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Cerebral pares är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och 

ungdomar. Litet är känt om livssituationen för unga vuxna med cerebral 

pares, särskilt dem med en lindrig funktionsnedsättning. Den aktuella 

studiens syfte var att kvalitativt undersöka upplevelsen av funktions-

hinder, självkänsla och livskvalitet, liksom önskad hjälp och stöd hos 

unga vuxna med lindrig cerebral pares. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med fyra personer. Materialet granskades utifrån tematisk 

analys. Resultaten visar att även ett lindrigt rörelsehinder har 

konsekvenser för individen och att det påverkar både självkänsla och 

livskvalitet. Omgivningens emotionella bekräftelse och samtal kring 

praktiska och psykologiska problem anges som viktiga faktorer för god 

självkänsla och livskvalitet. Bättre information om funktionshindret är 

ett önskemål, liksom bättre förberedelse inför nya livsfaser, särskilt 

vuxenblivandet.   

 

 

 

BAKGRUND 

 

Som psykolog inom Vuxenhabiliteringen har jag träffat många människor med varierande 

grad av medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder, varav flertalet med cerebral pares. 

Spannet har varit stort, alltifrån personer med nästan osynliga svårigheter till multifunktions-

hindrade patienter med ytterst begränsad rörlighet och stort hjälpbehov. Mötet med personer 

som har en förhållandevis lindrig funktionsnedsättning har gjort mig uppmärksam på att det 

som nästan är osynligt ändå kan ha stora konsekvenser för individen. Man är inte som andra, 

men man blir inte tydligt identifierad som en person med funktionshinder, vilket kan ge en 

känsla av att ”hamna mellan stolarna”.  Brist på förståelse och stöd från omgivningen för 

dessa personers unika situation kan bl.a. leda till upplevelser av utanförskap och lägre själv-

känsla. 

 

Min erfarenhet är att kunskapen kring denna grupp är otillräcklig. Många frågor har väckts, 

och i samband med dem också mitt intresse för hur vuxna med en lindrig motorisk funktions-

nedsättning (exempelvis en lindrig cerebral pares) ser på sitt funktionshinder, sig själva och 

sin livssituation. Flertalet av dem jag har haft kontakt med har varit unga vuxna varför mitt 

fokus har hamnat på denna åldersgrupp. I mitt arbete som psykolog är det angeläget att få en 

bild av vad dessa personer anser kunna vara verksamt för att stärka självkänsla och livs-

kvalitet. Den aktuella studien avser därför att belysa aspekter av hur unga vuxna med ett 

lindrigt rörelsehinder uppfattar sitt funktionshinder, sin självkänsla och sin livskvalitet samt 

vilken typ av hjälp de anser kunna öka självkänslan och livskvaliteten. Cerebral pares har 

valts som diagnosgrupp p.g.a. att det är den vanligaste orsaken till tidigt förvärvade rörelse-

hinder. 
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INLEDNING 

 

Att leva med ett motoriskt funktionshinder 

Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning förekommer ofta som synonymer både i 

vardagligt språk och i litteraturen. Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga, orsakad av en medfödd eller förvärvad 

skada. Termen funktionshinder har använts liktydigt, vilket lett till oklarheter kring vad som 

menades: att man har en nedsatt funktionsförmåga eller att man utöver det upplever hinder i 

vardagen. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska begreppet funktionshinder numera 

definieras som en ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 

till omgivningen”. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga 

livet, bristande tillgänglighet och bristande delaktighet i t.ex. arbetslivet och fritidsaktiviteter 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

I denna studie används dock begreppet funktionshinder synonymt med funktionsnedsättning. 

Även termen rörelsehinder förekommer, som innebär en nedsättning av rörelseförmågan.  

 

Cerebral pares 

Cerebral pares, cp, betyder förlamning genom hjärnskada och är ett samlingsnamn för rörelse-

hinder som är orsakade av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan. 

Skadan ska ha inträffat antingen under fostertiden, i samband med förlossningen eller före två 

års ålder. Det vanligaste symptomet är nedsatt muskelkontroll i olika grad. Det finns en stor 

variation mellan personer med cerebral pares – en del har endast ett lätt rörelsehinder, t.ex. en 

fot som är svag, medan andra helt saknar kontroll över musklerna och/eller har omfattande 

symptom som drabbar stora delar av kroppen. Många med cerebral pares har förutom 

rörelsehindret även andra funktionsnedsättningar, t.ex. syn- och hörselskador, kognitiva 

problem, talsvårigheter, perceptionsstörningar, utvecklingsstörning och epilepsi. Cerebral 

pares är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. Prevalensen i 

Sverige för barn med cp är ca två per tusen levande födda (Bax et al., 2005; Klasén McGrath, 

2011).  

 

Från barndom till vuxenliv 

Att växa upp med ett medfött eller tidigt förvärvat rörelsehinder kan innebära en särskild 

sårbarhet och utsatthet. Utöver vad som generellt följer med utvecklingsfaserna hos barn och 

ungdomar konfronteras det funktionshindrade barnet med en mängd olika möjliga stress-

faktorer (Lagerheim, 2004; Renlund, 2007). Barn och ungdomar med rörelsehinder har ofta 

erfarenheter av operationer och långvariga sjukhusvistelser, habiliteringsinsatser, fysiskt 

beroende av familj och vänner, personlig assistans, begränsad rörlighet och tillgänglighet i 

samhället, problem med vänskap och sexualitet, utanförskap, negativt bemötande från om-

givningen, mobbning och ensamhet (Jemtå, 2008, Stevens et al., 1996). Dessa faktorer före-

kommer i varierande grad, och barnets/ungdomens förutsättningar och möjligheter att hantera 

dem, exempelvis med stöd från familjen eller coping-strategier, har konsekvenser för dess 

livskvalitet, välmående och självbild (Jemtå, 2008). 

 

Ungdomstiden kan ses som en individuell process och livsfas som varje människa går igenom 

för att bli vuxen. Den präglas av identitetssökande, med målet att hitta sin plats i vuxen-

världen och samhället. Enligt Eriksons psykosociala utvecklingsteori (1989) består vuxen-

blivandet av faserna ungdomstiden, de tidiga vuxenåren och vuxenåren. Varje fas präglas av 

en bestämd kris eller konflikt som individen måste lösa för att identiteten ska kunna formas 



 3 

och integreras. Fasen under ungdomstiden (adolescensen) sträcker sig från ca 13-19 år och 

den huvudsakliga konflikten kallas för ”identitet kontra identitetsförvirring”. Denna fas 

kännetecknas av ensamhetskänslor och sökande efter gemenskap, frigörelse från föräldrar och 

en ökad förmåga till abstrakt och logiskt tänkande (Erikson, 1989; Hwang & Nilsson, 2003). 

Om individen inte får möjlighet att tro på sin egen roll i samhället och hitta en mening med 

tillvaron, kan identitetsförvirring uppstå och det kan det bli svårt att gå vidare in i nästa steg, 

de tidiga vuxenåren (ca 19-30 år). Denna fas präglas av konflikten ”närhet kontra isolering” 

och följs av vuxenåren (ca 30-50 år) vars konflikt innebär ”produktivitet kontra stillastående” 

(Erikson, 1989).  

 

Nyare teorier har fokuserat på perioden mellan ca 18 och 25 år som en avgränsad fas mellan 

adolescens och de tidiga vuxenåren. Arnett (2000) kallar denna fas ”emerging adulthood” och 

menar att den karaktäriseras av förändring och upptäckande.  ”Emerging adulthood” beskrivs 

som den period då man är minst beroende av rollkrav och då utrymmet är störst att utforska 

livets möjligheter. Individen befinner sig ”in between”, d.v.s. mitt emellan adolescens och 

vuxenår. Viktiga kriterier för övergången till en vuxenidentitet och en upplevelse av autonomi 

är att kunna ta ansvar för sig själv, att fatta oberoende beslut samt att vara ekonomiskt 

oberoende (Arnett, 2000). Studier har visat att välbefinnandet generellt förbättras under 

”emerging adulthood”, att depressiva symptom minskar och att självkänslan stärks (Arnett, 

2007). Författaren betonar dock också att många unga människor inte har möjlighet att 

använda dessa år för oberoende utforskning. En del kan uppleva en hög grad av vilsenhet och 

börja utveckla allvarliga psykiska problem, särskilt om de tillhör en sårbar grupp, t.ex. 

personer med funktionshinder (Arnett, 2000; 2007).   

 

”Emerging adulthood” och funktionshinder 

Bland kliniker finns idag en ökad medvetenhet om vilka utmaningar personer med 

rörelsehinder möter i samband med övergången till vuxenålder. Lagerheim (2004) menar att 

denna fas är särskilt känslig då tryggheten som skolan erbjuder upphör och habiliterings-

resurserna minskar. Samtidigt kan det finnas en risk att frigörelseprocessen hindras av att 

föräldrar och andra i omgivningen behandlar individen som yngre än vad hon/han är. 

Övergången till vuxenålder kan då präglas av känslor av vilsenhet och sviktande själv-

förtroende samt upplevelser av beroende och bristande autonomi (Lagerheim, 2004). Inom 

habiliteringen har man utvecklat särskilda program för att stödja ungdomar med olika typer av 

funktionsnedsättning i övergången till vuxenlivet. Funktionshindren varierar (t.ex. 

utvecklingsstörning, Aspergers syndrom, rörelsehinder) och man lägger därför bl.a. fokus på 

att anpassa stödet till de individuella förutsättningarna (Karlsson, von Schantz, Ingbrant & 

Rudervall, 2011). Kunskapen om hur specifikt personer med motoriska funktionshinder 

hanterar och upplever perioden ”emerging adulthood” är dock fortfarande bristfällig och 

spretande. En kvalitativ studie med personer med cerebral pares och deras föräldrar som 

handlade om övergången till vuxenåren visade på tre viktiga teman: beredskap för ökad 

autonomi, möjligheter att fatta oberoende beslut och förändringar i föräldrarnas roll (Magill-

Evans, Wiart, Darrah, & Kratochvil, 2005). I en undersökning om ungas subjektiva ålder 

(d.v.s. hur gammal man känner sig) under övergången till vuxenåren fann man ingen skillnad 

mellan personer med och utan rörelsehinder (Galambos, Darrah & Magill-Evans, 2007). 

Annan forskning pekade på att unga vuxna med cerebral pares och normal intelligens halkade 

efter i utvecklingen jämfört med jämnåriga utan funktionsnedsättning vad gällde eget boende, 

arbete och intima relationer (Donkervoort, Wiegerink, Van Meeteren, Stam & Roebroeck, 

2009). Den rörelsehindrades förutsättningar och framgång när det gäller att hantera 

utmaningarna under perioden ”emerging adulthood” antas kunna ha en stor inverkan på 

självkänslan och livskvaliteten.  
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Vuxenhabilitering 

I Sverige finns idag habiliteringsverksamheter för vuxna (från 16-18 års ålder) som dock är 

organiserade på olika sätt i olika delar av landet. De riktar sig till vuxna med medfödda eller 

tidigt förvärvade funktionsnedsättningar, t.ex. utvecklingsstörning, autismspektrumstörningar 

och rörelsehinder. Yrkesgrupper som vanligen arbetar inom vuxenhabiliteringen är arbets-

terapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och sjukgymnaster, i mindre utsträckning även 

läkare. Vuxenhabiliteringens målsättning är att bidra till att ge vuxna med funktions-

nedsättningar bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för delaktighet i samhället. 

Insatserna ska vara komplement till andra insatser från t.ex. hälso- och sjukvård, kommunen 

och socialtjänsten. Det kan bl.a. handla om funktionsutredningar och -bedömningar, samtals-

stöd och råd gällande aktivitet och träning.  

 

Av tradition och organisationsmässiga skäl har fokus inom vuxenhabiliteringen ofta legat på 

personer med utvecklingsstörning, vilket har lett till att rörelsehindrade vuxna, särskilt de med 

en lindrig funktionsnedsättning, har haft svårt att känna sig hemma. En del tror eller vet inte 

att de kan söka hjälp vid en sådan mottagning, andra avstår medvetet för att de ej upplever 

behov av det. Många är endast hänvisade till andra instanser, t.ex. primärvården, där samman-

hållen och tvärprofessionell kunskap om funktionshindret och dess konsekvenser ofta saknas. 

Vuxenhabiliteringens resurser är dessutom på många håll knappa, vilket kan leda till att 

personer med lindriga rörelsehinder ej prioriteras. För en ung vuxen med ett lätt motoriskt 

funktionshinder kan det således vara svårt att veta att hon/han har rätt att söka hjälp och/eller 

var hjälpen kan fås.  

