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Sammanfattning 

Förstudie om hälsan hos 

personer med utvecklingsstörning 

Personer med utvecklingsstörning har förmodligen ett stort bortfall i Nationella 

folkhälsoenkäten till följd av enkätens utformning och omfattning. Statens 

folkhälsoinstitut planerar därför att genomföra en fördjupad uppföljningsinsats 

riktad till denna grupp. Universitetslektor Jens Ineland vid Umeå universitet har på 

uppdrag av Statens folkhälsoinstitut genomfört en förstudie om hur en eventuell 

kommande undersökning av hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland personer med 

utvecklingsstörning bör läggas upp och genomföras. Förstudien redovisas i sin 

helhet. 

Utredaren konstaterar att empiriska datainsamlingar med personer med utvecklings-

störning förutsätter flexibilitet och kreativitet hos den som ansvarar för 

undersökningen, men också en etisk medvetenhet. Inför en eventuell framtida 

undersökning av hälsa, livsvillkor och levnadsvanor bland personer med 

utvecklingsstörning föreslår utredaren bland annat följande: 

 Att urvalsgruppen är personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. 

 Att urvalet sker genom att fokusera på ett antal kommuner i olika storlek, 

geografiskt spridda från norr till söder.  

 Att i urvalsprocessen använda olika sökvägar och (register)data för att 

komma i kontakt med undersökningspersonerna samt att även använda 

brukar- och intresseföreningar, boenden och dagliga verksamheter i de 

städer eller kommuner som utgör urvalsramen. 

 Att den huvudsakliga och prioriterade datainsamlingsmetoden är en 

anpassad och modifierad version av Nationella folkhälsoenkäten. 

 Att intervjuer används som alternativ datainsamlingsmetod i de fall det kan 

vara befogat. 

 Att Nationella folkhälsoenkätens frågeformulär modifieras och anpassas till 

målgruppens begåvningsmässiga förutsättningar i enlighet med exempel 

givna i förstudien. 

 Att antalet frågor i Nationella folkhälsoenkäten reduceras i enlighet med 

förslag som lämnas i förstudien, och att i detta arbete reflektera över vilka 

frågor som fordrar informanternas svar ”ansikte mot ansikte” och när det 

kan vara motiverat att söka information på annat sätt, till exempel genom 

registerdata eller dokumentation eller möjligen via närstående eller 

professionella.
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Mäta hälsa, levnadsvanor och 

livsvillkor hos personer med 

utvecklingsstörning:  

Teoretiska och metodologiska 

perspektiv och överväganden1 

Sammanfattning  

Denna förstudie innehåller en kartläggning av den internationella forskningen om 

hälsan hos personer med utvecklingsstörning, en genomgång av såväl nationella som 

internationella definitioner och klassifikationer av utvecklingsstörning samt förslag 

och rekommendationer hur en mätning av hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos 

personer med utvecklingsstörning kan genomföras. Ambitionen har varit att 

problematisera begreppet hälsa och livskvalitet hos målgruppen som i många 

avseenden har en särskild samhällelig position till följd av sin funktionsnedsättning 

samt ge konkreta förslag och rekommendationer på hur en mätning av hälsa, 

levnadsförhållanden och livsvillkor kan genomföras. Delstudien har även försökt 

problematisera på vilket sätt den samhälleliga utvecklingen mot ökad individuali-

sering, som inneburit en form av frigörelse för personer med utvecklingsstörning 

men som även rymmer risker, påverkar arbetet med att förstå, mäta och förbättra 

hälsan hos personer med utvecklingsstörning. Till exempel står det utom allt tvivel 

att hälsan påverkas av sådant som allsidig kost, regelbunden fysisk aktivitet och 

allmänt sunda levnadsvanor. Men att förändra levnadsvanor förutsätter möjligheter 

att påverka sina levnadsförhållanden. Valet av livsstil påverkar med andra ord 

levnadsvanor – vilket i sin tur påverkar hälsan. När det gäller personer med 

utvecklingsstörning vill förstudien peka på betydelsen av att ta utgångspunkt i en 

bred syn på hälsa och hälsoskapande livsstilar och levnadsmönster samt sätta dessa i 

relation till enskilda människors sociala, strukturella och samhälleliga situation.  

De olika typer av beslut och överväganden som man står inför vid en fullskalig 

studie om hälsa hos personer med utvecklingsstörning påverkas av en rad olika 

sakförhållanden och specifika omständigheter. Utifrån detta har avsikten med 

förstudien också varit peka på att empiriska datainsamlingar med personer med 

utvecklingsstörning förutsätter ett stort mått av flexibilitet och kreativitet. Förstudien 

pekar på olika teoretiska och metodologiska perspektiv och överväganden. Det är en 

rekommendation att den eller de som ansvarar för att genomföra den planerade 

mätningen av hälsan hos personer med utvecklingstörning har en etisk medvetenhet 

och ett självreflekterande förhållningssätt men även en den kreativitet och flexibilitet 

                                                      
1
 Förstudien har genomförts av universitetslektor Jens Ineland vid Pedagogiska institutionen, 

Umeå universitet, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Ineland är ensam författare till 

kapitlet. De åsikter som uttrycks och de argument som anförs speglar inte nödvändigtvis 

Statens folkhälsoinstituts officiella uppfattning. 
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som krävs för att genomföra en etiskt försvarbar kartläggning där svaren är 

trovärdiga och resultatet tillförlitliga.  

Inför en framtida mätning av hälsa, levnadsvanor och livsvillkor för personer med 

utvecklingsstörning ger förstudien följande förslag: 

 Att urvalsgruppen är personer med lindrig- till måttlig utvecklingsstörning, 

det är den största delgruppen som i stor utsträckning gått i grundsärskolan 

samtidigt som spridningen i undersökningspersonerna begåvningsnivå 

begränsas, vilket underlättar tolkningen av resultaten.  

 Att urvalet också sker genom att fokusera på ett antal kommuner i olika 

storlek, geografiskt spridda från norr och söder där kriterierna kan baseras 

på det faktum att variationerna är stora mellan län och kommuner när det 

gäller omfattningen på beslut om insats(er) enligt LSS.  

 Att i urvalsprocessen använda olika sökvägar och (register-) data för att 

komma i kontakt med undersökningspersonerna samt att även använda 

brukar- och intresseföreningar, boenden och dagliga verksamheter i de 

städer eller kommuner som utgör urvalsramen. 

 Att en anpassad och modifierad version av den nationella folkhälsoenkäten 

används som huvudsaklig och prioriterad datainsamlingsmetod. Att per 

definition använda alternativa metoder (och i större omfattning gå ifrån 

HLV) bör inte vara ett första val. 

