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SAMMANFATTNING: Denna undersökning har belyst utvecklingen av självständighet hos 

ungdomar med högfungerande diagnoser inom autismspektrumet. Ett mål för insatserna inom 

LSS och för gymnasieskolan är att individerna ska utveckla självständighet. I denna 

undersökning har två olika modeller jämförts. Den ena modellen utgörs av LSS-boenden med 

en integrerad gymnasieskola och den andra modellen utgörs av LSS-boenden utan någon 

integrerad gymnasieskola. Syftet var att undersöka om det finns några skillnader mellan dessa 

modeller när det gäller de boendes utveckling av självständighet. ”De boende” står för de 

ungdomar som bor i LSS-boendena. Metoden har varit strukturerade intervjuer, utförda med 

personal och verksamhetsansvariga på varje LSS-boende som medverkat i undersökningen. 

Den tydligaste skillnad som finns mellan de olika modellerna av LSS-boenden är i 

sysselsättningen efter boendetiden på LSS-boendet. Intervjupersonerna i den integrerade 

modellen angav att eftergymnasiala studier var vanligast för deras tidigare boende. De flesta 

intervjupersoner i den icke-integrerade modellen angav att skillnaderna i sysselsättning för de 

som bott där var stora. En intervjuperson i den icke-integrerade modellen angav att söka 

arbete var den vanligaste sysselsättningen för deras tidigare boende. Detta ger indikationer på 

att den integrerade modellen i större utsträckning än den icke-integrerade modellen kan bidra 

till att de boende blir mer självständiga, när det gäller sysselsättningen efter boendetiden. 

Fortsatta studier med ett större urval bör göras inom detta område för att se om ytterligare 

skillnader kan påvisas. 
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Betydelsen av en integrerad modell med 

gymnasieskola och LSS-boende för ungdomar med 

högfungerande autismspektrumdiagnoser. 

 
ERIKA VESTIN 

 

Abstract: Denna undersökning har belyst utvecklingen av självständighet hos ungdomar 

med högfungerande diagnoser inom autismspektrumet. Ett mål för insatserna inom LSS och 

för gymnasieskolan är att individerna ska utveckla självständighet. I denna undersökning har 

två olika modeller jämförts. Den ena modellen utgörs av LSS-boenden med en integrerad 

gymnasieskola och den andra modellen utgörs av LSS-boenden utan någon integrerad 

gymnasieskola. Syftet var att undersöka om det finns några skillnader mellan dessa modeller 

när det gäller de boendes utveckling av självständighet. ”De boende” står för de ungdomar 

som bor i LSS-boendena. Metoden har varit strukturerade intervjuer, utförda med personal 

och verksamhetsansvariga på varje LSS-boende som medverkat i undersökningen. Den 

tydligaste skillnad som finns mellan de olika modellerna av LSS-boenden är i sysselsättningen 

efter boendetiden på LSS-boendet. Intervjupersonerna i den integrerade modellen angav att 

eftergymnasiala studier var vanligast för deras tidigare boende. De flesta intervjupersoner i 

den icke-integrerade modellen angav att skillnaderna i sysselsättning för de som bott där var 

stora. En intervjuperson i den icke-integrerade modellen angav att söka arbete var den 

vanligaste sysselsättningen för deras tidigare boende. Detta ger indikationer på att den 

integrerade modellen i större utsträckning än den icke-integrerade modellen kan bidra till att 

de boende blir mer självständiga, när det gäller sysselsättningen efter boendetiden. Fortsatta 

studier med ett större urval bör göras inom detta område för att se om ytterligare skillnader 

kan påvisas. 
 

Nyckelord: Högfungerande autismspektrumdiagnoser, självständighet, integrerad modell, 

LSS-boende, gymnasieskola. 

                                                        

Inledning 
Handikappolitiken har som ett av sina mål att ge förutsättningar för att personer med 

funktionshinder utvecklas till självständiga individer. Insatserna i LSS ska vara utformade och 

samordnade med målet att styrka individens möjlighet till ett deltagande i samhället och ett 

självständigt liv (Socialstyrelsen, 2007).  Enligt Skolverket (2006) ska även gymnasieskolan 

sträva efter att eleverna ska utveckla självständighet.  

 

Autism kräver många olika insatser samtidigt som t.ex. skola, familjestöd, fritidsstöd, 

kontaktpersoner och ev. boende utanför familjen. Det kräver att olika yrkesgrupper arbetar 

tillsammans (Abrahamsson, 1993). Insatser för barn med autismspektrumdiagnoser bör bygga 

på en syn som inkluderar barnets alla områden i livet. I så stor utstäckning som möjligt bör 

samma personer jobba med barnet (Socialstyreslen, 2010). Barn med autism har en del 

ritualer och rutiner som kan ses som konstiga för andra. Dessa ritualer och rutiner försvinner 

om barnen under lång tid får umgås med så få personer som möjligt som dessa känner väl 
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(Gillberg, 1999). Funäsdalsmodellen är en modell som tillhandahåller både LSS-boende och 

gymnasieskola. Målgruppen är ungdomar med högfungerande autismspektrumdiagnoser och 

personalen arbetar både i gymnasieskolan och i LSS-boendet (Krusell, 2011). 

 

”De boende” syftar i den här undersökningen till de individer med diagnoser inom 

autismspektrumet som bor på ett LSS-boende. Ibland förekommer även benämningen elev, 

vilket är de boende på LSS-boendena som går i en gymnasieskola. LSS-boende är i denna 

undersökning boenden som bedriver en boendeform med tillstånd av (LSS) 9§ 8 paragrafen. 

Ett centralt mål inom verksamheten för LSS och gymnasieskolan sägs alltså vara 

självständighet. Två olika modeller kommer att jämföras i denna undersökning. Den ena 

modellen utgörs av LSS-boenden som har en integrerad gymnasieskola och den andra 

modellen utgörs av LSS-boenden utan en integrerad gymnasieskola. Modellen med en 

integrerad gymnasieskola benämns fortsättningsvis ”den integrerade modellen” och modellen 

utan integrering benämns fortsättningsvis ” den icke-integrerade modellen”. Målgruppen är 

ungdomar med högfungerande diagnoser inom autismspektrumet. Syftet är att undersöka 

vilken betydelse en integrerad modell med LSS-boende och gymnasieskola har för de boendes 

utveckling av självständighet. De olika modellerna är intressanta att jämföra för att se om det 

finns några skillnader mellan de olika modellerna när det gäller de boendes utveckling av 

självständighet. Någon forskning kring detta specifika område har inte hittats, vilket gör 

ämnet intressant att undersöka. 