 

Självkänsla  

Det finns ett antal närliggande självrelaterade begrepp som används både i vetenskapliga 

sammanhang och i vardagstal. Begreppen berör varandra, de har en mängd olika definitioner 

och de används ibland felaktigt som synonymer. Johnson (2003) definierar i sin bok ”Själv-

känsla och anpassning” de vanligaste orden som används för att beskriva självet: Självbild 

(self-concept) är den beskrivande aspekten, kunskapsaspekten, av självet. Den handlar om 

resultatet av all faktamässig information en person har om sig själv. Självförtroende (self-

confidence) syftar till individens värdering av och tillit till sin egen prestation och sitt 

handlande, d.v.s. vad hon gör. Självförtroendet kan variera beroende av tid och område och är 

således en relativt instabil variabel. Självsäkerhet (self-assurance) står för en attityd med 

vilken en person agerar i sociala sammanhang. Självkänsla (self-esteem) slutligen syftar på 

individens känslomässiga förhållande till sig själv, den värdering hon gör av vad eller hur hon 

är. Självkänsla inbegriper också självrespekt och självacceptans samt graden av inre tillfreds-

ställelse och tillit till sig själv. Självkänsla är en relativt stabil variabel.  

 

Enligt Johnson (2003) var W. James en av de första som utvecklade teorier om självets 

psykologi (redan på 1890-talet). Han menade att självkänslan bildades genom individens 

aktiva ansträngningar. Självkänsla var ett relativt begrepp och beroende av individens 

förmåga att anpassa sin ambition till sin förmåga (James ”kvot”: Självkänsla = 

förmåga/ambition). Ett annat synsätt grundlades av G. H. Mead och C. H. Cooley och 

utvecklades av objektrelationsteoretiker samt senare av J. Bowlby inom anknytningsteorin. 

Här utgick man från att självkänslan formas genom reflektivt omdöme av viktiga andra, 

genom inre bilder av ”goda objekt” och genom trygg anknytning (Johnson, 2003).  

 

Det finns enligt Johnson (2003) två typer av självkänsla, en inre och en yttre. Den inre 

utvecklas ur upplevelsen av tillfredsställelse och trygghet under tidig barndom. Inre själv-

känsla ges till individen genom andras emotionella bekräftelse (spegling), individens roll är 
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med andra ord passiv. Den yttre självkänslan skaffar individen sig genom faktorer som 

utseende, kompetens, prestation och framgång, d.v.s. på ett aktivt sätt. God inre självkänsla 

kännetecknas bl.a. av acceptans för egna känslor och begränsningar, sund självhävdelse och 

integritet samt en positiv grundsyn. God yttre självkänsla präglas bl.a. av höga krav på sig 

själv och andra, strävan efter kontroll och inflytande samt en förmåga att ta ansvar. Den yttre 

självkänslan är villkorlig och instrumentell och skiljer sig väsentligt från det självklara 

accepterandet av oss själva som kännetecknar den inre självkänslan. I realiteten är den inre 

och yttre aspekten av självkänslan sammanvävda och svåra att skilja åt. Johnson (2003) 

betonar snarare självkänslans dynamik: den är inte något statiskt utan något som individen 

konstant strävar efter att uppnå eller utöka. Självkänslan kan både vara en stabil grund och 

fungera som en motivator. Avgörande för självkänslans dynamik är hur viktig den yttre själv-

känslan är för individens självuppskattning och om den kombineras med hög eller låg inre 

självkänsla (Johnson, 2003).  

 

Självkänslan har en avgörande betydelse för människans välbefinnande. Låg självkänsla var 

bl.a. relaterad till sämre fysisk och psykisk hälsa, sårbarhet för stress, låg motivation och 

prestation, missbruk, skolsvårigheter och våldsbeteende (Crocker & Luthanen, 2003, Crocker 

& Park, 2004, Johnson, 2003; Kling, Hyde, Showers & Buswell, 1999). En god självkänsla 

underbygger däremot en känsla av sammanhang och mening i tillvaron som i sin tur främjar 

god hälsa (Johnson, 2003).  

 

Självkänsla och funktionshinder 

Tidigare forskning kring självkänsla hos personer med motoriska funktionshinder och särskilt 

cerebral pares ger ingen enhetlig bild. Det har fokuserats mest på barn och ungdomar, under-

sökningar kring vuxna med tidigt förvärvade funktionshinder förekommer endast i liten 

utsträckning. En sökning i PubMed med sökorden ”self-esteem” (självkänsla) och ”cerebral 

palsy” (cerebral pares) gav t.ex. 123 artiklar om barn och ungdomar och 44 om vuxna. Endast 

6 av samtliga träffar hade båda sökorden i rubriken.  

 

I sin avhandling ”Children and adolescents living with mobility impairment” sammanställde 

Jemtå (2008) studier om självkänsla hos barn och ungdomar med motoriska funktions-

nedsättningar. Hon fann att självkänsla, självbild och självvärdering generellt inte upplevdes 

som lägre av unga med rörelsehinder, jämfört med icke-rörelsehindrade jämnåriga. Vissa 

undersökningar visade dock på en särskild sårbarhet i en del aspekter av självkänslan, 

nämligen social acceptans, kompetens inom idrott, skola och arbete samt utseende, särskilt 

hos flickor. Faktorer som framträdde som positiva för självkänslan var socialt stöd främst från 

föräldrar, men även från skolpersonal och vänner, liksom upplevelsen av att bli åldersadekvat 

bemött av föräldrarna. Skolproblem och att bli betraktad som invalid inverkade negativt på 

självkänslan (Jemtå, 2008). Jemtå (2008) fann i sin egen studie, samstämmigt med tidigare 

forskning, att unga rörelsehindrades upplevelse av självkänslan generellt var positiv. Det 

fanns dock sårbarhetsfaktorer kopplade till lägre självkänsla, nämligen högre ålder, att vara 

första generationens invandrare, att ha ett förvärvat funktionshinder samt smärta. Att själv-

känslan hos unga försämrades med stigande ålder kunde enligt Jemtå (2008) härledas till de 

ökade utmaningar som hör till adolescensen, kombinerad med upplevelsen av hinder i om-

givningen.  

 

Att få kunskap om hur vuxna rörelsehindrade, både unga och äldre, uppfattar sin självkänsla 

är angeläget, inte minst för att kunna ge rätt stöd även efter barn- och ungdomstiden. Relativt 

få studier har dock gjorts inom detta område. En undersökning av självkänslan hos tonåringar 

och unga vuxna med lindrig cerebral pares (Riad, 2011) visade att deras självkänsla var 
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signifikant lägre än den hos kontrollgruppen (som bestod av jämnåriga utan funktionshinder). 

Magill-Evans och Restall (1991) fann i en longitudinell studie med tonåringar med cerebral 

pares följande resultat: under tonårstiden skattade flickor med cerebral pares sin självkänsla 

på vissa områden (fysiska, sociala och personliga) lägre än både pojkar med cerebral pares 

och jämnåriga utan rörelsehinder. Som vuxna skilde de sig inte längre signifikant från de 

övriga grupperna. Det förelåg ingen skillnad mellan pojkar/män med cerebral pares och icke-

rörelsehindrade. Faktorer som bedömdes leda till förändringar i självkänslan var relationer 

och erfarenheter. En annan undersökning av vuxna med cerebral pares (Gannotti, Minter, 

Chambers, Smith & Tylkowski, 2011) visade att majoriteten hade en sund självbild samt att 

det inte fanns något samband mellan graden av självbild och graden av funktionsnedsättning.  

 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet används i många sammanhang och definieras på olika sätt. Bristen på 

en enhetlig definition visar på begreppets komplexitet. Enligt WHO:s definition är livskvalitet 

“individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and value systems 

in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a 

broad ranging concept affected in a complex way by the person's physical health, psycho-

logical state, level of independence, social relationships, personal beliefs and their relation-

ship to salient features of their environment” (WHOQOL Group, 1997). Livskvalitet är 

således en subjektiv upplevelse och vid bedömningen av livskvalitet borde definitionen 

grunda sig på individens egen syn på vad livskvalitet är (Haas, 1999). Forskare skiljer idag 

ofta begreppet ”quality of life”, som handlar om holistiskt välbefinnande, från ”health-related 

quality of life” som fokuserar på hälsorelaterade komponenter av livstillfredsställelse 

(Livingston, Rosenbaum, Russell & Palisano, 2007). Mätning av livskvalitet ingår ofta i 

hälsorelaterade analyser, t.ex. för att mäta minskning av symptom efter en behandling. 

Skattning av livskvalitet sker också för att öka kunskapen om livssituationen för en 

patientgrupp.  

 

Livskvalitet och funktionshinder 

Forskning kring livskvalitet hos personer med motoriska funktionshinder har liksom 

forskning om självkänsla i högre grad fokuserat på barn och ungdomar än på vuxna. En 

sökning i PubMed med sökorden ”quality of life” och ”cerebral palsy” resulterade i 453 

artiklar om barn och ungdomar och 189 artiklar om vuxna. Endast 20 av samtliga träffar hade 

båda sökorden i rubriken.  

 

Studier om livskvalitet hos barn med cerebral pares har gett olika resultat: vissa fann t.ex. 

ingen skillnad i upplevelsen av livskvalitet hos barn med cerebral pares jämfört med icke-

funktionshindrade barn, andra visade signifikant lägre livskvalitet hos barn med cerebral pares 

som rapporterar smärta (Jemtå, 2008). Resultatet av en nyare undersökning (Calley et al., 

2012) var att barn med cerebral pares hade lägre nivåer av delaktighet jämfört med barn utan 

rörelsehinder, men att detta inte verkade ha någon effekt på deras livskvalitet, förutom när det 

gällde fysisk hälsa och funktion. Russo et al. (2008) fann däremot att barn med cp-hemiplegi 

(halvsidig förlamning eller muskelsvaghet) upplevde en sämre livskvalitet än barn utan 

funktionsnedsättning. En granskning av forskningen kring livskvalitet hos ungdomar med 

cerebral pares (Livingston et al., 2007) visade också på lägre livskvalitet i några, men inte alla 

områden av välbefinnande.  

 

Det finns endast ett litet antal studier om livskvalitet hos vuxna med cerebral pares. En 

undersökning om hälsa och livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna med cerebral pares 

(Young et al., 2010) resulterade i slutsatsen att livskvaliteten var lägre än vad som 
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rapporterats i tidigare studier. Som en tänkbar förklaring angavs att även personer med grav 

funktionsnedsättning ingick i studien. Ålder eller kön var dock inga signifikanta prediktorer 

för livskvalitet. Motsatta resultat erhölls av Hergenröder och Blank (2009), i vars studie vuxna 

med cerebral pares och olika nivåer av motorisk funktionsnedsättning rapporterade en lika 

hög grad av subjektivt välbefinnande och livstillfredsställelse som vuxna utan funktions-

hinder. I en undersökning om delaktighet och hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna med 

spastisk bilateral cerebral pares (Van der Slot et al., 2010) fann man att personerna upplevde 

en låg livskvalitet vad gällde fysiska funktioner, men inte mentala funktioner.  

 

En sammanfattning av tidigare kunskap om hälsa och välbefinnande hos vuxna med cerebral 

pares (Liptak, 2008) beskrev en minskning i personernas användande av hälso- och sjukvårds-

relaterade insatser, delvis p.g.a. att övergången till vuxensjukvården oftast fungerade dåligt. 

Vuxna med cerebral pares hade en hög prevalens av comorbida och sekundära tillstånd som 

smärta, och de uppvisade en tillbakagång i olika funktionsförmågor inklusive rörlighet. De 

upplevde också en lägre delaktighet på områden som sociala interaktioner, arbete, giftermål 

och oberoende livsföring jämfört med vuxna utan rörelsehinder. Delaktigheten påverkades av 

faktorer som kognitiv förmåga, ålder och grad av funktionsnedsättning. Enligt Liptak (2008) 

behövdes mer forskning för att kunna vägleda och utforma interventioner som kunde förbättra 

hälsa och välbefinnande för vuxna med cerebral pares. Ett förslag var att optimera övergången 

till vuxenlivet, t.ex. med hjälp av adekvat förberedelse, flexibel samordning och intresserade 

och engagerade företrädare inom vuxensjukvården.  

 

Lindrigt funktionshinder, självkänsla och livskvalitet  

Undersökningar av sambandet mellan grad av motoriskt funktionshinder och livskvalitet, 

välmående och självkänsla har gett varierande fynd. Vissa fann inget samband, medan andra 

visade på eventuella korrelationer (Jemtå, 2008). En meta-analys (Miyahara & Piek, 2006) 

fann t.ex. att lindrigare rörelsehinder hade en stor effekt på självvärdering avseende fysisk 

kompetens. Liknande resultat erhölls i en undersökning av funktion och välbefinnande hos 

barn med cerebral pares (Pirpiris et al., 2006, redovisad i Jemtå, 2008). Även Riads (2011) 

studie stödjer dessa rön. En möjlig förklaring är att personer med lindriga rörelsehinder 

identifierar sig med ickefunktionshindrade och därför möter högre krav, både från sig själva 

och från omgivningen (Jemtå, 2008). Det är också troligt att de får mindre empati, uppmärk-

samhet och stöd från omgivningen än personer med mer synliga funktionshinder (Miyahara & 

Piek, 2006; Russo et al., 2008). Mer kunskap behövs för att förstå lindrigt rörelsehindrades 

livssituation och för att kunna erbjuda rätt stöd där det behövs. Ytterst få studier om själv-

känsla och livskvalitet hos personer med cerebral pares har fokuserat på undergruppen med 

lindriga motoriska begränsningar, vilket gör riktad forskning om just denna grupp angelägen.  