 Att intervjuer används som alternativ datainsamlingsmetod i de fall det kan 

bli aktuellt och vara befogat. 

 Att frågorna i HLV modifieras och anpassas till målgruppens 

begåvningsmässiga förutsättningar i enlighet med exempel som ges i 

förstudien.  

 Att den primära datainsamlingen genomförs genom att använda 

enkätverktyget Pict-O-Stat och vid intervjuer (alternativ datainsamlings-

metod) genom att använda olika tecken eller grafiska alternativ som 

kommunikationsstöd (se även bilaga 2). 

 Att i utformningen av en modifierad HLV beakta både generella och 

specifika levnadsförhållanden, inkludera genetiska, individuella och sociala 

faktorer samt differentiera mellan primära, komorbida och sekundära 

aspekter av hälsa. 

 Att antalet frågor i den nationella folkhälsoenkäten reduceras i enlighet med 

förslag som presenteras i förstudien, och i detta arbete reflektera över vilka 

frågor som fordrar informanters svar face-to-face och när det kan vara 

motiverat att söka information på annat sätt, till exempel genom registerdata 

eller dokumentation eller möjligen via närstående eller professionella. 
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 Att den modifierade HLV utökas med frågor utifrån målgruppens särskilda 

situation, där de indikatorer för hälsa som diskuteras i förstudien kan 

betraktas som värdefulla perspektiv för att identifiera sådana områden. Vissa 

befintliga frågor bör dessutom kompletteras med adekvata svarsalternativ 

för målgruppen. 

Del 1 

Inledning och syfte 

Hur ser hälsan, levnadsvanorna och livsvillkoren ut för personer med 

utvecklingsstörning? Och hur förhåller sig dessa till övriga befolkningen? Kan man 

bedöma i vilken mån ohälsa är en följd av själva utvecklingsstörningen och när är 

den knuten till sociala omgivningsfaktorer (som är möjliga att förändra och 

anpassa)? Och vidare: hur skulle en empirisk undersökning av hälsan hos personer 

med utvecklingstörning kunna genomföras? I denna rapport är ambitionen att 

besvara dessa frågor. En utvecklingsstörning är inte synonymt med ohälsa per 

definition. Samtidigt befinner sig många personer med utvecklingsstörning i en 

särskild samhällelig position, delvis på grund av ett vardagligt stödbehov och 

diverse begränsningar till följd av den intellektuella funktionsnedsättningen, som i 

olika avseenden kan påverka hälsan och känslan av livskvalitet. Vilka är sambanden 

mellan utvecklingsstörning och hälsa? Vad är orsak och verkan? För personer med 

utvecklingsstörning kan det till exempel innebära en viss stress att behöva planera 

livet noggrant på grund av otillgängliga miljöer. Det kan även påverka självkänslan 

och upplevelsen av livskvalitet när man på grund av samma otillgängliga miljö inte 

kan förverkliga sina planer. Vidare kan man fråga sig hur det påverkar självkänslan 

att återkommande, i kontakt med diverse välfärdprofessioner, behöva redogöra för 

mer eller mindre intima detaljer om sitt vardagsliv för att få den hjälp man behöver 

(och har rätt till). Och hur hälsan påverkas att inte få eller kunna behålla att arbete på 

den öppna arbetsmarknaden. Eller hur tilliten till samhällets institutioner påverkas 

av att ens behov och rättigheter ifrågasätts av dem som har uppdraget att hjälpa.  

Intresset av att studera hälsan hos personer med utvecklingsstörning är relativt nytt i 

Sverige men följer samtidigt en internationell utvecklingstrend, vilket indikera av en 

rad internationella projekt om hälsa av vilka följande tillhör de mer kända: Healthy 

People” (2010) i USA, ”Valuing People” (2009) i England och det EU-finansierade 

hälsoprojektet ”POMONA” (2008) som syftade för att utveckla och testa olika 

hälsoindikatorer för personer med utvecklingsstörning. Inom den globala 

folkhälsopolitiken finns alltså ett ökat intresse för den ojämlika hälsan mellan 

människor. Mer traditionella målsättningar för folkhälsoarbete (bevara och förbättra 

hälsan) har så att säga vidgats till att även omfatta hanteringen av den ojämlika 

hälsan. I forskningslitteraturen definieras ojämlik hälsa visserligen olika men är i 

allmänhet variationer på den definition som föreslogs av Whitehead för över 20 år 

sedan, där ojämlik hälsa beskrivs som: ”skillnader i hälsa som är onödig, orättvis, 

oberättigad och möjlig att förändra” (Whitehead, 1992, s. 430, min översättning).  
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Statens folkhälsoinstitut, FHI, har ett flerårigt regeringsuppdrag inom ramen för 

regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016. I 

uppdraget ingår ”[k]ontinuerlig uppföljning av hälsans bestämningsfaktorer med 

avseende på personer med funktionsnedsättning.” För att få en mer heltäckande bild 

av hälsan hos personer med funktionsnedsättning angav FHI i 2012 års 

återrapportering att upplägget för uppföljningen under strategiperioden bör vara att 

den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor – HLV” används som 

basredovisning men kompletteras med undersökningar riktade till specifika grupper. 

I HLV ställs visserligen ett antal frågor som innebär möjligheter att definiera 

funktionsnedsättning. Samtidigt är vissa grupper underrepresenterade i HLV på 

grund av sin funktionsnedsättning – bland annat personer med utvecklingsstörning. 

Delvis på grund av detta, vill FHI nu undersöka möjligheten om hur en mätning av 

hälsa, levnadsvanor och livsvillkor hos personer med utvecklingsstörning kan 

genomföras. Förstudien ska besvara följande tre övergripande frågor: 

 I vilken delgrupp bland personer med utvecklingsstörning bör en kommande 

undersökning genomföras? 

 Varför bör undersökningen genomföras i just denna delgrupp? 

 Hur bör undersökningen genomföras? 

Metod och tillvägagångssätt  

Förstudien är inte empiriskt prövande och utvärderande. Den redogör för 

forskningen av hälsan hos personer med utvecklingsstörning, går igenom olika 

nationella och internationella definitioner och klassifikationer av utvecklings-

störning samt ger råd och rekommendationer hur en mätning av hälsa, levnadsvanor 

och livsvillkor hos personer med utvecklingsstörning kan genomföras.  