  

Tidigare forskning och centrala teoretiska begrepp 
I detta avsnitt beskrivs kunskapsläget kring autism. Tidigare forskning som handlar om 

självständighet bland klienter i olika boenden samt samarbete mellan skola och boenden tas 

upp. Här presenteras även de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för den senare 

analysen. Normalisering är ett begrepp som finns i en rad olika litteratur inom 

handikappforskningen. Nirje som först beskrev principen har även skrivit om självständighet. 

Därför anser jag att normaliseringsprincipen är en central teoretisk utgångspunkt i denna 

undersökning. Personalkontinuitet beskrivs, eftersom den har upptäckts vara viktig för de med 

autism. Det är även en central del av den integrerade modellen i denna undersökning. 

Forskning kring integrerade modeller inom området för denna uppsats har inte hittats. Därför 

presenteras istället två olika modeller som används inom forskningen kring hemlöshet.  

 

Högfungerande autismspektrumdiagnoser 
Autism är ett funktionshinder som kännetecknas av begränsningar i social interaktion och 

kommunikation med andra människor (Gillberg, 1999). Aspergers syndrom är en form av 

normalfungerande autism (Gillberg, 1999; Socialstyreslen, 2010). Skolverket (2010) menar 

att autism med en normalbegåvning ibland benämns som högfungerande autism. Begreppet 

beskriver individer som hela sina liv haft tecken som visat på autism men senare visat sig ha 

högre intellektuella, sociala och anpassningsbara förmågor än man tidigare trott (Attwood, 

2008). Autism delas in beroende av dess svårighetsgrad. Autismformen beskriven av Kanner, 

Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd slås ihop under benämningen 

autismspektrum (Gillberg, 1999). 

 

De kriterier som gällde i Sverige för diagnostisering av autism var (1999): personen ska ha en 

grav begränsning när det gäller förmågan till att socialt interagera på ett ömsesidigt vis, att 
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personen också ska vara gravt begränsad när det gäller att kunna kommunicera ömsesidigt, till 

sist att personen ska ha vissa ritualbeteenden eller andra ständigt återkommande aktiviteter 

(Gillberg, 1999). Diagnosen Aspergers syndrom dignostiseras genom samma kriterier som för 

autism förutom störningar när det gäller kommunikation (Gillberg & Peeters, 1999)  En 

individ som har Aspergers syndrom kan möjligtsvis också  diagnostiseras med autism och 

vice versa. Diagnosen Aspergers syndrom ska inte ställas när alla kriterier finns för autism 

(Gillberg & Peeters, 1999).   

 

Det går inte att se några tydliga skillnader mellan mellan Aspergers syndrom och 

högfungerande autism (Gillberg, 1999; Socialstyreslen, 2010). Enligt Noterdaeme, Wriedt, 

och Höhne (2009) kan högfungerande autism och Aspergers syndrom ses som en grupp. Men 

personer med högfungerande autism beskrivs ha sämre språklig förmåga än personer med 

Aspergers syndrom (Socialstyreslen, 2010). Gillberg (1999) beskrev att det värdefulla med 

termen Aspergers syndrom är att den inte är lika negativt laddad som autism. Undersökningar 

angående frekvensen av Aspergers syndrom visade på att Aspergers syndrom tydligt översteg 

den för autism (Gillberg, 1999). 

 

Studier har visat att ca 50-60 % av de studerande med en autismdiagnos lämnar skolan utan 

akademiskt fomella kvalifikationer. 5- 40 % av dessa individer går vidare och slutför 

högskola eller universitetsstudier. För de individer med autism som avslutat den 

grundläggande utbildningen är arbetslösheten hög (Levy & Perry, 2011).  

 

Brukare och boendestödjares syn på Självständighet 
Rapporten ”Att bli självständig i ett socialt sammanhang” hade som syfte att undersöka 

Botkyrka kommuns arbetssätt för arbete med psykiskt funktionshindrade, samt vilken syn 

personal och klienter hade på självständighet och mål med verksamheten. Rapporten använde 

begreppet klient för att benämna målgruppen som psykiatrins insatser riktar sig till. 

Datainsamlingen skedde genom 17 semistrukturerade intervjuer som utfördes med klienter, 

personal och verksamhetschefer. Intervjuerna gjordes utifrån intervjuguider, som var olika för 

personalen och klienterna. Intervjuerna spelades in och skrevs ut. Intervjuerna kompletterades 

med självskattningsformulär som klienterna fick fylla i. Den handlade om de ansåg att det 

skett någon förändring angående självständighet och i så fall i vilken omfattning, under tiden 

klienterna vistades inom Botkyrkas kommuns socialpsykiatriska enhet (Svanström & 

Sandling, 2007).  

 

Klienterna och personalen fick definiera vad de ansåg menas med självständighet. Det egna 

boendet beskrevs av båda dessa grupper som ett tecken på självständighet, däremot skiljde sig 

uppfattningarna mer när det gäller individernas egna inre upplevelse av självständighet. 

Resultaten visade när det gäller aspekten självständighet, att både klienterna och personalen är 

överens om att självständighet är ett bra mål och även att de flesta klienterna blir mer 

självständiga under tiden med boendestöd (Svanström & Sandling, 2007). Båda författarna 

jobbade som boendestödjare (Svanström & Sandling, 2007). Det anser jag är bra i den 

bemärkelsen att boendestödjarna förmodligen hade kunskap inom detta område. Läsaren av 

rapporten får dock inte veta något mer om författarna, vilket jag anser är negativt.  
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Samarbete mellan skola och boende 
Forskningsrapporten ”samarbete mellan personal i skola och boende för barn med autism, en 

förundersökning” var beställd av särskolan i Uppsala län med syftet att få fram uppslag för 

samarbetet mellan särskolan och barnens boende. Intervjuer i form av samtal med 

frågeformulär utfördes genom ett litet urval med åtta personer som jobbade med elever med 

autistiskt syndrom. Tre av intervjupersonerna var speciallärare på en särskola, två 

intervjupersoner arbetade på ett korttidshem och tre av intervjupersonerna arbetade på ett 

elevhem. Intervjuerna dokumenterades genom anteckningar under intervjuernas 

genomförande och forskaren vände sig inte till intervjupersonerna i efterhand för att få citat 

och intervjuuttalanden bekräftade (Abrahamsson, 1993). Enligt Bryman (2011) ska forskaren 

följa upp intressanta synpunkter under intervjun och bör därför inte anteckna under intervjun, 

eftersom det distraherar forskaren. För att få en trovärdighet i forskningen bör forskaren föra 

tillbaka resultaten till de som varit med i undersökningen (Bryman, 2011). 