 

Merparten av de studier som har nämnts har använt frågeformulär och skattningsskalor för att 

utvärdera självkänsla och livskvalitet, och det förelåg ingen större enhetlighet i urvalet av 

dessa instrument. Johnson (2003) menar att självkänsla kanske är det mest svårfångade 

begrepp i psykologisk forskning. Många forskare anser idag att självkänsla inte kan ringas in 

med hjälp av frågeformulär, eftersom självkänslan, mätt med skattningsskalor, ibland kan 

vara helt skild från individens omedvetna självvärdering (Johnson, 2003). Få av de formulär 

som används för bedömning av livskvalitet grundar sig enligt Jemtå (2008) på en tydlig teori. 

Hon menar också att begreppet är mångtydigt och resultaten därför svårinterpreterade. För att 

kunna göra en bra beskrivning eller bedömning av en individs livskvalitet är det viktigt att 

utgå från just den individens syn på vad livskvalitet är (Haas, 1999). Sammanfattningsvis 

förefaller det angeläget att använda sig av fler kvalitativa metoder för att få en bättre upp-

fattning om självkänsla och livskvalitet hos personer med funktionshinder.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer med vuxna personer med lindrig 

cerebral pares belysa aspekter av deras förhållningssätt till sitt funktionshinder, deras själv-

känsla och livskvalitet, liksom önskad hjälp och stöd. 

 

Frågeställningar 

Hur uppfattade vuxna personer med lindrig cerebral pares 

1. Sitt funktionshinder och dess konsekvenser 

2. Sin självkänsla 

3. Sin livskvalitet 

4. Den typ av hjälp de ansåg vara verksam avseende upplevelsen av självkänsla och 

livskvalitet 

 

 

 

METOD 

 

Kvalitativ metod är en forskningsmetod med vetenskapsteoretisk grund i hermeneutik och 

fenomenologi. Metoden handlar om att undersöka, förstå och beskriva ett fenomens innebörd 

och mening (Langemar, 2008). Den kvalitativa forskningsintervjun koncentrerar sig på 

personens livsvärld och hennes relation till den och söker tolka meningen hos centrala teman 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom syftet med denna studie var att belysa aspekter av 

individens livssituation - både konkreta erfarenheter, tankar och upplevelser - ansågs en 

kvalitativ ansats vara mest lämplig. 

 

Deltagare 

Urvalet av deltagare gjordes utifrån en kombination av tillgänglighetsurval och handplockat 

urval (Langemar, 2008). Kontakt togs med ett antal mottagningar i Sverige som erbjuder råd, 

stöd, träning och andra insatser till personer med motoriska funktionshinder. Behandlare på 

dessa mottagningar accepterade att vidarebefordra ett informationsbrev (bilaga 1) till personer 

de träffade i sin yrkesutövning och som uppfyllde följande kriterier: 

 

- cerebral pares med lindrig motorisk funktionsnedsättning (ej användare av 

rullstol mer än vid särskilda tillfällen) 

- ålder mellan 20 -30 år (möjligen något äldre) 

- inga grava kommunikationshinder  

- kognitiv förmåga inom normalområdet 

 

Sammanlagt tolv personer visade intresse och gav sitt tillstånd till att bli kontaktade telefon-

ledes. En av dem visade sig vara patient vid den mottagning där författaren arbetar, vilket 

uteslöt ett deltagande. Sex personer var mellan 38 och 50 år. Endast fem personer uppfyllde 

ålderskriteriet. Av dessa använde en alltid rullstol utomhus och motsvarande därmed ej 

urvalskriterierna. Fyra personer återstod som uppfyllde kriterierna. Överväganden gjordes att 

försöka rekrytera fler respondenter eller utöka gruppen med en eller flera av de betydligt äldre 

tillgängliga intervjupersonerna. Av tidsskäl och på grund av att de fyra som återstod utgjorde 

en relativt homogen åldersgrupp, beslöts att genomföra intervjuer endast med dessa.  

 

Gruppen intervjupersoner bestod av två kvinnor och två män i åldrarna 21, 22, 25 och 27. 

Samtliga hade diagnosen cerebral pares, två personer hade en vänstersidig hemipares 

(halvsidig förlamning eller muskelsvaghet), en hade en högersidig hemipares och en beskrev 
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balanssvårigheter och motoriska svårigheter med både armar/händer och ben. Som tilläggs-

funktionshinder uppgav en person dyslexi och en ADHD-liknande problem. En av respon-

denterna var sammanboende med sin partner, en hade en fast relation men var ej samman-

boende och två var ensamstående. En bodde i hyresrum, två i ursprungsfamiljen och en i eget 

boende. En av personerna var föräldraledig från sitt arbete, en var arbetssökande, en studerade 

på heltid och en var deltidsarbetande och deltidssjukskriven.  

 

Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer eftersom denna metod 

innebär ett relativt förutsättningslöst, öppet och flexibelt undersökningssätt där man utifrån ett 

antal specifika teman försöker förstå individens livsvärld och erfarenheter (Kvale & Brink-

mann, 2009). En intervjuguide sammanställdes utifrån studiens frågeställningar (bilaga 2). 

Den berörde följande teman: respondentens beskrivning av sitt funktionshinder, sin själv-

känsla, sin livskvalitet och den typ av hjälp som han/hon ansåg vara verksam avseende 

upplevelsen av självkänsla och livskvalitet. Till varje tema formulerades ett antal möjliga 

underfrågor. 

 

Intervjupersonerna kontaktades per telefon och tid och plats för samtalen bestämdes. Alla fyra 

intervjuerna genomfördes i avskilda rum på den mottagning som respektive intervjuperson 

hade kontakt med. Samtalen inleddes med information om studiens syfte, tillvägagångssätt 

och konfidentialitet. Intervjuerna ljudinspelades och tog mellan 58 och 75 minuter, med en 

medellängd på 67 minuter. Efter samtalen gavs respondenterna möjlighet till avslutande 

kommentarer och reflektion kring hur de hade upplevt intervjun. De erbjöds också att få en 

utskrift av intervjun, vilket två personer tackade ja till.  

 

Analys 

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom i sin helhet och transkriberades sedan ordagrant 

till text. Analysarbetet gjordes utifrån tematisk analys (Langemar, 2008). Textmaterialet lästes 

noggrant igenom och sorterades därefter utifrån de olika frågeområdena. Relevanta textavsnitt 

för varje frågeställning sammanställdes. Det på så sätt erhållna materialet för varje fråge-

område granskades och sorterades efter teman med egna rubriker. Vissa textutdrag visade sig 

vara relevanta för flera frågeområden och teman. Textavsnitten till varje tema granskades på 

nytt och delades in i eventuella underteman. En omgruppering av teman och underteman 

gjordes där det ansågs ändamålsenligt. Intervjuerna lästes igenom ytterligare en gång för att 

minska risken att förbise betydelsefulla textavsnitt. Materialet sammanfattades och belystes 

med relevanta citat. I resultaten eftersträvas en redovisning av mångfalden i intervju-

personernas upplevelser, oavsett hur många personer som delar dessa.  

 

De återgivna citaten i resultatdelen är så ordagrant redovisade som möjligt. För att underlätta 

läsningen har dock korrigeringar gjorts för skillnaden mellan tal- och skriftspråk. Exempelvis 

har upprepningar tagits bort, likaså utfyllnadsord som ”liksom” och ”alltså”. Ord som ”nåt” 

har ändrats till ”något”. Dessa förändringar redovisas inte i texten. 

 

Som tidigare nämnts har författaren erfarenhet av den patientgrupp som ingick i studien, 

vilket innebar en förförståelse för gruppen och dess livssituation. En så neutral hållning som 

möjligt har dock eftersträvats för att inte låta förförståelsen styra redogörelsen av resultaten.  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets regler (1999) gällande samtycke, konfidentialitet, nyttjande och 

information, som beskrivs i Kvalitativ forskningsmetod i psykologi (Langemar, 2008), har 
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följts. För att undvika beroendeförhållanden rekryterades intervjupersonerna från andra 

mottagningar än den där författaren arbetar. Av anonymitetsskäl ges ingen angivelse av 

respondent vid de enskilda citaten. Av samma anledning har vissa detaljer i citaten förvrängts. 

Detta påverkar dock inte innehållet väsentligt. Samtliga respondenter gavs möjlighet att ta del 

av resultatsammanställningen innan studien slutfördes. Deras synpunkter gav upphov till 

några förändringar i resultatdelen.  

 

 

 

RESULTAT 

 

Resultaten redovisas under studiens fyra frågeställningar, nämligen hur vuxna personer med 

lindrig cerebral pares uppfattade sitt funktionshinder och dess konsekvenser, sin självkänsla, 

sin livskvalitet och den typ av hjälp de ansåg vara verksam avseende självkänsla och livs-

kvalitet. Under varje frågeområde redovisas härefter de teman som framkommit vid resultat-

analysen.  

 

1. Funktionshindret och dess konsekvenser 

Under denna frågeställning återges fem teman. Dessa är: beskrivning av funktionshindret, 

information om funktionshindret, praktiska konsekvenser, omgivningens bemötande samt det 

egna förhållningssättet.  

 

1.1. Beskrivning av funktionshindret 

Alla respondenter redogjorde på ett kortfattat sätt när de ombads att beskriva sitt funktions-

hinder. Medicinska termer användes och orden ”cerebral pares” och ”cp-skada” förekom 

frekvent. När personerna under intervjun refererade till sitt funktionshinder, nämndes även 

begreppen ”funktionshinder”, ”handikapp” och ”skada”.  

 
Det är ju en cp-skada, och ganska lindrig. (…) Så problemen är kontroll, 

rörelsekontroll på vänster sida, balans, motorik, både grovmotorik och 

finmotorik (...). 

 

Jag har svårt att tänka mig ett liv utan min skada. 

 

Om funktionshindret skulle förklaras för personer i omgivningen valde respondenterna enkla 

beskrivningar med mer vardagliga ord, t.ex. att man fick syrebrist vid förlossningen eller att 

man var annorlunda och gick lite dåligt. Ofta hade de standardformuleringar som hade visat 

sig vara lättförståeliga för andra. Att ”cp” allmänt användes som ett skällsord och var behäftat 

med fördomar medförde också att personerna ibland valde att inte berätta om sin diagnos. 

 
Jag är ju tvungen att säga någonting, men då säger jag ju oftast att jag föddes 

så här. 

 

Min kille tror inte att det är så, men jag tror att vissa av hans kompisar skulle ha 

väldigt svårt att ta att jag har en cp-skada. Så därför vill jag inte säga det till 

dem.  

 

Flera respondenter berättade att de hade ytterligare funktionshinder som vanligen var före-

kommande vid cerebral pares, t.ex. dyslexi, inlärningssvårigheter, uppmärksamhets- och 

koncentrationssvårigheter.  
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[Jag har] ... en hel del kognitiva problem och det är svårt att veta om det beror 

på cp-skadan eller om det är ADHD. (…) Det som är mest svårt, det är 

organisation och planering, lägga upp aktiviteter och i vilken ordning man ska 

göra saker. Att välja och välja bort är svårt. (…) Och så är det uppmärk-

samhetsproblem, jag är väldigt lättstörd och kan ha svårt att koncentrera mig 

och blir väldigt lätt trött.  

 

1.2. Information om funktionshindret 

Kunskap om funktionshindret hade erhållits främst av föräldrarna, men även av sjukvårds- 

och habiliteringspersonal.  

 
Det har väl varit mycket att föräldrarna har hängt med och fått kunskap, och 

sedan har jag fått kunskap genom dem.  

 

Informationen under uppväxten beskrevs genomgående som bristfällig eller t.o.m. obefintlig. 

Den förmedlades ofta av personer inom sjukvård, habilitering och skola till föräldrarna och 

barnet involverades inte. I vissa fall antog respondenterna att föräldrarna inte heller hade fått 

omfattande information.  

 
Jag kommer ihåg att jag gjorde en del tester när jag var liten, på habiliteringen. 

