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Sammanfattning  
 

Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i 

befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ 

metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer.  Intervjupersonerna tillika 

brukarna i studien har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Den tidigare forskningen och teoretiska utgångspunkt för studien är brukarperspektiv, förändring, social identitet 

och Antonovskys (2009) teorier om känsla av sammanhang, KASAM.  

 

Intervjupersonerna i studien beskriver processen som en lång och kaotisk tid med hög psykisk press, vilket går att 

jämföra med en traumatisk kris. De upplever sig inte vara delaktiga i förändringen utan beskriver sig stå utanför 

handlingens centrum. De beskriver att de inte fått tillräckligt med anpassad information om vad den kommande 

förändringen innebär och saknar förmåga att tolka den abstrakta ofrivilliga förändringen. Intervjupersonerna 

uppfattar att besluten är tagna utan deras delaktighet och att de står utan påverkansmöjligheter. Samtliga beskriver 

att de fått fysiska besvär av olika slag på grund av upphandlingsprocessen. De uttrycker en låg grad av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i händelserna. Intervjupersonerna menar att beslutet att byta utförare känns 

oförklarligt och beskriver den kommande verksamhetsövergången som meningslös och de önskar att den inte ska 

bli verklighet. Intervjupersonerna upplevde att personalen utgjorde en viktig del av deras i övrigt glesa sociala 

nätverk. Intervjupersonerna beskriver att personalen varit obeslutsamma kring om de ska arbeta kvar eller inte. 

Intervjupersonerna förstår inte varför personal väljer att sluta och tolkar besluten som att det beror på dem själva 

och upplever sig bli bortvalda av personalen.  

Studien visar på behov av att utveckla arbetsmetoder som fångar brukarnas frågeställningar och funderingar för 

att bättre kunna förbereda dem på en kommande förändring av den här digniteten. Studien visar att 

intervjupersonerna hamnar i en komplex och mycket utsatt marginaliserande situation vid en 

verksamhetsövergång efter en offentlig konkurrensupphandling. 
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Abstract  

The aim of the study is to capture the perceived consequences of an involuntary 

change after a public competitive procurement of an existing group-home with 

special services, from a care taker/service user’s perspective. The study was 

conducted with qualitative method, and the collection of empirical evidence was 

through interviews. Respondents and users in the study have a mild intellectual 

disabilities.  

 

The previous research and the theoretical starting point that the study had been in 

is; service user perspective, change models, social identity and Antonovsky's 

(2009) theories of SOC, sense of coherence.  

 

The service users in the study describes a chaotic time with mental pressure during 

the change process, which can be comparable with traumatic crisis. They 

experienced fear and felt that the change was difficult to understand. The users 

describe a lack of knowledge of the upcoming changes. They felt they were unable 

to interpret and organize the communicative information that they had received. 

They identified that decisions were taken over their heads and had the feeling that 

they were without influence during the whole process. All respondents described 

different physical symptoms as consequents of the procurement. The service users 

express a low degree of comprehensibility, manageability and meaningfulness in 

the whole process and experience fear and the decisions seems inexplicable and 

nonsensical. They describe the future business transition as a burden and an 

unfortunate circumstance they wish to get undone. They feel themselves not to be 

involved in the upcoming change, and describes that they are outside the center 

of act and therefor choose to focus on the staffs decision whether they will stay or 

quit their posts. They blame themselves when members of the staff decide to quit 

and they feel themselves to be eliminated by the staff.  

 

The social context of the users turned out to contain sparse networks and property 

staff emerged as a significant and important part of their lives. The study 

demonstrates the need to develop working methods that capture the user’s 

questions and concerns in order to better prepare them for upcoming changes. The 

study shows that users end up in a complex and very exposed situation and are 

marginalized in the process of a public competitive procurement. 

   

Keywords: users, user perspective, involuntary change, public procurement, 

competition, intellectual disability, hegemony, marginalized 

   



 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av 

en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig 

konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och 

insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer.  

Intervjupersonerna tillika brukarna i studien har en lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning.  

 

Den tidigare forskningen och teoretiska utgångspunkt för studien är 

brukarperspektiv, förändring, social identitet och Antonovskys (2009) teorier om 

känsla av sammanhang, KASAM.  

 

Intervjupersonerna i studien beskriver processen som en lång och kaotisk tid med 

hög psykisk press, vilket går att jämföra med en traumatisk kris. De upplever sig 

inte vara delaktiga i förändringen utan beskriver sig stå utanför handlingens 

centrum. De beskriver att de inte fått tillräckligt med anpassad information om 

vad den kommande förändringen innebär och saknar förmåga att tolka den 

abstrakta ofrivilliga förändringen. Intervjupersonerna uppfattar att besluten är 

tagna utan deras delaktighet och att de står utan påverkansmöjligheter. Samtliga 

beskriver att de fått fysiska besvär av olika slag på grund av 

upphandlingsprocessen. De uttrycker en låg grad av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet i händelserna. Intervjupersonerna menar att beslutet att byta 

utförare känns oförklarligt och beskriver den kommande verksamhetsövergången 

som meningslös och de önskar att den inte ska bli verklighet. Intervjupersonerna 

upplevde att personalen utgjorde en viktig del av deras i övrigt glesa sociala 

nätverk. Intervjupersonerna beskriver att personalen varit obeslutsamma kring om 

de ska arbeta kvar eller inte. Intervjupersonerna förstår inte varför personal väljer 

att sluta och tolkar besluten som att det beror på dem själva och upplever sig bli 

bortvalda av personalen.  

Studien visar på behov av att utveckla arbetsmetoder som fångar brukarnas 

frågeställningar och funderingar för att bättre kunna förbereda dem på en 

kommande förändring av den här digniteten. Studien visar att intervjupersonerna 

hamnar i en komplex och mycket utsatt marginaliserande situation vid en 

verksamhetsövergång efter en offentlig konkurrensupphandling. 

Nyckelord: Brukare, brukarperspektiv, offentlig konkurrensupphandling, 

verksamhetsövergång, ofrivillig förändring, intellektuell funktionsnedsättning, 

marginalisering   
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Inledning 

 

Den offentliga omsorgens ökade kostnader har lett till politiska beslut om 

effektiviseringskrav. Detta innebär mindre ekonomiska resurser för att utföra den 

omsorg som levereras. Besluten har medfört en förändring i hur 

omsorgsverksamhet utformas. Tidigare traditionell offentlig styrning har ersatts 

av marknadsinriktade styr- och organisationsformer.  

 

I början på 1990-talet påbörjade den mellanstora svenska stad jag undersökt med 

att konkurrensutsätta delar av den befintliga kommunala äldreomsorgen. Då 

inleddes det som inom några år kom att bli en organisationsförskjutning. Från 

kommunens tidigare roll som enda utföraren av omsorg, grundlades en övergång 

till att privata aktörer tillsammans med kommunen utföra beställning av omsorg, 

utifrån vilken utförare som vunnit den offentliga konkurrensupphandlingen. Det 

tog sin början i äldreomsorgen men idag är i det närmaste all form av 

omsorgsverksamhet inom den aktuella kommunen utsatt för upphandling. 

Förenklat utgår modellen ifrån, att den som kan utföra omsorgen till lägst kostnad 

och med högst kvalité utifrån underlaget i varje upphandlings kravspecifikation, 

vinner upphandlingen som löper över en fastställd avtalstid. Ett fåtal 

verksamheter inom aktuell kommun får sitt uppdrag direkt från nämnd genom så 

kallad direktupphandling och genomgår därmed ingen konkurrensupphandling.  

 

Delar av upphandlingens konsekvenser av offentlig kommunal verksamhet 

uppmärksammas till och ifrån i media. Fokus riktas då nästan uteslutande till 

någon form av visselblåsning med misskötsel eller ekonomiska oegentligheter 

och ibland diskuteras oetiska vinstintressen. Det som inte uppmärksammats i 

någon större utsträckning av varken kommunen, forskare, media eller samhället i 

stort är vilka konsekvenser offentlig upphandling har för den primära kunden, det 

vill säga brukaren.  

 

Den här studien handlar om att göra brukarens röst hörd. En röst som tenderar att 

ha svårt att höras när makthavare beslutar och media rapporterar. Ibland antar 

andra än brukarna själva rollen att föra deras talan, men allt för sällan får de 

möjligheten att föra talan på egen hand utifrån sitt inifrånperspektiv. I den här 

studien är brukarna huvudperson. Det är deras röst som ska höras eftersom den är 

viktig. Deras beskrivning av sin upplevda verklighet är fascinerande och värd att 

lyssna på. Beslut som tas i samhället görs i regel av personer som själva inte är i 

en brukar-position utan i en överordnad ställning. Beslut som fattas tas i all 

välmening för brukarnas bästa, men allt för sällan får brukarna genom delaktighet 
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möjlighet att påverka och återkoppla om fattade beslut nådde upp till den avsedda 

ambitionen.   

 

Uppsatsen fokuserar på att göra brukarens perspektiv synlig i den process som 

följer en offentlig konkurrensupphandling. Brukarna i studien bor på ett 

serviceboende och samtliga har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

Boendet ska genomgå en verksamhetsövergång från en kommunal till en privat 

utförare efter en offentlig konkurrensupphandling.  

Bakgrund 

Jag har tidigare skrivit uppsatser i ämnet ”Förändring-och förbättringskunskap” 

(Mattsson 2013) kring offentlig konkurrensupphandling. Där studerades 

upplevelser hos chefer respektive medarbetare, efter att de genomgått en 

övergång av befintlig omsorgsverksamhet från en privat till en kommunal 

utförare. Resultatet visade förkortat att trots att flera månader passerat sedan 

verksamhetsövergången verkställdes, var medarbetarna i obalans och uppfyllda 

av tankar kring övertagandet. Det som framträdde tydligast hos medarbetarna var 

upplevelse av organisationsförvirring, känsla av att inte vara lyssnade på, 

uteblivelse av delaktighet, konstaterande av negativa kvalitetskonsekvenser för 

deras brukare och brister i ledarskapet. Resultatet för chefernas upplevda 

verklighet handlade främst om en ambivalens över att vara kommunal 

offentliganställd men samtidigt en konkurrent och medtävlare på den privata 

marknaden. Cheferna menade också att medarbetarna fokuserade på de frågor 

som rör dem själva, så som ersättningar, arbetskläder och inte på klienterna eller 

organisationen i stort. Både medarbetare och chefer konstaterade att 

verksamheten blir lidande och tappar fart, svårigheter att bibehålla kompetens 

och att det inte finns utrymme för utvecklingsfrågor under en lång period före 

och efter en verksamhetsövergång. Chefers och medarbetares beskrivningar av 

sina subjektiva upplevelser resulterade i att min nyfikenhet ökat kring hur 

brukarna själva upplever en upphandling.  

Brukarna och det undersökta boendet 

För att fånga brukarperspektivet har jag intervjuat fem personer med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning som ska genomgå en verksamhetsövergång av 

sitt serviceboende efter genomförd offentlig konkurrensupphandling. Det 

undersökta boendet är ett serviceboende enligt LSS för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Serviceboendet har 7 personer anställda som ansvarar för 

totalt 18 brukare med olika typer av diagnoser och hjälpbehov. Alla bor i egna 
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lägenheter och har tillgång till en baslägenhet där personal finns och erbjuder 

olika typer av stöd i boendet, aktiviteter och samvaro. Varje brukare har en 

genomförandeplan där individuella insatser och mål är formulerade. Vid behov 

kan personal kontaktas dygnet runt. Sedan starten 2002 har boendet drivits av 

den kommunala utföraren och haft en låg personalomsättning.  

 

Lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

Levnadsförhållanden för personer med intellektuell funktionsnedsättning skiljer 

sig från övriga befolkningen (Fritzell & Lundberg 2001). Det skiljer sig inom fler 

områden: de har glesare sociala nätverk, de har sysselsättning/arbete utanför den 

reguljära arbetsmarknaden i högre grad och de har sämre fysik och psykisk hälsa 

(Socialstyrelsen, 2010, Myndigheten för delaktighet, 2014). På grund av deras 

olikheter i levnadsförhållanden menar Grönvik & Söder (2008) att dessa personer 

bedöms som avvikare, varpå konsekvenser uppstår som marginalisering och 

diskriminering. Goffmans (2009) stigmatiseringsteori från beskriver upplevelsen 

av utanförskap och menar att den som avviker på ett icke önskvärt sätt från 

normen görs till bärare av ett stigma, vilket ska tolkas som misskrediterande. 

Goffman (2009) menar vidare att när personen blir stämplad som avvikare, 

innebär det att bli inordnad i en lägre position och omgivningen reducerar därmed 

den stigmatiserades möjligheter till ett fullvärdigt liv. Den stigmatiserade möts 

av förnekelse och avvisning från omgivningen vilket innebär att personernas 

egen självbild inte blir bekräftad av omgivningen (Goffman, 2009). Om detta 

bemötande upprepas under lång tid finns risk att jaget raderas och upplöses. 

Goffman (2009) beskriver att den stigmatiserade ofta har kännedom och är 

medvetna om sina brister som medför att de inordnats som avvikande av 

omgivningen.  

