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Sammanfattning 

Livskvalitet är ett brett fenomen som definieras utifrån olika livsområden såsom arbetsliv, 

sociala relationer, bostad och ekonomi men även utifrån mer subjektiva upplevelser såsom 

välbefinnande, tillfredsställelse och lycka. Det finns olika uppfattningar om huruvida personer 

med en intellektuell funktionsnedsättning upplever sämre livskvalitet jämfört med övriga 

befolkningen. Syftet med denna uppsats är att undersöka den subjektiva upplevelsen av 

livskvalitet beträffande socialt och psykiskt välbefinnande bland vuxna personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Studien baseras på ett kvalitativt tillvägagångssätt med fyra 

semistrukturerade intervjuer där analysen gjorts utifrån kvalitativ innehållsanalys. Det 

övergripande resultatet är att intervjupersonerna känner ett socialt och psykiskt välbefinnande. 

Det sociala utifrån att de upplever sig ha stor delaktighet i form av inflytande, rikt socialt liv 

samt känsla av tillhörighet. Det psykiska välbefinnandet upplevs utifrån erfarenheten av 

mestadels positiva känslor, god självbild, tillfredsställelse med sin livssituation samt positiv 

syn på framtiden. I studien tyds en genomgående förnöjsamhet bland intervjudeltagarna inom 

alla undersökta livsområden. Min tolkning är att förnöjsamheten finns där tack vare den 

delaktighet och välbefinnande de upplever.  
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1 Inledning 

 

 

 

 

Mifforadio är ett radioprogram med programledare som har utvecklingsstörning och i ett av 

deras program pratar de om livskvalitet. Till en av sina lyssnare ställer de frågan om 

normalpuckade har bättre förutsättningar att leva ett bra liv jämfört med utvecklingsstörda, 

varpå lyssnaren svarar såhär:  

 

 

 

 

Det framgår av programmet att det finns olika uppfattningar om huruvida personer med 

utvecklingsstörning har sämre livskvalitet jämfört med de som inte har det. Att det finns 

skillnader mellan barn med och utan funktionsnedsättning har konstaterats via rapporter från 

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap där det förklaras att skillnaderna främst visat sig 

inom områdena: levnadsvillkor, fysisk aktivitet, skola samt fritid (Andin, 2014) . 

Vidare framkommer i forskning att det finns strukturella hinder för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning att fullt ut leva det vuxna livet och dessa hinder är bland 

annat exkludering från arbetsmarknaden, reglerad fritid samt svårigheter att legitimera 

partnerskap. De funktionshindrades situation innefattar även strukturellt begränsade 

möjligheter att utöva självbestämmande och framtidsplanering. Sammanfattningsvis innebär 

dessa personers liv ett villkorat vuxenskap (Lövgren, 2013). Vården om utvecklingsstörda har 

gått från institutionalisering till eget boende i lokalsamhället där de kommit närmare miljön 

där andra människor bor men trots detta lever många av dessa personer ensamma och saknar 

ofta djupare sociala kontakter (Ineland, Molin, & Sauer, 2009). 

Men vad är då egentligen livskvalitet? Magnusson Skjöndal (2009) har utgått ifrån en 

definition av Nationalencyklopedin och förklarar begreppet livskvalitet såhär:  

 

 

 

 

 

 

Livskvalitet kan därmed kopplas samman med hälsa som även det är ett begrepp vilket kan 

mätas på olika sätt. I Västerbottens hälsoundersökningar har människor fått svara på hur man 

värderar hem- och familjesituationen, bostaden, arbetssituationen, ekonomin och fritiden som 

ett mått på livskvalitet (Eriksson & Lönnberg, 2004). Graden av tillfredsställelse med 

livssituationen i stort påverkar också hur vi värderar vår hälsa, menar Eriksson och Lönnberg. 

Andin (2014) påpekar att skolelever med funktionsnedsättning skattar sin hälsa sämre än 

elever utan, och hänvisar till flera rapporter från statens folkhälsoinstitut (FHI). 

1.1 Relevans för socialt arbete 

I en rapport från Socialstyrelsen angående insatser för personer med funktionsnedsättning år 

2013 redovisas att Sveriges kommuner beräknat att cirka 65 300 personer hade en eller flera 

Utvecklingsstörda, personer med funktionshinder, nedsättning, kalla det vad 

ni vill. Jag menar, dom får ju ut typ mellan sju och tio tusen, vad kan man 

göra med den summan? Betala räkningar, köpa mat och kanske kläder då 

och då, sen är det slut (Mifforadio, 2013). 

Nä, det beror ju på vilken grad av utvecklingsstörning man har. Jag 

menar, om man tänker då normalpuckade, de kanske tänker för mycket 

och så blir de osäkra… (Mifforadio, 2013). 

Ett ord som beskriver om en person har möjlighet att leva ett bra liv eller inte. 

Livskvalitet kan handla om sådant som man kan mäta, exempelvis om man har 

arbete, bostad eller tillräckligt med pengar, kan röra sig fritt med mera. Men 

livskvalitet kan också avse hur man själv upplever sin situation, om man 

tycker att man har det bra eller inte. Det kan påverkas av om man är frisk 

eller sjuk, om man kan bestämma över sitt eget liv och om man kan göra 

sådant man själv tycker är viktigt med mera (Magnusson Skjöndal, 2009, s. 7). 
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insatser enligt LSS, exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2013. Totala antalet 

personer med insatser enligt LSS, exklusive råd och stöd, har ökat med 15 procent sedan 2007 

och motsvarande ökning det senaste året är 1 procent eller 1 100 personer. LSS- insatserna för 

personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd har ökat från 82 

procent till 85 procent mellan 2007 och 2013 (Socialstyrelsen, 2014 a). Detta visar på vikten 

av att undersöka den aktuella målgruppens upplevelser av livskvalitet eftersom dessa insatser 

är till för att de ska kunna leva som alla andra samt att omsorgen är en stor del av deras 

vardagsliv. Dessutom visar detta på att målgruppen utgör en stor del av landets medborgare. 

Det är även relevant att studera funktionshindrades livskvalitet för att verksamheter ska få 

kännedom om huruvida stödet och hjälpen uppfyller lagstiftningens mål om jämlikhet i 

levnadsvillkor. 

Slutligen, för att få inblick i erfarenheter av livskvalitet hos personer med 

funktionsnedsättning är det viktigt att inhämta denna information från personerna själva och 

identifiera erfarenhetsnaturen av livskvalitet så att individuella ståndpunkter kan värderas 

samt stödjas (Marquis & Jackson, 2000). Det går att finna mycket forskning och litteratur om 

livskvalitet samt många olika infallsvinklar på detta oerhört breda och mångtydiga begrepp. 

Däremot har det inte gått att finna många studier där livskvalitet undersökts kvalitativt genom 

att målgruppen själva får framträda i intervjuer. Det har givetvis genomförts enkäter och 

andra typer av strukturerade uppföljningar av aktuella verksamheter för målgruppen men inte 

särkilt många av dessa är intervjubaserade. Dessutom är många undersökningar gjorda på 

barn och ungdomar, varför det kan ses som viktigt att studera hur vuxna personer med 

funktionsnedsättning upplever sin livskvalitet mitt i livet. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka den subjektiva upplevelsen av livskvalitet beträffande 

socialt och psykiskt välbefinnande bland vuxna personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning.  

1.2.1 Syftets avgränsning 

Studien om livskvalitet begränsas genom att fenomenet livskvalitet endast kommer 

undersökas i form av socialt och psykiskt välbefinnande. Det innebär att när ordet livskvalitet 

nämns och diskuteras i uppsatsen så görs det i relation till socialt och psykiskt välbefinnande. 

Studien kommer dessutom inte undersöka huruvida specifika boendefaktorer påverkar 

personens upplevelse av livskvalitet.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur beskriver intervjupersonerna sin sociala situation och upplevelser av delaktighet? 

 På vilka sätt kommer välbefinnande till uttryck under intervjuerna? 

 Hur kan relationen mellan livskvalitet och upplevelser av välbefinnande samt 

delaktighet förstås när det gäller vuxna med intellektuell funktionsnedsättning? 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens fortsatta disposition följs av att några begrepp som används i uppsatsen förklaras 

och definieras. Därpå följer en kunskapsöversikt med relevant forskning och litteratur inom 

uppsatsens studieområde. Därefter beskrivs vilken metod och vilket material som använts i 

uppsatsen samt etiska överväganden. Sedan behandlas uppsatsens resultatdel med empiri och 

analys. Slutligen, i diskussionsavsnittet sammanfattas och granskas de viktigaste resultaten 

följt av en metoddiskussion. Slutligen ges i detta avsnitt förslag på vidare forskning. 
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2 Grundläggande begreppsdefinitioner  

Inom handikappvetenskapen förekommer främst två grundläggande begrepp vilka är 

funktionsnedsättning samt funktionshinder och dessa två kommer inledningsvis klargöras. 

Därefter definieras och konkretiseras intellektuellt funktionshinder, vilket är målgruppen för 

studien.  

2.1 Funktionsnedsättning  

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2014 b). Socialstyrelsen förklarar vidare att en 

funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada och sådana skador, 

tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur. 

2.2 Funktionshinder 

Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2014 b). Exempel på begränsningar är 

svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala 

relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. 

Socialstyrelsen menar på att funktionshinder främst handlar om bristande tillgänglighet i 

omgivningen och uppstår därför när en person med en funktionsnedsättning möter bristande 

tillgänglighet eller andra former av barriärer i den omgivande miljön. En person har inte ett 

funktionshinder som individuell egenskap utan hindret uppstår i förhållande till omgivningen 

(Socialstyrelsen, 2014 b).  

2.3 Intellektuellt funktionshinder 

Begreppet intellektuellt funktionshinder omfattar personer som tillhör personkrets 1 i Lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personkrets 1 innefattar de som 

har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. I uppsatsen används 

intellektuellt funktionshinder parallellt med ordet utvecklingsstörning och det beror endast på 

att författaren använder det begrepp som används av just den referensen, till exempel då 

författaren refererar till boken Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd skriven av Ineland, 

Molin, & Sauer år 2009 används ordet utvecklingsstörning.  

3 Kunskapsöversikt 

Denna del inleds med litteratur och forskning om livskvalitet i allmänhet för att sedan komma 

in på hälsans och välbefinnandets betydelse av livskvalitet. Översikten avslutas med att 

beskriva livssituationen för funktionsnedsatta med hjälp av olika synsätt som finns på 

funktionshinder.  

3.1 Livskvalitet 

Inledningsvis ska understrykas att livskvalitet är ett mångfasetterat fenomen (jfr Furenhed 

1997). Furenhed hade inför sin studie delat upp livskvalitet i tre delar vilka är välfärd, 

välbefinnande samt förebildligt liv. Välfärd menar han är synonymt med den objektiva 

livskvaliteten medans välbefinnade är subjektiv livskvalitet. I välfärd ingår den yttre välfärden 

samt tillfredsställda behov. Yttre välfärd kan vara vad man anser att ett välfärdssamhälle ska 

innehålla, till exempel yttre materiella levnadsvillkor såsom utbildning, 

försörjningsmöjligheter, tillgång till kultur och sjukvård samt medborgerliga fri- och 
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rättigheter. I yttre välfärd ingår även goda sociala relationer. Furenhed säger att tillfredsställda 

behov innefattar fysiska, psykiska, sociala samt andliga behov. Livskvalitet i form av 

välbefinnande inbegriper njutning och lycka och njutning förklaras som en sensation, en 

upplevelse i mer materiell bemärkelse medans lycka är en emotion, en känsla av mer abstrakt 

karaktär. Furenhed refererar även till en polsk filosof som beskrivit att lycka är ”en bestående, 

fullständig och motiverad tillfredsställelse med livet som helhet” (Furenhed, 1997, s. 154). 

För att ge en samlad bild av en individs livsvillkor bör dessa nio områden ingå när den 

bilden ska beskrivas: hälsa, sysselsättning och arbetsförhållanden, ekonomiska resurser, 

kunskap och utbildningsmöjligheter, familj och sociala relationer, bostad, rekreation och 

kultur, säkerhet till liv och egendom samt politiska resurser (Fors, 2012). Även delaktighet 

och självbestämmande kan ses som självklara delar i ett värdigt liv och för att uppleva dessa 

delar är det av stor betydelse att kunna delta i arbetslivet samt få sin försörjning genom eget 

arbete (Ineland, Molin, & Sauer, 2009). Arbete utgör även en viktig resurs i människors 

identitetsförvaltning, menar författarna.  

De senaste årens forskning om personer med intellektuellt funktionshinder och 

skol/arbetsliv har visat att dessa individer ofta har en gemensam strävan om att komma bort 

från det avvikande och annorlunda samt att de söker sig till normala livsmönster och ett liv 

som andra, vilket de i viss utsträckning får tillgång till (Ineland, Molin, & Sauer, 2009). 

Lövgren (2013) visar i sin studie att när intervjupersonerna får berätta om sin vardag, säger de 

att de har ett arbete precis som alla andra och kallar det inte för daglig verksamhet. De säger 

att de arbetar inom serviceyrket, inom montering och tillverkning eller inom vaktmästeri. De 

kan även intyga hur mycket det betyder att ha ett jobb att gå till, vilken struktur det ger åt 

vardagen samt vilket viktigt socialt sammanhang det ger (Lövgren, 2013).  

Precis som arbetssituationen har bostadssituationen signifikant inverkan på människans 

levnadsvillkor. ”Ingen annan enskild faktor har så stor betydelse för känslan av identitet som 

en egen bostad” (Ineland, Molin, & Sauer, 2009, sid 159). Bostad påverkar inte bara ens yttre 

omständigheter utan även ens personlighet, vilket citatet visar. Enligt Ineland, Molin och 

Sauer (2009) finns det studier som visar att de flesta personer som upplevde ett begränsat 

inflytande var de som bodde i gruppbostad.  

För att ytterligare utveckla sin identitet kan ens fritid ha stor inverkan. För många av de 

personer med funktionshinder som uttalat sig om sin fritid i Lövgrens studie, innebär den för 

dem att tvätta, städa och laga mat men också rekreation, aktiviteter och ensamhet. Dessa 

aktiviteter kan dock begränsas av resursbrist, menar Lövgren och förklarar att en svag 

ekonomi, vilket många av dem har, påverkar valet av aktiviteter. Flera beskriver även att de 

inte kunnat göra saker på grund av att de inte haft tillgång till personligt stöd eller på grund av 

andra institutionella villkor (Lövgren, 2013). Ineland, Molin och Sauer (2009) vill även de 

poängtera att institutionella villkor kan bli ett hinder i aktivitetsutövandet genom den styrning 

som finns inom omsorgen om dessa personer. De skriver att styrningen innebär att 

funktionshindrades vardagsliv struktureras genom dagsscheman och veckoplaner, men också 

genom reglering av deras begränsade möjligheter att ägna tid åt egna specifika aktiviteter i 

sociala miljöer. Författarna menar på att systematiseringen av omsorgen bidrar till att 

begränsa utvecklingsstördas inflytande över sitt eget liv. 