Kontakter med myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Statistiska 

centralbyrån, Socialstyrelsen samt ett antal kommunala socialtjänster har varit 

värdefullt i skrivandet av förstudien. Viktig och värdefull information har även FUB 

(Riks och Västerbotten) och Grunden (Riks) bidragit med när det gäller vilka 

metodologiska svårigheter och utmaningar man står inför när man vill mäta hälsan 

specifikt för personer med utvecklingsstörning. FUB Riks och FUB Västerbotten 

och Grunden Riks har även bidragit med förslag på anpassning av frågor och 

frågeområden samt kommit med många goda idéer om urval och genomförande.  

Det har varit en ambition med förstudien att visa på olika sökvägar när det gäller 

urval av undersökningsgrupp. Många personer med utvecklingsstörning, och i 

synnerhet personer med lindrig utvecklingsstörning, har inte insatser enligt LSS och 

finns därför inte med i det register som kanske är mest naturligt för att komma i 

kontakt med undersökningspersoner, registret över insatser enligt LSS. Dessa skulle 

alltså hamna utanför populationen ur vilken ett urval görs. Exempelvis har jag haft 

kontakt med representanter för gymnasiesärskolan och diskuterat urvalförfaranden 

och gymnasiesärskolan verksamhet och målgrupp. Eftersom särskolan i sin 
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nuvarande form är en skolform som vänder sig till elever mellan 16–21 år, ligger 

eleverna åldersmässigt inom ramen för folkhälsomätningens urvalskriterium. 

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens statistik- och prognosavdelningar har 

bidragit med både beräkningar av antalet personer med utvecklingsstörning i 

respektive register, vilken data som är möjlig att erhålla och i vilken mån man kan 

komma i kontakt med individerna. Socialstyrelsens avdelning för statistik och 

utvärderingen har bidragit med information om sökvägar och urvalsförfaranden av 

specifika målgrupper och tillsammans med registret över insatser enligt LSS är 

möjligen hälsodataregisteret det mest centrala för ändamålet med en kartläggning 

av hälsan hos personer med utvecklingsstörning. Registret består av ett antal 

registerdata (cancer, patientregister, läkemedelsregister, mm.) och har det 

gemensamt att de redovisar både individdata, administrativa data och kliniska data 

(vilket bland annat omfattar olika diagnosgrupper). Vidare har även den 

referensgrupp som knutits till projektet, bestående av etablerade funktionshinder-

forskare, varit till stor hjälp i fråga om strategiska beslut om urval, delgrupp och 

undersökningsmetod.  

Den svenska folkhälsopolitiken 

Hälsa är ett komplext begrepp med många olika betydelser. Enligt WHO (2005) 

handlar hälsa inte enbart om frånvaron av sjukdom utan resultat av det sammantagna 

fysiska, mentala och sociala välbefinnandet. Dessutom är hälsa nära förbundet med 

människors ekonomiska, sociala och strukturella villkor i allmänhet. I regel 

betraktas socioekonomisk ställning som det mest genomgripande villkoret och avser 

skillnader i levnadsstandard och livschanser utifrån utbildning, arbete och inkomst 

(Graham, 2005). Sambandet mellan socioekonomisk ställning och hälsa är tydligt 

märkbar genom hela livet – från barndom till ålderdom.  

Sverige nationella folkhälsopolitik har ett övergripande mål att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Prop. 

2007/08:110). Man slår fast att folkhälsa handlar om allt från individens egna val 

och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i 

samhället. Folkhälsopolitiken omfattar elva målområden som grupperar hälsans 

bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i människors livsvillkor och vanor 

som har störst betydelse för hälsan (målområdena omfattar totalt 42 

bestämningsfaktorer): 

 Delaktighet och inflytande i samhället  

 Ekonomiska och sociala förutsättningar  

 Barns och ungas uppväxtvillkor  

 Hälsa i arbetslivet  

 Miljöer och produkter  

 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  
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 Skydd mot smittspridning  

 Sexualitet och reproduktiv hälsa  

 Fysisk aktivitet  

 Matvanor och livsmedel  

 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.  

Målområdena består av två kategorier: en som kopplas till människors livsvillkor, en 

som kopplas till levnadsvanor och livsstil. Att utgå från bestämningsfaktorer har 

inneburit bättre möjligheter att följa upp folkhälsan då de är lättare att följa över tid.  

Hälsan har förbättrats – men inte för alla  

I Sverige har hälsan för befolkningen generellt sett förbättrats de senaste 

decennierna. Människor har i allmänhet blivit friskare och lever längre än tidigare. 

Samtidigt har relativa skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper förblivit 

oförändrat stora och i enstaka fall till och med ökat. Det finns fortfarande 

systematiska skillnader i dödlighet och sjuklighet mellan olika socioekonomiska 

grupper samt mellan kvinnor och män. Det finns även systematiska skillnader i den 

självupplevda hälsan mellan utrikes och inrikes födda, mellan personer med 

funktionshinder och befolkningen i övrigt samt mellan personer med olika sexuell 

läggning. Grupper som ofta beskrivs som mindre resursstarka, till exempel de med 

kort utbildning, låg inkomst, sämre boende, begränsade möjligheter att påverka och 

vara delaktig, har också generellt sett sämre hälsa. Hälsan har alltså förbättrats för 

mindre resursstarka grupper och ekonomiskt och utbildningsmässigt svaga grupper, 

men utvecklingen har ändå varit mindre gynnsam än för socioekonomiskt starkare 

grupper.  

Den psykiska ohälsan skiljer sig också åt mellan olika socioekonomiska grupper. 

Arbetslösa och personer med sjuk- och aktivitetsersättning, äldre, ensamstående med 

barn och utrikes födda är mer utsatta än genomsnittet. Personer med begränsade 

möjligheter till inflytande och deltagande är också överrepresenterade, och har olika 

orsaker: kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, ålder och – vilket 

fokuseras i denna förstudie – funktionsnedsättningar. Människors sociala position 

(ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, utbildning och inkomst) tillsammans med den 

sociala miljön (familj, grupp, bostadsområde, arbetsliv m.m.) påverkar hur olika 

människor drabbas av samma hälsorisk.  

Hälsa på samhälls-, organisations- och individnivå 

Det är alltså relativt komplicerade förhållanden som påverkar människors hälsa och 

ohälsa. I ”En förnyad folkhälsopolitik (Prop. 2007/08:110) tydliggör man att hälsan 

även påverkas av sociala relationer på samhällsnivå, på organisationsnivå och 

mellan människor i allmänhet och på individnivå i relationerna till de närmaste. 

