukarna. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till vägledare 

Inledning: 

- Vilka är vi? - Syftet med uppsatsen & intervju 

- Hur lång tid, inspelning ok? 

- Inget inspelnings material sparas efter att vårt arbete slutförts 

Anonymitetsskydd: Ingen kommer att kännas igen från företaget - (avidentifiering av företag 

och personer) Ingen kommer att få lyssna på bandet förutom vi i gruppen 

 

1. Ni har jobbat med något som kallas delaktighetsmodell, kan du berätta lite om det du vet 

om bakgrunden till att Ni började jobba med den? 

Alltså jag tänker till exempel hur länge och om du vet varför? 

 

2. Upplever ni någon förändring hos brukarna sedan modellens infördes? 

Kan du ge ett exempel på en situation där du upplever förändring hos brukaren? 

 

3. Vet du hur delaktigheten fungerar idag för brukarna? 

 

4. Upplever du att brukarens inflytande ökat? 

Om ja, i sådana fall på vilket sätt? 

 

5. Upplever du att det finns ett intresse (engagemang) från personalens sida att arbeta med 

delaktighetsmodellen? 

Hur märks detta? Kan du ge exempel? 

 

6. Upplever du någon förändring i personalens arbetssätt till exempel i bemötande eller 

förhållningssätt till brukarna sedan ni började jobba med delaktighetsmodellen? 

Kan du ge något exempel? 

 

7. Vad anser du har varit svårast med modellens genomförande? Har ni stött på eventuella 

problem under processens gång? 

Kan du ge ett exempel? Vad tror du det beror på? 
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8.  I det stora hela upplever du att det är givande att arbeta med modellen? 

Om ja, på vilket sätt? Om inte, varför?   

 

9. Finns det frågor/ämnen som har upplevts mindre positiva att diskutera med gruppen? 

Vilka typer av frågor/ämnen har det handlat om? Ge exempel. 

Vad tror du att detta kan bero på? 

På vilket sätt upplevs detta i så fall? (kroppsspråk, ton, miner, avbrytande, nedsättande 

kommentarer etc.). 

 

10. Upplever du att brukarna kan påverka sin vardag mer sedan modellens införande? Om ja i 

så fall på vilket sätt? 

(vi undrar om de fått större inflytande?) 

 

11. Hur upplever du chefens engagemang och närvaro för att göra brukarna mer delaktiga i 

det vardagliga arbetet? 

På vilket sätt? 

12. Finns det något som du anser att chefen hade kunnat göra annorlunda för att stötta alla 

medverkande i delaktighetsmodellen? 

Kan du ge ett konkret exempel? På vilket sätt tror du att det hade förbättrat situationen eller 

arbetet? 

 

13.  Finns det någon fråga eller situation som uppstått i modellens genomförande där du ansett 

att chefen kunnat agera annorlunda? 

Kan du ge exempel? Varför tror du att hen agerat så? Vad borde hen gjort istället? 

(Vi undrar om de önskar mer närvaro av chefen eller mindre?). 

 

14. På vilket sätt anser du att brukarna ska vara delaktiga? 

Finns det områden som är mer eller mindre lämpliga för brukarna att vara delaktiga i? 

 

15. Hur ser du på chefens/ledningens engagemang angående delaktighetsmodellen? 

På vilket sätt engagerar de sig, ge exempel? 
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16. Har du befogenheter för att tillgodose brukarnas önskemål om delaktighet som kommer 

upp under mötena? 

Vilka? (Resurser? Ekonomiska? Tidsaspekter?) 

17. Angående dokumentation i form av minnesanteckningar från mötena, hur kommer det 

andra deltagare till godo? 

Är det något som sparas och följs upp? 

 

18. Skulle du vilja fortsätta arbeta med den här modellen? 

 

19. Kan du berätta din upplevelse kring vad du anser vara fördelar respektive nackdelar med 

modellen? 

 

20. Finns det något ytterligare du vill lägga till det vi har pratat om? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till personal 

Inledning: 

- Vilka är vi? - Syftet med uppsatsen & intervju 

- Hur lång tid, inspelning ok? 

- Inget inspelnings material sparas efter att vårt arbete slutförts 

Anonymitetsskydd: Ingen kommer att kännas igen från företaget - (avidentifiering av företag 

och personer) Ingen kommer att få lyssna på bandet förutom vi i gruppen 

 

1. Vad upplever du är bra eller mindre bra med delaktighets-modellen? 

 

2. Anser du det givande att arbeta med modellen? 

Om ja, på vilket sätt? Om inte, varför? 

 

3. Vad tror du är orsaken till att ni arbetar med delaktighets-modellen? 

 

4. Upplever du någon förändring hos brukarna efter modellens införande? 

Kan du ge ett exempel på en situation där du upplever förändring hos brukaren? 

 

5. Hur var det med brukarnas delaktighet innan ni startade med delaktighets-modellen? 

 

6. Hur anser du att delaktigheten fungerar idag? 

 

7. Upplever du att brukarens inflytande ökat? 

Om ja, i sådana fall på vilket sätt? 

 

8. Hur arbetar ni för att driva delaktigheten hos brukarna vidare efter avslutat slinga? 

 

9. Hur vet ni i personalen att ni ger rätt hjälp? 

Kan du ge exempel på det? 

 

10. Vad ser du för vinster respektive brister med delaktighetsmodellen utifrån din position i 

verksamheten? 
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11. Hur ser du på förändring hos er personal efter delaktighets-modellen? 

Känner även ni er mer delaktiga? 

 

12. Upplever du någon förändring hos chef efter modellens införande? 

Om ja - På vilket sätt, kan du ge exempel? 