Livskvalitet kan dock ha olika innebörd för oss alla, varvid vi upplever och värderar vår 

livskvalitet individuellt. 

 

 

 

Som framgår av citatet verkar det existera en generell uppfattning om att utvecklingsstörda 

inte skulle ha lika bra livskvalitet som andra, medans det finns utvecklingsstörda som själva 

anser sig ha ett bra liv. Begreppet livskvalitet brukar uppfattas som en ren värdeterm, 

Utvecklingsstörda kan ju leva ett relativt bra liv, jag 

menar, titta bara på oss (Mifforadio, 2013). 
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nämligen att en persons livskvalitet är hög om hon har ett bra liv och låg om hon har ett dåligt 

liv (Brülde, 2010). Brülde menar att livskvalitet utgår ifrån vad som gör ett liv bra för den 

som lever det. Livskvalitet används i många olika sammanhang och det mest typiska för 

begreppet är att det står för de mer immateriella faktorerna i ens liv eller för individens egna 

subjektiva upplevelse av sin livssituation. Mer specifikt innebär livskvalitet om en person är 

tillfredsställd eller inte med sina livsvillkor samt nöjd med sig själv. Den fokuserar på 

personen i sig, om man är glad, ledsen, känner att ens liv är meningsfullt samt om man har 

roliga och tråkiga livserfarenheter som till exempel att vara omtyckt eller känna sig ensam 

(Eriksen & Nœss, 2004). 

 När man pratar om livskvalitet brukar den så kallade lyckoteorin beröras (jfr Brülde 

2010). Den förespråkar att livskvalitet beror på hur lycklig en person är och inget annat. 

Teorin säger att ett bra liv är om det utfaller såsom man önskar och dessutom mår bra. 

Lyckoforskningen har trots det visat att människor som inte uppnår miniminivåer av inkomst 

och social trygghet är mer olyckliga jämfört med dem som har högre nivåer av dessa 

(Mellergård, 2014). Mellergård menar att när man uppnått miniminivåerna så påverkas ens 

upplevelse av lycka bara marginellt av ännu högre inkomst och välfärd. Motståndare till 

lyckoteorin argumenterar att lycka inte är det enda egenvärdet i livet, utan att det finns andra 

saker som också gör livet meningsfullt, såsom kärlek, vänskap, personlig utveckling och frihet 

(Brülde, 2010). 

3.2 Livskvalitet i relation till hälsa 

Livskvalitet är som vi märkt ett begrepp med många olika innebörder och innefattar flertalet 

livsområden. Eftersom fenomenet livskvalitet är så brett är det många forskare inom medicin 

och sjukvård som tillfört ytterligare en dimension av begreppet som de kallar för 

hälsorelaterad livskvalitet (O'Boyle, 2001). För att vidare förstå detta ges först en förklaring 

till vad hälsa innefattar. Detta görs med hjälp av Världshälsoorganisationens (WHOs) 

definition av hälsa, vilken anses vara den kanske mest kända av alla när det kommer till att 

förklara hälsobegreppet: Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom (Hälsa, 2014). 

Begreppet hälsorelaterad livskvalitet skiljer sig från enbart livskvalitetsbegreppet i och 

med att fokus ligger på kostnader och nyttan med vård och behandling. Inom hälsorelaterad 

livskvalitet ser man till värdet av ens liv och dess varaktighet, vilket påverkas av vad man har 

för sociala möjligheter, uppfattningar, funktionstillstånd och nedsättningar. Dessa påverkas i 

sin tur av sjukdomar, skador, behandling och policy. En persons hälsorelaterade livskvalitet 

avgörs främst utifrån fysisk förmåga, psykisk status, social förmåga, somatiska symptom, 

sexuell förmåga, arbetsförmåga samt ibland ekonomiskt tillstånd (O'Boyle, 2001). Från ett 

folkhälsoperspektiv har faktorer såsom socialt nätverk, socialt stöd och föreningsengagemang 

fått allt större betydelse som möjliga orsaker till skillnader i människors hälsa. Det finns 

studier som visar att individens hälsa påverkas av i vilken utsträckning hon har tillgång till 

stödjande relationer samt att socialt stöd kan stärka hälsofrämjande beteenden (Eriksson & 

Lönnberg, 2004).  

 Andin (2014) vill tydliggöra att unga personer med funktionsnedsättning har en avsevärt 

sämre hälsa jämfört med unga utan funktionsnedsättning och åberopar en rapport från 

Ungdomsstyrelsen som visar att 17 % av de funktionsnedsatta ansåg sig ha ganska eller 

mycket dåligt hälsotillstånd jämfört med 4 % av de icke funktionsnedsatta. Skillnaderna 

framträdde mest inom socialt och psykiskt välbefinnande och som exempel kan där nämnas: 

Det är tre gånger så vanligt att funktionsnedsatta är missnöjda med sina kompisrelationer 

jämfört med övriga unga, cirka 30 % av unga med funktionsnedsättning har upplevt 

mobbning eller utfrysning jämfört med 12 % av övriga ungdomar, fem gånger så många av de 

funktionsnedsatta känner sig missnöjda med sina liv jämfört med icke funktionsnedsatta och 
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slutligen ser 7,7 % av unga funktionsnedsatta negativt på framtiden jämfört med 1,7 % bland 

övriga unga (Andin, 2014).  

Välbefinnande är ett ord i nära relation till hälsobegreppet, vilket även kopplas samman 

med ett annat perspektiv inom livskvalitet, nämligen subjektiv livskvalitet. Furenhed (1997) 

menade på att subjektiv livskvalitet är vårt välbefinnande vilket innefattar behagliga känslor 

och upplevelser såsom förnöjsamhet, gladhet, harmoni och lycka. Fors (2012) pekar på att den 

subjektiva livskvaliteten bland annat är ett känslomässigt välbefinnande som påminner 

mycket om mått på psykisk ohälsa och depression. Skillnaden är dock att psykisk ohälsa 

enbart undersöker negativa känslor såsom nedstämdhet och oro, medans känslomässigt 

välbefinnande fokuserar på både positiva och negativa känslor såsom hur ofta någon känner 

sig glad respektive ledsen (Fors, 2012). 

Socialt välbefinnande innebär att man ingår i ett socialt nätverk med anhöriga och 

närstående men även att man skapar nya kontakter och upprätthåller de man redan har 

(Cannerheim & Edwardh, 2008). Att må bra i sitt sociala liv innebär ofta att man är nyfiken 

på sin omgivning, förklarar författarna. Socialt välbefinnande kan också definieras som 

möjlighet att känna sig tillfredställd i sitt sociala liv i områden som relationer, studier, arbete, 

kärlek, vänskap, fritid och ekonomi. Det är viktigt att delta i fritidsaktiviteter, ha social 

samvaro med vänner eller få möjlighet till rekreation för att uppleva socialt välbefinnande. 

Välbefinnandet ger en känsla av balans i livet vilket gör att man mår bra även fysiskt och 

psykiskt (Larsson, 2006).  

Psykisk välbefinnande förklaras med att en person har avsaknad av negativa känslor som 

oro och ångest samt har förmåga att uppleva och uttrycka känslor på ett adekvat sätt 

(Cannerheim & Edwardh, 2008). Författarna menar på att om man mår bra psykiskt har man 

förmåga att tänka klart och sammanhängande. I detta ingår även att man besitter en god 

självkänsla och känner sig sedd och bekräftad. Hansson, Airaksinen, Forsell, & Dalma (2009) 

beskriver psykiskt välbefinnande utifrån Arbetshälsoinstitutets beskrivning som lyder: ”en 

helhetsbetonad upplevelse som innebär att människan är nöjd med sitt liv och sitt arbete, har 

en positiv grundläggande attityd och är aktiv samt accepterar sig själv”. Det innebär vidare att 

man har ett arbete som motsvarar arbetstagarens mål och yrkesfärdigheter, vilket ses som en 

viktig grund för psykiskt välbefinnande. Arbetet möjliggör umgänge, ger mening och 

ekonomisk trygghet i livet samt att man känner sig motiverad och engagerad på jobbet 

(Hansson, Airaksinen, Forsell, & Dalma, 2009).   

Huvudargumentet till varför man bör undersöka upplevelsen av livskvalitet när man 

undersöker funktionshindrades livsvillkor är att traditionella och materiella mätfaktorer är 

orimliga för att beskriva individers livssituation (Eriksen & Nœss, 2004). Författarna hävdar 

att indikatorer på livskvalitet eller psykiskt välmående som man också kan kalla det, ger 

fördjupade kunskaper om människors levnadsvillkor och vardagsliv, oavsett om det gäller 

funktionshindrade personer eller inte.   

3.3 Funktionshindrades livskvalitet utifrån teoretiska perspektiv  

Insikt i hur livssituationen och vardagslivet kan te sig för en person med funktionsnedsättning 

kan nås genom att närmare studera olika perspektiv på funktionshinder. Man kan nämligen se 

och förstå funktionshinder ur tre olika diskurser vilka är: Normalitet/avvikelse, 

jämlikhet/ojämlikhet samt vi/de (Ineland, Molin, & Sauer, 2009). Enligt 

normalitet/avvikelsediskursen betraktas en person med utvecklingsstörning som avvikande 

eller annorlunda och detta perspektiv påverkar hur vi bedömer vad som är önskvärt samt vår 

syn på människovärde (Ineland, Molin, & Sauer, 2009). 

Inom normalitetsperspektivet finns tre olika sätt att se på normalitet där alla synsätten 

refererar till någon sorts norm. Den statiska normaliteten avser det genomsnittliga och det 

mest vanligt förekommande, den kulturella normaliteten hänvisar till normen för vad som är 
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socialt accepterat och högt värderat och den medicinska normaliteten utgår ifrån normen om 

det icke patologiska, det vill säga den friska och normala kroppen (Ineland, Molin, & Sauer, 

2009). Dessa tre normalitetsbegrepp, menar författarna påverkar hur andra ser på personer 

med funktionshinder men också hur den funktionshindrade själv upplever sin situation. 

Upplevelser kopplat till detta är bland annat att personer berättar att de har blivit kallade för 

CP-skadad, idiot och andra nedvärderande ord samt känt sig nedtryckta eller negligerade i 

olika sammanhang (se t.ex. Lövgren, 2013). 

Med jämlikhet/ojämlikhetsdiskursen påvisas att funktionshinder kan förstås ur ett 

ekonomiskt, materiellt och socialt perspektiv. Personer med funktionsnedsättning möter ofta 

försvårande omständigheter inom olika livsområden, såsom arbetsliv, utbildning, vård och 

omsorg eller deltagande i den omgivande fysiska eller sociala miljön (Ineland, Molin, & 

Sauer, 2009). Dessa omständigheter har personer med intellektuell funktionsnedsättning 

upplevt i form av att ha fått veta att det arbete de utfört inte värderats. De har fått erfara att 

återkommande bli utnyttjad i kommunala sysselsättningar och att andra medarbetare har högre 

lön medan de själva bara har sjukbidrag. Många funktionshindrade lever med knaper ekonomi 

på grund av relativt låga ersättningsnivåer samt oklara möjligheter att öka sin inkomst (jfr 

Lövgren, 2013). 
 Inom vi/de- diskursen ser man inte funktionshindret som något avvikande utan snarare som 

något som förenar en grupp människor (Ineland, Molin, & Sauer, 2009). Författarna förklarar 

att funktionshindrade söker sig till andra med samma funktionshinder och känner samhörighet 

med dem samt att de då betraktar de som inte tillhör gruppen som de andra. Det kan också 

vara så att en del funktionshindrade vill stå upp för annorlundaskapet och vara stolta över det, 

medans andra inte alls vill känna igen sig i rollen som funktionshindrad. Lövgren (2013) 

beskriver hur hennes undersökningspersoner tar avstånd från eller undviker att diskutera att 

deras situation påverkas av att de själva har en funktionsnedsättning. De intervjuade menar att 

personer med funktionsnedsättning har större svårigheter än vad de själva har och de ser 

därför dem som de andra, en kategori de inte själva anser sig tillhöra. Hon visade på att flera 

av dessa personer inte är medvetna om att de av andra ses som funktionsnedsatta. 

Utöver de tre diskurser som nämnts ovan finns det ytterligare ett synsätt som kan förstärka 

bilden av funktionshindrade som socialt utsatta människor. Detta synsätt är 

stigmaperspektivet. Stigmatisering innebär att personer som anses tillhöra en viss kategori i 

samhället tillskrivs en eller flera nedvärderande egenskaper utifrån den värdering och sociala 

status det innebär att tillhöra kategorin (Goffman, 2011). En nedvärderad egenskap är en 

egenskap som ”normala” personer anser avviker från normen på ett icke- önskvärt sätt och 

denna egenskap kallas då för stigma, förklarar Goffman.  Han skriver vidare att stigmatiserade 

personer stämplas utifrån att de har det stigma som utmärker gruppen samt att stämplingen 

innebär att gruppen förflyttas till en lägre social position, vilket innebär en moralisk 

degradering av individen. Stämplingen leder även till att individen övertar de föreställningar 

och attityder om sitt stigma som omgivningen förmedlar (Goffman, 2011). Däremot finner 

Lövgren (2013) i sin studie att intervjupersonerna förhåller sig till sin funktionsnedsättning 

genom att inte alls betrakta sig själv som handikappad och hänvisar till att funktionshindrade 

endast är de med en fysisk funktionsnedsättning eller att de använder egna tolkningar av 

kognitiva funktionsnedsättningar. Detta kan tolkas som ett sätt att undvika det stigma som är 

förknippat med intellektuell funktionsnedsättning (Lövgren, 2013).  

Slutligen finns det ännu en begränsning som utvecklingsstörda personer har och det är att 

de ständigt lever med ett kort tidsperspektiv samt har svårt att föreställa sig något annat än det 

de uppfattar i den omedelbara närheten (Furenhed, 1997). Furenhed förtydligar att 

utvecklingsstördas önskningar oftast är begränsade till att få primära fysiska behov 

tillfredsställda. Det bör nämnas att utvecklingsstörda ofta har fått lära sig att stå ut med en 

primitiv tillvaro (Furenhed, 1997). Avslutningsvis finns det en forskare som studerat 
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utvecklingsstördas, men även anhörigas upplevelser av levnadsvillkoren som kunde se att, 

trots att det visat sig att de har sämre levnadsvillkor än övriga befolkningen, uttrycker de en 

nöjdhet över insatserna. Forskaren tyckte sig se ett ”lagom för funktionshindrade - tänkande” 

(Ineland, Molin, & Sauer, 2009). 