 

Genom analysen av materialet kom forskaren fram till vissa förslag och svar till särskolan i 

Uppsala. Metoderna i skolan och boendena var olika. Skolan och boendena korresponderade 

bra med varandra trots hinder som rörde oklara situationer. Sist gavs rekommendationer för 

förhållningssätt för framtiden: Forskaren fann det viktigt att bygga upp rutiner för samverkan 

som kan ske genom ett samarbetsprojekt. Att stimulera det samarbetet med gemensamma 

aktiviteter ansågs även viktigt. Forskaren förordrade att man bör stärka skolans och boendenas 

arbeten, genom regelbundna handledningssamtal för personalen och ta tillvara 

specialkompetenser inom skolan. Det ansågs även att man ska hålla isär skola och boende och 

personal på de olika ställena såvida man inte har ett klart mål med det. Om skola och boende 

ska slås ihop ansåg forskaren att man skulle bilda en särskild enhet för det. Forskaren menade 

att det finns exempel på enheter med korttidshem, daghem, fritidshem och skola som ingår i 

samma verksamhet där de har samma chef (Abrahamsson, 1993). Jag anser att det inte 

framkommer vad forskaren grundar sina rekommendationer på.  

 

Normalisering och Självständighet 
När Normaliseringsprincipen skrevs syftade den i första hand på människor med 

utvecklingsstörning, men författaren menade att principen även gäller för alla med ett 

permanent funktionshinder. En av delprinciperna var att människor med funktionshinder ska 

kunna uppleva livets alla normala utvecklingsfaser. Under denna delprincip beskrevs bland 

annat att det är viktigt att ha ett självständigt boende för att trivas med livet. Träningsprogram 

bör stödja utvecklingsstörda till att de blir mer självständiga i dagliga rutiner och sådant som 

gör att de kan delta i samhället så mycket som möjligt (Nirje, 2003).  

 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) betyder självständighet att en person som har detta, har 

förmåga att handla och tänka utan att rätta sig efter andra. I denna undersökning används 

självständighet i en annan bemärkelse i form av handling, också kallad yttre självständighet 

som betyder självständighet i former som man lätt kan mäta t.ex. att klara av olika praktiska 

saker (Svanström & Sandling, 2007) De praktiska sakerna i denna undersökning kom att 

handla om olika sysselsättningar och boendeformer efter de boendes boendetid i LSS- 

boendet. Josefsson (2007) beskriver att flera studier visar på att ett arbete är viktigt för bli 

självständig. Intervjupersonerna i Josefssons egen studie bekräftar detta, då de beskriver att 

arbetet påverkar deras möjlighet att bli självständiga, både på ett socialt sätt och ett ekonomiskt 
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sätt. Enligt Socialstyrelsen (2007) ska insatserna i LSS vara utformade och samordnade med 

målet att styrka individens möjlighet till ett deltagande i samhället och ett självständigt liv.  

 

Personalkontinuitet 
Gillberg (1999) beskrev att autism kräver många olika insatser samtidigt som t.ex. skola, 

familjestöd, fritidsstöd, kontaktpersoner och ev. boende utanför familjen. Det kräver att olika 

yrkesgrupper arbetar tillsammans (Abrahamsson, 1993). Insatser för barn med 

autismspektrumdiagnoser bör bygga på en syn som inkluderar barnets alla områden i livet. I 

så stor utstäckning som möjligt bör samma personer jobba med barnet (Socialstyreslen, 2010). 

Barn med autism har en del ritualer och rutiner som kan ses som besynnerliga för andra. 

Dessa ritualer och rutiner försvinner om barnen under lång tid får umgås med så få personer 

som möjligt som denne känner väl (Gillberg, 1999). 

 

Integrerade modeller 
Här presenteras två modeller som förekommer inom området hemlöshet. Anledningen till att 

de används här är att jag anser att det är teoretiska begrepp som går att använda i en analys av 

andra grupper i behov av stöd. Inom forskningen kring hemlöshet har det inom de senaste 

åren dykt upp två olika modeller för att stödja hemlösa personer. Dessa handlar om en 

integrerad modell, s.k. vårdkedjan och en modell som placerar individerna direkt i ett boende. 

Den integrerade modellen har som utgångspunkt att individerna når ett självständigt boende 

med hjälp av tidsbegränsade boenden, strukturerade behandlingar och obligatoriska 

aktiviteter. För att de sedan stegvis ska kunna anpassa sig till ett vanligt boende. Den andra 

modellen kallad ”boende först” placerar individen direkt i ett vanligt boende med tillgängliga 

men icke obligatoriska stöd (O’Connell, Kasprow, & Rosenheck, 2009). Enligt 

Socialstyrelsen (2009) bygger vårdkedjan på en samordning av olika slags insatser medan 

”bostad först” har en stark åtskillnad mellan boendet och övriga insatser.  

 

Material och Metod 
I denna undersökning används en kvalitativ forskningsstrategi, med kvantitativa inslag i form 

av strukturerade intervjuer. Jag anser att det finns lite forskning kring området för denna 

undersökning. Enligt Bryman (2011) ska en kvalitativ forskare låta teorin bli en följd av de 

data som samlats in, vilket också har gjorts i denna undersökning. Vidare menar han att man 

använder sig av någorlunda identiska metoder för att studera två olika fall. Designen kallas för 

komparativ design och betyder att forskare bättre kan förstå vissa sociala företeelser vid en 

jämförelse av dessa olika fall. Denna undersökning är en komparativ undersökning eftersom 

syftet är att undersöka skillnaden i de boendes självständighet mellan två olika modeller av 

LSS-boenden.  

 

LSS-boendena 
Här ges en kort beskrivning av de LSS-boenden som är med i denna undersökning. 