Sociala nätverk ses som en skyddsfaktor som kan förstärka känslan av identitet och 

därmed även psykisk och fysisk hälsa. Särskilt betydelsefulla är de nätverk som 
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familj, vänner och släkt utgör. Folkhälsoarbete involverar därför processer på 

samhälls-, organisations-, och individnivå som främjar människors förutsättningar 

till autonomi och kontroll att själva definiera sin hälsa och i förlängningen förbättra 

den. Förutsättningarna för god hälsa påverkas med andra ord av livsvillkoren 

(exempelvis utbildning, sysselsättning, ekonomiska villkor och tillgång till hälso- 

och sjukvård), av de omgivande livsmiljöerna (den fysiska och psykosociala miljö 

där vi bor, arbetar och tillbringar vår fritid) och av individens egna val och 

levnadsvanor. Det är därför angeläget att en planerad hälsomätning genomförs med 

ett visst mått att flexibilitet och en känslighet inför ålder, kön och levda erfarenheter 

hos informanterna. 

Perspektiv på hälsa och personer med utvecklingsstörning  

För personer med utvecklingsstörning är diskussionen om hälsans ”nivåer” särskilt 

angelägen och reser frågor om individuella strategier för bättre hälsa men även i 

vilken mån sociala relationer (professionella och icke-professionella) påverkar 

hälsan. En europeisk kartläggning av hälsoindikatorer hos personer med 

utvecklingsstörning visar till exempel att institutionsboende (vilket innebär en äldre 

generation) försvårat möjligheterna att utveckla hälsosamma levnadsmönster i 

termer av exempelvis kost, motion och sociala relationer (van Schrojenstein Lant-de 

Valk, m.fl., 2000). En annan omständighet med särskild betydelse för hälsa och 

känslan av livskvalitet för personer med utvecklingsstörning är den särskilda logik 

som karaktäriserar olika stöd- och hjälpinsatser enligt vilken enskilda individer, för 

att komma ifråga för insatser, måste definieras som ”behövande” – exempelvis i 

termer av personkretstillhörigheter. Man kan därför fråga hur hälsan påverkas av att 

på samma gång avskiljas från och (genom olika stöd- och hjälpinsatser) 

”normaliseras” till en samhällelig gemenskap? Och vidare: vilka blir de sociala 

konsekvenserna – och hur påverkas hälsan – av att som individ transformeras till en 

administrativ kategori av brukare? 

Studier visar att det finns påtagliga skillnader i hälsa och levnadsvanor hos personer 

med utvecklingsstörning i förhållande till befolkningen i övrigt. Umb-Carlsson 

(2008) visar till exempel att personer med utvecklingsstörning i Sverige a) har en 

ökad sårbarhet för många sjukdomar jämfört med befolkningen i övrigt, b) har 

sämre levnadsförhållanden på i stort sett alla livsområden i jämförelse med den 

övriga befolkningen – i synnerhet när det gäller arbete, inkomst och socialt 

umgänge, c) sällan har en traditionell anställning på den öppna arbetsmarknaden, 

utan har sin främsta inkomst via socialförsäkringssystemet, vilket minskar 

inflytandet över privatekonomin, d) i större utsträckning än befolkningen i övrigt 

lever ett begränsat socialt liv och umgås mest med anhöriga och personal – få har 

vänner de själva valt. Dosen (1993) visar att psykisk ohälsa är ungefär två till tre 

gånger större hos personer med utvecklingsstörning i jämförelse med befolkningen i 

övrigt. Förklaringarna till detta rör sig mellan biologiska (neurologiska, biokemiska, 

genetiska), sociala (familj, kultur, miljö) och psykologiska orsaker (kognitiv 

utveckling, personlighet).  
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Hos personer med utvecklingsstörning finns hälsorisker knutna till kön. Hos kvinnor 

är riskerna förbundna med deras reproduktiva och sexuella hälsa. Generella 

svårigheter att läsa och skriva innebär risker att de inte får (eller tillägnar sig) 

kunskap och utbildning om exempelvis menstruationshygien, könssjukdomar och 

preventivmedelsanvändning. I jämförelse med övriga befolkningen har de inte heller 

samma tillgång till screening för bröstcancer eller livmoderhalscancer och delvis 

därför är de överrepresenterade i dessa diagnosgrupper (van Schrojenstein Lant-de 

Valk, m.fl., 2002). Män med utvecklingsstörning har också specifika hälsorisker 

kopplade till kön, bland annat i form av ökad förekomst av morbiditet (sjuklighet) 

och mortalitet (dödlighet) på grund av biologiska faktorer. Riskerna rör även 

hälsovådliga beteenden och begränsad tillgång till hälsovård (Kerr, 2002). van 

Schrojenstein Lant-de Valk, m.fl., (2000) visar att könssjukdomar är åtta gånger 

vanligare hos män med utvecklingsstörning jämfört med jämnåriga män utan 

funktionsnedsättningar. Gemensamma hälsorisker hos både män och kvinnor är 

komorbiditet (samsjuklighet) av tillstånd som hypotyreos (brist på sköldkörtel-

hormon), epilepsi, fetma, obehandlade psykiska tillstånd samt levnadsmönster som 

kan försvåra möjligheterna att utveckla och främja hälsosamma levnadsmönster som 

daglig motion och nyttig kost (Lunsky, m.fl., 2002, Heller & Marks, 2002).  

Del 2 

Utvecklingsstörning: klassifikationer, perspektiv, vardagsliv 

För att förstå och hantera de metodologiska överväganden man står inför vid 

empiriska datainsamlingar med personer med utvecklingsstörning krävs en viss 

inblick i själva funktionshindret. Ambitionen med denna del är att beskriva 

utvecklingsstörning och visa vilka definitioner och klassifikationer som används 

både i Sverige och internationellt. Avsikten är också att beskriva strukturalla villkor 

för målgruppens vardagsliv med särskilt fokus på boendeformer och arbetsliv och 

sysselsättning. Inledningsvis beskriver jag vilken betydelse den handikappolitiska 

utvecklingen i Sverige har haft för själva förutsättningarna för en mätning av hälsan 

hos personer med utvecklingsstörning. 

