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Vad är delaktighet för dig? var en
undersökning som vände sig till personer som har egna
erfarenheter av att få särskilt stöd, service eller omsorg
från personal.
Många fick svara på frågor om vad som är viktigt att ha
inflytande över.
Att bestämma och vara delaktig i.
Detta hände under 2014 och våren 2015.
Detta häfte berättar lite förenklat vad de som vi frågade
tyckte och tänkte om sin delaktighet.
Det är skrivet så att det ska kunna användas vid samtal
mellan brukare och personal.
Samtalen kan gälla
1) vad delaktighet och inflytande är i min vardag
2) hur man kan bli delaktig och få bestämma över sitt
eget liv.
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Man blir glad och
nöjd när man är
delaktig

Det finns lagar och regler om rättigheter
Sverige följer FNs regler om mänskliga rättigheter.
Dessa regler gäller för alla människor.
Alla har samma rättigheter och skyldigheter.
Alla ska känna sig delaktiga i samhället.
Alla har rätt till en meningsfull vardag.
Alla har rätt att leva så att de mår bra.
Man får själv bestämma och välja.
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Frågor som pratades om i undersökningen:
Är brukarna nöjda med den delaktighet de har?
När känner man sig delaktig?
Vill man vara mer delaktig?
Hur blir man delaktig?
Vilket stöd behöver brukarna för att bli delaktiga?
Vet brukarna vad en Genomförandeplan är?
Kan man påverka vad som står i den?
Det här tyckte brukarna som vi frågade:
Delaktighet är något viktigt.
Man vill vara delaktig i olika situationer och olika
mycket.
Det ger ofta en känsla av glädje att vara delaktig.
När man inte själv kan ”göra sig delaktig”
behöver man stöd.
Viktig väg mot delaktighet är att uppleva att man
själv bestämmer, kan välja och har inflytande.
Man behöver veta vem som bestämmer om vad
för att kunna vara delaktig.

Det här tyckte personalen som vi frågade:
o Brukarna behöver få självförtroende och lära sig
att ta ansvar
o Personalen behöver lära sig att ta låta brukarna ta
ansvar
o Alla ska visa tålamod
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Hur kan denna kunskap användas?
o Tillsammans kan de som varje dag får stöd,
service eller omsorg, prata om vad delaktighet är
för dem.
o Hur skapar man delaktighet i sin vardag?
o Hur kan man bli mer delaktig?
Det här tyckte brukarna var särskilt viktigt:
o Det är viktigt att vara delaktig.
o Man vill vara delaktig olika mycket i olika
situationer.
o Det ger en känsla av glädje att vara delaktig.
o När man inte själv kan ”göra sig delaktig”
behöver man stöd. Man vill bestämma stödet
och inte ha mer stöd än nödvändigt.
o Betydelsefulla steg mot delaktighet är att uppleva
att man själv bestämmer, kan välja och ha
inflytande.
o Man behöver veta vem som bestämmer vad för
att kunna vara delaktig.
o Det ger mening att se olika steg mot delaktighet
t.ex. Shiers delaktighetsstege.
Det här tyckte personalen var särskilt viktigt:
o Brukarna behöver få självförtroende och tränas att
ta ansvar
o Personalen behöver lära sig att inte hjälpa till när
det inte behövs.
o Visa tålamod
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Diskutera om din delaktighet!

”Om man inte är
delaktig så finns man
ju inte!”
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INLEDNING

Texten som finns på varje sida i häftet är ett stöd
för era samtal kring temat Delaktighet.
Texten är bara en start till era samtal.
Det finns inget rätt eller fel.
Varje person får ha sin mening.
Men det kan vara bra att lyssna på vad andra tycker.
Till exempel i vilken ordning ni vill prata om
frågorna.
Häftet är uppdelat i 2 huvuddelar med sex
samtalsträffar. De tar upp frågor som rör
delaktighet, självbestämmande och
inflytande.
Del 1, de första fem (1, 2, 3, 5) samtalen
handlar om delaktighetens
När, Var och Hur?
Del 2, samtal sex (6), beskriver delaktighet
som en stege. På stegen längst ner finns grunderna
för att komma vidare upp.
Det behövs olika förhållanden för att man ska
kunna vara fullt delaktig när man vill.
Kanske når man inte ända upp till att bestämma
på lika villkor som andra, på de övre stegen.
Allt detta kan se olika ut och är viktigt att tänka
på.
Hur ser det ut för dig?
Mer om detta vid samtal 6.

7

8

Samtal 1
Prata med varandra om delaktighet.
Gör era personliga listor över vad ni tycker
delaktig, självbestämmande och inflytande är.
Nedan följer några exempel på brukarnas svar på
våra frågor.
Ni kan fylla på med egna exempel som är viktiga
för er:
Vad är delaktighet för dig?:
o Att få bestämma
o Att fatta egna beslut
o Att göra egna val
o Ha inflytande
o Kunna påverka
Annat?

o
o
o
o
o
o
o

o
o

”Vad betyder
det att själv
bestämma?
Ja, säg det…”

Det kan också vara:
Att känna gemenskap
Att vara tillsammans
Att hjälpa någon annan
Att lita på någon annan
Att göra saker tillsammans med
personalen
Att göra roliga saker
Att föra sin egen talan
Att dela ansvar
Annat?
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Samtal 2
Vad är viktigast att vara delaktig i och få
bestämma över. Detta kan vara olika för var och
en. Vad ni tycker är viktigt.