Men det var ingen, vad jag minns, som riktigt förklarade för mig vad det var för 

tester och varför och vad de fick för resultat. Utan det tittade väl bara mina 

föräldrar på och så var det bra med det. (...) Det märker man ju skillnad på när 

man är i vården: vissa pratar mer till ens föräldrar och vissa vänder sig direkt 

till en själv som barn. 

 

Och jag fick reda på att det var en cp-skada när jag gick i högstadiet, av min 

sjukgymnast. Det var ingen som hade berättat det innan. 

 

En del av kunskapen hade personerna fått reda på genom att lyssna på de vuxnas (föräldrarnas 

och de professionellas) samtal, annan information hade de sökt på egen hand. 

 
Egentligen skulle jag vilja säga: jag är en ganska duktig lyssnare. Så mina 

läkarbesök när jag var liten, jag snappade upp småsaker. Jag har inte… Jo, jag 

har nog läst min journal en gång för fyra, fem år sedan. 

   

Men jag har själv kollat upp mera nu när jag har blivit äldre. För det har ju 

kommit fram en del nya saker också. 

 

1.3. Praktiska konsekvenser 

Funktionshindret innebar många och tidskrävande kontakter med sjukvård och habilitering, 

framför allt under uppväxten. Respondenterna beskrev sjukhusvistelser, operationer, träning, 

sjukgymnastik och hjälpmedel. Några hade erfarenhet av att ha personlig assistans.  

 
Jag åkte fram och tillbaka mellan habilitering och sjukhus och hem. Och det var 

träning och det var anpassning och det var ännu mera träning. 

 

Jag har ju varit mycket hit och dit och kollat mig på olika institutioner. Alltså, 

eftersom jag ändå har ett handikapp, då vill det ju till att kroppen ska fungera. 

Så det har ju varit mycket praktiska grejer (…). 
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Rörelsehindret medförde också att vardagsaktiviteter krävde extra tid och energi. Inför nya 

eller ej frekventa aktiviteter, t.ex. resor eller studier, behövdes särskild planering, intyg och 

anpassning. 

 
Och sen skulle jag väl i allmänhet säga att alla fysiska aktiviteter kräver mer 

koncentration av mig än av andra, så det är ansträngande att göra fysiska saker. 

Det går inte på automatik, utan jag måste tänka för att det ska fungera. 

 

1.4. Omgivningens bemötande 

En genomgående erfarenhet var att människor i omgivningen gjorde saker åt respondenterna 

som de egentligen kunde utföra själva. Detta gjordes av omtanke, hjälpsamhet och av hänsyn 

till personernas hälsa eller energinivå. Men skälet kunde också vara ren tanklöshet eller att det 

förväntades gå snabbare och bli bättre utfört.  

 
Man får väldigt mycket uppvaktning eller uppbackning, hur man nu vill se det. 

 

Jag har vuxit upp med att ”det går alltid snabbare om någon annan gör 

någonting” och ”om jag gör något, så gör jag det oftast sämre än andra”. Och 

mina föräldrar, i all välmening, gjorde oftast det mesta åt mig.  

 

Respondenterna mötte också andras avfärdande när det gällde planer de hade och ville 

genomföra. Det kunde t.ex. gälla studier, aktiviteter, yrkesdrömmar eller fysisk prestation. 

”Det går inte” var något de ofta fick höra.  

 
(…) eftersom man hela tiden får höra det här att ”det här går inte heller”. Som 

nu när man sitter arbetslös och man går till arbetsförmedlingen, och det enda 

man får höra på mötena är ”Ska du verkligen jobba 100%?”.  

 

Både överdriven hjälpsamhet och avfärdande av omgivningen kunde av den funktions-

hindrade uppfattas som ett osynliggörande, men även som särbehandling. 

 
Det kan vara ett osynliggörande genom att påpeka att det inte går att göra 

någonting med den situationen du har. Alltså, göra det synliga osynligt. 

 

Okunskap och oförståelse var andra faktorer som respondenterna mötte, troligen till följd av 

att deras rörelsehinder var förhållandevis osynligt. Det kunde handla om att andra människor 

inte trodde att de hade en cerebral pares eller att de inte förstod vilka konsekvenser det hade 

för den funktionshindrades liv.  

 
”Jaha, du har en cp-skada” säger sådana som är utbildade. Sådana som inte 

har någon koll alls, de fattar inte ens att jag skulle kunna ha det, de tror att jag 

ljuger.  

 

Respondenterna hade också erfarenhet av att utsättas för nyfikna frågor, blickar, tanklösa 

kommentarer och till synes oförargliga skämt.  

 
Jag hade ett smeknamn, för jag hade en kompis i Linköping, och jag var väldigt 

mycket där, alltså med hans kompisar. Och bland hans kompisar kallades jag för 

”halte Per”. 

 

Jag nätdejtar exempelvis. Och andra, tredje brevet man får per mail innehåller 

frågan huruvida jag klarar av det ena eller det andra i sängen. 
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Äldre människor och barn, det är de som oftast tittar. Och jag blir så här... 

Barnen får titta, jag bryr mig inte. Men vuxna människor, alltså ursäkta mig! 

Och det är oftast de som också frågar. 

 

Mobbning var vanligt förekommande. Att bli eller att ha varit mobbad skildrade flera 

individer närmast som en naturlig del av sitt liv. Ofta var mobbningen uttalad och tydlig, 

ibland skedde den mer som en form av tanklöst uteslutande och osynliggörande.  

 
En konkret situation som var väldigt vanlig i skolan, att man fick väldigt mycket 

glåpord och så. 

 

Funktionshindret innebar tidigt känslor av ensamhet och utanförskap. Respondenternas 

upplevelse var att det var svårt att hitta någon att dela sina problem och erfarenheter med, de 

saknade sammanhang där de passade in och människor i liknande situation. I vissa fall 

beskrevs funktionshindret som passiviserande: det förde med sig att man inte kunde hålla 

jämn takt med personer i samma ålder, både motoriskt och utvecklingsmässigt.  

 
Jag har alltid varit en ensam sådan kille i klassen, och jag har aldrig haft någon 

runt mig på skoltid som har varit likadan. Med likadan menar jag alltså samma 

typ av lindrig funktionsnedsättning.  

 

I ett enstaka fall beskrevs dock det motsatta: en känsla av tillhörighet och gemenskap. 

 
 Jag har alltid haft kompisar, jag har aldrig varit ensam. 

 

Respondenterna beskrev genomgående även positivt bemötande av omgivningen, i form av 

uppmuntran, tilltro, intresse och likabehandlande. Berättelserna handlade bl.a. om att föräldrar 

inte hade gjort någon tydlig skillnad mellan personen och syskonen eller att hon/han hade haft 

en jämlik roll i kompisgruppen. Föräldrar och andra hade uppmuntrat individen att testa sina 

förmågor och gränser eller medvetet försökt fokusera på områden där hon/han kunde känna 

sig duktig. Respondenterna hade också mött personer som visat genuint intresse för dem och 

deras situation, både inom habilitering/sjukvård och på andra håll.  

 
Sedan är det också så att mina föräldrar är väl lite likasinnade. De hjälpte mig 

och pushade mig och pressade mig framåt. ”Vi ska se hur långt du kan gå. 

Sedan kan vi diskutera vad det är för hjälpmedel och vad är det för anpassning 

som behövs.”  

 

De [föräldrarna] har behandlat mig som alla andra ungar. Jag har ju fått göra 

allt det som alla andra har gjort (...). Alltså, jag gjorde allting. 

 

1.5. Det egna förhållningssättet 

Det fanns många sätt att förhålla sig till sitt funktionshinder och dess konsekvenser. Ett 

uttalande som återkom i flera av intervjuerna var att det var svårt att tänka sig ett liv utan 

cerebral pares och att det faktiskt inte heller var något man önskade sig eller trodde skulle 

vara bättre.  

 
Jag kan inte tänka mig ett liv utan att ha ett funktionshinder. (...) Rent mentalt, 

även om det fanns någon magisk kur som sade att ”du kan ta bort det här och 

leva som vanligt” – jag skulle inte göra det. 
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Trots det fanns det många spekulationer kring hur livet hade sett ut utan rörelsehinder. 

Funderingarna handlade om ifall man hade haft lättare att hitta en partner, att man hade varit 

mer framfusig eller hur det hade varit om muskelsvagheten istället hade drabbat den andra 

sidan av kroppen.  

 

Samtidigt fanns en stark vilja att inte låta funktionshindret påverka den egna utvecklingen och 

vardagslivet. Det beskrevs som ett val att inte fördjupa sig i sin diagnos, att bestämma hur 

pass stor inverkan diagnosen hade på livet eller att överhuvudtaget se sig själv som funktions-

hindrad. Att ”övervinna funktionshindret” kunde vara ett mål. Att inte ägna för mycket tid åt 

tankar på mirakulös förbättring eller ett liv utan cerebral pares sågs som en 

realitetsanpassning.  

 
Jag försöker att inte låta funktionshindret styra mig. Därför har jag egentligen 

valt bort att gå igenom min diagnos. Att överhuvudtaget bry mig om den. 

  

Jag känner väl: börjar jag grotta ner mig i min diagnos, då börjar jag 

förmodligen också leta efter en lösning. Och den lösningen finns inte. 

 

En motsatt upplevelse var att funktionshindret i högsta grad påverkade vardagslivet, att det 

innebar stora påfrestningar och t.o.m. överskuggade allt annat. Upplevelsen kunde förstärkas 

av ytterligare funktionsnedsättningar som ingick i diagnosen cerebral pares, t.ex. inlärnings- 

och koncentrationssvårigheter. En önskan uttrycktes att ibland vilja ta ”time-out” från sitt 

funktionshinder. 

 

Det blev en realitetsanpassning att lära sig ta hänsyn till att behöva hushålla med sin energi, 

att man var tvungen att anpassa sig till de förutsättningar man hade, acceptera dem och göra 

det bästa av sin situation. 

 
Försöka leva här och nu, göra vad jag kan med det jag har. Spela med de korten 

jag har på hand. 

 

Det upplevdes ha stor betydelse att kunna bestämma över sitt eget liv. När kroppen hade sina 

svagheter var det viktigt att hjärnan och intellektet fungerade. Att vilja prestera, att göra saker 

själv och visa vad man kunde var något som beskrevs som centralt i intervjuerna. Bl.a. 

nämndes att kunna idrotta, ha ett heltidsarbete, ta körkort, få barn eller vara framgångsrik 

inom konstnärliga områden.  

 
Jag kan så mycket mer än vad den här diagnosen visar eller vad alla läkar-

utlåtanden och psykologutlåtanden säger. 

 

Jag är kanske inte världens fysiskt snabbaste person, men jag är fortfarande 

tillräckligt frisk i huvudet för att kunna studera i en vanlig miljö och kunna leva 

ett drägligt liv. Utan större problem. 

 

I motsats till denna inställning användes rörelsehindret ibland också som ett skäl eller en 

ursäkt att slippa undan besvärliga uppgifter eller ansvar.    

 
Och någon gång var det väl så att man till och med spelade att det inte gick, 

bara för att man inte orkar bry sig längre. Utan man tänkte, att om jag visar att 

det här inte riktigt går så tar någon annan hand om det.  
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Funktionshindret beskrevs även som en tillgång, något som gav perspektiv och kunskap som 

kunde förmedlas till andra. Flera av respondenterna upplevde att det främjade kreativitet och 

problemlösningsförmåga, gav ödmjukhet och förståelse för andra samt en förmåga att hantera 

motgångar.   

 
Jag är väldigt lyckligt lottad. Alltså, det är så jag försöker tänka. Och så skulle 

jag inte tänka om jag var fullt frisk. 

 

Jag gör ju inte saker som alla andra alla gånger. Men det kan också vara en 

fördel om jag ska ägna mig åt någonting. Jag kommer ju in med nya synsätt hela 

tiden. (...) Jag får ju hitta mitt eget sätt. (...) Man blir lite praktisk.    
 

Omgivningens bemötande kunde väcka känslor av frustration, ilska, ensamhet och utanför-

skap. Respondenterna var tvungna att hitta sätt att förhålla sig till detta, och flera beskrev hur 

de hade trängt undan negativa känslor som irritation och nedstämdhet och istället försökt 

framstå som positiva eller osårbara. Att ta på sig en roll, som ett svar på egna eller andras 

förväntningar, kunde ge en känsla av tillhörighet eller värde.  

 
Jag kan liksom skratta åt väldigt horribla saker. Och det är först på senare tid 

jag har insett att det där är (...) en försvarsmekanism. (...) Det är inte många 

som tror att jag kan bli arg överhuvudtaget.  

 

Jag blev skolans privata psykolog (...). Jag löste ju många problem åt andra, 

men satt i stort sett med samma problem själv. 

 

Andra sätt att hantera omgivningens reaktioner var att överdriva rollen som annorlunda och 

bli ännu mer synlig eller avdramatisera genom att vara öppen, avslappnad och skämtsam när 

det gällde funktionshindret. 