 

Intellektuell funktionsnedsättning, eller en kognitiv begåvningsmässig 

nedsättning, innebär betydande begränsningar i att tolka, förstå och anpassa sig 

till sin omvärld. Både utifrån intellektuell funktion och förmåga men också 

utifrån förmåga till social beteendeanpassning (Marc, J m fl 2016, Scharlock m 

fl 2010). Ytterligare inskränkningar visar sig i förmåga att förstå och hantera 

stimuli som sinnesintryck, vilket i sin tur påverkar förmågan till abstrakt 

tänkande och kommunikation (Kylén 1987). Orsaken till funktionsnedsättningen 

är främst hjärnskada som uppkommer i fosterstadiet eller under födseln 

(Grunewald 1996).  
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Lindring intellektuell funktionsnedsättning är den mildaste graden av de tre 

beskrivna nivåerna, det vill säga lindrig, måttlig och grav intellektuell 

funktionsnedsättning (Grunewald 1996). Graden av intellektuell 

funktionsnedsättning bedöms individuellt genom psykologutredningar med hjälp 

av olika tester. Begåvningsbedömningar görs på utvecklingspsykologiska 

grundteorier som bygger på människans tanke – och handlingsförmåga. Genom 

att bedöma personens förmåga att sortera olika sinnesintryck och därefter 

organisera den mottagna informationen utifrån rum, tid, kvalitet, kvantitet, orsak 

och därefter agera adekvat tillskrivs tillhörighet i någon av de olika graderna 

(Kylén 1987). Personer utan intellektuell funktionsnedsättning genomgår den 

intellektuella utvecklingen enligt en stegvis begåvningsprogression, medan de 

med intellektuell funktionsnedsättning genomgår utvecklingsstegen 

långsammare eller stannar på något av stegen (Kylén 1987). Genom olika typer 

av stöd och service kan personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

ges förutsättningar att utföra dagliga aktiviteter och delta i samhällslivet. Stödet 

varierar och är beroende på enskilda behov och förmåga.  

 

Personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan enligt Kylén (1987) 

vanligtvis kunna lära sig att läsa, skriva och räkna. De förstår att det finns en då 

– nu – och framtid. Svårigheter kan uppstå när situationer kräver snabbt tänkande 

som kräver analys och överblick över det uppkomna. Även om personer med 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan räkna och förstå siffrors innebörd 

är det inte säkert att de för den skull kan avläsa klockan och ha tidsuppfattning. 

Många personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning klarar inte 

situationer som kräver multipla förmågor utan behöver koncentrera sig på en sak 

i taget. Kylén (1987) menar vidare att det uppstår svårigheter med att applicera 

tidigare erfarenheter in i nya situationer och att tänka ut konsekvenser av ett 

handlande. Den språkliga nivån befinner sig vanligtvis på en konkret ordagrann 

förståelsenivå vilket försvårar för personerna att tolka det sagda utifrån t ex det 

underförstådda. Lindrig intellektuell funktionsnedsättning menar Kylén (1987) 

har en intelligensnivå som en 7- till 11-åring men personen har samtidigt den 

erfarenhet av livet som den ålder de har levt.  

 

Lagar och riktlinjer  

För att säkerställa att alla medborgare ska få sina individuella behov 

tillgodosedda finns en rad olika instanser som utformar riktlinjer, 

rekommendationer och lagstiftning. Bland annat har socialstyrelsen utarbetar 

riktlinjer med föreskrifter och råd. Dessa utgår ifrån att alla i Sverige på lika 
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villkor har rätt till en god vård och omsorg, oavsett vem man är eller var man bor 

(socialstyrelsen 2017). LSS lagstiftningen (Lag 1993:387) innehåller 

bestämmelser om de särskilda insatser som personer med tillhörighet inom 

lagrummet har rätt till, och ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet, med målsättning att uppnå möjlighet att leva som alla 

andra. Verksamhet som bedrivs enligt LSS lagen ska vara av god kvalitet och 

vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet 

genom inflytande och medbestämmande. Vidare framgår att verksamheten 

systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras. Särskilda bestämmelser 

i § 14 påvisar kommunens uppgift att fortlöpande följa upp vilka som omfattas 

av lagen och vilka deras behov av stöd och service är och arbeta för att dessa 

behov tillgodoses. Verksamheten ska informera om mål och medel i enlighet med 

LSS-lagen.  

 
Därtill finns diskrimineringslagen (Lag 2008:567) som innehåller förbud mot 

diskriminering. Lagen beskriver att ingen får missgynnas genom att behandlas 

sämre än någon annan på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. Sverige har även undertecknat FN: konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008) i mars 2007. Där 

framgår att konventionens syfte är att främja mänskliga rättigheter så som 

delaktighet och jämlikhet och undanröja hinder för att uppnå det för personer 

med funktionsnedsättning.  

 

Det gemensamma syftet med de beskrivna riktlinjerna och lagstiftning är att 

fungera som ett skyddsnät för medborgarna, oavsett individuell förmåga och 

samhällsposition. Föreskrifterna genomsyras av delaktighetsideologin och rätten 

för funktionsnedsatta att leva som alla andra. De ska skydda och säkerställa att 

medborgarna får sina rättigheter tillgodosedda även om situationer uppstår som 

kan äventyra just detta.  

 

Tidsaxel vad avser serviceboendets upphandling 

I november 2015 lämnades besked från omsorgsnämnden i den aktuella 

kommunen, att avtalsperioden för den befintliga kommunala utföraren närmade 

sig sitt slut och innebar att offentlig konkurrensupphandling på serviceboendet 

skulle inledas. Processen med anbudsgivning från olika utförare startade. Den 17 

februari 2016 framfördes beskedet att en privat utförare vunnit upphandlingen. 

Befintliga utförarens uppdrag skulle därför enligt avtal avslutas den 31 januari 

2017 och all verksamhet skulle överlämnas till den privata utföraren från och 
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med den 1 februari 2017. Den nya utföraren ska leverera boendetjänsten under 

den avtalsperiod som är överenskommet med omsorgskontoret. Brukarna på 

serviceboendet intervjuades den 28 december 2016, det vill säga drygt en månad 

före verksamhetsövergången skulle träda i kraft. 

 

Syfte och frågeställningar  

 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att undersöka brukares perspektiv på en ofrivillig 

förändring i boendesituationen. Studien undersöker konsekvenser ur 

brukarperspektivet i den specifika kontext som uppstår efter att en offentlig 

upphandling av boendetjänster skett och ett nära förestående utförarbyte och 

verksamhetsövergång väntar.  

 

Frågeställningar:  

 Hur upplever brukare med lindring intellektuell funktionsnedsättning den 

process som följer efter en offentlig konkurrensupphandling av sitt 

befintliga serviceboende? 

 Vilka tankar uttrycker brukare med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning om den kommande verksamhetsövergången? 

Tidigare forskning 

Forskningen är begränsad i ämnet offentlig upphandling och har främst fokuserat 

på ekonomiska och juridiska faktorer. Hansson (2011) har sammanställt en 

forskningsöversikt över de erfarenheter som finns dokumenterade kring 

konkurrensutsättning och menar att tidigare forskning huvudsakligen beskriver 

ekonomiska analyser som utgår ifrån att verksamheten ska drivas till så låga 

kostnader som är möjligt och där kvaliteten är oförändrad efter 

upphandlingsprocessen. Forskningsöversikten visar att svenska studier fastslår att 

kostnadsbesparingar har gjorts i samband med upphandlingar. Hansson (2011) 

säger samtidigt att dessa besparingar ska tolkas med stor försiktighet eftersom 

upphandlingarnas alla indirekta kostnader och omställningskostnader inte räknats 

in i uträkningarna. Därtill konstaterar Hansson (2011) att det saknas forskning om 

mänskliga värden, kvalitet och utveckling kopplad till offentlig upphandling.  
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Offentlig upphandling av verksamhet 

Konkurrensutsättning på verksamheter inom vård och omsorg utgår ifrån LOU, 

lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091), enligt den så kallade 

entreprenörsmodellen.  Entreprenörsmodellen beskriver Hansson (2011) som en 

modell där ansvaret delas upp mellan beställaren som i detta fall är kommunen 

och utföraren vilket är den som vinner upphandlingen och kan utgöras av både en 

kommunal eller privat aktör. Beställaren har fått beställaruppdraget enligt 

politiska beslut av ansvarig nämnd. Beställaren ansvarar för att formulera 

kravspecifikationen inför en kommande upphandling där kvalitetsnivå, 

utformning och innehåll av den omsorgsverksamheten som berörs framgår, så 

utförarna kan lämna in adekvata anbud. Utförarens ansvar är att operativt utföra 

det som framställts i kravspecifikationen under den period som det tidsbundna 

överenskomna avtalet gäller med beställaren (Hansson, 2011).  

 

Att marknadsanpassa styrmodellen av kommunens verksamhet och 

konkurrensutsätta verksamhet genomsyras av grundtanken att den mest lämpade 

utföraren ska få uppdraget så kunden ska främjas på bästa sätt och kommunen ska 

få så mycket omvårdnad som möjligt för sina pengar. Arnek (2011) beskriver 

vikten av att utforma utförliga kravspecifikationer så de bidrar till att identifiera 

aktualiserade beskrivningar av lämplig standard på den kvalité och service som 

beställaren efterfrågar. Kontroll ska ske att den vinnande utföraren sedan levererar 

det som lovats enligt anbudet (Hansson 2011). Utföraren, både privat och 

offentlig, förväntas att ha ett konkurrerande förhållningssätt, med förståelse av att 

de alltid är utbytbara (Berlin 2006). Ur konkurrenssynpunkt innebär det att 

medtävlarna målmedvetet måste anpassa sig efter den mest effektiva utföraren 

och på så sätt kommer kvaliteten ständigt förbättras (Berlin 2006).  

Petersen m.fl. (i Hansson 2011) konstaterar i en internationell översikt att 

forskningen är otillräcklig och att det saknas systematisk kunskap om vilka 

konsekvenser som följer en konkurrensutsättning. Hansson (2011) fastställer att 

forskningen är enkelriktad och outvecklad om offentlig konkurrensupphandling. 

Brukarens röst 

Studier där personer med intellektuell funktionsnedsättning själva fått uttrycka sin 

upplevda tillvaro finns desto mer representerat i forskningen. Jag väljer att nämna 

en studie som genomförts på Irland ”Voices of students with special educational 

needs” av Prunty, Dupond och Mcdaid (2012). Där vikten av att direkt tillfråga 

de personer som berörs framhålls. I detta fall belyses elever i behov av särskilt 

stöd som främst är de som berörs av skolans utformning och innehåll men 
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ofrivilligt inte fått möjligheten att vara delaktiga i utformandet. Studien menar att 

elevernas åsikter behöver tas i beaktande vid kommande utformning av 

lagstiftning, policy och insatser på landets skolor för barn i behov av särskilt stöd. 

Forskarna i studien drar slutsatsen att skolpersonal och beslutsfattare i större 

omfattning behöver ge eleverna möjligheten att göra sin röst hörd för att kunna 

påverka utformandet av det som berör dem själva. På så sätt tror forskarna att 

inkludering, trivsel och bättre skolresultat ska kunna uppnås.  

Därtill vill jag framhäva en svensk studie av Kåhlin (2015), ”Delaktighet (även) 

på äldre dar – åldrande och delaktighet bland personer med måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning som bor på gruppbostad”. Studien bygger både på 

deltagande observationer och semistrukturerade individuella intervjuer med 

intellektuellt funktionsnedsatta brukare, men också med personal på boendet. 

Studiens resultat visar att det finns differenser mellan hur brukarna och 

boendepersonalen definierar och erfar hur det är att åldras på ett gruppboende. 

Åldrandet ses enbart som ett fysiskt fenomen av personalen. Medan brukarna med 

måttlig intellektuell funktionsnedsättning beskriver sitt åldrande på ett mer 

mångdimensionellt sätt. Skillnaderna i grundsynen på åldrandet innebär att 

brukarna inte får det stöd de behöver av personalen. Studien visar vidare att det 

inte ges utrymme för att ge stöd till att uppnå delaktighet för brukarna eller samtala 

kring åldrande i den vardagliga kontexten på boendet. Anledningen menar Kåhlin 

(2015) är att personalen inte förstått att de definierar åldrande på ett annat sätt än 

brukarna och därmed inte sett det som en aktuell fråga att ta upp på boendet. Det 

saknas med andra ord kunskap om brukarnas perspektiv då ingen tidigare har 

frågat. Men det saknas också diskussioner och arbetsmetoder kring ämnet på 

arbetsplatsen.  Resultaten visar även att det finns behov av att utforma politiska 

strukturella riktlinjer för hur gruppboenden kan utveckla arbetssätt så personalen 

kan möta upp varje unik brukares behov på ett bättre sätt.  