Den senaste tidens handikappolitiska utveckling har inneburit en ökad betoning på 

individens inflytande, delaktighet och egenmakt. Utvecklingen har formellt sett 

stärkt den enskildes möjligheter att utforma sina individuella livsprojekt. I praktiken 

däremot kan lätt motsättningar uppstå eftersom enskilda människors idéer och 

preferenser måste ”matchas” mot byråkratiska organisatoriska strukturer och 

anpassas till dominerande normer och ideal (Ineland m.fl., 2009; Molin & 

Gustavsson, 2009). Relationen mellan individ och organisation reflekterar alltså 

välfärdsstatens sätt att fungera som är viktig att beakta när det kommer till frågor om 

hälsa, välbefinnande och livskvalitet för personer med utvecklingsstörning. Det 

handlar om en grundläggande motsättning mellan konformitet och individuell frihet 

– mellan den normativa utgångspunkten för vad som ska anses normalt vid en given 

tidpunkt och friheten för enskilda människor med utvecklingsstörning att fritt forma 

sina liv.  
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Eftersom självidentiteter blivit alltmer flyktiga och mer ”flytande” projekt, har 

frågor om utvecklingsstörningens sociala och psykologiska konsekvenser blivit än 

viktigare att ta i beaktande. Tillhörigheten till ”diagnosgrupper” eller 

”avvikelsekategorier” förhandlas idag mer individuellt än tidigare och sätts idag i 

större utsträckning i relation till andra värden och influenser i livet. Professioner 

framstår plötsligt som en av många rådgivare om livsstilar och levnadsmönster 

samtidigt som verksamheter (boende, fritid, sysselsättning), vars ambitioner är att 

”normalisera”, framstår som starkt auktoritära (jämför Ineland & Sjöström, 2007).  

Utvecklingen mot en stark individualisering har inneburit en form av frigörelse men 

rymmer även olika former av risker och detta får enligt min mening följer för idén 

om förbättrad hälsa hos personer med utvecklingsstörning. Onekligen påverkar en 

allsidig kost, regelbunden fysisk aktivitet och allmänt sunda levnadsvanor hälsan. 

Men att förändra sina levnadsvanor förutsätter möjligheter att påverka sina 

levnadsförhållanden. Valet av livsstil påverkar med andra ord levnadsvanor – och 

dessa påverkar i sin tur hälsan. Det är alltså angeläget att utgå från en bred syn på 

hälsoskapande livsstilar och levnadsmönster och sätta dessa i relation till enskilda 

människors sociala, strukturella och samhälleliga situation.  

Vad är utvecklingsstörning? 

Det är svårt att ange en specifik siffra över antal personer med utvecklingsstörning i 

Sverige. Gränsdragningarna är relativt vaga samtidigt som registerdata enbart 

omfattar dem som får insatser från LSS eller andra sociallagstiftningar. I den 

meningen utgår man i Sverige från en administrativ definition av utvecklings-

störning som tar utgångspunkt i individens behov av hjälp och stöd i förhållande till 

ett brett definierat socialpolitiskt system. Det är därför tal om begreppsbestämningar 

baserade på en sammanvägning av medicinska, psykologiska och sociala 

definitioner. Utifrån en sådan definition uppskattas antalet personer med 

utvecklingsstörning i Sverige idag till drygt 40 000 personer.  

Hur man betecknar och definierar utvecklingsstörning är nära förbundet med vilka 

kriterier som ska ingå i definitionen och hur kriterierna ska beskrivas genom den 

terminologi som används. Gemensamt för alla definitioner, oavsett om det gäller 

outtalade "folkliga" definitioner eller forskares och administratörers uttalade 

definitioner, är att individernas svårigheter att ta in och bearbeta information, bygga 

kunskap samt tillämpa kunskap betonas (Granlund, 2009). Bristen på entydighet när 

det gäller definitioner kan förklaras med att olika aspekter av utvecklingsstörning 

ges olika tyngd beroende på vad klassificeringen eller diagnosen ska användas till. 

De flesta är emellertid överens om att utvecklingsstörning innebär en nedsättning i 

intelligens och svårigheter att klara vardagslivet självständigt. Det kognitiva 

funktionshindret innebär nedsatt förmåga till teoretiskt tänkande och definieras i 

allmänhet utifrån ett intelligenskvotskriterium (IQ) och ett adaptivt kriterium. 

Skillnaderna i IQ innebär att gruppen är väldigt heterogen ifråga om kognitiv 

nedsättning, etiologi och förekomst av ytterligare funktionshinder. Samtidigt är det 

viktigt att peka på att god adaptiv förmåga kan begränsa förekomsten av komorbida 

svårigheter (samtidig förekomst av flera sjukdomar) och stabila familjeförhållanden 
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och anpassade omgivningar med adekvat stöd skapar goda förutsättningar för 

personer med utvecklingsstörning att utveckla goda levnadsvillkor (Carr & O’Reilly, 

2007).  

Medicinskt, socialt och miljörelativt perspektiv 

Utvecklingsstörning kan betraktas utifrån ett medicinskt och ett socialt perspektiv 

där det medicinska perspektivet ser utvecklingsstörning primärt som en effekt av 

sjukdomar eller skador medan det sociala ser utvecklingsstörning som ett resultat av 

olika fysiska och sociala barriärer i samhället. I Sverige har vi även ett tredje 

grundläggande synsätt, det miljörelativa perspektivet, som definierar utvecklings-

störning utifrån både individuella egenskaper och olika hinder och barriärer i 

samhället.  

Det medicinska perspektivet bygger på tanken att skador eller sjukdomar leder till 

funktionsnedsättningar. Utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning 

som till ca 90 % orsakas av en hjärnskada (resterande 10 % av den biologiska 

normalvariationen). Konsekvenserna av utvecklingsstörning kan enligt detta 

perspektiv reduceras genom olika vård- och rehabiliteringsinsatser. Professioner får 

en nyckelroll, problem medikaliseras och blir föremål för bedömningar och diverse 

habiliterings- eller rehabiliteringsinsatser. Följden blir att personer med utvecklings-

störning lätt hamnar i beroendeställning. Det sociala perspektivet fokuserar på 

samhälleliga barriärer av både fysisk karaktär (byggnader, lokaler, arbetsplatser, 

kollektivtrafik, etc.) och sociokulturell karaktär (attityder, fördomar, etc.). De 

livsomständigheter personer med utvecklingsstörning lever under är i stor 

utsträckning resultatet av olika aktivitetsbegränsningar som orsakas av 

exkluderande sociala och samhälleliga strukturer (Oliver, 1996). Det miljörelativa 

perspektivet ser utvecklingsstörning som något relativt och relationellt och något 

som uppstår i mötet mellan individen (och dennes förutsättningar) och den sociala 

och fysiska omgivningen. Detta perspektiv har en stark ställning i Skandinavien och 

är en bärande idé i den svenska handikappolitiken. Det kan även ses som ett uttryck 

för ett samhällsvetenskapligt alternativ till den historiskt sett dominerande 

naturvetenskapliga och medicinska klassificeringen av utvecklingsstörning.  