 
Jag har väl hanterat det mest som att då har jag velat sticka ut ännu mer, för jag 

sticker redan ut. Det kan inte bli värre.  

 

Jag är ganska öppen med hur jag är och vad som är galet med mig och hur jag 

har haft det. Hur jag har det. 

 

Respondenterna upplevde det ofta som lättare att umgås med personer som var äldre än de 

själva, något som också hade präglat deras uppväxt.  

 
Jag är betydligt duktigare på att prata med äldre människor, folk som kanske är 

fyra år äldre och uppåt. Folk i min egen ålder förstår jag mig knappt på. (...) Vi 

spelar inte i samma liga. 

 

Tankar kring normalitet präglade personernas liv och togs genomgående upp i intervjuerna. 

Det var vanligt att inte betrakta sig själv som normal utan som annorlunda, avvikande och 

tillhörande en annan kategori. Det fanns en längtan och strävan efter att bli normal, samtidigt 

som många funderingar kring definitionen av normalitet väcktes. I vissa fall var det betydelse-

fullt att vistas i sammanhang med personer med större funktionshinder för att uppnå en känsla 

av normalitet.  

 
Hur ska jag bli normal? Om jag inte ser normal ut? 

 



 16 

Och det var ju nästan lite därför jag gick dit! För att känna liksom att ”Nu är 

jag normal för en gångs skull. Nu är jag en av de normala”. 

 

Att förhålla sig till sitt funktionshinder innebar också tankar om framtiden. Dessa kunde 

handla om oro för att försämras fysiskt och att bli mer beroende av hjälp, att inte hitta sin plats 

i arbetslivet, att inte hitta en partner eller att ens barn skulle bli retade för att föräldern hade 

cerebral pares. Men framtidstankarna präglades i flera fall också av tillförsikt och nyfikenhet.  

 
Jag tänkte just på det här att mitt barn inte ska bli retad för att det har en pappa 

som inte är som alla andra. 

 

Jag känner att jag har förutsättningar. Det som behövs är ett jobb. Och det 

kommer!  

 

2. Funktionshinder och självkänsla  

Denna frågeställning redovisas under fyra teman, nämligen självkänslan i tidig vuxenålder, 

självkänslan under tidigare faser i livet, faktorer som format självkänslan och 

funktionshindrets betydelse för självkänslan.  

 

2.1. Självkänslan i tidig vuxenålder 

Respondenternas syn på sig själva var övervägande positiv och präglades av en stark tilltro till 

den egna personen, även om det fanns en medvetenhet om att självkänslan kunde variera. 

Beskrivningarna handlade om att man hade bra självförtroende, att man tyckte om sig själv, 

var nöjd eller bekväm med sig själv och var stolt över sig själv, både med det man gjorde och 

med vem man var.  

 
Det finns egentligen ingenting som säger att jag inte kan. 

 

Jag är stolt över vem jag är. Jag är stolt över vad jag ser i spegeln. 

 

I ett enstaka fall var upplevelsen den motsatta. Självkänslan beskrevs som låg, personen 

tyckte inte om sig själv och uppfattade sig som dålig.  

 
Det känns så för mig att det enda jag är är en person som behöver hjälp med en 

massa saker hela tiden. 

 

Samtliga respondenter angav dock kvaliteter de uppskattade hos sig själva. Egenskaper som 

positiv, glad, hjälpsam och omtänksam förekom i flera fall, liksom en stark vilja och drivkraft, 

kreativitet och öppenhet. Andra drag som nämndes i enstaka fall var entusiastisk, intresserad 

av mycket, att våga ta ställning, att säga vad man tyckte.  

 

Personerna tog också upp yttre attribut som en vältränad kropp liksom prestationer de var 

stolta över, t.ex. framgångar inom olika idrottsgrenar, studieframgångar eller musikalisk 

talang.  

 
Jag idrottar, jag kan jobba 100%, jag har en fullvärdig gymnasieutbildning.  

 

Prestationsångest beskrevs samtidigt av flera som en egenskap de ogillade hos sig själva. De 

upplevde en tendens att inte vilja visa svaghet samt svårigheter att berätta för närstående om 

sina problem och misslyckanden. Som ett negativt drag nämndes i flera fall också en bristande 

förmåga att visa känslor, framför allt ilska, irritation eller nedstämdhet.  
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Jag vill alltid leverera. Jag vill klara av saker. Och att då erkänna det faktum 

för sina närmaste att ”jag mår dåligt”, det var väl lite att betrakta som ett 

nederlag. 

 

Positiva egenskaper som att vara glad och hjälpsam kunde då användas som ett sätt att dölja 

negativa känslor. Risken enligt respondenterna var att man kunde bli utnyttjad av andra. I ett 

enstaka fall räknades också bristande kontroll över ilska och irritation upp som ett drag som 

personen inte tyckte om hos sig själv.  

 

Nästan genomgående skildrades en känsla av osäkerhet när man vistades i nya sammanhang, 

något som respondenterna upplevde som negativt. I några fall beskrevs osäkerheten som 

starkast i kontakten med jämnåriga.  

  
Ibland så kan jag ju bli lite nojig om jag ska träffa en massa nytt folk som inte 

har någon koll på mig (...), beroende på vad det är för typ av människor. 

 

Något som dock flera av personerna uppskattade hos sig själva var en stark integritet: att vara 

relativt oberoende av andras åsikter och att inte vilja ändra på sig själv för att passa in. 

 
Jag är vem jag väljer att vara. 

 

Jag har aldrig velat passa in i någon mall egentligen. Man får liksom en 

fribiljett till att sticka ut (...).  

 

Samtliga respondenter berättade att självkänslan skiftade beroende på sammanhang, d.v.s. 

vilken situation man befann sig i, vilka människor man mötte och vad man skulle göra.  

 
Om jag diskuterar självkänsla, så är inte det någonting statiskt, så att du bygger 

upp det och sen är det kvar där. Utan det beror mycket på situationen (...). 

 

2.2. Självkänslan under tidigare faser i livet 

Individerna beskrev genomgående att självkänslan hade varierat och förändrats under 

uppväxttiden, att den tidvis hade varit låg och att den generellt var bättre nu. Behovet av att 

vara ”normal”, att prestera och att behöva anpassa sig och kämpa för att känna tillhörighet 

upplevdes inte som lika starkt idag.  

 
Man upplevde större... existensbehov kanske man kan kalla det för, att visa sig 

stor och duktig och synas (...). 

 

Förändringar i självkänslan under barn- och ungdomstiden hade skett i samband med skol-

tidens olika stadier: låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet. Individerna hade dock 

upplevt olika faser som olika svåra. I ett fall beskrevs nedstämdhet redan under lågstadiet, i ett 

annat hade högstadiet varit en påfrestande period och för några hade åren på gymnasiet blivit 

särskilt besvärliga. Även de första åren som ung vuxen, med t.ex. flytt hemifrån, studier eller 

arbetssökande beskrevs som känsliga. Försämringar i självkänslan var relaterade till bl.a. 

känslor av utanförskap, försämrad prestation och mobbning.  

 
När jag gick i låg- och mellanstadiet och när jag var mindre än så... (...) Det var 

ju ingen som ens brydde sig om att jag hade något fel, jag fick vara med och leka 

med alla och jag hade mina bästisar. (...) Sedan kom jag upp i högstadiet och så 

skulle halva skolan börja mobba mig. (...) Då drar man sig ju undan lite.  
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Det är väldigt tydligt att så länge jag presterade bra i skolan så gick det bra. 

Men i slutet på gymnasiet så kraschade det och jag klarade inte av skolan lika 

bra längre. Och sedan var det jättesvårt att flytta hemifrån och jag hade 

jättesvårt att få ihop livet i största allmänhet, och presterade också då sämre. 

Och då försvann mitt självförtroende helt enkelt.  

 

2.3. Vad har format självkänslan? 

På frågan vad de trodde hade format deras självkänsla svarade respondenterna väldigt olika. 

Som negativa faktorer nämndes t.ex. atmosfären i hemmet, att aldrig ha fått höra att man dög 

och den ständiga egna jämförelsen med andra. Som positivt betraktades kvällsträffar på 

habiliteringen samt filmer som hade gett en ny livsfilosofi. Annat som hade påverkat var att 

ha tagit viktiga steg i livet, t.ex. körkort, att ha flyttat hemifrån och att fått barn. Vidare ansågs 

mobbning och utanförskap under uppväxten i några fall ha lett till en bättre förmåga att 

hantera motgång och därmed till en bättre självkänsla.   

 

Genomgående uppfattades ökad autonomi ge en bättre självkänsla, även om själva ordet inte 

nämndes i intervjuerna. Det kunde handla om att klara av något man hade företagit sig eller 

att vara oberoende av andra. Upplevelsen av hjälplöshet och beroende relaterades till låg 

självkänsla.  

 
Jag har ju klarat det mesta i mitt liv som jag har gett mig på. (...) Och det har 

gått mycket bättre än vad jag trodde. Och det har stärkt självkänslan. 

 

Det har ju varit mitt signum. När jag väl vill göra någonting då ska jag göra det 

själv! 

 

Respondenterna återkom också till att det hade betydelse för självkänslan hur man fungerade i 

sociala sammanhang, kunde hitta vänner och/eller en partner, personer att dela upplevelser 

och erfarenheter med.   

 
Det har ju berott en del på det sociala också, hur pass bra det har gått socialt. 

När jag var liten så hade jag väldiga svårigheter med umgänget med jämnåriga. 

Och då hade jag ju ännu sämre självkänsla, så att säga. Nu har jag lättare för 

det, och då får man en form av bekräftelse ifrån det också. 

 

2.4. Funktionshindrets betydelse för självkänslan 

Samtliga respondenter betonade att funktionshindret spelade en stor roll för självkänslan. I 

vissa fall fördes t.o.m. resonemang kring huruvida man var ett funktionshinder eller ej.   

 
Jag skulle inte säga att jag är ett funktionshinder. 

 

Jag har kommit till den punkten nu att jag i princip ser mig själv som ett enda 

stort funktionshinder. 

 

I ett fall var uppfattningen att det var bra att inte ha fått reda på beteckningen på sin diagnos 

förrän i tonåren, eftersom den vetskapen hade haft för stor inverkan på individens syn på sig 

själv.  

 

Upplevelsen var att funktionshindret påverkade i stort sett allt, från prestation till personlig-

het. I flera fall beskrevs det dock vara en så naturlig del av individen att hon/han sällan tänkte 

på det. Samtidigt som dess betydelse för självkänslan betonades, fanns genomgående en 

önskan om att det inte skulle spela en för stor roll.  
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Jag vill ju inte att det ska ha för stor betydelse för hur jag är. Det hoppas jag inte 

att det har heller. 

 

Beskrivningarna av hur rörelsehindret specifikt påverkade självkänslan varierade. I vissa fall 

skapade det en känsla av beroende, i andra fall ledde det till en känsla av självständighet. Det 

lärde en att kämpa, fick en att känna sig speciell och gav integritet. Det medförde erfarenheter 

som många i omgivningen inte hade, gav en annan syn på livet och ett mer ödmjukt för-

hållningssätt till sig själv och andra. 

 
Målsättningen har väl någonstans varit att jag ska övervinna skadan. Och (...) 

ibland känner jag att jag har gjort det. 

  

Funktionshindrets påverkan på självkänslan beskrevs på ett neutralt sätt, ibland positivt. Men i 

enstaka fall upplevdes den som endast negativ.  

 
[Har funktionshindret påverkat din självkänsla?] Ja. Oh ja! Det har det 

verkligen! Just det där att känna att nästan allt jag gör blir sämre än det andra 

gör, förutom det rent intellektuella. Men också det här: hamna efter. Som när 

jag gick i lågstadiet, om man skulle ut på rast, så hade jag ju en skena som jag 

skulle ta på, och skorna var jättejobbiga. Så sprang jag ut… och då var ju rasten 

nästan slut! Så det kan också ha bidragit till sociala svårigheter, för att man 

hamnar i en annan kategori, på något sätt.  

 

Att ha ett relativt lindrigt och ibland nästan osynligt rörelsehinder ledde till frågor vilken 

grupp man tillhörde, ”de normala” eller ”de funktionshindrade”. Sådana funderingar beskrevs 

nästan genomgående i alla intervjuer. Man betecknade sig själv som ”ej normal”, men kände 

inte heller någon tillhörighet i den andra gruppen, där många hade betydligt större funktions-

nedsättningar. Att på så sätt ”hamna mellan stolarna” gav ett dubbelt utanförskap och 

påverkade självkänslan.  

 
Det har varit så genom hela livet i princip, att jag har stått någonstans där mitt 

emellan. För att jag har inte varit… Jag har ju velat vara med… ja, citat 

”normala människor”. 