 

Slutligen väljer jag att referera till en studie genomförd av Berntsson (2001) 

”Förskjutna horisonter – livsförändring och lärande i samband med 

synnedsättning eller blindhet” som beskriver hur livsvärlden förändras i och med 

tillkomsten av en ofrivillig funktionsnedsättning. Jag vill lyfta fram den 

förändringsprocess som Berntsson beskriver som ett brott i livet och som är en 

förändring bortom egen påverkan. Studien handlar inte om intellektuellt 

funktionsnedsatta men har sin relevans utifrån den mellanmänskliga reaktionen 

vid en påtvingad förändrad livssituation. Studien beskriver att intervjupersonerna 

drabbas av ett brott i livet på grund av den uppkomna synnedsättningen och många 

av dem upplevde en traumatisk kris som följd av den nya situationen. Den 
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traumatiska krisen beskrivs vara av den grad att intervjupersonernas fysiska 

existens, sociala identitet och den basala tryggheten i deras tillvaro hotas. Den på 

djupet omvälvande händelse och nya livssituation som synnedsättningen innebar 

var intervjupersonerna i studien inte förberedda på, vilket orsakade en djup kris 

men också en förändrad identitet. Tidsperspektivet under den pågående krisen 

beskrivs i det akuta skedet som att intervjupersonernas föreställningsförmåga om 

en möjlig framtid var inskränkt och alla tidigare livsplaner grusades. Det tidigare 

inlärda sättet att relatera till sin omvärld fungerade inte längre. Studien visar på 

stadier av handlingsförlamning, bearbetning, nyorientering i det nya tillståndet 

och slutligen vändning i livet och en ny omformad framtidshorisont skymtar. Med 

hjälp av professionella, andra synnedsatta och nära anhöriga som stöd tillägnar 

sig intervjupersonerna nya livsstrategier. Dock beskrivs även de exempel på när 

professionella upplevts som ett hinder när bemötandet inte har tonats in på rätt 

sätt. Berntsson beskriver att individuella förmågor, inställningen till att ta emot 

andras stöd och individens förmåga att kunna förklara för andra vilka behov de 

har är framgångsfaktorer för att hitta nya strategier för att återerövra sina liv. 

 

Teori  

Som teoretisk utgångspunkt för uppsatsen har jag valt att utgå ifrån arbetslivets 

organisations- och förändringsteorier, människans sociala identitet och 

människans behov av känsla av sammanhang, KASAM.  

Förändringsarbete  

Arbetslivsforskning visar att organisationer som är stabilt, rationellt och 

permanent ordnade stärks för att nå utsatta förändringsmål (Orban, 2002). 

Edvardsson-Stiwne (1997) menar att graden av trygghet i den aktuella kontexten 

styr viljan och förmåga till förändring. Upplever den enskilda individen kontexten 

som trygg och säker ökar både vilja och förmåga. Upplevs kontexten däremot 

otrygg och osäker leder det till att fokus läggs på att bibehålla tradition och 

förutsägbarhet. Deming (2013) menar att människan i regel är rädd för förnyelse 

och förändringar och finner trygghet och lugn i det som är välbekant. Rädslan för 

förändring menar Demin (2013) kan bero på okunskap om innebörden av 

förändringen. Detta kan motverkas genom delaktighet i förändringsarbetet, då kan 

det som uppfattas som skrämmande bytas ut till att istället bli intressant och 

spännande (Deming 2013).  
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Förändringsarbete är en process som utgår ifrån att människan är rationell men 

det måste finnas ett grundläggande mål till att nå en förbättring med den planerade 

förändringen för att lyckas (Edvardssson-Stiwne, 1997). Varje stadie i en 

förändringsprocess menade Lewis (1947) innehåller olika grad av stabilitet, 

osäkerhet och turbulens och utgår ifrån att målet för förändringen är 

överensstämmande hos de inblandade. När sammansättningar och strukturer 

förändras i organisationen påverkar och förändrar det individernas relationer med 

varandra men också deras identitet. För att nå en framgångsrik förändring krävs 

ett långsiktigt systemtänkande, där förmågan att analysera och förstå hur alla delar 

i helheten påverkar varandra (Bergman & Klevsjö, 2002). De berörda i 

förändringsarbetet har alla olika erfarenheter, förmågor och motivation till 

förändringsarbetet och bidrar på olika sätt i förändringsprocessen (Nolan, 2007, 

Kaufman, A & G, 2005). Nolan (2007) menar att oberoende av olikheterna så kan 

och måste alla individer bidra till arbetet kring förändringen. Människors 

individuella förutsättningar, tidigare erfarenheter och kunskap medverkar till hur 

en förändring mottas och hanteras (Nolan 2007).  

Social identitet 

Hur en människa upplever sig själv och på vilket sätt hon upplevs av andra skapar 

människans sociala identitet. Identiteten är inte en och samma i alla kontexter utan 

består av flera delidentiteter som är kopplade till olika sociala och personliga 

roller och positioner beroende på sammanhang ((Trost & Levin, 2010). Med en 

stark social förankring med fler roller och fungerande relationer desto mindre 

stress och påfrestning upplevs och motståndskraften ökar vid olika former av 

förluster och motgångar (Nilsson & Waldemarsson 2009).  Låg social förankring, 

få delidentiteter och frånvaro av nära relationer har däremot en negativ verkan.  

 

En av alla identitetsroller uppfattas som dominant av omgivningen och blir till 

personens master status. Den master status en människa tilldelas blir personens 

sociala identitet vilket påverkar den sociala verkligheten (Trost & Levin, 2010). 

Personer med funktionsnedsättning får ofta sitt funktionshinder bedömt som 

master status av omgivningen Rydberg (2010). Människan har benägenhet att bete 

sig på det sätt som bäst stämmer överens med sin identitet eller den önskade 

identiteten (Arnold m fl. 2005). För att ha utveckla den sociala identiteten ska 

kommunikationens samspel fungera. För att lyckas i ett möte krävs att alla talar 

samma språk och använder det på samma konkreta sätt (Nilsson & Waldemarsson 

2009).   
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KASAM, känsla av sammanhang 

Antonovsky (2009) har utvecklat en teoretisk förklaringsmodell med faktorer som 

beskriver hur väl människor hanterar olika former av stressorer. Känslan av 

sammanhang, KASAM, definierar Antonovsky;    

 
”… är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga (2) de resurser som krävs för att man skall kunna 

möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav 

är utmanande, värda investering och engagemang” (Antonovsky 2009, Hälsans 

mysterium s.46).  

 

Antonovsky (2009) identifierar tre sammanlänkande delar i begreppet KASAM 

som han valt att benämna; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Graden 

av upplevd begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet menar Antonovsky 

(2009) avgör hur väl en människa upplever och hanterar olika former av inre och 

yttre stressorer. Vilket kan byggas upp genom livets återkommande erfarenheter 

som präglas av otvetydighet och delaktighet i att utforma resultatet. Därtill menar 

Antonovsky (2009) att det krävs en balans i under -och överbelastning i 

problemhantering.   

 

Begriplighet avser omfattningen av inre och yttre stimuli som upplevs 

förnuftsmässig och gripbar. Men även att erhållen information är ordnad, 

strukturerad och tydlig. Det vill säga att information inte ska upplevas kaotiskt, 

slumpmässigt och oförklarligt för att begriplighet ska kunna uppnås. Vid hög grad 

av känslan begriplighet upplever människan att stimuli som kommer kan 

förväntas vara förutsägbar. Det gäller även stimuli som kommer oväntat och 

plötsligt. Trots det oväntade och oönskade kan människan med hög grad av 

begriplighet förmå sig att ordna och förklara den (Antonovsky 2009). Grunden 

för delen begriplighet tillskriver Antonovsky förutsägbarheten. 

 

Hanterbarhet avser Antonovsky (2009) den grad av egen upplevelse av att det 

existerar resurser som står till personens förfogande och kontroll vilka ska 

användas i livets överösande stimuli. Det kan vara både den egna kontrollen men 

också det som kontrolleras av berättigade andra. Exempel på personer som kan 

utgöra en tillförlitlig källa är hustru/make, vänner, kollegor, läkaren med fler. Det 

som avgör om det är en berättigad källa är om personen känner att det är någon 

att lita på och kan räkna med. Vid känslan av hög grad av hanterbarhet upplever 

inte personen sig som ett offer eller att livet är orättvist även om stimuli och 

omständigheterna är utmanande. De tar sig an det som kommer med inställningen 
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att det är hög sannolikhet att utvecklingen kommer bli så bra som man rimligtvis 

kan förvänta sig. De hanterar det olyckliga som skett genom tillit till att klara sig 

och sörjer inte för alltid. Personer med låg grad av hanterbarhet hittar yttre 

förklaringar på stimuli och ser sig som en otursfågel som orättvist har drabbats av 

negativa saker och kommer fortsätta att göra det genom livet (Antonovsky 2009). 

Grunden för delen hanterbarhet tillskriver Antonovsky belastningsbalansen. 

 

Meningsfullhet, personer med hög grad av upplevelse av meningsfullhet ägnar 

sig stor del av sitt liv åt saker som har både känslomässig och kognitiv betydelse 

för dem. Gränserna för vad som är meningsfullt är flexibelt och kan snävas in eller 

utvidgas men kan aldrig utesluta livets oumbärliga känslor, personliga relationer, 

betydelsefull sysselsättning och existentiella frågor. Antonovsky (2009) menar att 

de med lägst känsla av meningsfullhet visar tecken på att inte ha något i livet som 

betyder särskilt mycket för dem. Eller att det finns det något i livet som upplevs 

som viktigt men då med innebörden som tyngande bördor och ej önskvärda krav 

som de egentligen hellre varit utan. Antonovsky (2009) benämner meningsfullhet 

som en känslomässig motivationskomponent. Vid hög grad av meningsfullhet 

upplevs de problem och krav som kommer i livets väg är värda att ges det egna 

entusiasmen, engagemanget och energin. Investeringen upplevs som en 

välkommen utmaning och inte som en belastning. Även när utmanande och 

olyckliga omständigheter sker i personens liv konfronteras det med en inre 

inställning om att söka mening i skeendet och att bidra med att göra sitt bästa för 

att komma igenom det med värdigheten i behåll (Antonovsky 2009). Grunden för 

delen meningsfullhet tillskriver Antonovsky delaktighet. När andra än personen 

det berör tar beslut och bestämmer, sätter upp reglerna och åstadkommer resultatet 

då förminskas personen till ett objekt.  Om detta sker upplevs livet likgiltigt och 

att vara utan mening. Människan behöver delta i delaktighetsprocesser och uppnå 

medbestämmande för att uppnå meningsfullhet.  

Metod 

Då min intension med studien är att fånga brukares individuella upplevelser kring 

en bestämd fråga valde jag att använda mig av kvalitativt metod. För att få vetskap 

om brukarnas subjektiva uppfattning genomförde jag individuella kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med fem brukare tillika 

intervjupersoner som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.  
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Metodologisk utgångspunkt  

Då studiens syfte är att undersöka brukares egna värden ur deras perspektiv valde 

jag att genomföra studien utifrån en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt 

vetenskapsteoretiskt grundantagande (Bryman, 2007b). Metoden fokuserar på hur 

intervjupersonerna uppfattar och tolkar verkligheten och forskarens uppgift blir 

att få fram informantens mening utifrån dennes perspektiv (Bryman 2007a). Jag 

har utgått från induktiv ansats och dragit generella slutsatser utifrån de enskilda 

mönster som studiens insamlade empiri visat (Fejes & Thornberg 2015). Enligt 

hermeneutiskt synsätt kan problem uppstå vid tolkning av det empiriska 

materialet om forskaren tar med egna värderingar, förkunskaper och 

referensramar om det som studeras används som utgångspunkt (Bryman 2007b). 

 

Analysen av empirin har inspirerats av fenomenologisk metodologisk ansats 

(Fejes & Thornberg 2015). Först analyserades den transkriberade empirin genom 

parentetisering, det vill säga ett försök att bortse från egna tidigare erfarenheter 

och förförståelse i analysen och sätta dem i parentes. Syftet var att genom tolkning 

fånga brukares upplevda livsvärld, formulera och förmedla denna förståelse. En 

process som utmanade förförståelsen för att försöka fånga brukarnas perspektiv 

på ett nytt sätt.  Livsvärldsforskningen utgår ifrån att forskaren förflyttar sig till 

den livsvärld de studerade befinner sig i och inkarnerar deras livssituationer med 

erfarenheter, uppfattningar och handlingar (Berntsson 2001). Analysen började 

redan vid transkriptionen genom lyssnandet och den skrivande bearbetningen av 

intervjuerna och fortsatte sedan med flera noggranna genomläsningar av 

materialet. Under läsningen antecknade jag stödord som jag uppfattade som 

viktiga för brukarna. Dessa ord antecknades för varje intervju och sammanfördes 

sedan med alla intervjuer, varpå jag identifierade att liknande ord eller innebörder 

återkom. Under den här den av bearbetningen övergick jag till att urskilja teman 

(Hussels 2007 B). De teman som var återkommande och utkristalliserades 

benämnde jag till; förkunskap, information, reaktioner, den nya utföraren och 

personalens betydelse. Sedan kopplades dessa teman och begrepp till teori, 

således är teorin en följd av den första delens analys och inte dess utgångspunkt 

(Bryman 2007 A).  

Semistrukturerade intervjuer 

Jag använde mig av öppna frågor utifrån en intervjuguide med teman, men följde 

inte samma frågor i alla intervjuer, utan anpassade ordning och följdfrågor utefter 

hur varje intervju fortskred.  Denna flexibilitet öppnar för nytillkomna och 

anpassade frågor (Bryman 2007A). De teman som fanns med i intervjuerna var; 
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förkunskap och information, brukarnas reaktioner, den nya utföraren, personalens 

påverkan. 

 

Kvale & Brinkman (2009) menar att en intervjusituation inte är ett samtal på lika 

villkor. Intervjuaren ingår i en asymmetrisk maktrelation och är medskapare till 

samtalet och har tolkningsföreträde på den berättelse som formas av 

intervjupersonen. Det är intervjuaren som bestämmer vilka teman som ska 

avhandlas och hur samtalet styrs. Detta behöver inte betyda att resultatet bli 

sämre, men forskarens medvetenhet om detta är av vikt och bör fundera kring 

vilka konsekvenser det kan få på forskningsresultatet (Wigg i Fejes & Thornberg 

2015). Intervjupersonerna har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, den 

förutsättningen för intervjutillfällena resonerar jag om under metoddiskussion. 