Utvecklingsstörning som administrativ kategori 

Personer med utvecklingsstörning som har behov av stöd och hjälp definieras i stor 

utsträckning utifrån administrativa kriterier. Därför har också stöd- och 

hjälpinsatser, allmänt sett, en slags dubbelfunktion: de underlättar konsekvenserna 

av en utvecklingsstörning samtidigt som de stigmatiserar. Den lag som vanligtvis 

aktualiseras för personer med olika funktionshinder är lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen omfattar tre personkretsar, av vilka 

1 och 2 är diagnosstyrda medan personkrets 3 utgår ifrån den enskildes behov – 

avsett skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.  

 Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd. 
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 Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller 

kroppslig sjukdom. 

 Personkrets 3: personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är 

stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och 

därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Den dubbelfunktion som nämns ovan hänger samman med att enskilda individer, för 

att komma ifråga om insatser enligt LSS, måste transformeras till administrativa 

kategorier av brukare och klienter. De måste så att säga inordnas i relativt 

komplicerade administrativa rutiner och procedurer för att komma i åtnjutande av 

hjälp och stöd. Någon måste avgöra om en person tillhör en särskild kategori och 

därefter avgöra om denne har rätt till insatser.  

För enskilda personer däremot kan en sådan definition vara betydelsefull på flera 

sätt. Tillhörigheten kan fungera som en dörröppnare; genom att tillhöra en viss 

kategori öppnas dörren till insatser, stöd och hjälp. På ett övergripande plan innebär 

det dock att ”olikhet” uppfattas som problematiskt definieras och klassificeras – 

vanligtvis genom en diagnos – och blir sedan föremål för hantering på samhällelig 

nivå (lagstiftning, program) eller inom särskilda samhälleliga institutioner 

(särskolan, gruppbostäder, dagliga verksamheter, etc.). För att kunna hantera och 

kontrollera sociala problem konstruerar och rekonstruerar välfärdsstaten kategorier 

av behövande eller bärare av problematiska olikheter (Hydén, 2003).  En person 

måste definieras som avvikande – exempelvis tillhörande personkretsen enligt LSS – 

för att komma i åtnjutande av de insatser som syftar till att åtgärda avvikelsen.  

Situationen är paradoxal: individen ska på samma gång avskiljas från och inlemmas 

i en vad som uppfattas vara en samhällelig normalitet.  

Internationella klassifikationer av utvecklingsstörning  

Olikheterna i definitionerna av utvecklingsstörning gäller hur intelligens definieras, 

hur begreppet översatts till observerbara eller testbara förmågor i samspelet med 

omvärlden samt vilken vikt som ges till adaptivt beteende samt social kompetens. 

Etiologiska faktorer delas i regel in i a) biomedicinska faktorer som avser genetiska 

orsaker, b) sociala faktorer där framför allt fattigdom beskrivs som en riskfaktor, c) 

beteendefaktorer såsom föräldrars alkoholmissbruk och då i synnerhet tiden före, 

under och direkt efter förlossning, samt d) utbildningsfaktorer, där riskfaktorer 

utgörs av bland annat bristande undervisning och otillräckliga stödinsatser. 

Carr, m.fl. (2007) ger en översiktlig jämförelse mellan de tre vanligasta 

internationella klassifikationssystemen, AAMR 10, ICD-10, och DSM-IV-TR, vilka 

här beskrivs kortfattat. Enlig American Association on Mental Retardation (AAMR, 

2002) är utvecklingsstörning ”ett funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig 

nedsättning i intelligens och adaptiva färdigheter inom minsta två av följande tre 

områden: akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter.” 
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Enligt ICD-10 är utvecklingsstörning ett tillstånd av avstannad alternativt 

ofullständig utveckling av förståndet, vilket drabbar den intellektuella förmågan 

gällande kognition och språklig, motorisk och social förmåga. DSM-IV-TR kräver 

att tre övergripande kriterier uppfylls för att en person ska få diagnosen ”mental 

retardation”. Det huvudsakliga kriteriet (A) utgörs av en betydande nedsatt 

intellektuell förmåga, vilket kombineras med svårigheter gällande adaptiv 

funktionsförmåga (B) inom minst två av följande (elva) områden: kommunikation, 

personlig omvårdnad, hushållsarbete, förmåga att använda kommunikationsmedel, 

social och mellanmänsklig förmåga, självbestämmande, akademiska färdigheter, 

arbete, fritid, hälsa och säkerhet. Slutligen måste svårigheterna ha uppträtt före 18 

års ålder. När det gäller graden av utvecklingsstörning beskriver både ICD-10 och 

DSM-IV-TR fyra olika nivåer av utvecklingsstörning samt en ospecificerad nivå, 

vilken används om det finns klara bevis för att personen har en utvecklingsstörning 

men att informationen är otillräcklig för att specificera graden (Mineur, Bergh & 

Tideman, 2009). Nedan ges en kort beskrivning av de fyra nivåerna enligt ICD-10 

och DSM-IV-TR:  

Lindrig utvecklingsstörning. Personer med en lindrig utvecklingsstörning har enligt 

DSM-IV-TR en intelligenskvot på ca 55–70 och enligt ICD-10 50–69. Enligt DSM-

IV-TR bedöms ca 85 % av alla som får diagnosen utvecklingsstörning ha en lindrig 

utvecklingsstörning. Detta är en skillnad gentemot svenska bedömningar (27 %) 

som visserligen är från 1980-talet (Bakk & Grunewald, 2004). Enbart hos en 

minoritet av alla är en etiologisk förklaring är identifierad. Personer på denna nivå 

utvecklar i regel sociala och kommunikativa förmågor och relativt självständiga 

vuxenliv i eget boende eller i ett stödboende. I allmänhet behövs stöd i fråga om 

pengar och ekonomi. De har i allmänhet även svårt för teoretiska spörsmål och 

uppgifter samt att läsa och skriva. De kognitiva förmågorna är, liksom språket, i 

regel försenade.  

Måttlig utvecklingsstörning. Har enligt DSM-IV-TR en intelligenskvot på 35–40 till 

50–55 och enligt ICD-10 35–49. Gruppen utgör cirka 10 % av den totala 

populationen och har en ojämn begåvningsprofil. Med anpassat och kontinuerligt 

stöd utvecklar de i allmänhet goda kommunikativa och sociala färdigheter. De klarar 

ofta även praktiskt arbete men det krävs i regel omfattande handledning. Det är 

också vanligt att personerna har autism, epilepsi samt andra neurologiska och 

fysiska funktionshinder.  