 

3. Funktionshinder och livskvalitet 

Under denna frågeställning återges fyra teman, d.v.s. definition av livskvalitet, livskvaliteten i 

tidig vuxenålder, livskvaliteten under tidigare faser i livet samt funktionshindrets betydelse 

för livskvaliteten.  

 

3.1. Definition av livskvalitet 

Respondenterna besvarade frågan om vad livskvalitet var för dem på olika sätt. Mer allmänna 

förklaringar förekom, t.ex. att livskvalitet betydde att man mådde bra, trivdes med sin tillvaro 

eller hade ett bra liv, både fysiskt och psykiskt.  

 

Konkreta företeelser nämndes också, bl.a. körkort, bil, arbete, att kunna försörja sig, ett eget 

hem. I flera fall betonades sociala relationer, att ha eller umgås med jämnåriga vänner, familj, 

barn eller partner.  

 

Livskvalitet innebar för flera att vardagen fungerade smidigt, utan större hinder, förberedelser, 

anpassning och stress. Tid och energi skulle helst läggas på aktiviteter man trivdes med och 

mådde bra av, inte på dagliga rutiner (som oftast var fallet). I ett fall citerades David Lega 
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(politiker, föreläsare och f.d. elitidrottare med funktionshinder) och livskvalitet likställdes 

med ”en kostym som passar”.  

 
Och det är just det där ”flowet” som jag vill åt hela tiden, i vad jag än gör. Att 

det ska flyta på, det ska gå hyfsat snabbt, du ska inte stå och tänka...  

 

När jag känner att jag har mest livskvalitet, det är när jag känner mig engagerad 

i någonting och verkligen får gå upp i det. Det kan vara en social situation 

eller... Jag rider en del, och det är ju något av det roligaste jag vet. Eller spela 

musik. Just det här att få vara i det man gör fullt ut och göra något som man 

verkligen tycker mycket om, det är livskvalitet för mig. 

 

Flera av respondenterna definierade livskvalitet som möjligheten och förmågan att leva ett 

självständigt liv, att vara oberoende av andra och fatta egna beslut. Funktionshindret skulle 

helst inte påverka och vardagsliv, studier eller arbete skulle ske på samma villkor som för 

andra människor.  

 
Livskvalitet, för mig är det att det är jag som bestämmer vad som händer. (...) 

Vill jag åka utomlands så är det jag som bestämmer att det fungerar. (...) Att jag 

sedan behöver hjälp eller att jag kanske behöver åka med någon för att det ska 

fungera, det är en sak, men det viktiga är att det är jag som fattar besluten. Att 

det är jag som bestämmer och känner att jag inte blir överkörd. 

 

3.2. Livskvaliteten i tidig vuxenålder 

Upplevelsen av livskvaliteten varierade. I flera fall betecknades den som ganska eller väldigt 

god och individerna var nöjda med sin livskvalitet i stort. Som bidragande faktorer räknades 

bl.a. ekonomisk trygghet, en familj som stöttade, en känsla av frihet och av att ha stora 

möjligheter i livet, att ha barn, att känna sig väl rustad för vuxenlivet. Några av respon-

denterna upplevde att dessa faktorer var helt eller delvis uppnådda, andra saknade dem eller 

delar av dem. 

 

I vissa fall upplevdes livskvaliteten som tillfälligt sänkt till följd av stora omställningar i livet, 

t.ex. påbörjade studier, att stå inför en flytt från föräldrahemmet eller familjebildning.  

 
 Det andra [att man har det bra ställt, att man får göra det man vill, att man är 

frisk], det har inte varit så stor diff på det. Jag har alltid hållit mig frisk. (...)  

Det blir någon slags övergångsperiod nu, när man ska tänka på att flytta ut.  

 

Livskvaliteten beskrevs i ett fall som låg, till följd av att vardagslivets rutiner var tids- och 

energikrävande. 

 
Livet består väldigt mycket av det här ”Vad ska jag laga för mat och hur ska jag 

göra det? Och hur ska jag göra med städningen och tvätten?” och sådana saker 

som inte riktigt ingår i livskvalitet för mig. (...) För att det är saker som jag 

måste kämpa väldigt mycket för att göra och som jag inte tycker om. 

 

3.3. Livskvaliteten under tidigare faser i livet 

Respondenternas skildringar av hur livskvaliteten hade förändrats var olika. I några fall 

upplevdes det som svårt att i efterhand skilja upplevelsen av livskvalitet under uppväxten från 

upplevelsen av självkänslan eller konkreta livssituationer. I ett fall beskrevs ingen större 

skillnad mellan då och nu. I ett annat fall kom individen ihåg sin livskvalitet som betydligt 

sämre under barn- och ungdomstiden jämfört med nu.  
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Men då var det ju egentligen inte livskvaliteten som var sämre utan det var 

självbilden som gjorde att det kändes sämre än vad det egentligen kanske var. 

 

Några individer berättade om en försämring av livskvaliteten i senare tonåren och på gränsen 

till tidig vuxenålder. Dessa försämringar hade skett i samband med övergångar till gymnasiet, 

till eftergymnasiala studier eller vid flytt till egen bostad.  

 
Den [livskvaliteten] förändrades drastiskt när jag flyttade hemifrån och skulle 

sköta mitt eget hem. För att det var så himla svårt och är så himla svårt så att det 

tar ifrån väldigt mycket. (...) Det blev ett ganska drastiskt hopp, till det här när 

jag ska klara mig själv. 

 

3.4. Funktionshindrets betydelse för livskvaliteten 

Den generella uppfattningen var att funktionshindret hade en betydelse för livskvaliteten. 

Sambandet var självklart för respondenterna och svaren tog begränsat utrymme.  

 

Funktionshindret krävde planering och anpassning, det ansågs påverka tids- och energiåtgång 

för olika aktiviteter, personens roll i samhället och i sociala relationer, möjligheterna till 

studier och arbete.  

 
Det ställs högre krav på en vuxen person som har ett lindrigt handikapp än vad 

det gör på barn. För det har mycket med anpassning att göra. Man ger en 

kortare tid, så att man ska lära sig mer saker på kortare tid. Så det blir en liten 

extra uppförsbacke. Till exempel, jag som ska plugga inför en examen, alltså på 

ett program på två år - det är tight. 

 

4. Hjälp och stöd för självkänsla och livskvalitet 

Under denna frågeställning redovisas fem teman: att ha blivit sedd, viktiga personer, samtal, 

andra faktorer samt hjälp och stöd för livskvaliteten.  

 

4.1. Att ha blivit sedd 

Upplevelsen av ha varit sedd som barn ansågs av flera respondenter spela en betydande roll 

för självkänslan. Begreppet innefattade att någon lyssnade och/eller förmedlade att man var 

bra och att man räknades. Några av personerna hade på ett eller annat sätt fått den känslan, i 

ett fall hade den saknats.  

 
Det var ju farfar som fick se mig när jag mådde som sämst. Det var han som fick 

se mig när jag mådde som bäst. (...) Han såg mycket mer av mig än vad kanske 

så många andra gjorde. (...) Han fanns alltid där. 

 

Jag tror att jag både hade behövt - och skulle behöva nu - lära mig att jag duger 

oavsett prestation och oavsett hur det går socialt. Att jag hade behövt höra det 

när jag var liten, att ”det spelar ingen roll, du duger ändå”. Och jag behöver 

nog träna på det nu också, att försöka inse att jag har ett värde som människa, 

som inte blir mindre av att jag har svårt med olika saker. 

 

4.2. Viktiga personer 

Enstaka personer nämndes som hade varit betydelsefulla och på olika sätt viktiga för respon-

denternas självkänsla under uppväxten. De hade bl.a. förmedlat en tro på individen och 

dennes förmåga, gett villkorslös kärlek eller varit en samtalspartner. Några hade funnits i 

familjen och vänskapskretsen, t.ex. en förälder eller ett syskon. Även nya relationer i vuxen 

ålder upplevdes ha stor inverkan på självkänslan, t.ex. nya vänner eller en partner.   
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[Finns det någon person som har varit viktig för din självkänsla?] Min pappa i 

sådana fall (...). Hans inställning var ”Gör det! Du klarar det. (...) Men kom och 

hämta mig om du behöver hjälp”. Jag tror nog han har gjort mycket så att jag 

ändå tror så mycket på mig själv. För att jag ha fått ge mig fan på att försöka 

tills det inte går. 

 

När jag var tjugo, så träffade jag en kille och blev tillsammans med honom. Det 

var den första personen jag var tillsammans med, och det gav ju en annan 

självbild på sätt och vis.  

 

Andra viktiga personer var yrkespersoner som individen hade kommit i kontakt med p.g.a. sitt 

rörelsehinder, t.ex. en sjukgymnast, en arbetsterapeut eller personliga assistenter. I flera fall 

var det psykologer och kuratorer, framför allt under övergången till vuxenlivet. Det betonades 

att det kunde vara en fördel att få hjälp av någon utanför familjen, både när det gällde 

praktiska och psykologiska problem.  

 
När jag var yngre var jag ju alltid på ”habben” [habiliteringen]. Där fick jag ju 

väldigt mycket hjälp, alltså träning och sådant. Och min sjukgymnast (...) i 

mellanstadiet! Den sjukgymnasten, jag älskade henne, jag tyckte hon var skitbra. 

 

Då vänder man sig utåt istället. Och jag är glad att jag hittade den hjälp jag fick 

från habiliteringen. Och det psykologstöd jag har då och då idag. 

 

4.3. Samtal 

Att samtala med någon, oavsett anhörig, vän eller professionell, om frågor kring funktions-

hindret, var något som i flera fall beskrevs som viktigt för självkänslan. Det kunde handla om 

fysiska och psykiska aspekter och kunde t.ex. ge en bättre förberedelse inför övergångar i 

livet. Respondenterna poängterade att de inte önskade färdiga svar eller modeller utan snarare 

ville ha en dialog för att själva komma fram till lösningar. I några fall uttrycktes att psykolog-

samtal hade varit eller förhoppningsvis skulle komma att bli en bra hjälp för att stärka 

självkänslan.  

 
Kanske inte för att hitta själva självkänslan men förstå varför din självkänsla ser 

ut som den gör, så att du faktiskt kan hitta nya vägar. Jag tror inte psykologen 

kan i sig själv tala om att ”så här gör du för att det blir bättre” (...) och “det här 

ska du nå”. Utan (...) snarare (...) ” Okej, är det så här du ser på situationen?” 

Och så får jag en ny inblick i hur jag har tacklat ett visst skeende eller en viss 

situation. Och så kan man säga ”Men titta, om man går åt det hållet då, vad 

händer då?” Så får man testa sig fram. (...) Stöta på nya saker och utvecklas 

mer. Jag tror inte att det finns någon schablonartad mall för hur man ska 

utvecklas. 

 

Och nu så kommer jag ju säkert att få hjälp med det av terapi. För att mina 

föräldrar inte gav mig så mycket sådant när jag var liten. Men det är nog det 

som kommer att behövas mest. (...) Att jag får jobba med det helt enkelt. För i 

teorin så håller jag ju med om att alla människor har ett människovärde, oavsett 

prestation, men det gäller ju inte mig, rent känslomässigt! Så det är det jag 

måste träna på... att lära mig. 

 

4.4. Andra faktorer  

Respondenterna nämnde också andra faktorer som hade varit eller var betydelsefulla för att 

stärka självkänslan. Här fanns en stor variation. I ett fall hade meditation varit en hjälp, i ett 

annat umgänget med andra funktionshindrade, inte minst för att individen upplevde att det 
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egna rörelsehindret var så mycket lindrigare än andras. Habiliteringens funktion både som 

hjälpinstans men även som en träffpunkt betonades.  

 
Jag vet ju inte hur mycket de [på habiliteringen] har stärkt min självkänsla, men 

jag har haft väldigt roligt där. Och jag tror det har mycket... Det är ju vikigt för 

att man ska må bra. 

 

Även om hjälp utifrån i flera fall upplevdes som viktig, beskrevs också mål som man hade 

uppnått på egen hand stärka självkänslan, t.ex. att man hade klarat studier eller tagit körkort.  

 
Ska man ändra på någonting, så ska man göra det själv. Det är klart att jag har 

haft, och har, positiva personer som stödjer mig. Men jag har insett någonstans 

att... du kan inte lita på någon annan som ska göra ditt jobb. 

 

Något som flera nämnde att de hade saknat och som hade hjälpt att stärka självkänslan var 

bättre information om funktionshindret och dess konsekvenser. Likaså önskades en bättre 

förberedelse samt stöd inför och i nya livsfaser, framför allt vuxenblivandet.  

 
Och ibland önskar jag att jag skulle ha fått en lite mer ingående förklaring... Det 

är svårt att få en överblick över ett specialfall, men att kanske ha en vettigare 

dialog med folk, över vilka situationer som skulle kunna uppstå. 