Urval 

Tillvägagångsättet inför starten var att jag tog kontakt med den aktuella 

kommunens Affärsområdeschef för LSS-verksamheter och frågade om det skulle 

ske några verksamhetsövergångar efter en offentlig upphandling under den 

närmsta tiden. Jag fick till svar att det var två verksamheter som skulle genomgå 

verksamhetsövergång och utförarbyte under våren 2017. Jag fick tillåtelse av 

affärsområdeschef och kontaktade därefter den verksamhetschef som ansvarade 

för dessa verksamheter och bokade ett möte. Där mottog jag information om de 

två olika boendenas olika kontexter och målgrupper. Jag valde därefter att 

koncentrera min studie på den verksamhet som är ett serviceboende där det bor 

personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Valet grundade jag i att 

insamlandet av empiri och genomföra intervjuerna torde förenklas av att 

intervjupersonerna har ett fungerande tal och språkförståelse då de är okända för 

mig. Med tillåtelse av verksamhetschef tog jag sedan kontakt med personalen på 

boendet och informerade om min studie, varpå ett besök på serviceboendets 

baslägenhet bokades in. Inför besöket informerade personalen alla på boendet om 

att jag skulle komma, mitt namn och att jag skulle informera om en studie som 

jag skulle genomföra. På så sätt fick alla brukare själva möjlighet att välja om de 

ville komma på informationsmötet. Till mitt besök kom sex stycken brukare.  

 

Vid informationsmötet presenterade jag mig för de närvarande brukarna och 

personal. Jag berättade muntligt om den planerade uppsatsen jag skulle skriva på 

universitetet och syftet med den. Under kvällen ställdes frågan om de ville delta 

på enskilda intervjuer med mig. Samtliga sex brukare som deltog vid mötet 

meddelade under kvällen att de ville delta i studien. Datum med schematider 

bokades in för när och var jag skulle intervjua vem.  
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Genomförande av intervjuerna 

På dagen för intervjuerna var en av de anmälda deltagarna sjuk så det blev 

slutligen fem personer som intervjuades. De fick själva möjlighet att välja om 

intervjun ska ske i deras lägenhet eller i ett av de allmänna utrymmena i 

baslägenheten. Två av intervjuerna ägde rum i deras respektive lägenhet och tre 

stycken i ett avskilt rum i baslägenheten. Under intervjun fanns endast jag och 

intervjupersonen närvarande, men personal som brukarna kände fanns att tillgå 

utanför rummet/lägenheten om behov skulle uppstå. Alla informerades muntligt 

på ett konkret och lättförståeligt vis i samband med intervjuerna om samtycke, 

frivillighet att delta, att anonymiteten är säkrad, möjlighet att avböja enskilda 

frågor eller helt avbryta intervjun. De fick mina kontaktuppgifter om de ville ta 

kontakt med mig efteråt. Jag meddelade också jag kommer att besöka 

serviceboendet för att delge innebörden av uppsatsen på ett anpassat 

populärvetenskapligt sätt till brukarna, när den är färdig och godkänd. Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant för att sedan analyseras. 

Samtliga inspelningar kasseras efter studiens färdigställande. 

 

Intervjupersonerna har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, vilket 

innebär att dessa personer har en begränsning av just sin intellektuella förmåga 

gällande abstraktionsförmåga, att tolka och förstå sig själv och sin omvärld på 

grund av sin hjärnskada (Kåhlin, 2015). Från att bandspelaren startades inleddes 

intervjun med lite småprat med varje person. Genom att inleda med kravlöst 

småprat kan en avslappnad situation mellan intervjuperson och intervjuare lättare 

skapas (Kåhlin, 2015, Prunty, mfl 2012). Intervjupersonerna visade en varierad 

förmåga till abstrakt tänkande och kommunikation (Kylén 1987) och därför 

behövde intervjuernas utformning och kommunikationsnivå anpassas till 

intervjupersonernas olika förmåga. Genomgående i intervjuerna ställdes följd - 

och kontrollfrågor för att säkerställa att jag förstått intervjupersonens mening och 

intension i det sagda (Prunty, mfl 2012).  Trots försök till anpassningar under 

intervjuer kan det vara svårt att nå den innersta kärnan och den egna uppfattningen 

hos en person som alltid befunnit sig i underläge och i en beroendeställning till 

andra under hela sitt liv (Kåhlin 2015).  För att brukarna skulle klara att hålla 

koncentrationen översteg ingen intervju 30 minuter. Ingen av intervjupersonerna 

hade fått mer information än någon annan och inga frågor var i förväg 

presenterade. Detta var ett medvetet val för att undvika att haussa upp 

intervjusituationen, syftet var att försöka skapa ett samtal mellan två personer. 
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Forskningsetiska förhållningssätt 

Trots genomtänkta förberedelser föreligger det risker med att närma sig 

frågeställningar som en person inte brukar samtala om. Det kan framkalla 

oväntade reaktioner då frågorna handlar om en aktuell livssituation som inte 

personen själv kan påverka och är därtill inte van att sätta ord på sina upplevelser 

(Kvale & Brinkman 2009).  När personen dessutom har en intellektuell 

funktionsnedsättning komplicerar det situationen ytterligare. Jag var mån om att 

alla intervjupersoner deltog på frivillig basis och inte upplevde en 

beroendeställning och kände sig tvungna att delta. Genom ett enkelt verbalt språk 

och med ett tillåtande kroppsspråk förminskade jag medvetet min position som 

annars riskerade att bli av en överordnad form. Genom det hoppas jag att beslutet 

om deltagandet var grundat av fri vilja och självständigt.  

   

Samtliga intervjupersoner fick muntlig information om studiens syfte, anonymitet 

och frivillighet att delta eller avbryta och hur de efter intervjun kan kontakta mig. 

Detta överensstämmer med Vetenskapsrådets (2011) grundläggande 

forskningsetiska principer. Då det är tämligen enkelt för utomstående att söka reda 

på vilka ställen som är aktuella för övergångar inom LSS-verksamheter den 

tidsperiod som min studie avser, har jag valt att inte beskriva varken brukare eller 

boendet grundligt. Inte heller kommer jag göra någon könsbestämning eller 

diagnosbeskrivning på intervjupersonerna i resultatets sammanställning. Detta 

som ett led i att skydda anonymiteten på intervjupersonerna.  

Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna. För att skydda 

informanternas rätt till anonymitet väljer jag att avkoda alla citat från 

intervjupersonerna och kallar alla endast IP, IntervjuPerson. Alla 

intervjupersoners uttalanden finns representerade i resultatet med likvärdig 

omfattning. Mig själv benämner jag som I, Intervjuare i resultatet. När 

intervjupersonerna hänvisar till personalen väljer jag att enbart skriva ut 

begynnelsebokstaven i aktuellt namn som avses. De teman som jag valt att dela 

in resultatet i är; förkunskap, information, brukarnas reaktioner, den nya utföraren 

och personalens betydelse.  

Förkunskap hos brukarna 

Övergripande kunskap om kommunens styrmodell med offentlig 

konkurrensutsättning kring idé, organisering och beslutsvägar visar ingen av 

intervjupersonerna sig ha kännedom om. På frågor om organisation och vad en 
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upphandling är för något, svarade samtliga IP att de egentligen inte visste vad det 

var. Men alla hade hört ordet och fått till sig att det är något som ska ske. På frågan 

om vem som bestämmer att det ska bli en upphandling hänvisade IP antingen till 

att det är kommunen eller att de inte visste vem det är.  

 

- Kommunen. …det är ju dom som vill att det ska bli ändring o sådär men dom fattar inte 

att det blir kaos, dom fattar ju ingenting. 

 

IP visst inte varför upphandlingar sker. Flera konstaterade att det handlar om 

pengar men kunde inte vidareutveckla eller förklara hur pengar är sammanlänkade 

med upphandlingar. Intentionen med entreprenörsmodellen, att den som är bäst 

lämpad både utifrån kvalité för brukaren och ekonomiskt värde för kommunen, 

har inte nått fram till IP. Information och kunskap kring förarbete med 

kravspecifikationer och anbudsförfarandet saknas helt hos IP. 

Informationen till brukarna i ett tidsperspektiv 

Den första informationen att det skulle bli en upphandling släpptes i november 

2015. Ingen av IP kan erinra sig att ha fått den informationen utan hänvisar till ett 

möte som personalen höll i baslägenheten den 16 februari 2016. IP menar att det 

var då information gavs att upphandlingsprocessen var avslutad och att en annan 

utförare vunnit upphandlingen. Den befintliga utföraren kommer lämna över 

skötseln av boendet den 1 februari 2017. Intervjuerna skedde den 28 december 

2017, alltså en månad före den planerade verksamhetsövergången. 

Intervjupersonerna intog ett allvarsamt uttryck när de återberättar om mötet. 

Någon beskriver att de som var där blev ledsna. 

 

- Det var personalen som berättade det… dom sa det här inför alla… vi hade möte.  

- Det var en dag som alla fick reda på det, vart lite ledsna… 

- De hade ett litet möte med oss o berättade om att gå över till xxx (den nya utföraren) 

- Var ett möte om det här.  

 

Följdfrågor ställdes på vad detta kommer ha för konsekvenser för boendet och 

dem själva. Flera menade att de inte visste vad som skulle hända på boendet i och 

med upphandlingen. Övervägande del av intervjupersonerna likställde den 

kommande förändringen med att personalen kommer sluta och bytas ut. Några 

blir konkreta och namnger och redogör för vilka som ska eller redan har slutat.  

 

- Att det är någon annan som ska ta över… Jag vet inte… 

- Eehhh jaa… att man förlorar o… personal! 

- Man byter personal! Det är dumt tycker jag! 
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- Att personalen ska försvinna. 

- J, S o A ska sluta… det är jobbigt! 

- Jag vet inte när de ska sluta, vet jag inte. A är kvar fortfarande vet inte när hon ska 

sluta. 

 

Brukarna beskriver att de blir oroliga över vad som ska hända och har dragit 

slutsatsen att det som främst kommer att hända är att personal ska sluta. De 

beskriver att personalen är betydelsefull för dem. Brukarna berättar om att det är 

personalen som ser och bekräftar dem och ger dem legitimitet att vara som de är 

med sina tillkortakommande. De förklarar att de känner sig lugna när de är med 

personalen och att de är deras trygga punkt på boendet.  

 

Efter det första genomförda mötet kan endast en IP dra sig till minne att ytterligare 

ett möte har ägt rum. Till det kallades även vårdnadshavarna till de boende att 

komma och ta dela av information. 

 

- Personalen berättade sen fick vi mamma och pappa dom kom. Möte andra föräldrar 

kom då också. 

 

På frågan om personalen brukar prata om den kommande övergången svarade 

samtliga IP ett klart nej, de brukar inte prata om det om IP själv inte tar upp ämnet. 

På följdfrågor kring hur IP kan nå information på egen hand visade sig att strategin 

var att fråga någon i deras omgivning så som personal på boendet/jobbet eller 

anhöriga. Ingen hade upparbetade strategier som att söka information via internet 

eller via andra samhällsfunktioner. Förändringen som brukarna ställts inför blir 

komplex då de inte har kunskap om varför upphandlingen sker, vad det kommer 

innebära och vilket förbättringsmål som är uppsatt med den. Upphandlingen 

innebär för brukarna så här långt in i processen att det är en förändring men inte 

en förbättring för dem som kund. 

 

Information om tidigare upphandlingar är knapphändig då endast en IP minns att 

det skett en gång förut. Men att vid det tillfället blev ingen förändring, utan den 

kommunala utföraren fick förnyat avtal.  

 

- Det här är första gången, ja, för förra gången så bytte dom ju inte liksom utan då blev 

det samma! 

 

Övriga IP menade att det inte varit någon upphandling förut. Vidare frågor på 

strukturer och skillnader mellan privat och kommunala utförare svarade samtliga 

IP att de inte visste något om det eller har egna erfarenheter av skillnader.  
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- Ingen aning! 

- Jag vet inte har ju inget att jämföra med så… så jag kan inte säga så mycket! 

 

En IP konstaterar att de hört namnet på den nya utföraren förut men utan att veta 

vilka de är. Kunskap saknas kring skillnader mellan privat och offentlig utförare 

hos brukarna, vilket skapar osäkerhet och oklarheter om den nya situationen utan 

att kunna påverka den. Låg grad av begriplighet i skeendet uttrycks då de upplever 

att beslutet känns oförklarligt. Någon hänvisade till att personalen vet och att jag 

kan fråga dom. Ingen uttryckte att de visste vem på kommunen de skulle ställa 

sina eventuella frågor till om upphandlingen och den kommande 

verksamhetsövergången.   

 

Brukarnas reaktioner 

Brukarnas reaktioner när informationen om upphandlingen delgavs dem 

varierade. Gemensamt för alla är att de beskriver att de inte har någon känsla av 

varken begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet. Tillvaron är inte längre 

förutsägbar och innebär att stressoren är för stor för att kunna hanteras rationellt. 

Flera IP uttryckte att de reagerade med ilska, sorg och bestörtning. 

 

- Jag bara ropade, katastrof! Vad ska dom göra?  