Svår utvecklingsstörning. Har enligt DSM-IV-TR en intelligenskvot på 20–25 och 

enligt ICD-10 20–34. Utgör 3–4 % av alla i populationen. Personerna utvecklar 

sällan någon tidig språklig förmåga, däremot kan vissa utveckla kommunikativa 

förmågor under skolåldern. Delgruppen har i kliniskt hänseende likheter med 

personer med måttlig utvecklingsstörning (ICD-10) men har dessutom i större 

utsträckning även motoriska störningar och andra funktionsnedsättningar som kan 

härledas till det centrala nervsystemet. 

Djup utvecklingsstörning. Har enligt både DSM-IV-TR och ICD-10 en 

intelligenskvot under 20–25 och utgör 1–2 % av den totala populationen. Orsaker är 
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vanligtvis neurologiska omständigheter som i regel även leder till svåra 

sensomotoriska funktionsnedsättningar. Det begränsar i sin tur förmågan att förstå 

sin omvärld och medför ofta ett konstant hjälpbehov. Till skillnad från ICD-10 och 

DSM-IV-TR klassificeras inte ”mental retardation” enligt AAMR 10 utifrån grad 

utan man klassificerar istället utifrån behov av stöd på ett antal områden. Dessutom 

görs en nivåindelning gällande frekvens och grad av stödbehov (Mineur, Bergh & 

Tideman, 2009). 

Utvecklingsstörning och abstraktionsnivåer 

I Sverige klassificeras utvecklingsstörning i grav, måttlig och lindrig utvecklings-

störning där den procentuella fördelningen är 24 % lindrigt, 34 % måttligt samt 

42 % grav (Grünewald, 1996). Enligt Kylén (1985) kan utvecklingsstörning 

klassificeras efter begåvningsutveckling. Han grundade olika stadier – A-, B- och C-

nivån – utifrån fyra abstraktionsnivåer (där den perceptuella verkligheten uppfattas). 

Personer utvecklar abstraktionsnivåerna i olika takt men befinner sig vid vuxen 

ålder, generellt sett, på en lägre nivå än personer utan utvecklingsstörning. Utifrån 

abstraktionsnivåerna bildade Kylén begåvningsstadierna.   

Personer på A-stadiet upplever känslor och sinnesintryck, men de kretsar runt det 

som sker och är ”här och nu”. De saknar språk och kommunicerar i huvudsak med 

ljud och kroppsspråk, sinnesintryck organiseras genom att jämföra. Personer på B-

stadiet förstår sin omgivning som en helhet och kan föreställa sig flera händelser i 

följd. De har ett större tidsperspektiv men uppfattningar om verkligheten är 

begränsade till egna upplevelser och erfarenheter. Personerna kan tala och tolka 

bilder men är beroende av konkreta exempel och har svårt att i tanken föreställa sig 

saker eller föreslå förändringar. Personer på C-stadiet kan läsa, skriva och göra 

enkla beräkningar. De har en mer allmän tids- och rumsuppfattning, vilket gör det 

möjligt att förstå innebörden av ”framtid” och ”dåtid” och att det finns platser man 

själv inte besökt. De kan däremot ha svårt för hypotetiska frågor och att lösa 

problem där många faktorer samverkar.  

Boende, sysselsättning och fritidsverksamhet  

Personer med utvecklingsstörning har i varierande grad behov av stöd och hjälp. Det 

innebär att många av vardagslivets delar är föremål för samhälleliga interventioner – 

vardagslivet blir i (i många professioners ögon) ett rationellt projekt. Denna 

avslutande del försöker peka på omständigheterna runt detta i förhållande till 

boendeformer, arbetsliv och sysselsättning samt fritidsverksamhet.  

De flesta personer med utvecklingsstörning växer idag upp hemma, går i förskolor, 

och i vissa fall skolklasser, tillsammans med barn utan funktionsnedsättningar. 

Många flyttar till egen lägenhet efter avslutad skolgång och lever idag i högre grad 

än tidigare under vad som kommit att kallas integrerade boendeformer. De som har 

behov av stöd lever i allmänhet i boende med någon form av stöd; enskild bostad, 

servicebostad eller gruppbostad. Under en relativt kort tidsperiod ersattes i de 
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skandinaviska länderna (i synnerhet i Norge och Sverige) institutioner med mer 

samhällsintegrerade boendeformer (se Tøssebro m.fl., 2012).  

Den kanske vanligaste boendeformen för personer med utvecklingsstörning idag är 

olika former av gruppbostäder – en personalbemannad boendeverksamhet där 

lokalerna består av egna lägenheter med tillgång till gemensamhetsutrymmen (Olin, 

2003). Socialstyrelsen (2011) visar att drygt 23 900 hade någon slags boendeform 

för vuxna enligt LSS, av vilka cirka 23 300 personer eller 97 procent bostad med 

särskild service medan cirka 600 personer eller 3 procent hade insatsen annan 

särskilt anpassad bostad för vuxna. Socialstyrelsen (2012a) visar att personer med 

funktionsnedsättningar också har andra typer av boendeformer. Rapporten avser 

inga LSS-insatser – och beskriver därför heller inte personkretsar i enlighet med den 

lagen, vilket gör det svårt att bedöma i vilken mån insatserna rör personer med 

utvecklingsstörning. Man konstaterar att drygt 21 000 personer med funktions-

nedsättning bodde permanent i särskilt boende eller var beviljade hemtjänst i 

ordinärt boende. Drygt 16 600 personer var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. 

Cirka 4 400 personer i åldern 0-64 bodde permanent i särskilt boende, medan 

omkring 18 200 personer hade ett biståndsbeslut om boendestöd.  

Personer med utvecklingsstörning har en dubbel koppling till arbete och arbetsliv; 

deras deltagande rör sig mellan två välfärdspolitiska diskurser, en socialpolitisk 

diskurs och en arbetsmarknadsdiskurs (Olsen, 2009). Potentiella motsättningar 

uppstår då den ena definierar dem som utanför arbetsmarknaden medan den andre 

understryker betydelse av att de helst bör vara innanför. Studier visar att egen 

försörjning främjar hälsan och välbefinnandet, personer med sjuk- eller aktivitets-

ersättning och arbetslösa har i större utsträckning dålig hälsa jämfört med de som 

yrkesarbetar. Dessutom påverkas den psykiska hälsan negativt av en övergång 

mellan betalt arbete och olika former av arbetsförlust och positivt vid återgång i 

arbete. Arbete har helt enkelt starka symboliska värden kopplade till ekonomi, 

normalitet och moral. Bland annat kretsar ”idén om arbete” runt två huvudsakliga 

betydelser; en ekonomisk och en moralisk – man tjänar på att arbeta och man bör 

arbeta. Att arbeta innebär också att man är delaktig i samhället och att man därmed 

innebär möjligheter att delta i olika samhällsprocesser, vilket i förlängningen ger 

ökat inflytande i samhället i stort. Arbete ger medlemskap i en moralisk gemenskap 

som möjliggör social integration i samhället. Den nationella handlingsplanen för 

handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79) slår fast att deltagande i arbetslivet, och 

möjligheten att få sin försörjning genom eget arbete, har stor betydelse för 

människors delaktighet och självbestämmande. 