 

4.5. Hjälp och stöd för livskvaliteten 

Frågan om vad som kunde vara en hjälp eller ett stöd för att uppnå livskvalitet besvarades 

olika. Både körkort, bil och utbildning nämndes, men även assistans, hjälpmedel och stöd av 

arbetsterapeuten. Genomgående hade steget in i vuxenvärlden påverkat livskvaliteten. Att bo 

tillsammans med en annan person, partner eller vän, beskrevs som en stor hjälp av någon. I ett 

fall betonades värdet av att ha fått en bra förberedelse inför vuxenlivet, vilket är något som 

andra beskrev att de saknade.  

 
Vad jag framför allt har saknat, det är väl en slags förberedelse för det här med 

att bli självständig. Mina föräldrar gjorde ju väldigt mycket åt mig, och det var 

ju bara för att vara snälla, eftersom det var jobbigt för mig att göra sådant. (...) 

Men jag hade behövt få en gradvis anpassning till att klara mig själv.  

 

 

 

DISKUSSION 

 

Diskussion av metod 

Syftet med denna studie var att belysa aspekter av hur unga vuxna med lindrig cerebral pares 

uppfattar sitt funktionshinder, självkänsla och livskvalitet liksom önskad hjälp och stöd. En 

kvalitativ metod ansågs mest lämplig eftersom målsättningen var att studera personers 

upplevelser och subjektiva erfarenheter. Vidare var ämnesvalet komplext och beroende av sitt 

sammanhang, även det egenskaper som talade för en kvalitativ ansats (Langemar, 2008).  

 

Författarens erfarenhet från patientgruppen, som beskrivits tidigare, är en potentiell styrka i 

denna studie, men kan också leda till selektiv uppmärksamhet och sökande efter bekräftelse 

av tidigare föreställningar och förväntningar. För att inte låta förförståelsen styra redogörelsen 

av resultaten har öppenhet och reflektion i process och förhållningssätt eftersträvats, likaså 

närhet och distans i datainsamling och utvärdering samt noggrannhet och systematik i 

analysen. Respondenterna har getts möjlighet att läsa och kommentera resultatdelen, vilket 
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innebär att de har validerat att deras utsagor har uppfattats korrekt. Deras berättelser har varit 

mångfacetterade och har innehållit både teman som författaren är väl förtrogen med och 

sådant som var nytt och/eller motsägelsefullt. Svaren ger en bild som säkert hade sett annor-

lunda ut om andra frågor hade ställts, om fler eller andra respondenter hade ingått i studien 

och materialet hade tolkats av en annan person.  

 

Eftersom endast fyra personer ingick i studien och samtliga hade kontakt med någon form av 

habiliteringsverksamhet, kan kvalitativa generaliseringar endast göras med visst förbehåll. 

Däremot kan resultaten tjäna som underlag, exempelvis i diskussioner om hur stödet till unga 

vuxna med lindrig cerebral pares kan förbättras. Undersökningen kan ses som en pilotstudie 

som ger värdefull information och idéer till fortsatt forskning. Detta diskuteras i ett senare 

avsnitt.   

 

Diskussion av resultat 

Sammanfattning av resultat 

Respondenternas berättelser innehåller många likheter, men även ett antal skillnader. 

Resultaten visar att en lindrig cerebral pares har en mängd praktiska och psykologiska 

konsekvenser för individen, både under barn- och ungdomstiden och i livet som ung vuxen. 

Omgivningens bemötande spelar en viktig roll, liksom personens egna förhållningssätt. 

Funderingar kring normalitet och en upplevelse av att hamna mellan stolarna är vanliga. 

Genomgående uppfattas den information om funktionshindret som ges till individen som 

bristfällig.  

 

Självkänslan som ung vuxen beskrivs övervägande i positiva termer och generellt som bättre 

än under barn- och ungdomstiden. Upplevelsen av livskvalitet varierar dock. Övergångar 

mellan olika faser i livet uppfattas som särskilt sårbara, och en känsla av utanförskap är ofta 

närvarande. Funktionshindret anses ha stor betydelse för både självkänsla och livskvalitet, 

men det finns en tendens att vilja tränga undan detta faktum. Livskvalitet innebär främst att 

kunna leva ett självständigt liv, utan större påverkan av funktionshindret. Faktorer som anses 

särskilt verksamma vad gäller självkänsla och livskvalitet är att bli sedd, uppskattad och 

uppmuntrad samt att ha någon att samtala med, kring både praktiska och psykologiska 

problem. Bättre information om funktionshindret är ett önskemål, liksom bättre förberedelse 

inför nya livsfaser, särskilt vuxenblivandet.   

 

Funktionshindret och dess konsekvenser 

Ett funktionshinder har stora följder för den enskildes liv, vilket respondenternas berättelser 

vittnar om. Många av de konsekvenser som Jemtå (2008) beskriver, bekräftas i intervjuerna. 

Anmärkningsvärt är dock att detta även gäller personer mer relativt lindriga rörelsehinder, en 

grupp som ses som förhållandevis välfungerande och vars problem inte är så väl kända, 

varken inom sjukvård och habilitering eller bland allmänheten. Redan som barn är personer 

med rörelsehinder ofta med om operationer, sjukhusvistelser, täta kontakter med sjukvård och 

habilitering mm. Många aktiviteter är energi- och tidskrävande och inkräktar på individens 

fritid och sociala umgänge. Funktionshindret innebär också olika varianter av bemötande från 

omgivningen, alltifrån överdriven hjälpsamhet, okunskap och oförståelse till nyfikna blickar 

och frågor, uteslutning och mobbning. Känslor av ensamhet och utanförskap rapporteras i 

olika grad av respondenterna. Flera forskare, t.ex. Stevens et al. (1996), nämner sådana 

konsekvenser, men det är ett observandum att de i så hög grad förekommer hos personer med 

lindriga funktionsnedsättningar som anses vara relativt välintegrerade i samhället. Från tidig 

ålder behöver personen förhålla sig till alla dessa faktorer och hitta vägar att hantera dem. Det 

blir tydligt att just detta, att finna ett förhållningssätt till sitt funktionshinder och dess 
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konsekvenser, verkar vara en särskild uppgift för individen att lösa, utöver alla kriser och 

konflikter som hör utvecklingen till. Klarar han/hon det, förmodas det stärka självkänslan, 

medan ett misslyckande kan bli nedbrytande.  

 

Respondenterna beskriver många olika sätt att handskas med sin situation. Prestation fram-

ställs av alla som viktig. Det kan handla om att övervinna kroppens begränsningar eller att 

visa sin förmåga på andra områden, t.ex. intellektuellt eller konstnärligt. En sådan strävan är 

positiv för många och kan leda till framgång. Bakom en del uttalanden kan man dock ana ett 

behov av att kompensera för sitt funktionshinder och bevisa för omvärlden att man duger. 

Författarens egna erfarenheter från patientgruppen bekräftar det faktum att personer med 

lindriga funktionsnedsättningar har höga prestationskrav, vilket i vissa fall kan leda till 

utmattning och depressiva besvär. Att acceptera sitt rörelsehinder och anpassa sig till de 

begränsningar det medför är ett annat förhållningssätt som beskrivs i intervjuerna. Det kan ses 

som påtvunget och upplevas som en kapitulation, men kan samtidigt handla om att lägga 

energi på rätt aktiviteter och uppnå bättre balans och välbefinnande.  

 

Funktionshinder och självkänsla 

Självkänslan skildras övervägande i positiva termer och funktionshindret verkar vara en 

naturlig del av identiteten, även om det finns en medvetenhet om att självkänslan kan skifta. 

Individernas berättelser vittnar om en stark integritet, vilken erfarenheterna under barn- och 

ungdomstiden kan ha bidragit till. De relativt positiva svaren var överraskande utifrån 

erfarenheter från patientgruppen där låg självkänsla är vanligt förekommande. En av 

respondenterna bekräftar dock snarare denna bild. Studien visar således på en betydande 

variation i upplevelsen av självkänslan hos unga vuxna med lindrig cp. Detta bekräftas till 

viss del av undersökningar som har gjorts i ämnet (Gannotti et al., 2011; Jemtå, 2008; Magill-

Evans & Restall, 1991; Riad, 2011) och där funktionshindrades upplevelser av självkänsla 

inte heller var samstämmiga.  

 

En intressant aspekt är att respondenterna generellt uppfattar sin självkänsla som vuxen bättre 

än under uppväxten, vilket inte stämmer överens med vad Jemtå (2008) fann i sin studie, 

nämligen att lägre självkänsla var relaterad till högre ålder. Det bör dock beaktas att de hon 

undersökte var barn och ungdomar. En möjlig slutsats är att självkänslan ökar när övergången 

till nästa fas, ”emerging adulthood”, är avklarad. Magill-Evans och Restalls resultat från en 

longitudinell studie (1991) ger visst stöd åt denna hypotes. Respondenternas berättelser vittnar 

också om en särskild sårbarhet i samband med skiftet mellan olika faser. Vidare framkommer 

att självkänslan påverkas negativt av upplevelser av misslyckanden i dessa övergångar.  

 

Bland de faktorer som anses forma självkänslan nämns i intervjuerna genomgående autonomi 

och social acceptans/samhörighet. Detta är intressant med tanke på Johnsons beskrivning 

(2003) av yttre och inre självkänsla. Autonomi, som här också innefattar en känsla av 

kompetens och oberoende, kan anses representera den yttre aspekten av självkänslan (den som 

individen skaffar sig) och social acceptans den inre (som ges till individen). Dynamiken 

mellan dessa har stor betydelse för individens välbefinnande. Flera av respondenterna 

beskriver också hur de egna prestationskraven kan leda till en tendens att vilja dölja svaghet 

och känslor av ilska och sorg för andra. Följden blir att de visar upp en glad och positiv fasad 

eller intar rollen som den ständigt hjälpsamme eller empatiske. Möjligen finns här en ökad 

risk att utveckla en form av ”falskt själv” (Winnicott, 1993), som anpassning till egna krav 

och omgivningens bemötande.  
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Något som spontant tas upp i berättelserna är reflektioner kring normalitet. Frågan vad 

normalitet är och huruvida man själv är normal återkommer, det finns en längtan efter att vara 

normal och samtidigt i viss mån en motvilja. Anmärkningsvärt är också den uppdelning som 

individerna gör i ”de normala” och ”de funktionshindrade”. Uppenbart är att respondenterna 

har svårt att finna en tillhörighet i vare sig den ena eller den andra gruppen, vilket i högsta 

grad kan bidra till känslor av ensamhet och utanförskap. Ur frågor som respondenterna ställde 

vid sidan om intervjuerna framgick att få har kontakt med personer med liknande funktions-

hinder. Att dela erfarenheter med andra skulle troligen vara en hjälp för personer med lindriga 

rörelsehinder och minska känslor av ensamhet och utanförskap.  

 

En intressant aspekt i intervjuerna är att individerna relativt ofta använder uttrycken ”skada” 

eller ”skadad” när de talar om sitt funktionshinder. Detta beror troligen på att begreppet ”cp-

skada” både inom sjukvård och i allmänt språkbruk används synonymt med cerebral pares. 

Beteckningen är korrekt eftersom funktionsnedsättningen beror på en hjärnskada, men det är 

värt att reflektera över hur uttrycket kan påverka självkänslan och om det frekventa an-

vändandet av ordet ”skada” kan leda till en känsla av att vara defekt.  

 

Funktionshinder och livskvalitet 

När respondenterna ska definiera livskvalitet, ingår i flera fall självständighet och oberoende i 

förklaringen, liksom möjligheten att kunna leva sitt liv utan påverkan av funktionshindret. 

Livskvaliteten uppfattas olika av individerna, från god över skiftande till låg. Studier i ämnet 

gav inte heller samstämmiga resultat (Hergenröder & Blank, 2009; Van der Slot et al., 2010; 

Young et al, 2010). Liksom självkänslan påverkas livskvaliteten i samband med skiften 

mellan olika stadier i livet. Temat livskvalitet tar betydligt mindre utrymme i respondenternas 

berättelser än svaren som berör temat självkänsla. Det kan bero på att frågorna kring dessa 

ämnen ställdes på olika sätt. Personerna ombads att själva definiera begreppet livskvalitet 

vilket i några fall upplevdes som svårt. Innebörden av begreppet självkänsla låg däremot 

implicit i frågorna. Andra förklaringar kan vara att temat livskvalitet inte gavs lika stort 

utrymme av författaren eller att det inte uppfattades som lika intressant av individerna.  