- Faan vi fick bakslag sa jag bara, vi vart ju jätteledsna vart vi ju! 

- Asjobbigt för jag vill inte bli av med personalen! Dumma xxx(den nya utföraren) sa jag! 

- Kommer inte ihåg… blev rädd att personalen skulle försvinna. 

 

Önskan att det inte ska bli så som personalen berättar är överensstämmande med 

alla IP. Ingen vill att beslutet ska verkställas. Flera IP hade ståndpunkter de skulle 

vilja framföra till ”de som bestämmer” men visst inte vem som skulle kunna vara 

mottagaren av deras åsikter. 

 

- Varför gör dom så här mot oss?! 

- Sluuuuta med upphandlingar skulle jag säga! 

- Dom bara förstör o ändrar på saker som fungerar o så blir det bara oroligt och rörigt 

för oss som blir inblandade hela tiden! 

 

Starka känslor med förtvivlan och frustration uttrycker samtliga IP. De beskriver 

bland annat ledsenhet, handlingsförlamning och oro. Flera beskriver hur de gråter 

och får fysiska reaktioner som ont i magen och sömnsvårigheter. Någon reagerar 

med att sluta sig, någon pratar med sin mamma, någon pratar på jobbet. Någon 

beskriver att de upprepar och ställer samma frågor om och om igen till personalen 
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som inte har några svar. Vilket resulterar i en mängd obesvarade frågor med 

ihållande vanmakt och vilsenhet som innebär en mycket låg grad av begriplighet.  

 

- Ledsen inombords, kunde inte sova, kunde ingenting… 

- Inte bra! Man fick ont i magen, jag visste inte hur det skulle bli med personalen eller 

någonting!  

- Jag var ledsen och orolig och gick o frågade – Vem ska vara kvar? -Vem ska vara kvar? 

Jag frågade hela tiden! 

- Ja, inombords… känns i hjärtat för mig är det. 

- Nej inte till personalen men jag sa det på jobbet, jag sa att det är ju upphandling… ja 

vi vet sa dom… dom sa att det kommer ordna sig! Det blir lättare när du får veta vilka 

som får vara kvar. 

- Jag har sagt till en personal att jag är orolig. 

 

Intervjupersonerna beskriver med olika exakthet att de genomgått olika stadier av 

stabilitet, osäkerhet och turbulens under året som gått vilket kan liknas med en 

traumatisk kris. Någon beskriver att det var jobbigt först, sen blev det lite lugnare 

i och med att tiden gick men nu när övergången närmar sig blossar de starka 

olustkänslorna upp igen. Flera av intervjupersonerna kan inte återberätta om den 

långa tiden som upphandlingsprocessen pågått. Någon avböjer att svara med 

hänvisning att hen inte vill återuppleva de hemska känslorna igen som kom i 

början av processen. 

 

- Nej, jag vill inte ens tänka på det… 

- Nej, bara först… dom (personalen) har sagt att jag ska tänka på annat, då har jag gjort 

det. … Nu känns det bara konstigt. 

- Det är lugnt nu i alla fall, ja, det är lugnare nu faktiskt… nu är det stabilare faktiskt. 

 

Vid flera tillfällen under intervjuerna vända sig intervjupersonerna till 

intervjuaren och ställde samma fråga som de själva fått för att söka svaret.  Vilket 

kan uppfattas som en inarbetad strategi hos IP att ställa deras egna frågor till en 

för dem berättigad annan om det obegripliga. Flera av intervjupersonerna gav 

genomgående korta svar och hade svårt med att vidareutveckla svaren utan 

återupprepade det första de sagt trots följdfrågor. Vid flera tillfällen fick 

intervjuaren ändra frågeställningen då den tolkades bokstavligen av 

intervjupersonerna och svarade i och med det inte på den avsedda frågan. När 

frågor som ställdes blev för svåra valde de flesta intervjupersonerna att sitta tyst 

och inte svara alls.    
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Den nya utföraren 

Alla IP berättar om att den kommande nya chefen ”J” från den nya utföraren har 

varit på hembesök hos dem. Vid det tillfället har anhörig och ibland godman varit 

närvarande förutom brukaren själv.  

 

- Ja, hon kom hem till mig här o vi pratade o hade jättetrevligt o vi hade fixat fika mamma 

o jag… Så hon skulle känna sig lite hemtam. 

- J som är ordförande för xxx (den nya utföraren) var hemma hos mig och pratade med 

mig.  

 

Viljan att återfinna det trygga och välbekanta var stor och IP letade efter svar hos 

nya chefen för att denne skulle verka för att bibehålla befintliga strukturer så långt 

som var möjligt. De frågor som IP kan minnas att de pratade om vid hembesöket 

var av praktisk organisatorisk karaktär som scheman, ersättningar, personaltäthet 

och andra personalfrågor. De frågor de själva hade framfört handlade om 

kommande aktiviteter.  

 

- Ja, vi pratade lite om o jouren skulle vara kvar o sådär o det var ju skönt att de inte 

ändrar så mkt på grejer.  

- Hon sa att de skulle göra ett schema för personalen så det skulle gå ihop o så. 

- Ja, mamma ville veta om det skulle vara bemannat på natten o så o dä, eftersom jag 

behöver... om jag blir orolig på natten att jag kanske kan få hjälp o så… det behöver 

vara nån här då.  
- Jag frågade om de gör såna där resor ”Häng med på party1”, det gör de ju. 

- Sen frågade jag om vi skulle få åka på den där resan ”häng med på party” resan. Det 

skulle vi få åka på det var jättekul så då fick hon en kram av mig! 

 

Därefter ställdes frågor om det som kommer ske. Alla IP visade svårigheter att 

svara på frågor eftersom de inte visste något om hur framtiden skulle se ut. Ingen 

kunde heller föreställa sig hur det kommer bli den dagen övergången sker. Flera 

svarade ingenting på frågan utan satt tysta. Hela processen som fortskridit har 

genomsyrats av att brukarnas delaktighet och påverkansmöjlighet inte funnits. 

Beslut är tagna över deras huvuden och de vet inte hur de skulle kunna påverka 

beslutsfattarna. Någon konstaterade att de inte vet vilka som kommer efter att de 

i personalen som ska sluta har lämnat sin tjänst. Hur och när de ska få information 

om det som kommer visste ingen. 

 

- Dom nya vet jag INGET om! 

- Det är väl J som ska börja… hon är chef för xxx (nya utföraren), det är väl hon som ska 

fixa? 

                                                 
1 Viking Line, Cinderellas årliga specialkryssning för funktionsnedsatta, författarens kommentar. 
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- Vi vet ju inte vilka de är! 

- Vet inte vilka det blir, det vet jag inte! 

 

IP visade på svårigheter att kunna föreställa sig hur framtiden skulle bli. Strategier 

på hur IP ska förhålla sig till den kommande förändringen ser olika ut. Några kan 

reflektera över den kommande förändringen och uttrycker ett visst mått av tillit 

till att det kommer bli bra medan andra inte kan svara på några frågor om det som 

väntar.  

 

- Dom har bara sagt det ena är privat o det andra kommunalt bara så men… bara det 

blir vettig personal, personalen är viktig… att det funkar. 

- Jag vet inte, men det får man väl ta som det blir, blir det jobbigt får man ta det som det 

blir som det är liksom. 

- … nu väntar man bara på att det bara ska bli, ja att det får bli som det blir.  

 

Upplevd förståelse och delaktighet i förändringsprocessen har uteblivit och IP 

uttrycker att de har resignerat kring meningen i det som sker men också sin egen 

betydelse och påverkansmöjlighet, detta för att bibehålla sin egen värdighet. 

Personalens betydelse för brukarna 

Under intervjuerna återvänder alla IP återkommande till personalens betydelse för 

dem. Den ovisshet som råder över vilka som ska sluta och när i så fall återkommer 

under intervjuerna. Samtliga IP förklarar att de frågat hur det ska bli men att de 

övervägande fått oklara besked under lång tid. Personalens obeslutsamhet om de 

ska stanna i kommunen eller gå med i övergången har pågått sedan ett år då 

beskedet om upphandlingen utfall kom.   

 

- Dom svarade bara – vi vet inte än, vi har inte bestämt oss. O jag bara snälla bestäm er! 

- Men det här att dom inte kunnat bestämma sig och gått o tänkt o tänkt på vad dom ska 

göra och sen inte sagt o sen tänkt fram o tillbaka att neej det blir inte bra. 

- Dom sa bara jag vet inte, det blir man ju inte lugnare av precis liksom! 

 

Brukarna hänvisar till att den tidigare strukturen med stabilitet i personalgruppen 

förändrades från att den kommande övergången blev känd. Då flera i 

personalgruppen började prata om de ska stanna i kommunen eller gå med till den 

privata utföraren. Den tidigare upplevelsen av ett ömsesidigt samspel mellan 

personal och brukare kom i gungning. I och med att detta resonemang förs in på 

boendet förändras både tillvaron och relationerna mellan brukare och personal. 

Hur personalen berättade för IP att de tänkt och sluta varierade mellan både person 

och IP. Någon IP tog mod till sig och frågade själv andra fick beskedet i 

baslägenheten och någon annan när de var själva med personal i sitt hem. 
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Beskeden mottogs med olika individuella reaktioner. IP uttrycker att trots tråkiga 

besked att flera kommer att sluta är det ändå bättre att få veta hur det ska bli än att 

vara kvar i ovissheten. 

 

- Jag passade på när jag var själv med personalen o fråga o fråga. 

- Det var ett möte jag, H, mamma och G, då sa G att hon skulle sluta. Ledsen! Det kom 

sen efter och jag grät i mammas armar, blev jätteledsen. 

- På ett planeringsmöte som vi hade att dom skulle stanna o då vart jag överlycklig. Då 

behövde jag inte bekymra mig!! 

- Det för skönt att höra att dom bestämt sig, även om det är tråkigt att de ska sluta!  

 

På frågor kring varför personalen ska sluta uttrycker flera IP att de inte vet varför. 

Någon annan gissar att det beror på pengar, arbetsvillkor eller att de inte vill jobba 

privat.  

 

- Jag vet inte!!! 

- Neej, det är pengarna och tiderna schemat, tror jag. 

- Bara för xxx ska ta över… dom vill inte vara kvar då 

- Dom har sagt att dom vill va’ kvar i kommunen har dom sagt. 

 

Oklara besked om varför personal egentligen kommer sluta kan innebära att 

utrymme ges till att skuldbelägga sig själv till att vara en av orsakerna till varför 

personal väljer att avsluta sin tjänst på boendet.  Variationer i grad av hanterbarhet 

uttrycks beroende på om sin egen kontaktperson ska vara kvar eller sluta. Någon 

uttrycker lättnad att dennes kontaktpersoner ska vara kvar, någon annan sörjer att 

det är just dennes kontaktpersoner som ska sluta.  

 

- Det känns jobbigt men jag har kvar mina favoriter … känns skönt att dom är kvar i alla 

fall… 

- (Suckar ljudligt)… Det är fyra som ska vara kvar o tre ska sluta o en som jag tycker 

väldigt, väldigt, väldigt mycket om! G ska sluta och det är tråkigt! 

- Jag har haft A och G, men dom ska ju sluta… jag får se vem det blir… jag har inte 

frågat vem det blir. 

- Jag har M och S… men jag har inte hört någonting från M om hon ska vara kvar men 

önskemålet var att hon skulle bli min kontaktperson.  

 

Olika personal har olika betydelser för alla IP. Individuella relationer har genom 

åren skapats som IP värdesätter och vill behålla. Någon beskriver ett 

drömscenario där en personal som slutat skulle komma tillbaka en dag och 

överraska. 
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- Hon hade en sak med mig faktiskt, biokväll. Sån där lyx, nu rädd försvinner nu, det var 

vi som gjorde det, nu blir det borta. 

- … favoriter eller kanske inte favoriter men dom kommer ofta till mig…  

- Jag gillar M… man kan sitta och prata med henne o så. 

- Jag har drömtanke att hon står där en tisdag när jag har städ att hon står utanför mig, 

bara att hoppas!! 

 

Alla IP har erfarenheter av tidigare personalbyten från skolan, daglig verksamhet 

och boendet och beskriver det som långa processer innan de upplever trygghet 

och tillit till den nya. Personalen visar sig ha stort inflytande på brukarna och utgör 

en tillförlitlig källa som kan bidra till att upplevd kontroll av tillvaron. Olikheter 

i strategier och tidslängd beskriv i förmåga att ta till sig nya personer. 

 

- Man måste lära känna nya personal och det tar väldigt lång tid, inte på två dagar 

precis! För att få förtroende för dom. 

- Andra här vill vara själva och vill liksom inte öppna sig så mycket för personalen… det 

beror på vem man är… men då får de väl skicka in dom nya till mig! 

 

Det stora personalbytet innebär oklara besked på hur tidigare stabilitet och mål 

för boendet och brukarna ska kunna bibehållas. IP uttrycker oro för hur framtiden 

kommer att se ut. IP menar att det är tråkigt att så många ska sluta och någon 

uttrycker oro för hur den nya personalen ska kunna jobba bra tillsammans. 

 

- … att det är halva personalstyrkan som bara försvinner… tråkigt är det! 

- Nu gäller ju att den andra personalen att den nya personalen så det inte blir tjafs där 

direkt! Så de kan komma överens! 