Enligt Sveriges rikes lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9§ 

8 paragrafen, är en av de särskilda insatserna för särskilt stöd och service, boende i 

familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför 

föräldrahemmet (Norström & Thunved, 2010).  
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Funäsdalens utvecklingscentrum (FU) är ett LSS-boende för ungdomar mellan 16-23 år som 

har diagnoser inom autismspektrumet som Aspergers syndrom och högfungerande autism. De 

boende går alla i Fjällbyns gymnasieskola som är en fristående gymnasieskola anpassad för 

ungdomar med högfungerande autismspektrumdiagnoser. Målet i FU anges vara att de boende 

ska kunna bo självständigt när de är klar med sin utbildning. Begreppet Funäsdalsmodellen 

står både för Funäsdalens utvecklingscentrum och Fjällbyns gymnasieskola. 

Funäsdalsmodellens medarbetare har olika kompetenser och arbetar både i gymnasieskolan 

och LSS-boendet. Idén till Funäsdalsmodellen uppkom av ett upplevt behov av samordning 

mellan myndigheter som har hand om ärenden kring denna målgrupp. Det framkommer inte 

vad FU har för definition på självständighet.  Detta LSS-boende står för den integrerade 

modellen. 

 

LSS-boende A (LSSA) är ett LSS-boende för ungdomar i åldrarna mellan 15-23 år som har 

Aspergers syndrom eller en högfungerande autismdiagnos. LSS-boendet har tillstånd att 

bedriva verksamheten utifrån LSS. De ansvariga på LSS-boendet anger att personalen där 

strävar efter att de boende ska bli så självständiga som möjligt. Ungdomarna på LSS-boendet 

går i gymnasiet. Några går inom ett vanligt gymnasieprogram, andra i ett specialanpassat IV 

program eller en undervisningsgrupp enbart för ungdomar med Aspergers syndrom. De kan 

också kombinera skola med praktik eller endast praktisera. Det framkommer inte vad LSSA 

har för definition på självständighet. Detta LSS-boende står för den icke-integrerade 

modellen. 

 

LSS-boende B (LSSB) är ett LSS-boende för ungdomar mellan 16-21 år med Aspergers 

syndrom eller högfungerande autism. Insatserna sker enligt LSS på uppdrag av 

hemkommunen. Ungdomarna går i någon form av skola eller daglig verksamhet som sker 

externt. Målet med LSS-boendet anges vara att de boende ska få ett så självständigt liv, som 

de har möjlighet till och en bra levnadsstandard under vistelsen. LSS-boendet samarbetar med 

gode män/ föräldrar, skola/ arbetsgivare och LSS-handläggare. Det framkommer inte vad 

LSSB har för definition på självständighet. Detta LSS-boende står för den icke-integrerade 

modellen. 

 

Gymnasieskolan  
Gymnasieskolan är frivillig men eftersom 98 % av en årskurs går vidare till gymnasiet, kan 

man se gymnasiet som obligatoriskt menar skolverket (enligt Kristina Hellberg, 2007, sid 14). 

Skolans plikt är numera att se till att alla elever får en utbildning även i gymnasieskolan. Det 

finns en skolpolitisk formulering kallad ”en skola för alla” som uttrycker möjligheten till en 

likvärdig utbildning för alla elever. Den uttrycker också att alla elever inom skolan ska få det 

stöd de behöver för att klara av sin utbildning. Då har skolan ansvaret att ordna åtgärder för 

dessa elever (Hellberg, 2007). Enligt skollagens 5 kapitel 3: ”Utbildningen i gymnasieskolan 

ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier, samt för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet” (Sveriges riksdag, 2011). Skolan bör ha som mål att elever med Aspergers 

syndrom ska bli så självständiga som de har möjlighet till (Steindal, 1997). 

 

Urval 
Ett icke-sannolikhetsurval är enligt Bryman (2011) urval som inte är gjorda på slumpmässig 

grund. I denna undersökning har urvalet gjorts i form av ett icke-sannolikhets urval, eftersom 
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det skulle ta för mycket tid och resurser att utföra ett sannolikhetsurval. Urvalet är också ett 

strategiskt urval som enligt Halvorsen (1992) är bra när urvalet är litet, vilket det är i denna 

undersökning. Smith menar (enligt Halvorsen, 1992, sid 102) att när man ska intervjua 

informanter som man anser har de största kunskaperna inom det valda ämnet ska man 

använda strategiska urval. Funäsdalens utvecklingscentrum valdes ut på grund av att de har ett 

LSS-boende med integrerat gymnasium. Det låg också nära geografiskt vilket gör det till en 

form av bekvämlighetsurval. De andra LSS-boendena valdes ut via sökning genom Internet 

(Asperger-boenden, 2011; LSS- guiden, 2011). Två LSS-boenden med ungdomar som hade 

högfungerande autismspektrumdiagnoser valdes ut. Alla LSS-boendena blev kontaktade via 

ett e- mail som informerade om vad undersökningen gick ut på. De blev även kontaktade via 

telefon i ett senare skede.  

 

Intervjumetod 
Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod på grund av att möjligheten att ställa 

uppföljningsfrågor och följdfrågor, vilket det enligt Bryman (2011) inte går att göra när man 

använder enkäter som insamlingsmetod. Enligt Bryman (2011) är strukturerade intervjuer ett 

forskningsinstrument med specifika frågor och olika svarsalternativ som ställs i en viss 

ordning. Intervjufrågorna i denna undersökning kan därför ses som strukturerade. Enligt 

Bryman (2011) blir det lättare att göra jämförelser om man använder slutna frågor. Därför var 

de flesta intervjufrågorna slutna. 

 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) lämpar sig telefonintervjuer bra för vissa syften som när 

den mänskliga närvaron inte spelar någon roll för intervjun. I denna undersökning har 

telefonintervjuer delvis använts, eftersom den mänskliga närvaron inte ansågs avgörande för 

att kunna följa syftet. Telefonintervjuer har använts när det geografiska avståndet varit stort 

mellan mig och de intervjuade. Direkta, personliga intervjuer har använts då det geografiska 

avståndet inte varit en begränsning. Intervjuerna utfördes med sex informanter som ansågs ha 

en viss kunskap om undersökningsområdet. Varje intervju tog ca 10-20 min att utföra. En 

personal och en chef eller huvudman vid varje LSS-boende har intervjuats. Möjligen hade ett 

annorlunda resultat framkommit om intervjuerna hade utförts med de boende. Jag bedömde 

att det inte fanns tid att göra det i denna undersökning, av det skälet att det då skulle behövas 

ett informerat samtycke från ett större antal personer. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Korta anteckningar fördes även under genomförandet av intervjuerna.    