4 Metod  

4.1Tillvägagångssätt inför genomförandet av studien 

För att som författare sätta mig in i mitt studieområde har jag letat och lånat litteratur på 

Universitetsbibliotekets hemsida (http://www.ub.umu.se/) och har då använt sökord såsom: 

livskvalitet, funktionshinder, service, servicekvalitet och utvecklingsstörning. Jag har även fått 

låna vissa böcker av projektledare och handledare som är väl insatta i målgruppen och 

studieområdet.  

När jag har letat efter artiklar använde jag mig av de olika databaser som finns på 

Universitetsbibliotekets hemsida och där valde jag de databaser som fanns under ämnet 

socialt arbete. De databaser där artiklarna hittades var: SocINDEX, Encyclopedia of Social 

Work, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, International 

Bibliography of the Social Sciences. De sökord som använts är: service quality, group homes, 

quality of life, disabled, intellectual disabilities. På databasen International Encyclopedia of 

the Social & Behavioral Sciences användes inga sökord utan jag valde bara att söka inom en 

kategori som heter: Assessment & Evaluation. Jag har även hittat relevanta artiklar, 

avhandlingar rapporter och dylikt genom att söka direkt på Google och då användes sökorden: 

välbefinnande, socialt välbefinnande, psykiskt välbefinnande, hälsa, social hälsa, psykisk 

hälsa, livskvalitet, funktionshinder, funktionsnedsättning.  

 Jag har även letat efter avhandlingar via portalen DiVA på http://umu.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=5809) samt http://www.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=9632. Då användes följande sökord: funktionshinder, 

utvecklingsstörning, funktionsnedsättning, livskvalitet, servicekvalitet, LSS, handikappomsorg, 

gruppboende.    

Till metodlitteratur sökte jag efter de handböcker som använts i kursen innan uppsatsen 

och sökte då på Universitetsbibliotekets hemsida. Sökorden som användes var: kvalitativ 

metod, metodbok samt etiska dilemman. Jag har även fått låna metodböcker av handledare. 

För att tillägna mig kunskap om min analysmetod har jag letat kunskap på internet, både via 

Google och DiVA där jag hittat avhandlingar som använt sig av samma analysmetod som 

denna uppsats, men jag har även letat efter böcker och andra texter på Universitetsbiblioteket. 

I sökandet efter analyslitteratur har jag använt sökordet: kvalitativ innehållsanalys.  

4.1.1 Urvalsprocedur 

Urvalet har skett i förhållande till studiens avgränsningar i form av att intervjudeltagarna ska 

omfattas av personkrets 1 i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS), det vill säga antingen ha en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

Studien är ytterligare avgränsad till att endast undersöka vuxna personer som bor på ett 

gruppboende inom en och samma verksamhet i en kommun i Norrland. Författaren började 

med att kontakta en chef inom en verksamhet som erbjuder gruppbostad för personer 

tillhörande personkrets 1. Författaren informerade verksamhetschefen om studien och dess 

syfte samt efterhörde eventuell möjlighet att få komma och intervjua någon eller några av de 

som bor på ett gruppboende inom denna verksamhet. På grund av tidsbrist blev författaren 

tvungen att be verksamhetschefen om att hon i sin tur kunde informera samt fråga de boende 

http://www.ub.umu.se/
http://umu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5809
http://umu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5809
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=9632
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=9632


 

9 

 

om någon ville ställa upp på intervju. Författaren mejlade över ett informationsbrev (se bilaga 

1) till chefen som hon sedan kunde delge de boende i samband med förfrågan om deltagande.  

Därefter blev författaren åter kontaktad av verksamhetschefen som meddelade att det fanns 

fyra personer från två olika gruppboenden inom verksamheten som ville delta och ställa upp 

på intervju. Författaren har därmed enbart varit i kontakt med verksamhetschefen innan de 

faktiska intervjuerna ägde rum och det var via den kontakten som tid och plats för 

intervjuerna bestämdes, dock enligt överrenskommelse med deltagarna. Detta 

urvalsgenomförande kan benämnas som ett snöbollsurval, nätverksurval eller sociometriskt 

urval eftersom urvalet skett på basis av sociala relationer. Urvalet är ett sorts 

bekvämlighetsurval vilket är lämpligt att använda då det är svårt för författaren att själv få tag 

på eller komma i kontakt med den målgrupp man vill undersöka (Bryman, 2011). 

4.2 Praktiskt genomförande av studien 

Empiriinsamlingen har skett genom ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av fyra enskilda 

intervjuer. Motivet till vald metod är att författaren ansåg det vara av vikt att låta målgruppen 

komma till tals om sin situation eftersom detta inte varit särskilt förekommande i tidigare 

undersökningar om målgruppen. Därmed föll det sig naturligt att använda en kvalitativ metod 

då den är lämplig för att förstå fenomen mer på djupet (Fejes & Thornberg, 2009). 

Intervjuerna hade en semistrukturerad utformning vilket innebär att man använder en 

intervjuguide med förutbestämda teman utifrån syftet med undersökningen samt frågor till 

varje tema (Bryman, 2011). Detta tillvägagångssätt tillåter dock intervjuaren att vara flexibel 

och ställa oförberedda följdfrågor samt att intervjupersonen är relativt fri i sitt sätt att svara 

(Bryman, 2011).  

Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide (se bilaga 2) som var indelad i två teman, 

social och psykisk hälsa eftersom författaren valt att fokusera på just hälsans betydelse av 

upplevd livskvalitet. I det här stadiet av uppsatsarbetet hade jag som författare till en början 

tänkt använda mig av begreppen social och psykisk hälsa men efterhand insåg jag att dessa 

begrepp blev problematiska och svårhanterliga, varför de senare omdefinierades till socialt 

och psykiskt välbefinnande. Inför och under intervjuerna användes dock begreppen social och 

psykisk hälsa. Mer om dessa begrepp och dess konsekvenser problematiseras i 

metoddiskussionen. (se punkt 6.1) Samtliga intervjuer ägde rum i intervjupersonernas 

respektive lägenhet där endast intervjupersonen, intervjuaren samt en personal närvarade. 

Efter intervjuerna transkriberades dem. Transkriberingen innehåller hela den inspelade 

intervjun och ibland korta beskrivningar av vad som händer under samtalets gång, till 

exempel om skratt uppstår. Däremot beskriver inte transkriberingen specifika ansiktsuttryck 

eller liknande. Transkriberingen tar heller inte upp den inledning där intervjuaren informerar 

om de etiska forskningskraven och om intervjupersonen har några frågor innan samtalet 

börjar. 

4.3 Analysmetod 

Den analysmetod jag valt att använda mig av är kvalitativ innehållsanalys. Detta kan dels 

motiveras av att jag använt denna metod tidigare under socionomutbildningen och därför är 

väl insatt i hur den fungerar. Jag anser det vara av vikt att i denna uppsats använda sig av de 

kunskaper man tillägnat sig under utbildningens gång. Dessutom visade sig denna 

analysmetod vara väl lämpad för den typ av intervjuer jag genomförde tidigare i termin tre 

och denna studie med dess kvalitativa ansats samt utformning av intervjuguide liknar i mångt 

och mycket den studie jag då genomförde.  

Inom kvalitativ innehållsanalys finns det tre olika analyssätt vilka är konventionell, riktad 

och summerande innehållsanalys (Isaksson, 2009). Jag har valt att använda mig av den 
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konventionella innehållsanalysen som enligt Isaksson innebär att forskaren går in 

förutsättningslöst i analysarbetet och genomför kodningen utan att ha förutbestämda 

kategorier att placera koderna i. Detta valdes eftersom jag inte funnit någon lämplig teoretisk 

utgångspunkt att förhålla mig till i analysarbetet och därför ville vara öppen och se vad som 

framkommer samt därefter skapa kategorier. I en kvalitativ innehållsanalys är processens 

gång att identifiera, koda samt kategorisera grundläggande mönster eller teman i det 

empiriska materialet. Precis som alla kvalitativa forskningsmetoder syftar innehållsanalysen 

till tolkning i första hand (Isaksson, 2009).  

Kodning av intervjuerna skedde genom identifiering av meningsbärande enheter som 

därefter namngavs med kodord. Dessa kodord låg sedan till grund för skapandet av kategorier 

och dess underkategorier och då grupperades alla kodord med ett kategoriindex i form av 

siffror och/eller bokstäver (se bilaga 3). Strukturen med kategoriindex är gjord med 

inspiration av Ritchie, Spencer och O'Connor (2003) och deras tillvägagångsätt vid kvalitativ 

analys. Kategorierna har sedan sammanfattats med det mest relevanta resultat som framkom i 

varje kategori. Slutligen har den samlade bilden av kategoriernas resultat lett fram till ett 

övergripande tema som visar sig genomgående i studien.  

De huvudkategorier och underkategorier som genererats blev följande: Första 

huvudkategorin Delaktighet vilken innefattar huruvida intervjupersonerna upplever sig ha 

inflytande och självbestämmande samt känner sig delaktiga i det som rör deras liv. 

Delaktighet kan även innefatta hur väl man känner sig delaktig i samhällslivet med arbete, 

fritidsaktiviteter och sociala relationer. Därför skapades två underkategorier till Delaktighet 

vilka benämns Sociala relationer och fritidsaktiviteter som behandlar intervjupersonernas 

sociala relationer och hur deras fritid ser ut samt den andra underkategorin Tillhörighet och 

gemenskap vilken tar upp personernas upplevelse av tillhörighet och gemenskap. Andra 

huvudkategorin blev Upplevt välbefinnande och beskriver en allmän uppfattning om hur de 

mår. Till denna huvudkategori skapades fyra underkategorier vilka anses vara kopplade till 

ens välbefinnande på något sätt. Dessa blev: Mestadels positiva känslor där de intervjuade 

beskriver en övervägande upplevelse av positiva känslor, God självbild där upplevelsen av 

självförtroende och självkänsla ingår, Tillfredsställd med sin psykosociala livssituation där det 

tas upp hur väl de intervjuade trivs med sitt liv och slutligen sista underkategorin Drömmar 

och tankar om framtiden där olika typer av drömmar framträder samt vad intervjupersonerna 

tänker om framtiden. Det underliggande temat jag fann benämns Genomgående förnöjsamhet 

med den undersökta livssituationen eftersom det tydligt framgår i studien att samtliga 

intervjupersoner överlag är väldigt nöjda med de undersökta livsområdena. Jag tolkade det 

som att förnöjsamheten fanns där tack vare den delaktighet och det välbefinnande 

intervjupersonerna upplever. Exempel på kodord som föll under varje kategori redovisas i 

bilaga 3. 

4.4 Etiska överväganden 

Till att börja med har författaren noga informerat deltagarna om de fyra etiska 

forskningskraven nämligen Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 

samt Nyttjandekravet. (se bilaga 1 & 2 för utförlig information om hur kraven uppfyllts) Detta 

informerades i det skriftliga informationsbrevet (se bilaga 1) som delades ut till varje enskild 

intervjuperson före intervjun. Sedan inleddes även varje intervju med muntlig information om 

dessa krav som även det, precis som informationsbrevet ämnade vara lättförståeligt med 

hänsyn till målgruppen.  

Graden av samtycke bland intervjudeltagarna kan dock problematiseras. Personalen 

berättade vid intervjuerna att intervjupersonerna hade fått förfrågan om att delta i studien vid 

ett så kallat husmöte som är ett gemensamt möte för alla boende. Den tanke som väckts hos 

mig som författare är ifall intervjudeltagarna kan ha känt sig tvingade att delta i studien för att 
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de kan ha fått uppfattningar och/ eller förhoppningar om att undersökningen var något som 

skulle göra det bättre för dem i deras livssituation eller liknande. Författaren har inte själv 

närvarat då förfrågan gjordes för att kunna se trovärdigheten i deras samtycke men också för 

att finnas där för eventuella frågor och förtydliganden. Sauer (2000) skriver om det 

informerade samtycket i samband med forskning om personer med utvecklingsstörning. Han 

menar på att den frågan är svårhanterlig inom målgruppen eftersom det alltid går att tvivla på 

om undersökningspersonen verkligen förstått innebörden i vad han/hon gett samtycke till.  

Enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 9 § får forskning 

bara godkännas om de risker som den kan medföra för forskningspersoners hälsa, säkerhet 

och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde. Det vill säga om nyttan 

överväger de eventuella riskerna som kan uppstå i samband med undersökningen. Författaren 

till uppsatsen har gjort bedömningen att det i denna studie inte finns några direkt allvarliga 

risker med deltagandet. Däremot kan det finnas risk för att undersökningen, eftersom det är en 

kvalitativ studie där man ofta tränger in under huden på människor som Sauer (2000) 

uttrycker det, skapar mycket känslor hos intervjupersonerna vilket kan leda till stress och 

förändrad självuppfattning. Detta är direkt överförbart på målgruppen utvecklingsstörda 

eftersom de dessutom kan vara stigmatiserade, vilket i sig väcker mycket känslor. När de 

därutöver tillfrågas om att berätta om sina känslor, befinner sig forskaren på gränsen till att 

samtala om personens upplevelse av inkompetens i relation till normalkulturen (Sauer, 2000). 

 Författaren har tagit ovanstående i beaktande och resonerat att det finns många fördelar 

denna studie kan bidra med, såsom förbättrad psykosocial livssituation och att målgruppen 

själva får komma till tals om sin situation. Dessutom, även om intervjun kan väcka mycket 

känslor hos deltagarna så bör inte det stå i vägen för deras möjlighet att få berätta om sina 

upplevelser. Slutligen bör man, om intervjupersonerna själva valt att ställa upp, ta deras 

samtycke på allvar eftersom det kan upplevas ytterligare stigmatiserande att inte bli betrodd 

på grund av sin funktionsnedsättning. Liknande resonemang har även Lövgren (2013) kring 

graden av frivillighet bland sina intervjudeltagare. Sammanfattningsvis bedöms nyttan med 

undersökningen överväga eventuella risker.  

Vad gäller hanteringen av intervjupersonernas integritet har detta skett på följande vis. 