 

På frågor vad som är viktigt på boendet framkommer att personalen ska vara snäll 

och bry sig om den enskilda. Det är viktigt att vara omtyckt av personalen och 

därmed få sin identitet bekräftad av en tillförlitlig källa.  

 

- Snälla, trevliga, omtänksamma… 

- Är det viktigt att personalen tycker om dig? (I) - Ja det är det, det gör dom! (IP)  
 

Diskussion 

 

Över ett år har gått sedan brukarna nåddes av informationen att upphandlingen 

var avslutad och resulterat i att serviceboendets utförare ska bytas ut. 

Verksamhetsövergången ligger en månad fram i tiden när intervjuerna genomförs 

och brukarna beskriver att de gått igenom en på djupet omvälvande händelse och 

skildrar en kaotisk tid som kantats av frustration och oro. Brukarnas reaktioner är 
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av den grad att jag jämställer det med en traumatisk kris. Berntsson (2001) 

beskriver i sin studie den förändringsprocess som hon kallar ”ett brott i livet” där 

individen själv inte är förberedd på förändringen eller kan påverka det som sker 

kan innebära en traumatisk kris, om det hotar individens fysiska existens, sociala 

identitet och basala trygghet.  

  

Upphandling som förändring  

Förkunskap och förståelse menar Nolan (2007) är två komponenter som påverkar 

motivationen att ta till sig en förändring. Brist på kunskap om varför en förändring 

sker och vilka förbättringsmål som är uppsatta försvårar förståelse för 

förändringsprocessen (Edvardsson-Stiwne 1997). Den förändringsprocess som 

brukarna befinner sig i är en för dem ofrivillig och går inte att välja bort. En 

förklaring på de känslouttryck som brukarna beskriver med oro och frustration 

kan vara att brukarna inte fått tillräcklig eller kunnat tillgodogöra sig den givna 

informationen om upphandlingsprocessen. Bristfällig information men också 

oklara förbättringsmål, avsaknad av förkunskaper och tidigare erfarenhet om 

förändringens innebörd bidrar till brukarnas motstånd till förändringen. Brukarna 

påverkas i djupet och kan inte handla rationellt eller använda sina fulla potential 

och egna förmågor för att förstå och hantera det som sker.  

 

I ett försök att förstå det som sker, jämställer brukarna förändringen med en 

försämring. Den främsta konsekvens som brukarna framhåller som en försämring 

är att de inte vet vad som kommer hända och att delar ur personalen ska eller 

kommer sluta och nya för dem okänd personal ska börja. Att det är en privat 

utförare som ska ta över lägger ingen av brukarna någon större vikt vid, det är av 

underordnad betydelsen i relation till att känd personal ska sluta. Brukarna saknar 

insikt och kunskap och delar inte uppfattningen som Hansson (2011) beskriver i 

styrmodellen för konkurrensutsättning; att utförare är utbytbara och att den som 

är mest lämpad utifrån kravspecifikationen med kvalité för brukaren och 

ekonomiskt värde för kommunen, ska vara den som utför verksamheten. Det är 

ett betydande glapp mellan brukarnas tolkning av verkligheten och kommunens 

intension med offentlig konkurrensutsättning av verksamheter. Deming (2013) 

menar att målet med en förändring måste överensstämma med kundens nytta och 

behov för att bli lyckosam annars uppfattas den som en försämring. 

 

Brukarna i studien är en del av samhället som medborgare men samtidigt kund 

och mottagare av en verksamhet som utföraren ska producera. De har till synes 

två olika roller i en upphandling. Entreprenadmodellen som upphandlingsprocess 
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utgår ifrån förutsätter att relationerna mellan alla delroller fungerar (Berlin 2006). 

Enligt LSS-lagstiftningen ska brukarna ha tillgång till full delaktighet i 

samhällslivet och ha inflytande genom med- och självbestämmande (Lag 

1993:387). Kravspecifikationen ska vara utformad på ett sätt som 

överensstämmer med kundens behov (Nilsson, m.fl, 1999). Brukarna beskriver 

med sina ord att de inte upplever att det gedigna lagstödet har fungerat i 

verkligheten.  De uppfattar inte att de varit delaktiga i processen utan menar att 

alla beslut är tagna över deras huvuden av andra för dem okända. Känsla av 

delaktighet i en förändringsprocess bidrar till att skingra rädsla för det nya och 

okända (Deming 2013). Brukarna har därtill varken egen kunskap eller strategier 

för hur de skulle kunna kontakta eller påverka beslutsfattarna i för dem viktiga 

fråga. 

 

Jag menar att brukarnas upplevda konsekvens av offentlig 

konkurrensupphandling sett ur ett förändringsperspektiv är en process där inga 

beprövade förändringsteorier kring att skapa förståelse för det nya har applicerats 

till gagn för brukarna.  

 

Brukarnas upplevelse utifrån biologisk nivå 

Samtliga intervjupersoner har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning vilket 

medför kognitiva- och abstraktionsbegräsningar. Under intervjuerna visade det 

sig att alla hade problem med att tolka och förstå sin omvärld. Detta 

överensstämmer med Marc, J m fl (2016), Scharlock m fl (2010) resonemang 

kring de begränsningar som personer med intellektuell funktionsnedsättning har 

att just tolka, förstå och anpassa sig till sin omvärld. Då brukarna saknar tidigare 

kunskap och erfarenhet om upphandlingens förändringar, som för brukarna är ny 

information, ska tolkas och bearbetas uppstår direkta problem i deras 

tolkningsprocess. Jag uppfattar att brukarna inte fått upphandlingsförloppet 

förklarad för sig på ett sätt som möjliggör att de kan tolka och förstå den för dem 

nya informationen. Då förkunskapen var i det närmaste obefintlig i ämnet, kunde 

inte brukarnas kognitiva föreställningsförmåga fylla tomrummet genom att 

använda sig av tidigare kunskaper och erfarenheter. Förklaring till detta finns att 

hitta i Kylén (1987) som menar att det är en omöjlighet, eftersom det ligger 

bortom den intellektuella förmågan, förståelsenivån och abstrakta tänkandet. För 

att lyckas i tolkningsprocessen behövs en förklaring som är konkret, 

grundläggande och förenklad för att den ska bli begriplig (Kylén 1987). Den 

kommunicerade förklaring och beskrivning de fick av boendepersonalen av vad 

som kommer hända matchade inte deras förutsättningar.  
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För att stärka förmågan att tillgodogöra sig information måste kommunikationen 

fungera (Nilsson & Waldemarsson, 2009). Jag uppfattade att intervjupersonerna 

befann sig på olika nivåer av språklig förståelse och sätt att uttrycka sig. Graden 

av att svara och tänka analytiskt varierade till viss del men samtliga hade 

svårigheter att verbalt reflektera över det som hänt och att tidsbestämma när saker 

skett, vilket Kylén (1978) menar tillhör diagnosen intellektuell funktionsnedsatts 

förutsättningar. Utifrån inneboende kognitiva förmågor att förhålla sig till 

tidsrymder menar jag att det ställs överkrav på brukarna i detta sammanhang. De 

visade på svårigheter att organisera informationen de fått i det långa 

tidsperspektivet från besked till verkställande av beslut och kommande 

verksamhetsövergång. Att reflektera över egna reaktioner över tid kräver kognitiv 

abstrakt förmåga, vilket brukarna visade variationer på i förmåga. Språklig vaghet 

hos brukarna visade sig genom förhållandevis korta svar, svårigheter att 

vidareutveckla analyserande, svarade på frågor som tolkats ordagrant utan 

förmåga att tolka den egentliga meningen och frågor som blev för svåra möttes 

med tystnad eller ett ”ja” utan vidare förklaring. Kåhlin (2015) beskriver samma 

erfarenhet från hennes studie på brukare med intellektuell funktionsnedsättning 

och menar att de oftare än andra svarar ”ja” på frågor och tenderar det att tro att 

det endast finns ett korrekt svar på varje fråga. På frågor om hur måendet var i 

stunden som intervjun pågick var enklare att svara på och utveckla för brukarna 

på grund av att det uppfattades som bekant och konkret. Tankeprocesser som 

kräver abstraktionsförmåga kring något obekant har personer med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning ofta svårigheter med, medan reflektioner kring 

bekanta och konkreta ämnen fungerar (Marc, J m fl (2016), Scharlock m fl, 2010). 

 

Som biologisk konsekvens beskrevs även fysiska symptom av alla 

intervjupersoner. Flera berättade om ont i hjärtat, magen och någon nämnde 

sömnsvårigheter. De upplevde även oro, grubbleri, håglöshet och ledsenhet. 

Förändringsprocesser präglas av olika stadier av stabilitet, osäkerhet och 

turbulens (Lewis 1947). Brukarna beskriver att de upplevt en variation för hur de 

mått under det gånga året. Förklaringar till de kroppsliga besvären kan även 

förstås genom Antonovsky (2009) KASAM-teori som menar att om 

förutsättningar i omgivningens kontext ändras tvärt inte längre uppfattas som 

begripliga. Upplevelsen intervjupersonerna beskriver kan tolkas som en form av 

både yttre och inre stressor då information har presenterats, men den har upplevts 

som omöjlig att förstå eftersom den inte varit förutsägbar. Beredskapen för att 

manövrera tillvaron när informationen om upphandlingen gavs fanns inte hos 

brukarna, varpå de inte kunde ordna och förklara den för sig själva (Antonovsky 
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2009). Brister i tanke - och handlingsförmåga ger i sin tur brister att sortera de 

sinnesintryck som mottas (Kylén 1987), vilket brukarna visade. Brukarna har inte 

fått rätt anpassat stöd av omgivningen att sätta ord på upplevelsen och kompensera 

för sina kognitiva brister vilket kan vara betyda att den starka oron tar sig uttryck 

i kroppsliga reaktioner.  

Brukarnas upplevelser ur psykologisk nivå 

Förutsättningarna och strukturerna i boendemiljön har förändrats och kommer 

förändras ytterligare i och med verksamhetsövergången för brukarna, vilket de 

beskriver som en stark inre psykologisk oro. Jag menar att brukarnas reaktion kan 

liknas med en traumatisk kris då de uttrycker en så stark grad av psykisk påverkan. 

Berntsson (2001) beskriver i sin studie att de som drabbas av traumatisk kris gör 

det på grund av den nya situationen som uppstått då den basala tryggheten är 

hotad, de är inte förberedda på det som sker och står utan egen påverkan på den 

nya livssituationen.  Brukarna beskrev därtill en tillvaro där de inte vet vad som 

ska hända och att de inte heller kan föreställa sig hur det kommer bli. Brukarnas 

kraftfulla reaktioner på frågor om den kommande verksamhetsövergången kan 

tolkas som ett uttryck av rädsla, frustration och förtvivlan över att inte uppleva 

hanterbarhet i det som händer (Antonsovsky 2009). Svårigheten att tolka och 

förstå sin omvärld kan förklaras utifrån funktionsnedsättningens intellektuella 

nivå vilket i sin tur ger inre psykologiska effekter (Marc, J m fl 2016, Scharlock 

m fl 2010). Reaktionerna kan vara ett resultat av den uttryckta okunskapen men 

också på att de inte har någon förklaring på innebörden av förändringen och att 

de upplever att de inte är delaktiga i skeendet. Delaktighet menar Deming (2013) 

är en förutsättning för att ta till sig en förändring.  Brukarna visar att de inte på 

egen hand klarar att mentalt hantera förändringen och har inte fått det 

psykologiska stöd i processen som de hade behövt.  

 

Även på den psykologiska nivån kan jag se att den långa tidsperioden som 

upphandlingsprocessen pågått påverkar brukarna.  Utifrån individuella förmågor 

att hantera den tid som gått från besked om att en förändring kommer ske, till att 

övergången ska träda i kraft är cirka ett år. Det långa tidsperspektivet kan 

försvåras av den mentala kapacitet som brukarna har och vad tidsperioden fylls 

med är avgörande för upplevelsen. Tidsperspektivet under pågående kris 

beskriver Berntsson (2001) inskränker på individens föreställningsförmåga om en 

möjlig framtid då tidigare inlärda strategier att relatera till sin omvärld inte 

fungerade längre. 
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Hur väl en person kan hantera den stress som en förändring innebär menar 

Antonnovsky (2009) beror på egna inre styrkor och förmågor. Dammert (2013) 

menar att personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter till 

adaptiv förmåga. Vilket kan tolkas som att det för brukarna finns både en 

allmängiltig stressor på grund av den ofrivilliga förändringsprocessen samt en 

diagnosisk begränsning att anpassa sig till förändringen utifrån den lindrigt 

intellektuella funktionsnedsättningens nivå som de befinner sig på.  Brukarna 

uttrycker en låg grad av begriplighet i skeendet och upplever att beslutet känns 

oförklarligt. De förstår inte varför förändringen ska ske och kan därför inte heller 

hitta något meningsfullt i den (Antonovsky 2009). Detta sätter brukarnas mentala 

kapaciteter på prov då de förväntas att hantera den nya situationen. Brukarna 

uttrycker en önskan att de vill ha det som det alltid har varit. Människans 

medfödda rädsla för förnyelse och förändring medför en drivkraft att återfå inre 

balans genom det välbekanta (Deming, 2002). 