 

Analysmetod 
En innehållsanalys har främst använts för att analysera resultaten i den här undersökningen. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) är innehållsanalys ett sätt att systematiskt beskriva 

innehållet på ett kvantitativt sätt, där kodningar görs av texters mening i form av olika 

kategorier. Till några av intervjufrågorna i denna undersökning utvecklades kategorier på 

förhand, medan andra intervjufrågor analyserades genom meningskoncentrering i efterhand. 

Meningskoncentrering innebär att intervjuuttalandena komprimeras ihop, vilket gör att det 

bildas kortare uttalanden som fokuserar på meningen i uttalandena (Kvale & Brinkman, 

2009). 
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Etiska frågeställningar/överväganden 
Några av de etiska principerna vid forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Alla dessa principer har följts i 

denna undersökning. Innan intervjuerna utfördes hade jag endast kontakt med enhetscheferna/ 

huvudmännen vid de olika LSS-boendena, vilka i sin tur har fått informerat övriga 

intervjupersoner om undersökningen. Detta kanske bidrog till att personalen inte varit 

tillräckligt informerade innan intervjun utfördes. I anslutning till intervjuerna har jag därför 

kort berättat om undersökningen syfte till dessa personer. Namnen på de personer som 

deltagit i undersökningen har avidentifierats. Alla uppgifter om deltagarna är förvarade utom 

åtkomst för obehöriga. Intervjuuttalandena har endast kommit till användning i denna 

undersökning.    

 

Verifiering 
Trovärdiga resultat betyder att forskaren försäkrar sig om att forskningen utförs enligt 

etablerade tillvägagångssätt och att forskaren också för tillbaka resultaten till de personer som 

på något sätt ingått i undersökningen (Bryman, 2011). I denna undersökning har detta gjorts 

genom frågor under intervjuns gång som handlat om, om jag uppfattat intervjupersonen rätt. 

Överförbarhet i kvalitativ forskning handlar om att göra fylliga beskrivningar för att andra 

personer sen ska kunna avgöra om resultaten är överförbara i en annan kontext eller inte. 

Pålitlighet inom kvalitativ forskning innebär ett säkerställande av fullständiga redogörelser för 

hela forskningsarbetet, som gör att det senare går att granskas (Bryman, 2011). I denna 

undersökning beskrivs metoden noggrant, för att det ska gå att avgöra om resultaten är 

överförbara i andra sammanhang. Möjlighet att styrka och konfirmera betyder att det ska stå 

klart att forskaren inte medvetet låtit egna värderingar och teoretiska inriktningar påverka 

genomförandet av och resultatet i en undersökning (Bryman, 2011). Jag har försökt att inte 

vara fördomsfull om innehållet i denna undersökning. Dock finns en medvetenhet om att man 

aldrig kan vara helt fördomsfri. 

 

Resultat 
Här presenteras resultaten som framkommit i denna undersökning. Frågorna som redovisas är 

utifrån intervjuguiden, vilka oftast innehöll olika svarsalternativ. Strukturerade intervjuer med 

personal och verksamhetsansvariga från tre LSS-boenden har utförts. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades allteftersom de utfördes. Informanterna är en personal och en 

chef/huvudman från varje LSS-boende. Resultaten bygger därför på subjektiva och personliga 

åsikter och är inte representativa för respektive LSS-boende.    

 

LSS- Boendenas verksamhet och personal 
 

 Hur många boende har ni för närvarande, och vilken ålder har de boende? 

 

Funäsdalens utvecklingscentrum (FU): Intervjuperson 1 anger att de har 10 Boende i 

åldrarna mellan 16-21 år för närvarande. Intervjuperson 2 anger att de har 11 Boende i 

åldrarna mellan 16-23 år för närvarande.  
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LSS-boende A (LSSA): Intervjuperson 2 anger att de har nio boende i åldrarna mellan 17-19 

år. Intervjuperson 2 anger att de har nio boende i åldrarna mellan 16-20 år.  

 

LSS-boende B (LSSB): Intervjuperson 1 anger att de har tre boende i åldrarna mellan 18-20 

år. Intervjuperson 2 anger att de har tre boende som tros vara mellan 18-19 år. 

 

 Kan du berätta kortfattat om era arbetsmetoder? 
 

FU: Intervjuperson 1 anger att arbetsmetoderna i deras LSS-boende är visuell pedagogik och 

boende och skola i ett. Intervjuperson 2 anger att deras arbetsmetoder är träning av sociala 

färdigheter, ART utbildning och visuell pedagogik.  

 

LSSA: Intervjuperson 1 anger att arbetsmetoderna i deras LSS-boende är: Scheman och 

checklistor för de boende, ett förtydligande arbetssätt, rollspel, skrifter och bilder för att 

förstärka en situation och ge tips. ART och REPULSE arbetssätt med struktur i och KATKIT, 

ett material för att hjälpa förtydliga känslor. Intervjuperson 2 anger att deras arbetsmetoder är: 

Förtydligande genom scheman, information, samtal, ART och REPULSE.  

 

LSSB: Båda intervjupersonerna anger att deras arbetsmetoder är TEACCH och strukturerad 

vardagspedagogik. 

 

 Hur länge har ert LSS-boende funnits? 

 

FU: Båda intervjupersonerna anger att deras LSS-boende har funnits sedan 2006.  

 

LSSA: Båda intervjupersonerna anger att deras LSS-boende har funnits sen 2001.  

 

LSSB: Båda intervjupersonerna anger att deras LSS-boende funnits sen 2007. 

 

 Hur många personal har ni? Och vilka yrkesgrupper består er personal på LSS- 

boendet av? 
 
FU: Intervjuperson 1 anger att deras LSS-boende har 17 anställda, varav fem är lärare och en 

är socionom. Resten av personalen har andra utbildningar. Intervjuperson 2 anger att de har 

15 personal varav 6-7 personer är lärare/pedagoger, en är socionom och resten har andra 

utbildningar.  

 

LSSA: Båda intervjupersonerna anger att de har tio tillsvidareanställda alla med andra 

utbildningar.  
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LSSB: Båda intervjupersonerna anger att de har 12 personal, varav fyra är lärare/pedagoger 

och åtta personer har andra utbildningar.   

 
De boendes problematik 
 

 Vilken problematik eller diagnos har de som bor i ert LSS-boende? 
 

FU: Intervjuperson 1 anger att tre boende har diagnosen högfungerande autism och sju av de 

boende har diagnosen Aspergers syndrom. Intervjuperson 2 anger att 2-3 av de boende har en 

högfungerande autismdiagnos och att resten av de boende har diagnosen Aspergers syndrom.  