Intervjupersonerna har till att börja med tilldelats fingerade namn och deras ålder har 

utelämnats eftersom detta inte anses vara relevant för studiens syfte, mer än att alla skulle 

vara vuxna personer över 18 år. Vidare har författaren inte efterfrågat vilken diagnos varje 

enskild intervjudeltagare har eftersom detta inte heller är relevant med tanke på att 

målgruppen är hela personkrets 1 i LSS. Integriteten skyddas ytterligare genom att författaren 

inte anger vad boendets verksamhet heter eller i vilken kommun det ligger. Platsen för 

intervjuerna har angetts tidigare i detta avsnitt, nämligen i respektive intervjupersons lägenhet. 

Detta ger en försäkran om att obehöriga inte getts möjlighet att överhöra intervjun. 

Ett etiskt dilemma är att urvalet skett med hjälp av en person som är chef för 

intervjudeltagarnas boendeverksamhet vilket gör att chefen är medveten om personernas 

deltagande i studien samt att det även kan vara andra boende som vet om att just dessa fyra 

personer deltar i studien. Kalman och Johansson (2012) uppmanar att informantens 

deltagande i studien så långt som möjligt inte bör vara känt inom hens omgivning eller den 

verksamhet som studeras och inte heller om att man blivit tillfrågad om att vara med i studien 

överhuvudtaget. Urvalet av deltagare för en studie bör inte ske av någon som ingår i 

verksamheten, exempelvis som personal eller chef (Kalman & Johansson, 2012). Detta 

uppsatsarbete har begränsats, dels genom den tidsram som fanns, varpå det inte var möjligt 

för genomföraren av studien att på egen hand få kontakt med målgruppen. Det är en stor 

utmaning att få kontakt med den specifika målgruppen utan att komma i kontakt med personal 

eftersom målgruppen inte bor i egna bostäder utan är knutna till en verksamhet vars uppgifter 

om de boende författaren inte har tillgång till. Om kontakten med verksamhetschefen inte 

https://lagen.nu/2003:460#P9S1
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hade varit möjlig hade denna studie inte blivit av på grund av författarens begränsningar i tid, 

kompetens och handlingsutrymme. Urvalet bedöms som etiskt försvarbart med tanke på att 

chefen i och med hens yrkesroll får antas följa sekretess gentemot allmänheten och även andra 

boende. 

5 Resultat och analys 

Resultat och analys presenteras i form av frågeställningarna som huvudrubriker och 

underkategorierna utgör underrubriker inom frågeställningarna. De två första 

frågeställningarna beskriver inledningsvis det övergripande resultat som framträtt i analysens 

två huvudkategorier eftersom dessa är snarlika frågeställningarna. Därefter behandlas 

resultatet från underkategorierna. Slutligen presenteras innehållet av den tredje och sista 

frågeställningen. Denna frågeställning bedöms vara av mer analyserande karaktär, varpå 

tredje frågeställningen utgör huvudrubriken för analysen där återkopplingar görs till inledning 

och kunskapsöversikt. I analysen konstateras även det genomgående underliggande temat 

vilket är representativt för samtliga intervjuer i denna studie. 

 I resultatavsnittet redovisas utvalda citat till de frågeställningar och underkategorier där 

det ansågs finnas lämpliga och givande citat. Citaten framhäver frågeställningens eller 

underkategorins övergripande resultat. I citat förekommer antingen intervjupersonens 

fingerade namn för vem som sagt vad eller också förkortningar i form av: I (Intervjuare), IP 

(Intervjuperson) och P (Personal). De sistnämnda förkortningarna görs då det inte anses 

relevant vilken specifik intervjuperson som uttalat sig i citatet. När hela gruppen av 

intervjudeltagare omtalas används benämningarna: intervjupersoner, intervjudeltagare, 

informanter eller de intervjuade, detta för att göra texten mer variationsrik. 

Studiens empiriresultat grundar sig på fyra enskilda intervjuer med vuxna personer som har 

en intellektuell funktionsnedsättning. Intervjupersonerna utgörs av en kvinna och tre män. De 

kallas i detta avsnitt för Elin, Fredrik, Anders samt Henrik. Intervjupersonerna har alla 

gemensamt att de bor på gruppboenden inom samma verksamhet och att de bott på det 

aktuella gruppboendet i flera år samt att flytten dit var den första sedan de flyttade hemifrån.  

5.1 HUR BESKRIVER INTERVJUPERSONERNA SIN SOCIALA 

SITUATION OCH UPPLEVELSER AV DELAKTIGHET? 

Beträffande upplevelsen av delaktighet på mer allmän och abstrakt nivå såsom rätten till 

självbestämmande samt inflytande i det som rör ens liv, beskrivs intervjupersonerna vara 

nöjda över den formen av delaktighet. De intervjuade uppger överlag att de får bestämma det 

mesta själva och att de inte kan erinra sig om att andra brukar bestämma över dem i något 

avseende.  

Personalen berättar om verksamhetens så kallade husmöten där alla boende får vara med 

och bestämma vilka fritidsaktiviteter de vill göra under veckan. Det beskrivs som att de får 

lägga upp sin vecka hur de vill och om det är något de inte vill vara med på så är det aldrig 

någon som tvingar dem till det. På husmötet kommer även de boende gemensamt överrens om 

hur de vill ha det i hemmet med diverse husregler. Det framkommer även att alla boende har 

en så kallad Egen dag med viss regelbundenhet då varje enskild boende får hitta på något 

ensam med en personal. Då får den boende själv bestämma vad de ska göra och hur de ska 

lägga upp dagen. Intervjupersonerna berättar också att de får vara delaktiga i planerandet av 

en semesterresa som de boende gör varje sommar, vilket tyds vara väldigt uppskattat.  

När det kommer till inflytande över arbetet är det två intervjupersoner som menar på att de 

valt själva vart de ville jobba medans det för två andra är oklart om de fick bestämma detta. 

Personalen inflikar att alla boende får möjlighet att uttrycka sina synpunkter angående arbetet 

via APT- möten. De intervjuade instämmer i att de på arbetsplatsen får jobba med det de är 
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intresserade av och här finns en stor variation mellan vilka arbetssysslor intervjupersonerna 

har, vilket citatet nedan visar på. 

 

 

 

 

 

Alla intervjupersoner har valt olika områden att arbeta på, såsom träverkstad eller 

textilavdelning. Enligt personal kan de intervjuade, om de inte är nöjda med sina 

arbetsuppgifter säga det till chefen som då försöker ordna ett arbete med andra sysslor som 

den boende gillar bättre.  

Vad gäller flytten till det aktuella boendet framgår att det till stor del var 

intervjupersonernas föräldrar som bestämde att det var dags att flytta hemifrån och personalen 

skildrar intervjupersonernas flytt som ett naturligt steg för dem i och med att boendets 

verksamhet till stor del bestod av gamla klasskompisar som intervjupersonerna känt sedan de 

var små. Fastän man menar att det var föräldrarna som tog detta beslut uppger informanterna 

att de inte känt sig tvingade till flytten. Trots att de intervjuade uppfattas känna stor 

delaktighet och inflytande i sitt liv, har personalen uttryckt att det förmodligen förekommer 

situationer där de boende inte får bestämma över vissa saker och då exempelvis personal blir 

tvungen att bestämma. Personalens uppfattning är emellertid att de boende får vara delaktiga i 

det mesta som sker och att deras viljor tas i beaktande av både personal och verksamhetschef.    

5.1.1 Sociala relationer och fritidsaktiviteter 

Resultatet från denna underkategori tolkas överlag som att de intervjuade är tillfredsställda 

med sitt sociala liv vad gäller relationer och fritidsaktiviteter. Det framkommer att samtliga 

intervjupersoner har god och regelbunden kontakt med sin familj samt att alla besöker dem 

regelbundet. De flesta brukar även ringa och prata i telefon med någon av sina föräldrar. Detta 

är dock ett undantag för Anders vars föräldrar inte längre lever. Han brukar istället ha ganska 

mycket kontakt med sin syster samt mostrar. Alla intervjupersoner instämmer i att familjen är 

viktig och betydande för dem.  

Vad gäller kompisar beskrivs de flesta intervjupersoner ha bra med kompisar och samtliga 

nämner kompisar som bor på samma gruppboende eller ett gruppboende inom samma 

verksamhet. Utöver de kompisar som bor inom samma verksamhet nämner några av 

intervjupersonerna att de har personalen som kompis samt andra personer de lärt känna inom 

verksamheten på något sätt, exempelvis någon som jobbar på samma jobb. Personalen intygar 

att de boende och personal känner varandra väldigt väl eftersom samma personal jobbat på 

boendet under lång tid. Samtliga intervjupersoner uppger även att de har sin kontaktperson 

som kompis. De flesta intervjuade ser inte sin kontaktperson som just en kontaktperson utan 

som vilken kompis som helst. Informanterna ser mycket framemot träffarna med 

kontaktpersonen och denne verkar ha stor betydelse för de intervjuade. 

Aktiviteter de intervjuade brukar ägna sig åt med sina kompisar är saker de själva är 

intresserade av, som till exempel titta på hockeymatch, åka skidor, bowla, gå på bio, fika och 

spela spel. Intervjupersonerna berättar också om många gemensamma aktiviteter som 

boendets verksamhet anordnar för alla boende. Därmed återkommer samma aktiviteter i de 

olika intervjuerna eftersom de flesta väljer att vara med på dessa. En aktivitet de har är att 

sjunga tillsammans. Det är en uppskattad aktivitet av de intervjuade. De boende har även en 

gemensam aktivitet som ingår i deras jobb, nämligen en musikgrupp där de får både sjunga 

och spela instrument. Intervjupersonerna tycker det är jätteroligt att få vara med i 

musikgruppen. Ytterligare något som hela boendets verksamhet hittar på tillsammans är att de 

åker och badar på badhus en gång i veckan. Det här följer alla intervjuade med på, förutom 

 I: Okej. Valde du själv att börja jobba där? 

IP: Jaa. Jag har jobbat här i flera år nu.  

I: Mm. Fick du välja mellan olika jobb? 

IP: Aa. Prya och skruva och… 
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Henrik som inte längre går på så många gemensamma aktiviteter eftersom han känner att han 

har nog med det han gör i övrigt. Anders berättar att han går på hästkurs en gång i veckan 

vilket också är en anordnad gemensam aktivitet från boendets sida. Anders säger att han mår 

bra av att få vara med hästarna och att få trava när han rider. 

När de intervjuade inte umgås med sina kompisar brukar de sysselsätta sig med att se på tv, 

se film, lyssna på musik eller bara vila och ta det lugnt. Det framkommer även att alla 

intervjuade tränar någon form av fysisk aktivitet en gång i veckan vilket kan vara judo, 

styrketräning eller vanlig motionsträning såsom promenad. När de intervjuade får berätta om 

sina intressen framgår det tydligt att de är intresserade av det som de håller på med i sitt 

arbete som till exempel att skruva i maskiner och sjunga. I helhet uppfattas de intervjuade 

som nöjda över det sociala liv de har i dagsläget. 

5.1.2 Tillhörighet och gemenskap 

Avseende känslan av tillhörighet och gemenskap uppfattas samtliga intervjuade uppleva 

denna känsla. Alla informanter instämmer i att de har ett gäng som de känner att de tillhör och 

får vara med i. För majoriteten av intervjupersonerna består deras gäng av andra boende. Min 

tolkning är att det finns en stor gemenskap mellan de boende, även om de inte umgås eller 

hittar på saker med alla, beskrivs de vara en del i ett större sammanhang. Följande citat från 

intervjun med Fredrik visar på denna samhörighet: 

 

 

 

 

 

 

När Fredrik använder ordet gamla gänget ringar han in den upplevelse av vi-känsla som 

intervjuaren uppfattar finns bland informanterna. Det enskilda uttrycket tolkas som en stark 

beskrivning av samhörigheten. Fastän Fredrik inte umgås med alla från boendet säger han sig 

tillhöra detta gäng. Personalen inflikar att de boende har hängt ihop och känt varandra ända 

sedan skoltiden. Elin däremot känner sig, tvärtemot de andra informanterna, som en i gänget 

med personalen och inte med de boende. Gemensamt för samtliga intervjuade är att de känner 

sig tillhöra ett gäng där de upplever gemenskap, endera det är kompisar i form av andra 

boende eller i form av personal. Ingen av informanterna uppger att de känner sig ensamma 

eller utanför på något vis.  

5.2 PÅ VILKA SÄTT KOMMER VÄLBEFINNANDE TILL UTTRYCK I 

INTERVJUERNA? 

Denna frågeställnings resultat visar på vilken oerhörd betydelse det har för intervjudeltagarna 

att framhålla sin fysiska friskhet. I allmänhet säger sig samtliga informanter må bra och de är 

väldigt noga med att tydligt påpeka att de är fullt friska samt att de har det bra i tillvaron. När 

Anders fick beskriva sitt mående framgick betoningen på att informanterna är bekymmersfria 

rent hälsomässigt, vilket citatet nedan visar: 

 

I: Du vet att kanske man kan ha som ett kompisgäng eller ett gäng som man 

känner att man tillhör, att man är som ett lag. Känner du att du har som ett sånt 

gäng? 

Fredrik: Ja 

I: Som du är med i? 

Fredrik: Gamla gänget, ja 

I: Okej! Vilka är det då? 

Fredrik: Det är vi.  

I: Ni som bor här eller? 

Fredrik: Jo 

 

I: Då tänkte jag fråga lite mer om det här med ditt mående och tankar 

och känslor och sådära. Tänkte om du kunde berätta om hur du mår? 

(tyst ett tag) Kan du beskriva ditt humör t.ex.? 

Anders: Jag är aldrig sjuk 

I: Du är aldrig sjuk? 

Anders: Nä 
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Anders kopplar sitt mående till att han inte är sjuk. Även Fredrik påpekar ett flertal gånger att 

han är fullt frisk rent fysiskt vilket bland annat yttrar sig genom detta citat: 

 

 

 

Som framgår av de båda citaten betonas den fysiska hälsan, vilket flertalet av 

intervjupersonerna i första hand tänkte på när de fick frågan om hur de mår rent allmänt. 

Intervjupersonerna hade svårt att svara på hur de mår avseende psykiska aspekter av 

välbefinnandet. För att få reda på mer om de intervjuades psykiska välbefinnande blev det 

nödvändigt att bryta ner frågan om måendet till hur de upplever sitt humör samt konkreta 

känslor, vilket redovisas närmare i underkategorin som följer nedan. Intervjupersonerna 

uppger att de mår bra av att få hålla på med de aktiviteter och intressen de har. Utöver detta 

kan ingen av intervjupersonerna säga något särskilt de gör för att må bra. Elin är den enda av 

informanterna som berättar att hon ibland kan må dåligt men tar då endast upp fysiska 

tillstånd såsom ont i magen, huvudvärk och yrsel. Överlag säger intervjupersonerna att de mår 

bra och min tolkning är att de upplever ett allmänt gott välbefinnande.  