Exempel på vad man vill vara delaktig i?
o Vilken personal som hjälper mig
o Stödets när, var, hur
o Vilka regler som ska gälla
o Var man vill jobba och bo
o Bestämma tider
o Annat?
Vilka områden vill man bestämma över?
o Mitt liv
o Min vardag
o Mitt hem och boende
o Min genomförandeplan
o Mitt arbete
o Mina pengar
o Min fritid
o Mitt kamratliv
o Annat?
”Personalen ska
hjälpa, men inte
lägga sig i.”
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Samtal 3
Hur kan man bli (mer) delaktig och få bestämma?
Vad tycker ni behövs för det?
Hur ska det stöd vara som hjälper personen att t.ex.
bestämma i sin vardag?

Vad behövs för att vara delaktig?
o Att bli sedd
o Att bli lyssnad till
o Att bli informerad
o Att få stöd
o Att bjudas in i gemenskap
o Att bli tillfrågad
o Att bestämma själv
o Att det finns god tillgänglighet
o Hur vill ni bli informerade om t.ex.
vad som ska hända? Vad är ett bra
sätt att bli informerad på?
Stöd till delaktighet:
o Husmöten och liknande
o Brukarråd
o Kamratstöd
o Hjälp att bestämma
o Att arbeta tillsammans med personalen
o Annat?
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Samtal 4
Prata om hur ni tycker en bra Genomförandeplan
ska göras och vad den ska innehålla?

Genomförandeplan,
MIN plan

Hur ska en bra Genomförandeplan göras?
Vad ska en bra plan innehålla?
Hur blir man delaktig i att göra sin plan?
Hur kan Min plan stärka min delaktighet?

”Jag skulle vilja
välja allt utan
hjälp.”

12

Samtal 5
Finns det några svårigheter med att vara delaktig
och få bestämma?
Svårigheter kan vara olika för var och en.
Vad tycker ni?

Vad får man inte bestämma? Varför?
• Var jag vill bo
• Hur jag använder mina pengar
• Hela genomförandeplanen
• Tider att handla på
• Resa utomlands
• Om man inte kan eller får bestämma själv,
hur kan man påverka vad andra bestämmer?
Vad gör det svårt att bestämma?
• Om man gör någon annan ledsen
• Att behöva hjälp att välja
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DEL 2
Delaktighetsstegen
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Samtal 6
I samtal 6 pratar ni om vad som behövs för att man
ska vara mer eller mindre delaktig.
Det kan visas som stegen på en trappstege. Längst ner
finns grunderna för att komma vidare upp.
Överst har man nått full delaktighet som medborgare i
samhället.
Samtal 6 kan ni dela upp i flera samtalsträffar.
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Steg 1, längst ner på stegen:
Vad innebär det att bli lyssnad på?

PRATA OM:
Hur vet du att andra lyssnar på vad jag har att
säga?
Hur vet du att andra bryr sig om vad du säger?
Hur ska det gå till när andra lyssnar på dig?
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Steg 2, det andra trappsteget:

Vilket stöd behöver du?

PRATA OM:
Vilket stöd behöver du för att kunna säga vad du tycker och
berätta om vad du önskar?
Vad är ett riktigt bra stöd som hjälper dig att få bestämma?
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Steg 3, det tredje trappsteget:
Får dina önskemål och synpunkter någon
betydelse?

PRATA OM:
Tycker du att dina åsikter och synpunkter tas på allvar? Får
de betydelse för det som bestäms?
Känner du igen dina egna önskemål och synpunkter i det
som bestäms?
Vilka beslut är viktigast för dig att få inflytande över?
Rinner det ofta ut i sanden?
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Steg 4, det näst översta trappsteget:
Är du med och diskuterar fram ett beslut så att du
känner dig delaktig i frågan?

PRATA OM:
Finns det regelbundna möten där du och andra
brukare är med och bestämmer om frågor som rör
din/er vardag?
Är det viktigt att det finns sådana möten
regelbundet?
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Steg 5, det översta trappsteget:
Kan du medverka hela vägen från fråga,
beslut och ansvar?

PRATA OM:
Tycker du att du delar inflytandet med andra som du
bor med eller arbetar tillsammans med?
Finns det beslut du är med om där ni alla delar
ansvaret för det som bestäms?
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Avslutning på samtalen

Är det något ni kommit fram till som ni är mycket nöjda
med?
Är det något ni kommit fram till som är mindre bra?
Är det något ni kommit fram till som måste ändras på?
Har ni förslag på vad ni kan göra mer för att bevara,
förbättra och förändra er delaktighet?
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Min egen personliga delaktighetsstege:
Fyll på de olika stegen:
1
2
3
5
4

Så här vill jag bli lyssnad på
Jag vill ha det här stödet för att kunna bestämma
Mina synpunkter får betydelse
Jag är med och beslutar och tar ansvar med andra vuxna
Jag är med från början till slut när vi ska bestämma
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Mina egna tankar om delaktighet
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Prata om delaktighet

Kommunförbundet Skåne
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