 

LSSA: Intervjuperson 1 anger att de har sex boende med Aspergers syndrom och tre boende 

med Högfungerande autism. Intervjuperson 2 tror att de har sju boende med Aspergers 

syndrom och två boende med högfungerande autism.  

 

LSSB: Båda intervjupersonerna anger att de har två boende med Aspergers syndrom och en 

boende med autism och lätt förståndshandikapp/utvecklingsstörning. 

 

De boendes vistelsetid i LSS-boendet 
 

 Hur länge brukar de flesta boende stanna i ert LSS-boende?  

 

FU: Båda intervjupersonerna anger att de flesta av de boende brukar stanna 2-3 år i deras 

LSS-boende.  

 

LSSA: Båda intervjupersonerna anger att de flesta av de boende brukar stanna 2-3 år i deras 

LSS-boende.  

 

LSSB: Intervjuperson 1 anger att vistelsetiden varierar mycket, vilket gör att det är svårt att 

svara på. Intervjuperson 2 anger att de flesta boende stannar 1-2 år i deras LSS-boende. 

 

De boendes skolgång  

 
 Hur många av era boende går i en gymnasieskola?  

 

FU: Båda intervjupersonerna anger att alla deras boende går i en gymnasieskola.  

 

LSSA: Intervjuperson 1 anger att alla deras boende går i en gymnasieskola. Intervjuperson 2 

anger att åtta av deras boende går i en gymnasieskola.  
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LSSB: Båda intervjupersonerna anger att alla deras boende går i en gymnasieskola. 

  

 Vilken typ av gymnasieskola går de i? 

 

FU: Båda intervjupersonerna anger att alla boende går i en nationell gymnasieutbildning men 

att den eventuellt även kan kallas för ett individuellt gymnasieprogram. Intervjuperson 1 

förklarar att de flesta som kommer till deras skola inte har godkänt i grundskoleämnena. 

Därför måste de formellt sätt börja i ett individuellt gymnasieprogram. Men skolan flätar då 

ihop grundskoleämnena med gymnasieämnena.  

 

LSSA: Intervjuperson 1 anger att tre av de boende går i en klass endast för elever med 

Aspergers syndrom och sex av de boende går i ett specialanpassat individuellt 

gymnasieprogram. Intervjuperson 2 anger att fyra boende går på ett specialanpassat 

individuellt gymnasieprogram och fyra boende går på ett gymnasieprogram endast för elever 

med Aspergers syndrom.  

 

LSSB: Båda intervjupersonerna anger att en boende går på vanlig gymnasieskola, en boende i 

en klass för endast de med autism och en boende går i en gymnasiesärskola. 

 

 Vilken sysselsättning har de boende? 

 

LSSA: Intervjuperson 2 anger att den boende som inte går i en gymnasieskola har en 

anpassad daglig verksamhet, eftersom den personen är färdig med skolan.   

 

 Samarbetar ert LSS-boende med de boendes gymnasieskola? 

 

FU: Båda intervjupersonerna anger att LSS-boendet samarbetar med de boendes 

gymnasieskola.  

 

LSSA: Båda intervjupersonerna anger att deras LSS-boende samarbetar med de boendes 

gymnasieskola.  

 

LSSB: Båda intervjupersonerna uppger att LSS-boendet samarbetar med gymnasieskolorna. 

 

 Hur ser det samarbetet ut? 

 

FU: Båda intervjupersonerna förklarar att det är samma personal i skolan och i LSS-boendet. 

Intervjuperson 1 säger även att gymnasieskolan och LSS-boendet har samma huvudman. 

Vilket gör att översikten är 100 procentig då de vet exakt vad som händer både i skolan och i 

LSS- boendet. Intervjuperson 2 säger att eftersom skola och boende har samma personal kan 
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kunskapen i skolan tillvaratas även i boendet.  Intervjuperson 2 berättar även att de inte har 

någon ogiltig frånvaro. 

”Och sen förekommer det ju inget skolk för det är ju samma personal som är med eleverna i 

skolan, som hämtar eleverna på morgonen, och ser till att alla kommer med ”. 

 

LSSA: Båda intervjupersonerna anger att kontakten sker via e- mail, telefon och träffar. Hur 

ofta de har kontakt eller träffar med de boendes gymnasieskola beror på hur det ser ut för 

eleven. Intervjuperson 1 anger att de kan träffas en gång i kvartalet eller en gång i månaden. 

Intervjuperson 2 anger att behovet av att ha kontakt är kontinuerligt. De träffas minst några 

gånger per termin och ett av problemen är ogiltig frånvaro i skolan. 

”… för ett av problemen är att få komma iväg till skolan och få det att fungera”.  

 

LSSB: Båda intervjupersonerna anger att hur ofta de har kontakt med skolorna beror på hur 

det går för eleverna. Intervjuperson 2 menar att de har ett tätt samarbete med de boendes 

gymnasieskolor. 

 

De boendes självständighet 

 
 Kan du beskriva din uppfattning om hur era boende brukar utvecklas då det gäller 

självständighet under tiden som de vistas på ert boende? 

 

FU: Båda intervjupersonerna säger att alla deras boende brukar utveckla mer självständighet 

under tiden de bor i deras boende.  

 

LSSA: Båda intervjupersonerna anger att alla deras boende brukar utveckla mer 

självständighet under tiden de bor i deras boende.  

 

LSSB: Intervjuperson 1 uppger att de allra flesta av deras boende utvecklas och blir mer 

självständiga än de var innan de började bo där. Intervjuperson 2 uppger att det är olika, några 

boende utvecklar mer självständighet och andra boende förändras inte när det gäller 

självständighetsaspekten. 

 

Boendeformer och sysselsättning efter vistelsetiden 
 

 Vilken typ av boende brukar de flesta boende bo i efter deras boendetid hos er? 

 

FU: Båda intervjupersonerna anger att boende med någon form av stöd är vanligast för de 

boende som flyttat från deras LSS-boende.  

 

LSSA: Båda intervjupersonerna anger att boende med någon form av stöd är vanligast för de 

boende som flyttat från deras LSS-boende.  
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LSSB: Båda intervjupersonerna anger att boende med någon form av stöd är vanligast för de 

boende som flyttat från LSS-boendet. 