5.2.1 Mestadels positiva känslor 

Välbefinnande yttrar sig bland annat i hur ofta en person upplever sig vara glad, ledsen, rädd, 

trygg och hur man hanterar sitt humör. Intervjupersonerna säger sig vara glada för det mesta 

och att de i princip aldrig känner sig ledsna. Det som gör de flesta glada är saker de 

sysselsätter sig med i vardagen såsom att se på tv, lyssna på musik, prata med andra boende 

eller åka skidor. Fredrik däremot kan inte säga något särskilt som gör honom glad utan han 

menar på att han är glad hela tiden, oavsett vad han gör eller vad som händer. När det i 

intervjuerna pratas om att vara glad, går personalen in i samtalet med beskrivningar av de 

boende där de bland annat skildrar några av dem som: ”en riktig gladprick som aldrig är på 

dåligt humör” och ”en glad kille som helt enkelt bara är glad”. Dessa beskrivningar från 

personalen förstärker min bild av intervjupersonerna som mestadels glada samt att gladheten 

kopplas till deras personlighet. 

När det kommer till att bli arg är det ingen av de intervjuade som kan säga något som får 

dem att bli arga och ingen av dem kan heller minnas när de senast blev arg. Att bli irriterad är 

likaså något som händer väldigt sällan och om det händer kan de i dagsläget inte säga exakt 

vad som får dem att bli irriterade. Däremot att känna sig ledsen kan Elin och Anders uppleva 

ibland. Elin medger att hon kan bli ledsen av att tänka på sin mamma och Anders säger att han 

blir ledsen ”när ingenting stämmer”. Han syftar på när han ska träffa sin kontaktperson och 

träffen blir inställd. Anders uppger att han även blir ledsen om det inte stämmer hemma och 

personalen förklarar att Anders tycker om att planera i god tid, varpå det är viktigt för honom 

att rutiner följs. Vad gäller rädslor är det inte särskilt förekommande bland informanterna. 

Majoriteten av dem uppger att de inte är rädda för något överhuvudtaget. Henrik säger sig inte 

heller vara rädd för något men då personal inflikar att han brukar vara rädd för åskan kommer 

Henrik på att han brukar vara rädd för den. Upplevelsen av trygghet beskrivs infinna sig hos 

samtliga intervjuade nästan jämt och det som gör dem lugna och trygga är vila, musik och 

personalens närvaro.  

Resultatet av denna underkategori kan mycket väl tolkas som en utopi, där 

intervjupersonerna säger sig uppleva nästan enbart positiva känslor. När Henrik fick beskriva 

sitt humör, sammanfattade han det på ett sätt som gör att hans beskrivning stämmer in på alla 

intervjupersonernas humör såsom de berättat om det. Beskrivningen lyder i följande citat: 
 

 

Fredrik: Mitt hjärta är friskt 

P: Ditt hjärta är friskt 

I: Åå, vad bra. 

Fredrik: Jag har inte cancer. 

 

I: Hur är ditt humör då? 

Henrik: Bra. Helt perfekt. Det är som det ska. 
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Det framställs som att allt är fulländat vad gäller de grundläggande känslorna. Det uppfattas 

som att ingen av intervjupersonerna sticker ut med några extrema känslor, varken positiva 

eller negativa. Onekligen framgår att de upplever mer gladhet än ledsamhet men de berättar 

samtidigt inte heller, utifrån min tolkning, om särskilt storartade händelser som får dem att 

uppleva glädje. Min tolkning är därför att informanterna blir glada av relativt enkla och 

vardagliga saker som finns i deras omgivning.  

5.2.2 God självbild 

Denna underkategori behandlar intervjudeltagarnas upplevelse av självförtroende och 

självkänsla. Det framgår tydligt att de saker som många av intervjupersonerna säger sig vara 

duktiga på handlar främst om arbetsuppgifter. Det kan vara sysslor såsom att sopa i 

verkstaden, vika pizzakartonger och köra ut mat. En del av informanterna har större 

självförtroende än andra, medans några inte är fullt lika säkra på sig själva. Detta märks 

framförallt genom att några direkt nämnde saker som de ansåg sig vara duktiga på, medans en 

del först inte kunde komma på något att säga. Däremot efter att personalen sagt att hen tycker 

intervjupersonen är duktig på att exempelvis sjunga så kunde intervjupersonen hålla med om 

det. Elin däremot nämnde inte alls arbetsuppgifter som saker hon är duktig på utan sa istället 

att hon är bra på att spela pingis och att ta sin medicin. Det var ingen av informanterna som 

uttryckligen sa att de var dålig på något, varpå min tolkning blir att de uppfattas ha ett gott 

självförtroende. 

Beträffande självkänsla ställdes frågan om intervjupersonerna brukar tänka negativa tankar 

om sig själva. Hälften av de intervjuade uppgav att de aldrig brukar tänka negativa tankar om 

sig själva. Intervjuaren blev tvungen att bryta ner frågan ytterligare för att göra den mer 

förståelig samt möjlig att besvara och då frågades om informanterna brukar tänka på saker 

som gör dem ledsna. Två av dem sa att de kunde bli ledsna av att tänka på sin mamma 

respektive om något inte stämmer i rutinerna. Denna typ av företeelser som de intervjuade 

upplever sig bli ledsna av har som bekant inte att göra med hur de ser på sig själva, vilket gör 

att intervjudeltagarna uppfattas ha bra självkänsla.  

5.2.3 Tillfredsställd med sin psykosociala livssituation 

Överlag uppfattas intervjupersonerna som tillfredsställda med sin livssituation. Alla säger att 

de trivs väldigt bra i sitt boende och med sitt jobb. Trots att Anders trivs jättebra på sitt jobb 

berättar han att han saknar att vara i skogen och arbeta som de gjorde förut. Han menar på att 

han är för gammal för att jobba i skogen och därför önskar han ibland att han var yngre. 

Anders håller med om att det känns lite tråkigt att inte orka lika mycket nu som förut men 

trots detta säger han sig inte tycka att det känns ledsamt att bli äldre. Han framför snarare att 

han är nöjd med det liv han har idag. En sak som Elin inte tycker om på sitt jobb är att hennes 

arbetsledare håller på med telefon så mycket istället för att vara med henne. Andra saker som 

de intervjuade önskar att de hade är till exempel fler spel och en sodastreamer. 

 Intervjupersonerna beskrivs som nöjda med det mesta i sin tillvaro. Det framkommer inga 

större missnöjsamheter som de besväras av. Saker som de känner att de saknar eller som de 

skulle vilja föreföll sig på ett annat sätt tolkas vara saker av mindre betydande karaktär utifrån 

att informanterna inte uppfattas lida några större men av att inte ha dessa saker i sitt liv. 

Uppfattningen om en genomgående tillfredställelse med sin psykosociala livssituation bland 

de intervjuade visar sig på ett ypperligt sätt i citatet nedan: 

 

 
I: Men, är du nöjd med ditt liv? 

IP: Jåo 

I: Finns det nåt som du inte är nöjd med? 

IP: Näe. Det är ganska bra.  

[…] 

I: Men, är det nånting som du saknar eller som…? 

IP: Näe 

I: Som du inte är nöjd med? 

IP: Jag är ganska nöjd faktiskt 
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Som framgår av citatet tolkas det finnas en allmän nöjdhet med att livssituationen är så bra 

som den kan bli. Trots att utrymme ges för att ta upp eventuella missnöjsamheter så nämns 

inga.  

Därefter har intervjupersonerna blivit tillfrågade om de känner sig lyckliga och alla sa förr 

eller senare att de var lyckliga. Hälften av informanterna svarade direkt att de var lyckliga 

medans en annan kände sig lycklig när rätt förutsättningar fanns. Elin sa först att hon inte är 

lycklig men ändrade sig sedan. Det uppstod tveksamheter kring vad Elin egentligen ville 

svara angående detta. Intervjuaren upplevde att det kan ha uppstått en så kallad 

intervjuareffekt utifrån detta citat från intervjun med Elin:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns en viss osäkerhet kring om Elin känner sig lycklig på riktigt eller inte. Denna typ av 

intervjuareffekt kan givetvis ha infunnit sig även bland de andra intervjudeltagarna samt vid 

andra tillfällen under intervjuerna. Detta var däremot enda gången som det upplevdes 

påtagligt. Majoriteten av informanterna sa sig dock vara mer eller mindre lyckliga. Om man 

enbart ser till informanternas upplevda tillfredsställelse tolkas den som mer trovärdig än 

lyckofrågan eftersom intervjupersonerna kunde påtala vissa saker de saknade, vilket tyder på 

att de vågade framföra att allt inte är perfekt.   

5.2.4 Drömmar och tankar om framtiden 

Slutligen ingår denna underkategori i välbefinnandet med tanke på att ens drömmar och syn 

på framtiden kan säga mycket om hur man mår. De flesta av intervjupersonerna har till en 

början svårt att komma på någon särskild dröm de har men efter en stund är det några som 

kommer på saker de önskar att få göra. Dessa är bland annat att spela gitarr, resa utomlands 

samt flytta till en annan del av Sverige. Även personalen kom med förslag på vad 

intervjupersonen skulle kunna tänka sig att vilja göra och när personalen nämner förslagen 

håller intervjupersonerna med och säger sig önska detta. Detta kan givetvis tyda på att 

personalen känner de boende väldigt väl samt är insatt i dennes intressen och personlighet så 

att de kan komma med lockande förslag som de boende gillar.  

Angående tankar om framtiden nämner Fredrik att han skulle vilja åka till Liseberg och se 

Lotta på Liseberg. Henrik beskrivs inte ha några särskilda tankar om framtiden utan säger att 

han får se vad som händer och att han tar dagen som den kommer. När Elin får berätta om 

sina tankar om framtiden låter det såhär:  

 

 

 

Intervjuare Anna: Jag undrar om du känner dig lycklig? 

Elin: Näe. 

Anna: Gör du inte det? 

Elin: Nä. Jo, Anna,(litet skratt) Jag är lycklig. 

Anna: Du behöver inte svara bara för att jag är här… 

Elin: Nä. 

Anna: Att du är lycklig 

Elin: Jo, nu (säger något som ej går att uppfatta) Anna. 

[…] 

Personal Mattias: För hon vill ju veta. Du ska inte svara så som du tror att Anna vill.  

Elin: Jodu. 

Mattias: Nä. 

Elin: Jo Mattias. 

 

P: Om du har nå drömmar? Hur du skulle vilja ha det? (Tyst en stund) 

P: Tänker du nåt särskilt när du tänker på framtiden? Vad som ska komma? 

Elin: Jo, jag vill ha snö, Anna.  
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Citatet visar på en framtidstanke som är av liknande konkret karaktär som de drömmar som 

nämnts tidigare. De boendes syn på framtiden handlar i princip enbart om materiella, konkreta 

drömmar om saker de vill ha eller göra. Det är ingen av de intervjuade som får upp tankar om 

exempelvis personlig utveckling eller självförverkligande vilka uppfattas som mer abstrakta 

drömmar vilka är svårare att förutspå som uppnåbara . Både de drömmar och tankar 

intervjupersonerna har om framtiden är enligt min tolkning relativt möjliga att uppnå och är 

inte satta i ett större abstrakt sammanhang. Detta är att jämföra med om man istället önskar 

fred på jorden vilket kan vara svårare att se som möjligt att uppnå jämfört med att önska sig 

en semesterresa. Detta kan delvis bero på informanternas bristande förmåga till abstrakt 

tänkande samt till att kunna tänka utanför sin egen livssfär, vilket för informanterna varit en 

genomgående svårighet i intervjuerna. Däremot nämner informanterna inga negativa tankar de 

har om framtiden, vilket tolkas som att de har en positiv syn på framtiden. 

5.3 Resultatsammanfattning 

Det övergripande resultatet är enligt mina tolkningar att intervjupersonerna upplever stor 

delaktighet i form av självbestämmande, tillfredsställt socialt liv med många fritidsaktiviteter 

samt upplevd gemenskap. Resultatet tolkas även som att intervjupersonerna överlag upplever 

ett gott välbefinnande i form av positiva känslor, god självbild, tillfredsställelse med sin 

livssituation samt drömmar inför framtiden. 

5.4 HUR KAN RELATIONEN MELLAN LIVSKVALITET OCH 

UPPLEVELSER AV VÄLBEFINNANDE SAMT DELAKTIGHET 

FÖRSTÅS NÄR DET GÄLLER VUXNA MED INTELLEKTUELL 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING? 

Denna frågeställning besvaras genom analys av det resultat som framkommit kring 

delaktighet och välbefinnande. I slutet definieras det underliggande temat. 

5.4.1 Analys av delaktigheten 

De intervjuade förefaller överlag uppleva stor delaktighet vad gäller inflytande i arbetet, 

sociala livet samt känslan av gemenskap. Delaktighet ses som en betydande faktor för ett 

meningsfullt liv, menade Ineland, Molin och Sauer (2009) och för att uppnå delaktighet och 

självbestämmande ansåg författarna att ha ett arbete spelade stor roll. Detta bidrar säkerligen 

till att de intervjuade upplever sig vara delaktiga i sin vardag. Ineland, Molin och Sauer 

påpekade även att arbetet låg till grund för ens identitetsutveckling vilket i sin tur bidrar till 

livskvalitet. Tack vare den delaktighet intervjupersonerna upplever i sitt arbete men även 

annars, tordes det gynna identitetsutvecklingen samt bör främja deras livkvalitet.  

Visserligen fann som bekant Lövgren (2013) i sin studie att det uppstod strukturellt 

begränsade möjligheter för målgruppen att utöva självbestämmande och att deras liv innebar 

ett villkorat vuxenskap. Detta känns dock inte igen i denna studies intervjuutsagor, åtminstone 

inte av de intervjuade själva. Däremot antar personalen att det kan finnas situationer där 

begränsat självbestämmande infinner sig men preciserar inte närmare vilka situationer det kan 

gälla. Detta får trots allt ses mer som ett undantag snarare än regel, eftersom det överlag 

framgår att de intervjuade anser sig vara delaktiga och det är främst den subjektiva 

upplevelsen av delaktighet som i denna studie är intressant.  