 

Funktionshindrets betydelse för självkänsla och livskvalitet 

Funktionsnedsättningen anses av samtliga individer ha en stor betydelse för självkänsla och 

livskvalitet, vilket stämmer överens med vad som framkom i bl.a. meta-analysen av Miyahara 

och Piek (2006). Även om funktionshindrets påverkan inte upplevs som enbart negativ av 

alla, är det ett observandum att ett relativt lindrigt rörelsehinder har en så pass stor inverkan 

på självkänsla och livskvalitet. Jemtås (2008) hypotes, att personer med lindriga funktions-

hinder möter högre krav eftersom de jämställs med icke-funktionshindrade, får stöd i flera av 

intervjuerna. Men även motsatsen, för låga krav och överdriven hjälpsamhet från andra, före-

kommer. Svårigheter hos omgivningen att bedöma den enskildes förmåga samt tendensen att 

kategorisera efter enkla modeller (”normala” och ”funktionshindrade”) är möjliga orsaker till 

den lindrigt rörelsehindrades problem att hitta rätt kravnivå. Några har ytterligare osynliga 

funktionshinder, t.ex. dyslexi och ADHD-problematik, som de har svårt att få förståelse för. 

Det är troligt att dessa individer får mindre empati och stöd av omvärlden än personer med 

mer omfattande och synliga funktionsnedsättningar (se också Miyahara & Piek, 2006; Russo 

et al., 2008). Intressant är att respondenterna är medvetna om funktionshindrets påverkan på 

självkänsla och livskvalitet, men samtidigt önskar att det inte vore så. I vissa fall finns t.o.m. 

en tendens att tränga undan dess betydelse, kanske som en reaktion på omgivningens 

oförståelse.  
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Hjälp och stöd för självkänsla och livskvalitet 

Olika faktorer anses verksamma vad gäller självkänslan, men relativt samstämmigt betonas 

sådant som formar den inre självkänslan (Johnson, 2003). Respondenterna talar om 

betydelsen av att bli sedd och lyssnad på, bli uppmuntrad och få höra/känna att man duger. 

Att få andras emotionella bekräftelse redan tidigt i livet beskrivs som viktigt av flera, men det 

finns även en tro på att kunna få en sådan bekräftelse under senare år. Inre självkänsla kan ses 

som en buffert som skyddar mot påfrestningar i livet (Johnson, 2003). En person med ett 

lindrigt rörelsehinder har möjligen ett särskilt starkt behov av en sådan skyddande buffert 

eftersom hon/han kan förväntas möta fler svårigheter under sin uppväxt än den som inte är 

funktionshindrad. Respondenterna anser det också som angeläget att ha någon att samtala 

med, om både praktiska och psykologiska problem som är relaterade till funktionshindret. 

Närstående kan vara viktiga samtalspartner, men kontakt med professionella, t.ex. psykolog 

eller kurator, beskrivs också som betydelsefull, inte minst under de tidiga vuxenåren.  

 

Något som alla respondenter har saknat och som flera anser hade hjälpt dem att stärka själv-

känslan är bättre information om funktionshindret och dess konsekvenser. Att individerna 

upplever så stora brister i informationen är anmärkningsvärt, eftersom personal inom hälso- 

och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen är skyldiga att ge patienten individuellt anpassad 

information bl.a. om sitt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling 

som finns (Svensk författningssamling, 2010). Även barn har rätt till information om sin 

hälso- och sjukvård, och den ska ges på ett anpassat sätt utifrån ålder och mognad (Signäs, 

2011). I sin bok ”Doktorn kunde inte riktigt laga mig” skriver Renlund (2007) om betydelsen 

av att ge barn kunskap om sig själva och att inte lämna dem ensamma med sina frågor och 

funderingar. Hon menar att kunskap ger skydd och att delad vetskap ger gemenskap. Kunskap 

om sitt funktionshinder innebär också en bättre självkännedom och därmed en bättre själv-

känsla.   

 

En bättre förberedelse inför nya livsfaser och särskilt inför vuxenblivandet är ett önskemål 

som flera individer uttrycker och som de tror skulle ha en positiv inverkan på både självkänsla 

och livskvalitet. En sådan hjälp önskar de både från närstående och professionella. Som 

tidigare nämnts, arbetar man idag inom habiliteringen med specifika program för att under-

lätta övergången till vuxenlivet för personer med funktionshinder (Karlsson et al., 2011), men 

dessa program är kanske inte etablerade i alla delar av landet. Redan i mitten av 90-talet 

konstaterade Hallum i en artikel om funktionshinder och övergången till vuxenlivet att det 

behövdes mer hjälp till unga i processen att bli oberoende; vidare personlig rådgivning och 

åldersadekvat information om funktionsnedsättningen (Hallum, 1995). Liptak (2008) föreslog 

en optimering av övergången till vuxenlivet, t.ex. genom adekvat förberedelse och flexibel 

samordning. Trots denna kunskap visar respondenternas berättelser att det finns stort utrymme 

för förbättring av både information om funktionshindret och förberedelse inför övergångar i 

livet.  

 

Avslutande reflektioner 

Respondenterna befinner sig i den period som kallas ”emerging adulthood”. Enligt Arnett 

(2000) är man under denna period ”in between”, d.v.s. mitt emellan adolescens och vuxenår. 

Man är friare från rollkrav än i andra faser och utrymmet är störst att utforska livets möjlig-

heter. Litet är dock känt om hur personer med lindriga rörelsehinder upplever denna period. 

Möjligen befinner de sig ”in between” på flera sätt: mitt emellan ”de normala” och ”de 

funktionshindrade”, mitt emellan att vara medveten om funktionshindrets stora betydelse och 

att inte vilja kännas vid det, mitt emellan att alltid vara synlig och att bli osynliggjord. De 

kanske är mer omogna än sina jämnåriga eftersom deras utveckling har begränsats av 
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funktionshindret och av omgivningen, de kanske är mer mogna eftersom de har behövt 

hantera och övervinna fler motgångar och hinder. Ett sätt att få mer kunskap om dessa frågor 

är att samtala med personerna.   

 

Som tidigare nämnts kan denna studie inte göra anspråk på generaliserbarhet. Däremot kan 

den ge underlag i diskussioner om hur stödet till unga vuxna med lindrig cerebral pares kan 

förbättras. En väg är att börja vid början, d.v.s. att stödja föräldrar till rörelsehindrade barn i 

sin process att ge barnet en trygg anknytning och därmed en god inre självkänsla, vidare att 

samarbeta med dem mot målet att ge barnet adekvat information. Ett annat sätt kan vara att 

öka medvetenheten om behovet av samtalsstöd, information om diagnosen och förberedelse 

inför vuxenlivet för att kunna erbjuda ett sådant stöd i högre utsträckning. Mycket av det görs 

redan på många håll, men arbetet kan kontinuerligt förbättras. Mer kunskap behövs om denna 

grupp som klarar sig förhållandevis bra i livet, men som har en sårbarhet som bl.a. kan leda 

till psykisk ohälsa. Inte minst ur samhällsekonomiskt perspektiv borde det vara av intresse att 

ge större utrymme för stöttande åtgärder.  

 

Fortsatt forskning behövs om livssituationen för unga vuxna med lindrig cerebral pares. 

Många tankar och idéer har väckts under arbetet med denna studie. Naturligtvis hade det varit 

värdefullt att intervjua fler än fyra personer för att få ett ännu fylligare material. Vidare skulle 

det vara intressant att genomföra liknande intervjuer med personer med lindrig cp som inte 

har kontakt med habiliteringen eller någon annan typ av mottagning med kunskap om denna 

grupp. Skulle deras upplevelse av funktionshinder, självkänsla och livskvalitet skilja sig från 

upplevelsen hos den aktuella gruppen? Många av de studier som nämnts har jämfört själv-

känsla och livskvalitet hos funktionshindrade och hos andra grupper. I denna studie hade det 

varit värdefullt att fråga respondenterna om de tror att deras upplevelse av självkänsla och 

livskvalitet skiljer sig från den hos personer utan funktionshinder, likaså om den skiljer sig 

från den hos individer med mer omfattande funktionsnedsättning. Att få kunskap om livs-

situationen hos lite äldre vuxna med cerebral pares eller om hur de aktuella faktorerna 

förändras för samma individ under en längre tidsperiod är tänkbara frågeställningar för 

ytterligare undersökningar. Uppslagen är många, och mer kvalitativ forskning behövs. Den 

intresserade har stora möjligheter att utöka kunskapen.  

 

Avslutningsvis följer några kommentarer om titeln: ”Jag vill inte att det ska påverka för 

mycket” är en fras som i olika varianter uttalades av flera respondenter. Denna mening 

antyder något av det dilemma som uppstår ur det faktum att ha en lindrig cerebral pares: att 

veta att funktionshindret påverkar, men att önska att det inte gör det. Att acceptera och att 

samtidigt streta emot. Men meningen visar också på en stark drivkraft och en vilja att göra det 

bästa av sin situation, något som medvetet eller omedvetet fanns hos samtliga respondenter. 
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    Bilaga 1 

 

Förfrågan om deltagande i intervju 
 

Hej! 

 

Jag heter Karin Liljemark, är legitimerad psykolog och arbetar sedan många år på 

Vuxenhabiliteringen vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken Stockholm, Danderyds sjukhus. 

Vårt team är specialiserat på personer med rörelsehinder.  

 

I mitt arbete har jag träffat många personer med cerebral pares, med olika typer och grad av 

motorisk funktionsnedsättning. Jag har blivit alltmer intresserad av hur vuxna personer med 

cerebral pares ser på sin livssituation, men jag upplever att det saknas forskning och kunskap 

om just den gruppen.  

 

För närvarande genomgår jag en vidareutbildning till psykoterapeut vid Psykologiska 

institutionen, Stockholms universitet. Som examensuppsats har jag valt att göra en 

undersökning av hur det är att vara vuxen med cerebral pares och en lindrig motorisk 

funktionsnedsättning. Syftet med studien är att få veta mer om hur dessa personer upplever sin 

livssituation och därmed öka kunskapen om och förståelsen för vad det innebär att leva med 

en sådan diagnos.  

 

För min studie vill jag gärna komma i kontakt med vuxna personer med cerebral pares 

och förhållandevis lindriga motoriska besvär. Min fråga till dig är om du skulle kunna 

tänka dig att bli intervjuad av mig i ca en timme? Intervjun spelas in på ljudband som 

raderas när uppsatsen är klar. Det du berättar kommer att hanteras konfidentiellt och jag 

kommer naturligtvis inte att använda ditt namn eller annat som kan identifiera dig i uppsatsen. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Intervjun 

kommer att genomföras under första delen av vårterminen 2012, på en plats och vid en 

tidpunkt som är praktisk för dig.  

 

Uppsatsen beräknas att bli klar under andra delen av vårterminen 2012 och kommer sedan att 

finnas arkiverad på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Om du vill kan jag 

också sända den till dig via e-post. Min handledare heter Marie-Louise Ögren och är leg 

psykolog, leg psykoterapeut, docent och universitetslektor vid psykologiska institutionen.  

 

Dina tankar och erfarenheter är betydelsefulla och jag skulle bli mycket glad om du ville 

dela med dig av dem i en intervju! Om du vill delta, kan jag höra av mig till dig. Den person 

du fått det här brevet av behöver i så fall ditt tillstånd att vidarebefordra ditt namn och 

telefonnummer till mig. Du kan naturligtvis också kontakta mig direkt per telefon eller e-post. 

Om du först vill veta mer eller undrar något är du välkommen att höra av dig.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Karin Liljemark 

Leg psykolog 

Tel: 08 – 585 823 31 (lämna gärna meddelande på telefonsvararen om jag inte svarar) 

E-post: karin.liljemark@ds.se 



 

    Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 

Ålder, kön, familjesituation, boende, sysselsättning 

 

Funktionshindret 

Hur vill du beskriva ditt funktionshinder? 

På vilket sätt och av vem har du fått information/kunskap om ditt funktionshinder?  

Vad tycker du om den information du fått?  

 

Självkänsla 

Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

Hur känner du för dig själv som person? Vad är du nöjd med? Vad är du missnöjd med? 

Hur har din självkänsla varit under olika stadier av ditt liv? Har den förändrats? 

Vad tror/tycker du har format din självkänsla?  

Vilken betydelse har ditt funktionshinder för din självkänsla? 

 

Livskvalitet 

Vad betyder ordet livskvalitet för dig? 

Hur skulle du beskriva din egen livskvalitet?  

Har livskvaliteten förändrats under ditt liv? 

Vilken betydelse har ditt funktionshinder för din livskvalitet? 

 

Behov av stöd/hjälp 

Finns det något som har varit och kan vara en bra hjälp för att hitta en stabil självkänsla? 

(Något du har saknat, saknar?) 

Finns det något som har varit och kan vara en bra hjälp för att uppnå livskvalitet? (Något du 

har saknat, saknar?) 

 

Avslutning 

Har du några frågor eller ytterligare reflektioner? 

Hur har det varit att samtala om dessa ämnen?  

 

 

 

 

  

 