 

 Vilka sysselsättningar brukar de flesta boende ha efter boendetiden hos er? 

 

FU: Båda intervjupersonerna anger att Högskola/ Universitetsstudier eller andra 

eftergymnasiala studier är den vanligaste sysselsättningen för de boende som flyttat från LSS- 

boendet.  

 

LSSA: Båda intervjupersonerna anger att det är väldigt olika vilken sysselsättning som de 

boende har efter boendetiden. 

 

LSSB: Intervjuperson 1 anger att de flesta av deras boende är arbetssökande efter boendetiden 

hos dem. Intervjuperson 2 anger att det är väldigt olika vilken sysselsättning som de boende 

har efter boendetiden. 

Jämförelse, analys och slutsatser 
Enligt Socialstyrelsen (2009) bygger modellen ”vårdkedjan” på en samordning av olika slags 

insatser medan modellen ”bostad först” har en stark åtskillnad mellan boendet och övriga 

insatser. Om man applicerar dessa teorier i denna undersökning går det att se att Funäsdalens 

utvecklingscentrum har en integrerad modell genom att de tillhandahåller både gymnasieskola 

och LSS-boende. I den andra modellen i denna undersökning finns det likheter med ”bostad 

först” modellen eftersom båda har en åtskillnad mellan olika insatser, i detta fall LSS-boende 

och gymnasieskola. 

 
De första intervjufrågorna i denna undersökning rör LSS-boendenas verksamhet och personal. 

Dessa frågor har ställs för att få en bakgrund om LSS-boendena som medverkat i 

undersökningen. Inga tydliga skillnader angående detta går att hitta i de olika modellerna av 

LSS-boenden. Intervjupersonerna svarar olika på vissa frågor även inom det egna LSS-

boendet. Detta kan ha att göra med att verksamhetsansvariga kan ha bättre koll på frågor som 

rör personalen och verksamheten. Arbetsmetoderna i de olika modellerna av LSS-boenden 

skiljer sig åt och den enda likheten som går att se är att FU och LSSA båda jobbar med 

arbetsmetoden ART. Alla LSS-boenden har funnits olika länge och alla LSS-boenden har 

olika många anställda. FU har flest anställda lärare av alla LSS-boenden vilket kan förklaras 

med att de utgör den integrerade modellen. 

 

Merparten av de boende i LSS-boendena har diagnosen Aspergers syndrom. Alla 

intervjupersoner i FU och LSSA anger att de flesta av deras boende bor hos dem 2-3 år. I 

LSSB skiljer sig uppgifterna åt. Detta gör att det inte går att se några tydliga skillnader mellan 

modellerna när det gäller dessa aspekter.  

 

Alla intervjupersoner i FU och LSSB anger att alla deras boende går i en gymnasieskola. En 

av intervjupersonerna i LSSA anger att en av deras boende istället har en anpassad daglig 

verksamhet eftersom personen är färdig med skolan. När det gäller vilken typ av skola de 

boende går i går det att se en tydlig skillnad mellan de olika modellerna av LSS-boenden. De 
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boende i FU går alla på en nationell gymnasieutbildning, som även kan kallas för ett 

individuellt gymnasieprogram. De boende i den icke-integrerade modellen går i olika typer av 

gymnasieskolor.  

 

LSSB och LSSA säger att hur ofta de har kontakt med de boendes gymnasieskola beror på hur 

situationen ser ut för de boende. FU anger att boendet och skolan har samma personal. En av 

intervjupersonerna förklarar att översikten därför är 100 procentig i både skolan och LSS-

boendet. Den icke-integrerade modellen baserar kontakten med skolan utifrån hur det ser ut 

för de boende. Här drar jag slutsatsen att FU därför har en helt annan form av kontakt med 

gymnasieskolan, eftersom kontakten inte baseras på hur situationen ser ut för de boende. 

 

De boende i FU har samma personal i LSS-boendet som i deras gymnasieskola. Enligt 

Socialstyrelsen (2010)  bör insatser för barn med autismspektrumdiagnoser bygga på en syn 

som inkluderar barnets alla områden i livet. I så stor utstäckning som möjligt bör samma 

personer jobba med barnet. Gillberg (1999) förespråkar också personalkontunitet när han 

säger att barn med autism har en del ritualer och rutiner som kan försvinna om barnen under 

lång tid får umgås med så få personer som möjligt, som denne känner väl. Genom att de 

boende i FU har samma personal i skolan som i LSS-boendet, umgås de endast med ett få 

antal personer som de känner väl. Detta kan bidra till att vissa rutiner och besynnerliga 

beteenden hos barnet med autism kan försvinna. Att sådana rutiner och beteenden försvinner 

anser jag kan öka de boendes chanser till att leva ett självständigt liv.  

 

När det gäller självständighet anger alla intervjupersonerna i FU och LSSA att de anser att 

alla deras boende brukar utveckla mer självständighet under tiden som de bor i deras LSS-

boenden. I LSSB anser en intervjuperson att de allra flesta av deras boende utvecklas och blir 

mer självständiga än de var innan de började bo där. Den andra intervjupersonen i LSSB anser 

att det är olika: några utvecklar mer självständighet, andra boende förändras inte när det gäller 

självständighetsaspekten. Här går det inte att se tydliga skillnader mellan de olika modellerna 

när det gäller självständighet, utan endast mellan FU och LSSB. 

 

Enligt Nirje (2003) är viktigt att ha ett självständigt boende för att trivas med livet. I denna 

undersökning har det visats att det är vanligast med ett boende med någon form av stöd, för de 

boende som flyttat från dessa LSS-boenden. Det har inte framkommit vilken form av stöd 

detta är. Dock innebär det inte en lika stor omfattning av stöd som ett LSS-boende utgör, 

eftersom det utgjorde ett eget svarsalternativ enligt intervjuguiden. Det går därför inte att se 

någon skillnad mellan de olika modellerna när det gäller denna aspekt.  

 

Nirje (2003) anser också att träningsprogram bör stödja utvecklingsstörda för att de ska bli så 

självständiga som möjligt i dagliga rutiner och sådant som gör att de kan delta i samhället så 

mycket de kan och vill. En av intervjupersonerna i LSSB anger att den vanligaste 

sysselsättningen för de som flyttat från deras LSS-boende är att söka arbete, den andra 

intervjupersonen anger att det skiljer sig åt. Josefsson (2007) beskriver att flera studier visar på 

att ett arbete är viktigt för bli självständig. Enligt detta drar jag slutsatsen att de som flyttat från 

LSSB, ej kan ses som särkilt självständiga som arbetssökande. LSSA anger att det är olika 

vilken sysselsättning dem som flyttat från deras boende har. Detta betyder att informanterna 
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inte vet vilken sysselsättning som är vanligast för de boende som flyttat. Eftersom 

sysselsättningen hos de boende som flyttat skiljer sig mycket åt. 