Vad gäller det sociala livet framkommer att samtliga intervjupersoner har sina kompisar 

inom verksamheten. Det är ingen av de intervjuade som nämner någon partner eller egna barn 

i sina sociala relationer. Det har tidigare framställts att den här målgruppen ofta saknar 

djupare sociala kontakter och lever ensamma för det mesta (Ineland, Molin, & Sauer, 2009) 
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vilket till viss del framgår även i dessa intervjuer. Att ha en partner eller skaffa egna barn kan 

generellt tolkas som djupare sociala kontakter jämfört med kompisar och arbetskamrater. 

Däremot framgår inte i denna studie att informanterna känner sig ensamma eller att det finns 

någon form av relationer de saknar i sitt liv. 

De flesta aktiviteter de intervjuade tycker är roliga och sysselsätter sig med, är sådana de 

blivit socialiserade in i via verksamheten som anordnar detta för dem. Det framgår även att de 

boendes vardag är uppbyggd på liknande sätt med motion och bad vardera en gång i veckan 

samt andra gemensamma aktiviteter som återkommer varje vecka. På så vis kan det uppfattas 

som att intervjupersonerna till viss del inte valt sina intressen själva utan aktiverar sig med det 

utbud som finns, vilket senare lett till ett intresse. Precis som Ineland, Molin, & Sauer (2009) 

skrev att omsorgen begränsar de funktionsnedsattas vardagsliv i och med att det struktureras 

genom dagsscheman och veckoplaner, men också att omsorgen begränsar deras möjligheter 

att ägna tid åt egna specifika aktiviteter i sociala miljöer. Visserligen får de intervjuade vara 

med och bestämma vad de vill göra under veckan men de får välja på ett förutbestämt utbud 

som verksamheten erbjuder. Den här struktureringen i omsorgen bidrar till att begränsa 

utvecklingsstördas inflytande över sitt eget liv, vilket Ineland, Molin och Sauer (2009) 

påpekar. Samtliga intervjudeltagare tolkas dock vara väldigt nöjda med sitt sociala liv.  

Känslan av samhörighet bland de intervjuade går inte att ta miste på och det är en 

gemenskap mellan likasinnade som skildras vilken kan kopplas samman med vi/de - 

diskursen. Inom diskursen uppfattar man inte funktionshindret som avvikande och annorlunda 

utan snarare som något som förenar människor (Ineland, Molin, & Sauer, 2009). Den 

tillhörighet som upplevs kan förstås med hjälp av diskursen eftersom alla boende har någon 

form av funktionsnedsättning vilket förmodligen lett till samhörighet. De intervjuade är i den 

bemärkelsen likasinnade vilket gör att de upplever en vi-känsla. En möjlig förståelse till 

varför de intervjuade inte upplever sig vara ensamma eller utanför kan vara att de inte 

reflekterat över att alla i deras gäng har en funktionsnedsättning som gemensam egenskap. 

Detta gör att de troligtvis inte kan föreställa sig att bli utstött i andra grupper i samhället där 

funktionsnedsättning inte existerar. Detta bedömer författaren vara en form av svårighet till 

abstrakt tänkande hos informanterna. Precis som Lövgren (2013) visade att hennes 

intervjupersoner inte var medvetna om att de av andra ses som funktionsnedsatta och heller 

inte själva ville se sig som det.  

Sammanfattningsvis föreföll informanterna uppleva stor delaktighet inom flera områden 

och på olika sätt. Dels inom det sociala livet, vilket kan kopplas till socialt välbefinnande som 

enligt Cannerheim och Edwardh (2008) innebär att ingå i ett socialt nätverk. Socialt 

välbefinnande kunde också definieras som möjlighet att känna sig tillfredställd i sitt sociala 

liv i områden som relationer, studier, arbete, kärlek, vänskap, fritid och ekonomi (Larsson, 

2006). Det är viktigt att delta i fritidsaktiviteter, ha social samvaro med vänner eller få 

möjlighet till rekreation för att uppleva socialt välbefinnande, påpekar Larsson. Detta tolkas 

som att tack vare den delaktighet de intervjuade upplever bidrar den till deras sociala 

välbefinnande. 

Slutligen har upplevda delaktigheten även samband med det psykiska välbefinnandet vilket 

bland annat innefattar en avsaknad av negativa känslor (Cannerheim & Edwardh, 2008). 

Cannerheim och Edwardh menar på att om man mår bra psykiskt känner man sig sedd och 

bekräftad. Min tolkning är att det psykiska välbefinnandet hos intervjudeltagarna gynnas av 

den delaktighet de upplever eftersom de inte upplever negativa känslor av ensamhet och 

utanförskap samt, enligt min uppfattning tordes uppleva sig sedda och bekräftade genom det 

inflytande och självbestämmande de ges i sin vardag. Överlag tolkas intervjupersonerna vara 

nöjda med sin delaktighet. 
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5.4.2 Analys av välbefinnandet 

I det resultat som framgår om upplevt välbefinnande bedöms hälsa, framförallt fysisk hälsa 

vara väldigt viktig för intervjupersonerna. De vill synnerligen understryka att de är fullt friska 

individer som inte har några som helst besvär vad gäller deras välbefinnande. Eriksson och 

Lönnberg (2004) menade på att hur vi värderar vår hälsa påverkas av hur väl vi är 

tillfredsställda med livssituationen i allmänhet. Eftersom de intervjuade värderar sitt mående 

och sin hälsa relativt högt kan detta tolkas som att de tordes inte bara vara friska rent fysiskt 

utan även vara nöjda med sin livssituation som helhet. Andin (2014) kunde visa på att 

skolelever med funktionsnedsättning skattar sin hälsa sämre än elever utan 

funktionsnedsättning, vilket inte kunde bekräftas i denna studies resultat. En vidare tolkning 

skulle kunna vara att de resultat Andin (2014) tar upp, inte är överförbara på vuxna personer 

med funktionsnedsättning.  

Inom normalitet/ avvikelse- perspektivet finns ett synsätt som benämns den medicinska 

normaliteten, vilken utgår ifrån normen om den friska och normala kroppen (Ineland, Molin, 

& Sauer, 2009). Enligt dessa författare skulle en person med funktionsnedsättning anses 

onormal utifrån detta synsätt samt påverka hur den funktionshindrade själv upplever sin 

situation. Lövgren (2013) kunde visa exempel på denna typ av upplevelser bland målgruppen 

i form av att bland annat bli kallad för CP-skadad, idiot och andra nedvärderande ord samt 

känna sig nedtryckt eller negligerad i olika sammanhang. Denna typ av upplevelser bekräftas 

inte i denna studie och jag kan därmed inte påstå att intervjupersonerna har övertagit bilden av 

sig själva utifrån detta normperspektiv. 

När det kommer till känslor beskrivs intervjupersonerna i nuläget uppleva mestadels 

positiva känslor och har stor avsaknad av negativa känslor. Upplevelser av övervägande 

positiva känslor kan kopplas till det psykiska välbefinnandet vilket Cannerheim och 

Edwardh (2008) beskrev vara då en person har avsaknad av negativa känslor samt har 

förmåga att uppleva och uttrycka känslor på ett adekvat sätt. Intervjupersonerna kan 

tänkas uppleva psykiskt välbefinnande eftersom de har avsaknad av negativa känslor samt 

beskrivs uppleva positiva känslor av gladhet och trygghet. Vad som kan få en att misstro 

deras psykiska välbefinnande till fullo är den svårighet som intervjupersonerna uppfattades ha 

med att mer djupgående kunna uttrycka sina känslor på ett adekvat sätt. Exempelvis hade de 

svårt att uttrycka anledningarna till deras känslor. Detta kan också ses som ett led i 

svårigheten till abstrakt tänkande. 

Välbefinnande i form av god självbild yttrar sig genom att intervjupersonerna bedöms ha 

ett gott självförtroende kopplat till sina arbetsuppgifter. Angående självförtroendet nämner 

ingen av informanterna saker som är av mer allmän och abstrakt karaktär eller som inte har 

någon koppling till den verksamhet de bor på. Detta kan naturligtvis kopplas samman med att 

de aktiviteter intervjupersonerna ägnar sig åt främst är anordnade av verksamheten. Därmed 

blir även självförtroendet kopplat till verksamheten eftersom, enligt min uppfattning ägnar vi 

människor oss åt de aktiviteter vi anser oss vara mer eller mindre bra på. Frånvaron av 

fenomen av mer allmän karaktär kopplat till självförtroendet kan delvis bero på bristande 

förmåga till abstrakt tänkande. 

God självbild yttrar sig även i självkänsla, vilken uppfattades vara övervägande positiv 

bland de intervjuade. De uppgav att de i dagsläget inte besvärades av några som helst negativa 

tankar om sig själva. Trots att det fanns saker, som exempelvis brustna rutiner, som kunde 

göra dem ledsna så tolkas dessa saker inte ha någon koppling till hur de ser på sig själva. 

Självkänsla kan anföras till stigmaperspektivet där Goffman (2011) pratade om att 

stigmatiserade personer som blir stämplade för sitt stigma övertar de negativa föreställningar 

och attityder om sitt stigma som omgivningen förmedlar. Enligt min bedömning går det i 

denna studie inte att se att intervjupersonernas självkänsla har påverkats av eventuell 
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stigmatisering. Resultatet vad gäller självförtroende och självkänsla är eventuellt inte 

fullkomligt med tanke på intervjupersonernas eventuella svårighet att förstå dessa abstrakta 

begrepp. De kan möjligtvis vara omedvetna om att det finns både positiva och negativa sidor 

av dessa känslor. Trots detta får resultatet ändå ses som mer likt det Lövgren (2013) fann i sin 

studie om att målgruppen inte alls betraktade sig själva som handikappade utan istället undvek 

stigmat som är förenat med intellektuell funktionsnedsättning. God självbild kan kopplas 

samman med vad Cannerheim och Edwardh (2008) anser är innebörden av psykiskt 

välmående, nämligen en god självkänsla samt att känna sig sedd och bekräftad. Man kan 

tyda intervjupersonernas upplevda positiva självkänsla som att de även kan tänkas känna 

sig sedda och bekräftade för dem de är och inte för tillskrivna negativa egenskaper. 

Därmed kan man tolka de intervjuades goda självbild som en givande faktor för psykiskt 

välbefinnande. 
Vidare uppfattas intervjudeltagarna vara tillfredsställda med sin psykosociala situation. 

Detta kan tyckas gå lite stick i stäv med vad Andin (2014) framhäver angående existerande 

skillnader mellan barn med och utan funktionsnedsättning vad gäller levnadsvillkor, fysisk 

aktivitet, skola samt fritid. Även vad gäller framställningen från Lövgren (2013) om att 

intellektuellt funktionshindrades liv kan innebära ett villkorat vuxenskap samt det som 

framgår i jämlikhet/ojämlikhetsdiskursen om att personer med funktionsnedsättning ofta 

möter försvårande omständigheter inom olika livsområden (Ineland, Molin, & Sauer, 2009). 

Utifrån denna underkategoris tolkade resultat är det svårt att tro att de intervjuade skulle 

uppleva sin situation såsom dessa författare beskriver, med tanke på den höga grad av 

tillfredsställelse som uppfattas finnas bland denna studies informanter.  

 Mot denna bakgrund kan konstateras att det finns många olika uppfattningar om hur man 

värderar livskvalitet. Precis som i Mifforadio (2013) där det framgick hur olika vi värderar 

livskvalitet. Brülde (2010) är inne på samma spår och menar att livskvalitet utgår ifrån vad 

som gör ett liv bra för den som lever det. Brülde berörde även den så kallade lyckoteorin som 

förespråkar att livskvalitet beror på hur lycklig en person är. Däremot finns motståndare till 

lyckoteorin vilka argumenterar att lycka inte är det enda egenvärdet i livet utan att det finns 

anda saker som gör livet meningsfullt (Brülde, 2010). Intervjupersonerna uppfattades som 

allmänt lyckliga men det fanns viss osäkerhet kring den frågan, varpå min tolkning blir att de, 

precis som motståndarna till lyckoteorin uppger, har andra saker i sitt liv som är meningsfulla 

vilket bidrar till deras tillfredställelse.  

Livskvalitet används i många olika sammanhang och det mest typiska för begreppet är att 

det står för de mer immateriella faktorerna i ens liv eller för individens egna subjektiva 

upplevelse av sin livssituation (Eriksen & Nœss, 2004). Eriksen och Nœss påstod att 

livskvalitet innebär om en person är tillfredsställd eller inte med sina livsvillkor samt nöjd 

med sig själv. Min tolkning är att de intervjuade i dagsläget upplever viss livskvalitet med 

tanke på den nöjdhet som bedöms finnas bland dem. Hälsorelaterad livskvalitet, vilken 

O’Boyle (2001) pratar om avgörs utifrån bland annat fysisk förmåga, psykisk status och social 

förmåga. Utifrån det tolkade resultatet uppfattar jag att de intervjuade för tillfället har en 

hälsorelaterad livskvalitet i och med deras betoning på fysisk friskhet, psykiskt välmående 

samt aktivt socialt liv. 

Slutligen vad gäller drömmar och syn på framtiden är min uppfattning att 

intervjupersonerna överlag har en tämligen positiv syn på framtiden. Andin (2014) nämnde att 

7,7 % av unga funktionsnedsatta ser negativt på framtiden jämfört med 1,7 % bland övriga 

unga. Detta verkar inte vara jämförbart med vuxna funktionsnedsatta utifrån denna studie. 

Däremot bedömer jag en stor del av de intervjuades drömmar som relativt möjliga att 

föreställa sig samt vara av ganska konkret karaktär. Detta kan förstås med hjälp av det 

Furenhed (1997) påpekar om utvecklingsstördas begränsningar. Han skriver att 

utvecklingsstörda ständigt lever med ett kort tidsperspektiv samt att de har svårt att föreställa 
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sig något annat än det de uppfattar i den omedelbara närheten. Furenhed förtydligar att 

utvecklingsstördas önskningar oftast är begränsade till att få primära fysiska behov 

tillfredsställda. Dessa informanters drömmar var dock inte ämnade att tillfredsställa fysiska 

behov men så kan det enligt Furenhed (1997) vara för personer med grav utvecklingsstörning 

vilket påvisar hur olika förmåga varje enskild person inom denna målgrupp kan ha till att 

berätta och föreställa sig olika saker om sitt liv. Vetskapen om denna målgrupps 

begränsningar ger förståelse för intervjupersonernas svårigheter med abstrakt tänkande som 

genomgående nämnts i resultatavsnittet. Avslutningsvis, välbefinnandet är ett ord i nära 

relation till hälsobegreppet vilket även kopplas samman med subjektiv livskvalitet enligt 

Furenhed (1997). Furenhed menade att subjektiv livskvalitet är vårt välbefinnande vilket 

innefattar behagliga känslor och upplevelser såsom förnöjsamhet, gladhet, harmoni och lycka. 