(Vi undrar över annat bemötande, mer eller mindre kontakt än tidigare etc) 

 

13. Hur var det med er delaktighet och inflytande över brukarnas möjlighet till 

medbestämmande innan modellen infördes? 

Mer eller mindre delaktighet från er sida? Hur upplever du detta (var det bättre eller sämre)? 

På vilket sätt? 

 

14. Upplever du att din chef uppmuntrar och stöttar er mer nu, till att ta ett större ansvar för att 

göra brukarna mer delaktiga i det vardagliga arbetet? 

På vilket sätt? Varför tror du att det är så? 

 

15. Finns det något som du anser att chefen hade kunnat göra annorlunda för att stötta er i 

delaktighets-modellens genomförande? 

Kan du ge ett konkret exempel? På vilket sätt tror du att det hade det förbättrat situationen 

eller arbetet? 

 

16. Finns det någon fråga eller situation som uppstått i modellens genomförande där du ansett 

att chefen kunnat agera annorlunda? 

Kan du ge exempel? Varför tror du att hen agerat så? Vad borde hen gjort istället? 

 

17. Hur upplever du chefens engagemang och närvaro? 

(Önskar mer närvaro av chefen eller mindre?). 

 

18. Hur mycket får du bestämma gällande frågor från brukare? 

 

19. På vilket sätt anser du att brukarna ska vara delaktiga? 

Finns det områden som är mer eller mindre lämpliga för brukarna att vara delaktiga i? 
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Varför/varför inte? På vilket sätt visar detta sig, ge gärna exempel? 

 

21. Vilka befogenheter har ni för att tillgodose brukarnas önskemål om delaktighet? 

Resurser? Ekonomiska? Tidsaspekter? Personal-mässiga resurser? Finns befogenheter att 

sätta in mer personal? 

22. Upplever du att chefen är positiv till alla förslag som tas upp på chefsmötena? 

Hur yttrar sig detta? 

23. Finns det frågor/ämnen som har upplevts mindre positiva att diskutera med chefen? 

Vilka typer av frågor/ämnen har det handlat om? Ge exempel. 

Vad tror ni att detta kan bero på? 

På vilket sätt upplevs detta i så fall? (kroppsspråk, ton, miner, avbrytande, nedsättande 

kommentarer etc.) 

 

24. Finns det ämnen som man undviker att ta upp med chefen då man kan uppleva dessa 

impopulära? 

Vilka typer av ämnen i så fall? Ge exempel. Varför tror du att de är impopulära? 

 

25. Upplever du att uttalanden från chefen är uppriktigt menade? 

Menar chefen det som sägs i besluten? Om inte; Hur yttrar detta sig i så fall? Ge exempel. 

 

26. Skulle du vilja fortsätta arbeta med den här modellen? 

Varför/varför inte? 

 

27. Tror du att modellen kunnat fungera bättre om ni fått mer befogenheter och resurser? 

På vilket sätt i så fall? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till chef 

Inledning: 

- Vilka är vi? - Syftet med uppsatsen & intervju 

- Hur lång tid, inspelning ok? 

- Inget inspelnings material sparas efter att vårt arbete slutförts 

Anonymitetsskydd: Ingen kommer att kännas igen från företaget - (avidentifiering av företag 

och personer) Ingen kommer att få lyssna på bandet förutom vi i gruppen 

 

1.  Ni har jobbat med något som kallas delaktighets-modellen, kan du berätta lite om det du 

vet om bakgrunden till att ni började jobba med den? 

Alltså jag tänker till exempel hur länge och om du vet varför? 

 

2.  Upplever du någon förändring hos brukarna sedan modellens infördes? 

Kan du ge ett exempel på en situation där du upplever förändring hos brukaren? 

 

3. Vet du hur brukarnas delaktighet var innan ni började jobba med delaktighetsmodellen? 

Kan du ge ett exempel? 

 

4. Hur upplever du att delaktigheten fungerar för brukarna idag? 

Kan du ge ett exempel? 

 

5. Upplever du att brukarens inflytande ökat? 

Om ja, i sådana fall på vilket sätt? 

 

6. Hur arbetar verksamheterna med att driva delaktigheten hos brukarna vidare efter avslutat 

slinga? 

 

7. Hur upplever du din roll i delaktighets-modellen? 

Kan du ge exempel på det? 

 

8. Upplever du att du kan tillmötes-gå brukarnas önskemål mer sedan införandet av modellen? 

Om ja i så fall på vilket sätt? Om nej motivera varför? 
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9. Hur upplever du personalens engagemang till delaktighets-modellen? 

Varför tror du att det är så? Har de förändrat sitt arbetssätt efter modellens införande? 

 

10. Finns det något som du anser att personalen hade kunnat göra annorlunda för att stötta 

brukarna i sin vardag? 

Kan du ge ett konkret exempel? På vilket sätt tror du att det hade det förbättrat situationen 

eller arbetet? 

 

11.  Finns det någon fråga eller situation som uppstått i modellens genomförande där det 

uppstått problem? 

Kan du ge exempel? 

 

12. På vilket sätt anser du att brukarna ska vara delaktiga? 

Finns det områden som är mer eller mindre lämpliga för brukarna att vara delaktiga i? 

 

13. Kan du berätta din upplevelse kring vad du anser vara fördelar respektive nackdelar med 

modellen? 

 

14. Skulle du vilja att dina verksamheter fortsätter att arbeta med den här modellen? 

Varför/varför inte? Skulle du rekommendera andra verksamheter att arbeta med modellen? 

 

15. Har modellen utfall blivit som du har tänkt? 

Om ja, på vilket sätt? Om inte, varför? 

Finns det något som du ville förändra? Om ja, på vilket sätt? 

 

16. Finns det något ytterligare du vill lägga till det vi har pratat om? 

 