 

Brukarna tillskriver sig själva identitetstillhörighet i gruppen intellektuellt 

funktionsnedsatta och beskrev sina svagheter och vilka stödinsatser som de 

behöver av omgivningen för att uppnå en fungerande vardag. Att identifiera sig 

som intellektuell funktionsnedsatt innebär att anta en underordnad position med 

låg egenvärdering i förhållande till andra (Askheim 2011). De samlade 

svårigheterna som brukarna uttrycker i att hantera den ofrivilliga förändringen kan 

tolkas utifrån att intervjupersonernas liv generellt hade en låg känsla av 

meningsfullhet redan innan förändringsbeskedet och att de inte ägnade sitt liv åt 

det som var betydelsefullt. Brukarnas utgångsläge kan med andra ord ha varit lågt 

redan innan förändringsprocessen tog sin början. Antonovsky (2009) menar att 

det är graden av hur mycket av livet som ägnas åt det som är känslomässigt och 

kognitivt betydelsefullt avgör hur mycket meningsfullhet som upplevs. I och med 

beskedet om den kommande förändringen sjunker graden av upplevd 

meningsfullhet ytterligare vilket påverkar känslolivet starkt och de egna 

existentiella livsfrågorna utmanas. Brukarnas känslomässiga 

manövreringsutrymme uppfattar jag som begränsad och deras reaktioner kan 

tolkas som ett rop på hjälp till omgivningen. 

 

Brukarnas förutsättning att tolka sin inre mentala värld kan vara begränsad på 

grund av den lindriga intellektuella funktionsnedsättningen. Att förstå sig själv 

och andra genom mentalisering kan kompliceras när den intellektuella 

utvecklingen genomgås långsamt eller avstannar (Kylén 1987). Brukarna sökte 

upprepat svar från intervjuaren på frågor som ingen i deras närhet svarat på vilket 

kan tolkas som att tilltron till andra i omgivningen är större än till sig själv. Andra 
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än de själva uppfattas av dem ha företräde till information och kunskap. 

Förklaringar till detta kan finnas i Kåhlins (2015) resonemang om att brukarnas 

erfarenheter genom livet gör att de tror att det endast finns ett rätt svar på alla 

frågor.   

 

Brukarnas psykologiska behov har inte blivit bekräftade vilket befäster brukarnas 

känsla av att vara marginaliserade, att inte representera någon som andra lyssnar 

på.  Brukarna syn på sitt eget värde, självbild och identitet sjunker därmed 

ytterligare. Askheim (2011) menar att identifikation som intellektuell 

funktionsnedsatt innebär att anta en underordnad position. Som följd av det 

uppfattar jag att brukarna undervärderar sin egen betydelse genom att uppgivet 

resignera och ge upp i försöken att få fram sina behov och önskningar. När de inte 

får kompensatorisk psykologisk bekräftelse av dem som står dem nära, innebär 

det att de tvivlar på sig själva och tror sin inte vara lika viktig som andra. Istället 

omdirigerade brukarna sina känslor till personalen som inte vill jobba kvar. De 

skuldbelägger sig själva att personal väljer att sluta då de inte kan förstå eller fått 

andra skäl förklarade för sig. De upplever sig bli bortvalda som person och inte 

på grund av andra strukturella omständigheter. Detta kan förklara den uttalade 

ledsenhet som brukarna beskriver i resultatet. Genom den systematiska 

marginaliseringen lever brukarna upp till den underordnade roll som omgivningen 

satt på dem under lång tid. Jag kunde inte hitta något som balanserade upp 

upplevelsen av underläge hos brukarna. 

Brukarens upplevelse utifrån social nivå 

Sociala identitet bygger på gemenskap och ömsesidigt utbyte, när det finns blir 

den därmed trygg och stabil (Kaufman, A & G, 2005). En mångfald av olika 

kontexter och därmed fler sociala identiteter är något som Trost & Levin, (2010) 

lyfter fram som en framgångsfaktor för att skapa flertalet delidentiteter på och 

därmed nå en tryggare grund.  Brukarna beskriver att de tillsammans med 

personalen på boendet har skapat sin sociala vuxenidentitet och upplever ett 

ömsesidigt utbyte och trygghet tillsammans med dem. Då personalgruppen varit 

stabil sedan boendet öppnades kan gruppen ses som en stark social grupp där 

normer skapas och ett ömsesidigt utbyte pågår mellan brukare och personal. Den 

varaktiga kontext som personalen representerat är mycket viktig för brukarna. 

Brukarna uttrycker samtidigt att de har få andra sociala nätverk, få andra 

berättigade andra och få andra trygga miljöer. Brukarna nämner ett fåtal 

samtalspartners som de använder sig av i den livssituation de befinner sig i. 

Brukarna beskriver att de har inskränkta möjligheter att skapa flera sociala 

rolluppsättningar på som stärker självbilden. Inte heller har de många tillfällen där 
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olika former av sociala koder och normer kan prövas och utvecklas, utan de har 

en tämligen ensidig tillvaro som vilar på liknande grunder.  

 

Omgivande personer kan vara berättigade andra och därmed utgöra en tillförlitlig 

källa för individen som bidrar som resurs för att uppnå en upplevd kontroll 

(Antonsvsky 2009). Personalen visar sig ha ett stort inflytande på brukarna och 

utgör en tillförlitlig källa som har bidragit till att de tidigare upplevt kontroll på 

sin tillvaro. Det är viktigt för brukarna att vara omtyckt av personalen och därmed 

få sin identitet bekräftad av en tillförlitlig källa. I och med 

verksamhetsövergången kommer personal sluta och ny personal anställas. 

Medarbetare som arbetat tillsammans över tid utvecklar gemensamma normer och 

påverkar varandra genom ömsesidigt samspel (Kaufman, A & G, 2005). Att 

personal kommer bytas ut innebär ett avbrott i den trygga miljö med ömsesidigt 

samspel mellan personal och brukare som de tidigare upplevt. De kommande 

personalbytena innebär oklarheter för brukarna över hur den tidigare upplevda 

stabiliteten ska kunna bibehållas. Något som Orban (2002) menar är en viktig 

ingrediens för att uppnå kraftfulla relationer. 

 

Brukarna beskriver att de upplever en obeslutsamhet från personalen kring om de 

ska stanna eller gå i och med verksamhetsövergången. Detta överskuggar tillvaron 

för samtliga brukare. Känslan av obeslutsamhet och därmed osäkerhet riskerar att 

överföras till brukarna. Värdet som brukarna tillskriver personalen är betydande 

och de söker bekräftelse från dem på olika vis. Brukarna försöker med alla medel 

hålla sig fast vid den personal som ska sluta, fast de inte alltid är sina uttalade 

favoriter. Brukarna beskriver om hur de drömmer om att personal som ska sluta 

kommer att återvända till dem och spendera tid med dem bara för deras skull. 

Brukarna upplever en tydlig skillnad mellan sig själva och personalen och står 

därmed delvis utanför gemenskapen. Vilket även Kåhlin (2015) beskriver som ett 

fenomen i sin studie om upplevd delaktighet på sitt boende för äldre med 

intellektuell funktionsnedsättning. Där den tidigare starka tillhörigheten brukarna 

känt med personalen förändras och brukarna upplever sig vara bortvalda av 

personalen.  

 

Arnold (2005) menar att människan har en tendens att bete sig på det sätt som bäst 

stämmer överens med sin identitet eller sin önskade identitet. Intervjuerna visar 

tydligt att brukarna, som är de primära kunderna, inte upplever sig stå i 

handlingens centrum för upphandlingen och verksamhetsövergången. De visar 

istället sin solidaritet med personalen och fokuserar på deras ambivalens och 

känslor som de ställs inför. Därtill tar de ansvar för och fokuserar på att den nya 
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hittills okända personalen ska trivas med den gamla personalen. I och med dessa 

handlingar lever brukarna upp till omgivningens förväntning på dem att inta sin 

sociala identitet i en underlägsen ställning och varpå det ytterligare befäster den 

underlägsna positionen.  

 

Den gemenskap som personalen företräder kommer i gungning. Dels genom att 

de som ska sluta inte längre kommer finnas till hands som berättigade andra, men 

också genom att personalen inte pratar om förändringen med brukarna på det 

konkreta sätt som de behöver. Den sociala plattform och antalet berättigade andra 

som brukarna har blir ytterligare minskad i och med att några ur personalen 

avslutar sin tjänstgöring. Detta försvårar för brukarna att genom andra förstå det 

som sker och återfå kontroll. De övriga boendekamraterna ses inte som en 

stödjande faktor av någon IP. Detta trots att förhållandena dem emellan förblir 

oförändrade eftersom samtliga ska bo kvar efter verksamhetsövergången. 

Personalens betydelse i trygghetsskapande överstiger de övriga 

boendekamraternas. Vilket kan förklaras med att brukarna identifierar 

boendekamraterna med samma master status som dem själva, det vill säga som 

intellektuell funktionsnedsatt, och därmed representerar någon med låg 

trovärdighet och lågt egenvärde. Boendekamraterna sin emellan kan därmed inte 

kompensera och utgöra ett stöd för varandra. 

 

Det kommunikativa samspelet med personalen försvåras för brukarna då 

personalens strategi antingen var att prata enkelriktat om vilka som ska sluta och 

vem som ska vara kvar, eller alternativt inte prata alls om den kommande 

förändringen. Resultatet för brukarna av de strategierna är att det minimerar deras 

chans att förstå det som sker. För att ha en stabil organisation menar Orban (2002) 

att förståelse och kunskap om helheten minskar osäkerhet. Brukarnas reaktioner 

tyder på att personalen inte själva haft tillräcklig kunskap och förståelse för 

processen och därmed inte heller kunnat förmedla adekvat information till 

brukarna. Behov av kommunikation är gemensamt för alla människor och för att 

lyckas nå fram i samtalet krävs att alla talar samma språk och använder det på 

samma konkreta sätt (Nilsson & Waldemarsson, 2009).  Brukarna visade att de 

inte förstått den information som de fått till sig. Alla har talat samma språk men 

samtalen har inte konkretiserats på ett anpassat sätt så det har inte blivit förståeligt 

för brukarna. Brukarna har därmed systematiskt undanhållits tillträde till att 

tillgodogöra sig fakta och förståelse för processen från boendepersonal men också 

från hela den offentliga kedjan. Att inte få tillgång till en begriplig beskrivning av 

offentlig konkurrensupphandling kan ses som systematisk maktutövning och 

hegemoni av omgivningen. Detta tolkar jag inte som en medveten maktutövning 
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utan en konsekvens som uppstått av att brukarna och omgivningen definierar 

situationen olika och tolkar verkligheten på olika sätt. Bland annat utifrån 

förförståelse, tidigare erfarenheter och att de representerar olika roller i processen 

(brukare, förälder, personal, chef, politiker, mfl). Liknande resonemang framgår i 

Prunty mfl (2012) där studien pekar på att beslutsfattare på alla nivåer inom 

Irländska skolsystemet utövar hegemoni över barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Att leva med intellektuell funktionsnedsättning innebär att på flera plan skilja sig 

från övriga befolkningen (Fritzell & Lundberg 2001). Marginalisering, 

stigmatisering och andra diskriminerande handlingar uppstår av omgivningen 

(Grönvik & Söder, 2008, Goffman, 2009). Brukarna återkommer i sina berättelser 

till konsekvenserna av sitt upplevda underläge och utanförskap. Den bekräftelse 

de mottar från omgivningen motsvarar den upplevda egna låga självbilden. De 

beskriver sin maktlöshet och oförmåga att förändra sin situation och överlämnar 

det till andra att sköta om åt dem.  

Meningsfullhet och hanterbarhet 

Långvariga processer med ihållande vanmakt och vilsenhet i det som sker menar 

Antonovsky (2009) ger en låg grad av upplevd begriplighet. Något som brukarna 

beskriver sig ha upplevt under hela upphandlingsprocessen. Antonovsky (2009) 

benämner att hög grad av meningsfullhet upplevs problem som uppstår som värda 

att ge av sin energi till för att lösa. Den förändring som brukarna ställts inför 

uppfattar jag inte uppgår till en hög grad av meningsfullhet utan tvärt om. 

Brukarna upplever den kommande verksamhetsövergången enbart som 

meningslös, en belastning och olycklig omständighet som de önskar få ogjord. I 

enighet med Antonovskys (2009) resonemang om utebliven delaktighet visar 

brukarna på att de känner sig förminskade men anstränger sig ändå hårt för att 

göra sitt bästa i situationen för gå igenom skeendet med värdigheten i behåll.   

 

Vidare beskriver Antonovsky (2009) hanterbarhet som den grad av den egna 

upplevelsen av att det existerar resurser som personen förfogar över, antingen av 

egen kraft eller genom andra. Intervjuerna visar att det är brukarnas personal som 

till viss del balanserar upplevelsen av att det finns resurser till deras förfogande. 

Men det är dubbeltydigt då personalen samtidigt visar på att de har fullt upp med 

sia egna reaktioner och val på den kommande verksamhetsövergången. Därtill 

kommer tre av sju i personalen att avsluta sin tjänstgöring på boendet. Dessa 

aspekter bidrar till att det existerar en förminskad resurs för brukarna. Den sociala 

kontext med utanförskap, hegemoni, få delidentiteter och få nära relationer som 
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brukarna har upplevs inte vara tillräckligt trygg och stabil vilket bidrar till att inte 

kan hantera förändringen.  