Utifrån mina tolkningar av resultatet blir min slutsats att de intervjuade upplever 

välbefinnande samt subjektiv livskvalitet eftersom de beskriver en förnöjsamhet inom alla 

undersökta områden samt den gladhet och belåtenhet som finns genom hela studien.    

5.4.3 Underliggande tema 

I det övergripande resultatet av denna studie kan man tydligt se och följa den genomgående 

tillfredsställelse som uppfattas råda bland intervjudeltagarna inom samtliga undersökta 

områden. Informanterna säger sig vara nöjda med det mesta i sitt liv och kan inte uppge något 

de är direkt missnöjda över. Inom både delaktighetsområdet och välbefinnandeområdet tyds 

en genomgående nöjdhet bland intervjudeltagarna. Min tolkning är att nöjdheten finns tack 

vare den delaktighet och det välbefinnande de tycks uppleva. Utifrån denna analys är 

definitionen på temat: Genomgående förnöjsamhet med den undersökta livssituationen. 

6 Sammanfattande diskussion och reflektioner 

I detta avsnitt sammanfattas studiens främsta resultat och diskuteras kritiskt. Därefter följer 

metodologiska och etiska reflektioner i förhållande till resultatet. Avslutningsvis ges förslag 

på fortsatt forskning att gå vidare med utifrån min erfarenhet av denna undersökning och dess 

resultat. 

De övergripande slutsatserna är att studiens intervjudeltagare bedöms uppleva ansenlig 

delaktighet inom de undersökta livsområdena. Delaktigheten yttrar sig i stort 

självbestämmande och inflytande i vardagen, engagemang i många olika sociala aktiviteter 

samt känslan av gemenskap med de andra boende. En annan slutsats som dras är att 

intervjupersonerna tycks känna ett allmänt gott välbefinnande, både rent kroppsligt men även 

psykiskt och socialt. De beskriver sig som fullt fysiskt friska, upplever mestadels positiva 

känslor, har god självbild, är tillfredsställda med sin livssituation som helhet samt har en 

positiv syn på framtiden. Enligt min tolkning upplever intervjupersonerna livskvalitet i form 

av socialt och psykiskt välbefinnande vilket visar sig genom den delaktighet och det 

välbefinnande de upplever sig ha.  

Som framgår av det underliggande temat, tyds en genomgående bild av förnöjsamhet bland 

intervjudeltagarna. Det framgår överlag en positiv anda över alla undersökta områden, det vill 

säga i samtliga frågeställningars resultat. Det verkar som om ingenting kan bli bättre än vad 

det redan är, vilket kan låta osannolikt och nästan som en utopi. Detta gör mig lite fundersam 

till om intervjupersonerna verkligen är så nöjda som det framställs i intervjuerna? Som togs 

upp i resultatet om en eventuell intervjuareffekt som kan ha infunnits sig, slog tanken mig om 

det verkligen är genuin livskvalitet som visar sig i studien eller om det finns en vilja bland 

informanterna att vara intervjuaren och sin omgivning till lags? Har de fått lära sig att man 

ska vara nöjd? 
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Det som intervjupersonerna pratar om i intervjuerna har i princip alltid en koppling till 

boendet och dess verksamhet. De uppfattas i och med detta ha en svårighet för abstrakt 

tänkande eftersom de har svårt att kunna tänka i ett längre tidsperspektiv samt utanför den 

omgivning som är så självklar i deras vardag. Trots att studiens syfte var begränsat till att inte 

ta boendefaktorer i beaktande, är jag tvungen att framföra att jag tolkar resultatet som att 

boendeverksamheten har en betydande roll i informanternas liv. Då är det inte särskilt 

märkligt om de intervjuade i hög grad påverkas av personalen och därmed socialiseras in i 

verksamheten. Det kan möjligen vara så att de fått lära sig att man ska vara nöjd och glad. 

Även om så inte är fallet förmodar jag att intervjupersonerna kan ha svårt att föreställa sig hur 

livet skulle kunna bli bättre eftersom de troligtvis inte kan tänka sig någon annan verklighet 

än den de befinner sig i just nu. Därmed har de heller inget annat att jämföra med. 

En forskare som studerat utvecklingsstördas och anhörigas upplevelser av levnadsvillkoren 

fann att de uttryckte en nöjdhet över de insatser de hade, trots att det visat sig att denna 

målgrupp har sämre levnadsförhållanden jämfört med resten av befolkningen (Ineland, Molin, 

& Sauer, 2009). Forskaren uppfattade ett så kallat ”lagom för funktionshindrade - tänkande”. 

Precis som forskaren beskriver kan det möjligtvis vara så att de intervjuade i denna studie 

socialiserats in i att vara nöjda med lagom och att det är nog bra för dem. Detta visar också på 

att den förnöjsamhet som i denna studie framgår, inte är ett bevis på att intervjupersonerna har 

en hög levnadsstandard eller jämlika levnadsvillkor med övriga befolkningen. 

 Livskvalitet däremot är som bekant mer av en subjektiv upplevelse vilken utgår ifrån var 

och en, varpå jag anser mig kunna påstå att intervjudeltagarna upplever livskvalitet utifrån 

deras egna beskrivna upplevelser. Huruvida hög levnadsstandard de har avgörs som sagt inte 

av denna studie och huruvida upplevelsen av livskvalitet är på riktigt eller påverkad av 

intervjuareffekt samt socialisationseffekt får vi heller aldrig veta. Med tanke på den målgrupp 

som denna uppsats behandlar är min uppfattning att tolkningen av resultatet blir till ett val för 

läsaren om hen vill tro på att det är intervjupersonernas egna skildringar eller om det är 

socialisations- och intervjuareffekten som påverkat dem. Precis som Thornberg och Fejes 

(2009) påpekar angående kvalitativa studier vilka inte kan generaliseras rent statistiskt, men 

däremot kan vetskapen om en viss människas livsvillkor generaliseras via läsarens 

tolkningsprocess.    

6.1 Etiska reflektioner 

Det finns en risk att intervjupersonen inte förstått vissa frågor och det kan ha fått denne att 

känna sig ännu mer misslyckad (Sauer, 2000). I uppsatsens intervjuer upplevdes det dock som 

att deltagarna kunde säga till om de inte förstod och när de hade fått en förklaring eller ett 

förtydligande svarade de på frågan utan att verka må dåligt över att de först inte hade förstått. 

Sauer (2000) påpekar dock att det är oundvikligt att intervjupersonerna berörs känslomässigt 

av intervjun, men att en intervju även kan bidra med positiva saker trots att man samtalar om 

ledsamma upplevelser i ens liv. 

Ännu en etisk problematik som uppstod under intervjuerna var att en personal närvarade 

under samtliga intervjuer. Detta är givetvis en nackdel för konfidentialiteten i och med att 

personalen är medveten om intervjupersonens deltagande samt fått höra alla svar från 

informanten. Samtidigt la jag märkte till att alla intervjupersoner var trygga med sin personal 

och detta kan ha gjort att informanten faktiskt vågade ställa upp och kunde svara på frågorna, 

tack vare att personal närvarade. Det märktes även att intervjupersonen hade väldigt stor tillit 

till personalen och att det ibland var de själva som bad om hjälp med att uttrycka vissa saker. 

Min upplevelse är att personalens närvaro var nödvändig både för informantens del i 

berättandet men även för mig som intervjuare eftersom personalen hjälpte mig med att ställa 

frågor så att intervjupersonen skulle förstå dem. Personalen hjälpte mig även förstå vad 

intervjupersonen ville få sagt. Jag har även resonerat att personalens närvaro är etiskt 
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försvarbar eftersom personalen i och med dennes yrkesroll får antas följa sekretess gentemot 

allmänheten samt andra boende. 

6.2 Metodologiska reflektioner 

Jag kommer i denna del att diskutera och granska studiens resultat utifrån begrepp som anses 

mest lämpliga för kvalitativa studier, det vill säga inte använda begreppen validitet och 

reliabilitet vilka är mer sammankopplade med kvantitativ forskning. Istället kommer jag utgå 

ifrån Bryman (2011) som menar på att det finns fyra grundläggande kriterier för att uppnå 

trovärdighet med en kvalitativ studie. Dessa kriterier består dock av innehåll som även ingår i 

validitets- och reliabilitetsbegreppen. Utöver dessa kriterier ingår i denna del även andra 

relevanta metodologiska reflektioner. 

Första kriteriet är Tillförlitlighet vilket innefattar om det går att lita på studiens resultat. Man 

funderar bland annat kring: Hur väl avspeglar data och analysprocessen studiens fokus? Hur 

väl täcker teman och kategorier data? Kan frågor misstolkas? Kan man få tillförlitliga svar på 

frågorna? Har jag mätt så noggrant att om jag undersöker samma sak imorgon får jag samma 

resultat? Jag anser att empirin och analysprocessen förhåller sig väl till syftet med att 

undersöka sociala och psykiska välbefinnandet. Vad gäller temat och kategorierna är de enligt 

min uppfattning väldigt breda och fångar upp stor del av vad som framkommit i intervjuerna. 

Med tanke på den målgrupp som studerats finns risk att frågor misstolkats och att svar ej är 

tillförlitliga på grund av målgruppens kognitiva nedsättningar. I de flesta fall har detta 

upplevts som hanterbart i och med förtydliganden samt förenkling av frågor, observation samt 

avväganden av huruvida informanterna instämmer i personalens uttalanden, uppfattningen om 

intervjupersonens och personalens relation och slutligen genom analys av även det som inte 

sägs i intervjuerna. Min upplevelse är att även personalens närvaro under intervjuerna har 

underlättat avseende detta.  

Att genomföra exakt samma studie vid ett annat tillfälle kommer inte ge samma resultat. 

Detta med tanke på att Svensson (1996) menar att pålitligheten bör bedömas utifrån den 

situation som råder vid intervjutillfället. Exempelvis kan en intervjuperson vid ett tillfälle vara 

nedstämd och vid ett annat vara på gott humör. Då man frågar om psykiska tillstånd som 

upplevelse av ensamhet och depressivitet kan intervjupersonens sinnestillstånd påverka 

svarens variation från en dag till en annan (Svensson, 1996). Denna studie behandlar den här 

typen av frågor vilket gör att hur intervjupersonerna mådde just den dagen de blev intervjuade 

kan ha påverkat deras svar på frågorna. 

Det andra kriteriet benämns Överförbarhet vilket står för om resultatet av studien är 

möjligt att överföra på andra liknande grupper och sammanhang. Generaliserbarhet är ett 

annat begrepp som till sin innebörd är i princip identiskt med överförbarhet, nämligen att 

resultatet ska kunna appliceras på personer, situationer med mera som inte har ingått i den 

aktuella studien (Fejes & Thornberg, 2009). Bryman (2011) menar på att om resultatet gett 

fylliga beskrivningar så ger det möjlighet för utomstående att avgöra om resultatet är 

överförbart till liknande sammanhang. Thornberg och Fejes (2009) påpekar dock att det är 

omöjligt att statistiskt generalisera resultat från kvalitativa studier eftersom dessa är gjorda 

med intervjuer eller observationer med ett litet antal individer i en viss verksamhet eller 

liknande.  

Denna kvalitativa studie är därmed inte möjlig att generalisera till andra personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Detta på grund av den urvalsprocedur som används där jag 

endast kom i kontakt med ett mindre antal personer i en enskild verksamhet inom en och 

samma kommun. En annan orsak är att resultatet grundar sig på intervjuutsagor som inte är 

särskilt omfattande med tanke på informanternas ofta kortfattade svar. Däremot finns en 

fördel med studien vilket är så kallad situerad generalisering som enligt Thornberg och Fejes 
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(2009) innebär att generalisering av en kvalitativ studie kan ske genom att användaren av 

denna forskning kan ta del av den tolkning som här gjorts för att sedan ha den tolkningen i 

beredskap när hen möter ett annat fall som kan kännas igen med hjälp av tolkningen som 

användaren läst om i denna studie. Därigenom bidrar forskningen med identifiering av 

processer eller mönster som läsaren annars inte är medveten om.   

Det tredje kriteriet enligt Bryman (2011) är Pålitlighet vilket innebär om resultatet är 

stabilt över tid och om forskarens beslut förändras genom analysen. För att uppnå pålitlighet 

ska alla faser av forskningsprocessen vara beskrivna. Denna studies resultat bedöms inte vara 

stabilt över tid med tanke på den stora påverkan sammanhanget har för intervjudeltagarnas 

svar på frågor. Som tidigare nämnts av Svensson (1996) beror intervjupersonernas svar på det 

aktuella sinnestillståndet. Forskningsprocessen är däremot grundligt beskriven och forskarens 

beslut förändrades inte under analysprocessen eftersom forskaren gått in förutsättningslöst i 

den processen.  

Det fjärde och sista kriteriet för att uppnå trovärdighet är Konfirmering. Det syftar på att 

forskaren har försökt säkerställa att hen agerat i god tro samt utan att personliga värderingar 

eller förutfattade meningar påverkat resultat och analys (Bryman, 2011). Författaren bedömer 

att det finns liten risk för att förutfattade meningar påverkat denna studies resultat eftersom 

författaren inte har någon tidigare erfarenhet av varken ämnet eller målgruppen. Givetvis kan 

författaren ha fördomar trots att hen inte har erfarenhet av målgruppen eller ämnet men risken 

bedöms som betydligt lägre eftersom författaren gick in i undersökningen förutsättningslöst. 

Utöver dessa fyra kriterier finns det även andra aspekter att ta i beaktande vid 

metodgranskningen. För det första har olika begrepp använts under och efter intervjuerna, 

nämligen social och psykisk hälsa respektive socialt och psykiskt välbefinnande. Detta kan 

givetvis ha påverkat resultatet i viss mening men enligt min uppfattning har det inte gjort 

resultatet mindre tillförlitligt. Begreppen är snarlika och de omdefinierade begreppen är 

lättare att använda eftersom de är mer vedertagna jämfört med de tidigare. Dessutom tror jag 

det kan ha varit en fördel att social och psykisk hälsa använts i intervjuerna eftersom det för 

målgruppen eventuellt kunde ha varit svårare att förstå ordet välbefinnande jämfört med hälsa.  