 

Svanström & Sandling (2007) beskriver självständighet i form av handling, också kallad yttre 

självständighet som betyder självständighet i former som man lätt kan mäta t.ex. att klara av 

olika praktiska saker. I denna undersökning har det framkommit att intervjupersonerna i FU 

anser att den vanligaste sysselsättningen för de boende som flyttat är Högskola/ 

Universitetsstudier eller andra eftergymnasiala studier. Enligt detta drar jag slutsatsen att de 

flesta av de boende som flyttat från FU kan anses som självständiga i den bemärkelsen att de 

klarar av olika praktiska saker, som att börja studera på eftergymnasial nivå. 

 

Den tydligaste skillnad som går att se mellan de olika modellerna när det gäller 

självständighet är: FU är det enda LSS-boende som uppger att den vanligaste sysselsättning 

efter boendetiden är eftergymnasiala studier. Av detta drar jag drar slutsatsen att det är 

vanligare med eftergymnasiala studier för eleverna som bott i den integrerade modellen än för 

de elever som bott i den icke-integrerade modellen. Den integrerade modellen kan utifrån 

detta bidra till att de boende blir mer självständiga än i den icke-integrerade modellen, när det 

gäller sysselsättningen efter vistelsetiden. 

 

Mellan LSSB och FU har jag märkt tydliga skillnader angående synen på de boendes 

utveckling av självständighet, samt sysselsättningen som de boende har efter deras vistelsetid 

på LSS-boendet. FU anser att alla deras boende utvecklar mer självständighet och LSSB anser 

att de är olika eller att de allra flesta utvecklar mer självständighet. I FU anses den vanligaste 

sysselsättningen vara eftergymnasiala studier. I LSSB angav intervjupersonerna att det var 

vanligast att var arbetssökande; eller så kunde de inte svara på frågan eftersom 

sysselsättningarna skiljde sig åt. Utifrån detta anser jag att självständigheten är större för de 

boende i FU än för de boende i LSSB. Dock är det viktigt att påpeka, att dessa skillnader kan 

bero på andra faktorer än vad de olika modellerna utgör. Exempel på andra faktorer är de 

olika arbetsmetoderna som används i FU och LSSB. Även det faktum att LSSB har en boende 

med ett lätt förståndshandikapp och FU saknar en sådan boende utgör en möjlig orsak till 

skillnaderna i resultatet. 

 

Diskussion 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vilken betydelse en integrerad modell 

med LSS-boende och gymnasieskola har för de boendes utveckling av självständighet. 

Målgruppen är ungdomar med högfungerande diagnoser inom autismspektrumet. Detta 

undersöks genom att jämföra en modell med ett LSS-boende och en integrerad gymnasieskola 

för denna målgrupp. Med en annan modell för samma målgrupp, vilket utgörs av LSS-

boenden som inte har en integrerad gymnasieskola. Jag anser att den enda tydliga skillnad 

som går att hitta mellan dessa olika modeller är i frågan om sysselsättningen efter 

boendetiden. Där eftergymnasiala studier är vanligast för boende i den integrerade modellen. 

Arbetssökande eller andra skilda sysselsättningar förekommer i den icke-integrerade 

modellen. Av detta har jag dragit slutsatsen att den integrerade modellen kan bidra till att de 

boende blir mer självständiga än i den icke-integrerade modellen. När det gäller 

sysselsättningen efter vistelsetiden på LSS-boendet.   

 



Erika Vestin: Betydelsen av en integrerad modell med gymnasieskola och LSS- boende för  

normalfungerande ungdomar inom autismspektrumet 

 
16 

 

Mellan LSSB och FU går det också att se tydliga skillnader, där utvecklingen av 

självständighet kan ses som större för de boende i FU än de boende i LSSB. Dock är det 

viktigt att påpeka att dessa skillnader kan bero på andra faktorer än just vad de olika 

modellerna utgör. Exempel på andra faktorer som skillnaderna kan bero på är de olika 

arbetsmetoder som används i FU och LSSB. Även det faktum att LSSB har en boende med ett 

lätt förståndshandikapp och FU saknar en sådan boende utgör en möjlig orsak till skillnaderna 

i resultatet.  

 

En skillnad som upptäcktes oavsiktligt i undersökningen var att LSSA angav att de hade 

problem med att få eleverna att gå till skolan. FU angav att de inte hade något skolk. Detta är 

en intressant aspekt som vore intressant att undersöka närmare i andra jämförande 

undersökningar av detta slag. En medvetenhet finns om att intervjupersonerna i denna 

undersökning kan ha olika definitioner på självständighet. Ett val gjordes att inte fråga om en 

sådan definition eftersom jag endast ville ställa frågor där svaren var lätta att jämföra. 

Resultaten i denna undersökning är baserade på enskilda personers åsikter och uppfattningar. 

De är därför inte representativa för respektive LSS-boenden.  

 

Genom analysen av det empiriska material som framkommit i denna undersökning går det att 

se att modellen med en integrerad gymnasieskola är intressant. Den är intressant eftersom det 

i denna undersökning har visats tendenser till att modellen kan medverka till en ökad 

självständighet hos de boende med högfungerande autismspektrumdiagnoser. Jag anser därför 

att denna undersökning bör kompletteras med ytterligare forskning inom området. 

Forskningen bör utföras med ett större urval för att kunna hitta skillnader mellan de olika 

modellerna av LSS-boenden, angående självständighet och andra aspekter som t.ex. 

kunskapsutveckling. Styrkorna med denna undersökning är att tre LSS-boenden har 

medverkat, där två av dem inte har en integrerad gymnasieskola. Vilket gör att det går att 

jämföra det LSS-boende som har en integrerad gymnasieskola med dessa två LSS-boenden 

som inte har det. Om det i andra kompletterande undersökningar går att hitta tydliga 

skillnader mellan dessa modeller, går det att utvärdera vilken modell som är bäst. Bäst för de 

boendes utveckling av självständighet och eventuella andra aspekter av utveckling mot ett 

ökat deltagande i samhället.  
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