Metoddiskussion 

Det finns begränsande faktorer med att intervjua personer med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. Det kan vara svårt att förstå och tolka intervjupersonernas 

individuella uttryck då kommunikativ vaghet förekommer (Kåhlin 2015). Detta 

försvåras ytterligare eftersom tidigare kännedom om individerna inte finns hos 

intervjuaren. Det bidrar också till svårigheter att hitta en passande nivå på 

intervjuerna när variation finns på abstraktionsförmåga. Intervjusituationen kan 

innebära att den med intellektuell funktionsnedsättning upplever att befinna sig i 

underläge i relation till intervjuaren som tillskrivs ha maktövertag.  

 

Genom att medvetet använda ett konkret, enkelt och fåordigt språk kan det ha 

bidragit till att meningssammanhanget för intervjupersonerna blev begriplig. Men 

svårigheter i tidsuppfattning och kommunikationsförmåga kvarstår då det är svårt 

att kontrollera om intervjupersonerna förstått den avsiktliga innebörden av frågan. 

Jag valde att inte använda bilder som stöd eller annat samtalsstöd under 

intervjuerna för att undvika att förminska någon då de aldrig använder sig av det 

annars. Detta beslut skulle jag ompröva inför eventuella liknande 

intervjusituationer, då jag tror att det skulle kunna ha varit behjälpligt. Främst för 

de intervjupersoner som hade svårt med tidsuppfattning, ordförståelse och kunna 

utskilja det som var viktigt för dem själva och vad som var viktigt för personer 

runt omkring dem. Öppna och reflekterande frågor om hur processen påverkar 

intervjupersonerna möttes till största delen av tystnad vilket försvårade 

intervjuerna med följdfrågor. Även här hade möjligen bilder eller annan form av 

samtalsstöd kunnat vara behjälpligt. En annan reflektion jag gör är att 

genomgående var det relativt korta ordfattiga svar som levererades som 

systematiskt efterföljdes av ögonkontakt som sökte bekräftelse från intervjuaren. 

Jag tolkade detta som att de upplevde sig befinna sig i en underordnad position 

och var angelägna om att leverera rätt svar. Jag försökte uppmuntrade allt de 

uttryckte och utstråla så lite av mina värderingar som möjligt men helt nollställd 

kunde jag inte göra mig.  

 

Under pågående intervjuer upplevde jag att det framkom mycket användbar 

information, men som sedan under transkriptionen inte gick att se på samma sätt 

som jag upplevt under intervjuerna. Genom att endast spela in samtalet och 

transkribera det sagda blev resultatet inte lika nyanserat som det skulle kunnat bli 

om jag istället valt att filma intervjuerna. Då skulle det icke verbala kroppsspråket, 
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så som tystnader, avisande och bekräftande blickar, ihopsjunken eller stolt 

kroppshållning, kunnat framträda och tolkats in mer i resultatet. Ytterligare en 

svaghet är att det enbart genomfördes en intervju med varje person. För att nå en 

ömsesidig tillit mellan intervjuare och intervjuperson och därmed ett fördjupat 

resultat hade det krävts att träffa personerna vid fler tillfällen. Då kanske en större 

öppenhjärtighet från intervjupersonerna och större kommunikativ träffsäkerhet 

från min sida hade uppnåtts. Även fler metoder som observationer och 

gruppintervjuer skulle kunnat ha använts som komplement. 

 

Då jag inte har en intellektuell funktionsnedsättning finns en risk att jag inte 

kunnat sätta mig in i intervjupersonernas perspektiv och tolka den egentliga 

meningen som de haft med sina svar. Kåhlin (2015) påpekar risken med att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning oftare än andra svarar ”ja” på 

frågor eller svarar så som de tror intervjuaren vill att de ska svara. Därtill tenderar 

det att tro att det endast finns ett korrekt svar på varje fråga. Detta kan kopplas till 

intellektuell funktionsnedsattas livloppsrelaterade erfarenheter med 

stigmatisering och marginalisering (Kåhlin 2015). Under analysen var jag 

medveten om detta och försökte tolka resultatet så kritiskt som möjligt utan 

idyllisering.  

 

Redogörelserna för sin livssituation och dess reaktioner brukarna beskrev under 

intervjuerna var slående homogena. Jag menar att teoretisk mättnad är uppnådd i 

denna studie då fler intervjuer inte skulle visat på ett annat resultat. Redan efter 

tre intervjuer var tendensen att de gav samma beskrivningar, vilket bekräftades av 

den fjärde och femte intervjun. Jag menar att fler intervjuer inte skulle fått fram 

mer än vad informanterna redan sagt och att resultatet och studien i och med det 

är generaliserbar. Jag menar att resultatet är generaliserbart inom andra 

brukargrupper än intellektuellt funktionsnedsatta då den utsatta positionen och 

ofrivillig förändring beskriver en mellanmänsklig reaktion som är giltig oavsett 

brukargruppstillhörighet. Det kan föreligga oklarhet i hur intervjupersonerna 

tolkade begreppen som användes under intervjuerna. Till exempel uttrycket 

”offentlig upphandling” kan ha tolkats olika av intervjupersonerna, men trots att 

de gjort det har svaren varit överensstämmande med varandra och därmed 

pålitliga. Det innebär en hög reliabilitet men garanterar för de skull inte hög 

validitet då det funnits risk att intervjupersonernas tolkningsförmåga skiftat. Då 

intervjuguide har använts har samma uttryck och ord använts till alla vilket stärker 

validiteten. För att uppnå hög validitet och hög reliabilitet ska alla led i processen 

vara precisa (Bryman 2007a). Att forskaren inte har en tidigare relation till 

intervjupersonerna stärker validiteten i detta sammanhang då de inte står i 
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beroendeställning till varandra. Alla delmoment i genomförandet är noga 

förklarade i studien vilket stärker reliabiliteten.  

Avslutande slutsatser och förslag 

Studien visar att brukarna hamnar i en komplex och mycket utsatt situation vid 

offentlig konkurrensupphandling av befintlig omsorgsverksamhet. Samhällets 

uppdrag är att skydda de som är svaga i vårt samhälle. Utifrån brukares perspektiv 

vid offentlig konkurrensupphandling utövar samhället stor maktutövning genom 

ett tvingande och ofrivilligt utförarbyte. Brukarna drabbas värre än andra då de är 

en marginaliserad grupp som inte kan göra sin röst hörd. De är medborgare som 

vem som helst men lyder parallellt under LSS lagstiftning (Lag 1993:387) som är 

ett utökat skydd för dem som riskerar att utsatthet. LSS lagstiftningen har ett 

tydligt fokus på att upprätthålla goda levnadsvillkor och rätten att leva som alla 

andra. Därtill framgår att omsorgen ska vara av god kvalitet, utvecklas och säkras, 

vara grundad på respekt för den enskildas självbestämmande och integritet. Jag 

har inte funnit något i brukarnas egna upplevelser som visar på att processen som 

en offentlig konkurrensupphandling innebär för brukarna tillgodoser LSS 

lagstiftningens intensioner.  

Studien visar att brukarna inte upplever sig vara rustade för den här typen av 

förändringsprocess utan hamnar i en traumatisk kris. Brukarna beskriver 

processen som en abstrakt, oförklarlig och omvälvande händelse som de helt 

saknade beredskap för och önskar få den ogjord. Den som är intellektuell 

funktionsnedsatt är redan innan en upphandling marginaliserad och stigmatiserad. 

I och med upphandlingens konsekvenser blir de än mer marginaliserade, vilket 

gör att avståndet till övriga samhället befästs ytterligare för brukarna. Brukarna 

får betala ett högt pris då deras basala trygghet, som hemmet utgör, ska genomgå 

en förändring som är bortom deras egen påverkan. 

Brukarnas perspektiv på en offentlig upphandling visar att de inte fått den 

stöttning som de hade behövt genom den stora förändringen, vilket har 

konsekvenser på deras mående.  Brukarna är inte rustade av egen kraft att hantera 

den ofrivilliga och oförklarliga förändringen. De har inte heller kapacitet att kunna 

förklara för sin omgivning vad de behöver för stöd för att må bättre. De 

genomgripande strategierna som brukarna använder sig av för att lindra sin egen 

oro är att inte tänka på upphandlingen eller att omdirigera sitt fokus, från dem 

själva till personalens välmående. En strategi som inte bidrog till att minska 

brukarnas känsla av att känna varken begriplighet, hanterbarhet eller 

meningsfullhet i det som sker.  
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Besluten kring upphandlingar tas enligt rådande struktur högre upp i den 

kommunala hierarkin, men det är personalen som blir budbäraren som ska 

förmedla information om den kommande förändringen till brukarna. Studien visar 

att det inte ges ett strukturellt utrymme för samtal och förberedelse för den här 

typen av förändring i boendets vardagskontext. Jag tolkar det inte som att 

personalen tycker att det inte är värt att anpassa och prata om den kommande 

förändringen, utan de inte vet hur de ska samtala om förändringen. Personalen 

avstår därmed att inleda samtal, tysta försöken från brukarna med att de inte ska 

fundera så mycket på det utan vara lugn och att det ordnar sig. Alternativt samtalar 

de kring det konkreta, i detta fall om vem i personalen som ska sluta och vem som 

ska vara var. Personalens agerande får effekten hos brukarna att deras oro inte tas 

på allvar och därmed förminskas deras betydelse. Boendepersonalen är en 

synnerligen viktig länk i kedjan som med rätt verktyg skulle kunna minska de 

stressorer som brukarna idag upplever kring den långa tidsperiod som 

upphandlingsprocessen pågår. Jag ser behov av att utveckla arbetsmetoder som 

fångar brukarnas frågeställningar och funderingar för att bättre kunna förbereda 

dem på kommande förändring. Konkreta systematiska arbetssätt och 

samtalsmodeller som utgår ifrån brukarnas perspektiv utifrån deras förkunskaper 

och hur de definierar situationen skulle behöva utvecklas. Därtill föreslår jag att 

styrdokument utformas som utgår från LSS-lagstiftningens delaktighetsideologi 

för att uppnå inkludering för brukarna utifrån en anpassad kommunikativ nivå.  

Brukarna skulle vinna på om kvalitetssäkrande arbetsmetoder utvecklades för att 

hantera den långa tid som upphandlingsprocessen med en verksamhetsövergång 

innebär. Studiens resultat skulle kunna användas på verksamhetsnivå för att 

utveckla rutiner och arbetssätt för personal men också på kommunalpolitisk nivå 

för att diskutera hur brukarstödet vid offentlig upphandling kan utvecklas. 

Brukarnas förhållandevis unga ålder innebär att de teoretiskt kommer kunna vara 

med om tiotalet verksamhetsövergångar efter en offentlig konkurrensupphandling 

genom livet då de kommer vara i behov av att ha någon form av boendestöd till 

livets slut.  

Mer forskning behöver genomföras på detta eftersatta område för att vidga 

förståelsen för inifrånperspektivet för brukare kopplat till offentlig upphandling 

av befintlig verksamhet. Fler målgrupper som utsätts för offentlig upphandling så 

som äldre, personer med neuropsykiatri diagnoser men också personer med 

måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning behöver studeras. På så sätt 

skulle upplevelser kunna jämföras och nya generaliserbara slutsatser om 

brukarperspektivet kunna dras oavsett målgruppstillhörighet.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Inledning 

 Vad heter du? 

 Hur länge har du bott på serviceboendet? 

 Var bodde du innan? 

 Vad jobbar/studerar du med? 

 

Offentlig konkurrensupphandling 

 Vet du vad som ska hända här på boendet den 1 februari? 

 Boendet har varit med om en upphandling, vad är en upphandling? 

 Vad kommer hända här på boendet på grund av upphandlingen? 

 Vem bestämmer att det ska vara upphandling? 

 Vet du varför man har upphandlingar? 

 Är det första gången det är upphandling på boendet? 

 

Kronologisk ordning  

 Hur fick du veta att det skulle bli upphandling? 

 Om du tänker tillbaka, när fick du första information om att det skulle bli en 

upphandling? 

 Vad berättades det om på informationsmötet? 

 Hur reagerade du när du fick veta att xxx vunnit upphandlingen? 

 Hur mådde du då? 

 Har du mått på samma sätt under hela tiden från beskedet tills nu? 

 Hur känns det nu, inne i dig, när det är en månad kvar till xxx tar över boendet? 

 Vad är det som kommer hända den 1 februri? 

 Om du har egna frågor om förändringen som ska komma, vem kan du fråga då? 

 Har du frågat andra om vad som ska hända? 

 

Den nya utföraren 

 Vad vet du om den nya utföraren xxx? 

 Har du träffat den nya utförarens chef? 

 När träffade du chefen, var, vilka var med? 

 Vad berättade den nya chefen om övergången? 

 Berättade chefen om det ska bli några förändringar förutom att ny personal kommer? 

 Hade du några egna frågor till chefen? 

 Vad är det för skillnad mellan privat och kommunal utförare? 

 

Socialt stöd 

 Vad har personalen berättat för dig om upphandlingen? 

 Brukar ni prata ofta om upphandlingen? 

 Frågar du personalen om vad som ska hända? 

 Har du hört personalen pratat med varandra om upphandlingen? 

 Pratar du med dina boendekamrater om upphandlingen? 

 Känner de andra på samma sätt som du om upphandlingen? 

 Är det någon från personalen som ska sluta? 

 Har personalen som ska sluta pratat med dig om varför de ska sluta? 

 Hur känns det att flera från personalen ska sluta? 

 Vad är viktigt för dig för att du ska må bra på boendet? 

 Vad brukar personalen hjälpa dig med? 