Personalens närvaro i intervjuerna är en annan aspekt som bör diskuteras. Personalen har 

styrt ganska mycket under intervjuerna vilket bland annat yttrat sig i att personalen översatt 

vad vissa begrepp ska betyda för den enskilde intervjupersonen. Personalen har även uttryckt 

sina åsikter om intervjupersonen och dennes livssituation. En del i detta är att personal tagit 

förgivet att intervjupersonen själv inte kan eller kommer att svara på frågan eller att 

intervjupersonens svar är för kortfattat. Därmed grundar sig vissa delar av resultatet på 

personalens tolkningar. I dessa fall har jag som intervjuare genom observation av 

intervjupersonens och personalens samspel under intervjun, försökt bilda mig en uppfattning 

om i hur stor grad intervjupersonen själv visar sig hålla med i personalens uttalanden samt hur 

väl de kan tänkas känna varandra. De två personal som närvarade i intervjuerna berättade 

båda att de hade jobbat på boendet i flera år och intervjuaren antar därmed att de var väl 

insatta i intervjupersonernas liv. 

Ytterligare en metodologisk svårighet har varit den så kallade intervjuareffekten. Den 

förklaras av Bryman (2011) med att den intervjuade inte berättar allt hen egentligen vill säga 

för att det är något väldigt känslosamt eller att intervjupersonen vill få resultatet att framstå 

som mer positivt än vad det egentligen är. Tanken om denna risk slog mig efter att ha 

analyserat resultatet och tytt den genomgående förnöjsamhet som fanns inom alla undersökta 

livsområdena. Sauer (2000) nämner intervjuareffekten som en av flera svårigheter vid 

forskning om denna målgrupp. Sauer tar upp hanteringsstrategier för att minska dessa 

svårigheter vilka kan vara: att intervjuaren har kunskap om utvecklingsstörning, har en 

etablerad relation till intervjupersonen innan intervjun, kan konkretisera frågorna samt 

använder tekniska hjälpmedel som underlättar för de intervjuade att förstå frågorna. På grund 
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av uppsatsens tidsram har tiden ej funnits för mig som intervjuare att skapa en god relation till 

intervjupersonerna innan intervjuerna ägde rum och jag hade heller inte tid för att lära mig 

använda något tekniskt hjälpmedel till intervjuerna. Däremot hann jag läsa in mig på 

målgruppen och dess begränsningar samt försökte konkretisera och förenkla intervjufrågorna. 

Risken för intervjuareffekt har inte kunnat minimeras till fullo, varpå den kan existera. Dock 

bedömdes det vara av stor vikt att kunna ta denna målgrupp på allvar och att de fick möjlighet 

att komma till tals om sina upplevelser, även om deras svar och uttalanden ofta var väldigt 

kortfattade samt saknade djupare reflektion . 

Avslutningsvis ska en diskussion föras kring huruvida studien lyckades besvara 

frågeställningarna och dess syfte eftersom detta innebär en fullständig redovisning av studien 

samt har betydelse för studiens kvalitet (se t.ex. Thornberg & Fejes, 2009; Svensson, 1996). 

Jag anser att resultatet ger en bred och omfattande bild av hur intervjupersonernas sociala 

situation ser ut samt hur utbredd deras delaktighet är. Välbefinnandet beskrivs på många 

varierande sätt med fyra olika underkategorier. Vad gäller förståelse för relationen mellan 

livskvalitet och det undersökta så har den nåtts genom att återkoppla resultatet med vad 

litteratur och forskning menar att livskvalitet är. Därmed bedöms även studiens syfte vara 

uppnått eftersom syftet indikerar att uppsatsen enbart kommer undersöka vissa aspekter av 

livskvalitet och inte hela dess omfång. 

Trots studiens många metodologiska svagheter anser jag att det finns förtjänster i form av 

bland annat situerad generalisering vilket jag tagit upp tidigare och som handlar om att de 

tolkningar som i denna studie gjorts kan användas av andra till att identifiera processer och 

mönster i nya fall som annars skulle vara svåra att upptäcka. Studiens brister har även visat på 

de svårigheter som finns med att forska om denna målgrupp, vilket kan vara användbart för 

framtida forskare att ha vetskap om. Därutöver har studien bidragit till målgruppens möjlighet 

att få komma till tals om sin situation vilket gör att man som forskare visar att deras egna 

synpunkter är betydelsefulla. Detta gör även att verksamheter kan få ett hum om huruvida 

insatser bidrar till upplevd livskvalitet eller ej.  

6.3 Vidare forskning 

Som påvisats flertalet gånger i denna uppsats har inga av de forskningsresultat som Andin 

(2014) nämnt angående unga funktionsnedsatta stämt överrens med de vuxna 

funktionsnedsatta som här studerats. Detta uppfattar jag vara av betydelse för angelägenheten 

om att undersöka livsvillkoren och livskvalitet bland vuxna personer med funktionshinder. 

Det finns ett behov av att undersöka andra aspekter av livskvalitet med tanke på dess stora 

omfattning. Denna studie har endast undersökt det sociala och psykiska välbefinnandet i 

relation till livskvalitet men det vore intressant att se hur exempelvis den fysiska hälsan, 

ekonomi samt utbildning förhåller sig till upplevelsen av livskvalitet inom denna målgrupp. 

Det vore även av vikt att studera hur mer specifika boendefaktorer såsom personal, rutiner, 

lägenhetens beskaffenhet och resurser påverkar upplevelsen av livskvalitet. 

Utifrån diskussionen ovan vore det av relevans att studera mer specifikt hur etablerad 

socialisationseffekten är bland denna målgrupp inom gruppboendeverksamhet samt i vilken 

grad den i sin tur kan påverka och ge upphov till intervjuareffekt i samtal med personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. För att uppnå högre tillförlitlighet och trovärdighet bör man 

undersöka vidare vilken metod som är mest lämpad i studier om personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Efter att ha genomfört denna studie vars resultat till största del grundar 

sig på mina egna kontextuella tolkningar vill jag ändå inte påstå att intervju som 

forskningsmetod inom denna målgrupp inte är att rekommendera. Jag vill snarare peka på 

vikten av att intervjuaren i förväg byggt upp en förtroendefull relation till intervjupersonen, är 

väl insatt i målgruppen och dess funktionsnedsättningar för att kunna samtala på ett lämpligt 
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sätt samt om behov finns kunna använda tekniska hjälpmedel som underlättar 

kommunikationen. Detta skulle förhoppningsvis kunna bidra till mer tillförlitliga resultat.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev 
 

Hej! 

Vill du vara med i en undersökning som handlar om din livskvalitet? 

Jag heter Anna Söderlund och studerar till yrket socionom på Umeå Universitet. Jag håller 

just nu på att skriva en uppsats som handlar om att undersöka livskvalitet bland personer med 

intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad. 

Ordet Livskvalitet kan betyda många olika saker. Jag kommer att fokusera på hälsans 

betydelse av livskvaliteten. Alla människor tycker att livskvalitet betyder olika för just dom. 

Jag vill veta vad ordet betyder för dig. Jag vill också veta om du tycker att du har ett bra liv 

som du är nöjd med.  

Om du vill vara med kommer du att bli intervjuad i ungefär en halvtimme. En intervju är som 

en pratstund där man i förväg har bestämt vad man ska prata om. Under tiden vi pratar 

kommer samtalet att spelas in. Det är för att jag ska komma ihåg alla viktiga saker du berättat. 

Att delta i undersökningen är frivilligt. Det betyder att du bestämmer själv om du vill vara 

med. Du får avsluta intervjun när du vill.  

Efter intervjun ska jag skriva om vad du har berättat. Då tar jag bort ditt namn och annat så att 

ingen kan känna igen dig. Inspelningen och mina anteckningar kommer att förvaras på ett 

säkert ställe som bara jag kan gå till.  

Jag skulle bli jätteglad om du vill ställa upp i denna undersökning! 

 

Tack på förhand! 

 

Om du undrar över något eller har några frågor om undersökningen kan du kontakta mig via 

mejl till: a_soederlund@hotmail.com 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Söderlund, Socionomprogrammet, Termin 6, Umeå Universitet 
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                                                                                      Bilaga 2  

Intervjuguide  

Livskvalitet Social och psykisk hälsa 
 

Infokravet (Uppgiften från skolan, Syftet), Samtyckeskravet (Frivilligt, trots detta avbryta 

när du vill, du bestämmer, välja att inte svara på enstaka frågor), Konfidentialitetskravet 

(Byta ut riktiga namnet, ej igenkänning, ej nämna namn på boendet etc), Nyttjandekravet 

(hantera anteckningar och inspelningar säkert, endast till denna uppgift, ej spridas till 

annat/andra, raderas efteråt). Tidsram. Frågor? 

 Hur gammal är du? 

 Hur har du haft det idag? / Hur har dagen varit? 

 Vad tänker du på när du får höra ordet livskvalitet? 

Det finns många olika saker som ingår i livskvalitet och jag har valt att undersöka just den 

sociala och psykiska hälsans betydelse för vår livskvalitet. Social: (Kompisar, Familj) 

Psykisk: (känslor, tankar). Kommer prata med dig om dessa två. 

Social hälsa 

1. Hur ser din familj ut? (Ev partner, egna barn, syskon, föräldrar) 

2. Brukar du prata med din familj? (Även de du inte har som närmsta familj? 

Vilka? Hur ofta?  På vilket sätt? Telefon eller besök? Om nej- Hur kommer det sig?) 

3. Vad betyder din familj för dig? (Hur? Hur känns det?) 

4. Hur har du det med kompisar? (Träffar, pratar med. Vem? Vad gör ni? Hur ofta?) 

5. Har du någon eller några andra personer i din närhet som du brukar 

prata/vara med? (Vem? När? Har du någon särskild att prata med om du är 

ledsen/glad/arg/behöver råd & stöd kring saker)  

6. Brukar du hitta på saker med andra? ( Tex andra från boendet? Vad? Hur ofta? 

Om nej- Vet du vad det beror på? ) 

7. Är du med i någon eller några aktiviteter under veckan? (Vad? Tillsammans 

med någon/några andra? Får du träffa nya människor när du är på det? När?) 

8. Har du någon grupp/gäng som du känner att du tillhör? (Där du har en plats, 

blir omtyckt, lagkänsla, känna gemenskap – Vilka? Vad gör ni? Vad är bra med den 

gruppen? Om nej- skulle du vilja ha en sån grupp att vara med i?)  

9. Brukar du känna dig utanför ibland? (Inte passar in, inte har någon, ensamhet, 

mobbning- I vilka situationer? Hur känns det? Vad tänker du då?) 

Psykisk hälsa 

10. Skulle du kunna berätta om ditt mående? (Hur mår du för det mesta? Inombords. 

Beskriv ditt humör.)  

11. Vad gör dig glad? (När/Får du ofta känna dig glad? På vilket sätt? Hela 

sammanhanget eller något särskilt i det som gör dig glad? Vad gör du när du blir 

glad? Om inget- kan du komma ihåg senaste gången du var glad- isf berätta om det.) 

12. Finns det något som skulle kunna göra dig ännu gladare? (Vad?) 

13. Vad kan du bli ledsen av? (När händer det? Vad tänker du på då? Vad gör du när 

du blir ledsen? Hur ofta? Om inget- Senaste gången du var ledsen- berätta.) 
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14. Vad gör du när du har roligt? (Om du vill hitta på nåt som du tkr mkt om- Vad? 

Kände ”Det här var riktigt kul”- Vad? När? Hur många ggr i veckan?) 

15. Finns det något som du skulle vilja göra som du inte gör idag? (Vad? Tror du att 

du kommer göra det någon gång?) 

16. Vad är du riktigt bra på? (Duktig på att…Litar du på att du kan det/ vissa saker? 

Vågar du säga att Det här kan jag/Det här är jag bra på?) 

17. Kan du ibland tänka negativa tankar om dig själv? (Vad tänker du på då? När? 

Vad händer när du tänker så? Blir du ledsen, arg etc?) 

18. Vad är du rädd för? (Tänker du ofta på det? Känner du dig ofta rädd för det? Vad 

gör du när du blir rädd? ) 

19. Finns det något som får dig att känna dig trygg? (Vad? Kan du känna dig trygg 

ofta?) 

20. Vad gör du när du vill må bra? (När?) 

21. Känner du att du får bestämma över dig själv och ditt liv? (Berätta om vilka 

saker du får bestämma över? Berätta om situationer där du känt att andra bestämt 

över dig och du inte fick möjlighet? T.ex bestämde du att du ville bo här? Valde du 

själv arbetsplats? Eller fanns flera alternativ som du fick välja mellan?) 

22. Vad är du nöjd med i ditt liv? (Inte vill ändra på som det är idag) 

23. Finns det något du inte är nöjd med i ditt liv? (Saknas i ditt liv? Hur ofta saknar 

du det? Ser du någon möjlighet att kunna ändra på det?) 

Nu har jag bara två frågor kvar att ställa till dig, jag skulle vilja fråga dig X… 

24. Känner du dig lycklig? 

Som sista avslutande fråga hade jag velat höra med dig: 

25. Vad tänker du på om jag säger framtiden? 

 

 Jag vill tacka dig så jättemycket för att du ställde upp på denna intervju! 
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                                                                                      Bilaga 3  

Kodningsmodell med kategoriindex 

 

 

Kategoriindex: 
 

Kategorier: 

 

 

Kodord: 

 

1 DELAKTIGHET Får bestämma aktiviteter själv 

via husmöte, IP har aldrig varit 

med om att nån annan bestämt 

över honom 

 

1a     Sociala relationer och 

fritidsaktiviteter 

Har bra med kompisar, En 

kompis från boendet, Personalen 

är en kompis, Familjen är viktig,  

Titta på hockey med kompis, 

Gemensamma badresor 

 

1b     Tillhörighet och gemenskap Känner sig som en i gänget, 

Aldrig känt sig utanför, I ett 

gäng med personalen 

 

2 UPPLEVT VÄLBEFINNANDE Mår bra, Vill påpeka för 

intervjuaren att det är bra, 

Påpeka att jag är frisk fysiskt 

 

2a     Mestadels positiva känslor Aldrig ledsen utan glad och 

lycklig, Finns inget som gör IP 

arg, Inga rädslor, Känner sig 

trygg när personal är med 

 

2b      God självbild   Självförtroendet kopplat till 

arbetsuppgifter, IP tycker själv 

hon är bra på pingis, Inga 

negativa tankar om sig själv 

 

2c      Tillfredsställd med sin 

psykosociala livssituation 

Är lycklig, IP trivs bra på 

jobbet, IP är ganska nöjd och 

saknar inget 

 

2d      Drömmar och tankar om 

framtiden 

IP vill resa utomlands, Vill göra 

något som personal föreslår, Vill 

ha snö inför framtiden 

 

 

TEMA:     
Genomgående förnöjsamhet med den undersökta 

livssituationen 

 

  

 