Trenden i Sverige är att allt fler personer med funktionsnedsättningar ställs utanför 

den öppna arbetsmarknaden och antalet personer som har daglig verksamhet enligt 

LSS ökar. Det särskilt personer med utvecklingsstörning som har en svag ställning 

gentemot den reguljära arbetsmarknaden. Deras sysselsättning sker i allmänhet inom 

ramen för kommunernas dagliga verksamheter. Variationen är stor men vanligtvis 

handlar dagliga verksamheter om olika typer av produktions-, hantverks- och 

konstinriktade verksamheter (Ineland, 2007). Socialstyrelsen (2012b) visar i en 

rapport att antalet personer med daglig verksamhet kontinuerligt ökat från 2000 
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(20 500 personer) till 2011 (31 100). Av alla insatser som beviljades var 57 % män 

och 43 % kvinnor, vilket motsvarar fördelningen mellan kvinnor och män med LSS-

insatser totalt sett. Insatsen är vanligast för personer i åldersgruppen 20–25 år 

varefter den avtar något med stigande ålder. Daglig verksamhet är endast avsedd för 

personer som tillhör grupp 1 och 2 i personkretsen. Av det totala antalet beviljade 

insatser tillhörde hela 96 % grupp 1 i personkretsen – det vill säga den grupp som 

rymmer personer med utvecklingsstörning.  

I likhet med utvecklingstrenden för boendeformer har även fritidsverksamheter för 

personer med utvecklingsstörning gått från en kollektivistisk till en mer 

individualistisk grundsyn. Betydelsen av att ha en meningsfull fritid poängteras i 

såväl nationella som internationella styrdokument inom funktionshinderområdet. 

Sverige har till exempel anslutit sig till FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning som understryker vikten av att kunna delta i lek, 

rekreation, idrott och annan allmän fritidsverksamhet. Att kunna delta i fritids-

aktiviteter på samma villkor som andra ses som en rättighet enligt FN-konventionen. 

Samtidigt har personer med utvecklingsstörning begränsad fritidsverksamhet jämfört 

med befolkningen i övrigt. Dessutom kan den fritidsverksamhet som möter personer 

med utvecklingsstörning ha olika karaktär; den kan vara samhällsinriktad, 

gruppinriktad eller individinriktad (Blomberg, 2006).  

Del 3 

Att mäta hälsan hos personer med utvecklingsstörning  

För att förstå, mäta och i förlängningen utveckla strategier för att åtgärda ojämlikhet 

i hälsa mellan personer med utvecklingsstörning och befolkningen i övrigt behövs 

en förståelse för utvecklingsstörningens konsekvenser men också teoretiska 

modeller som tar hänsyn till olika omständigheter som kan bidra till ohälsa specifikt 

för målgruppen (Ouellette-Kuntz, 2005). I denna del är avsikten att beskriva olika 

teoretiska och metodologiska överväganden inför en mätning av hälsan, kort 

beskriva forskningsläget kring hälsa och utvecklingsstörning samt ge 

rekommendationer när det gäller urval, undersökningsdesign och datainsamlings-

metoder.  

Utvecklingsstörning och hälsa - en forskningsöversikt 

Det finns omfattande internationell forskning som visar att ohälsan hos personer 

med utvecklingsstörning är högre i jämförelse med övriga befolkningen. Orsakerna 

till detta skiljer sig mellan: a) genetiska faktorer som bidrar till olika tillstånd (till 

exempel sviktande skölkörtelfunktioner hos personer med Downs syndrom), b) 

sociala faktorer som till exempel låga inkomster, social isolering, mobbing eller 

svårigheter hos professionella att identifiera olika hälsobehov samt c) miljöfaktorer 

som bland annat rör bristande social och fysisk tillgänglighet men även individuella 

faktorer som kan leda ohälsa – till exempel otillräcklig kunskap om hälsosamma 

livsstilar och levnadsmönster. Generellt pekar man dock på en kombination av 
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faktorer, till exempel: genetiska, biologiska förklaringar (t.ex. Hodapp & Dykens 

2004), målgruppsspecifika beteenden och livsstilar (Emerson, 2005; Stanish, m.fl. 

2006), skillnader i tillgång till adekvat hälso- och sjukvård (Webb & Rogers 1999; 

Krahn, m.fl. 2006; Nocon 2006), bristande information om folkhälsa samt 

boendeformer som främjar inaktivitet och ohälsosamma livsstilsval (Prasher, m.fl., 

2002). Man pekar även på målgruppsspecifika livsomständigheter i termer av en 

generellt svag socioekonomisk ställning, specifika levnadsmönster och livsstils-

faktorer (identiteter, beteenden, etc.), sociala nätverk och relationer (inklusive 

professionella), arbete och andra sysselsättningsvillkor, kvalitet och tillgänglighet 

hos hälso- och sjukvården, boendemiljö och den handikappolitiska ideologin. Det 

råder idag konsensus om att människors socioekonomiska ställning är den 

grundläggande orsaken till hälsa och ohälsa (Graham, 2005). Människors sociala 

och ekonomiska förutsättningar – inkomst, utbildning, sysselsättning, boende, miljö 

– har med andra ord tydliga samband med (den ojämlika) fördelningen av hälsa och 

ohälsa. Delvis på grund av detta har hälsans bestämningsfaktorer systematiskt 

förknippats med sociala svårigheter och marginaliseringen av vissa befolknings-

grupper. Detta har särskild betydelse för personer med utvecklingsstörning eftersom 

strukturella faktorer i samhället – t.ex. struktureringen av arbetsmarknaden, löne- 

och ersättningsnivåer eller utformningen av välfärdsystemet – påverkar i vilken mån 

människor riskerar ohälsa utifrån fysiska, sociala, ekonomiska och politiska 

omständigheter och villkor.  

Krahn m.fl. (2006) menar dessutom att det är viktigt att skilja mellan olika typer av 

hälsotillstånd specifikt för denna målgrupp. Primära tillstånd rör medicinska 

tillstånd anses generellt ge upphov till olika intellektuella funktionsnedsättningar – 

t.ex. CP-skador, Downs syndrom, hjärninflammation. Komorbida tillstånd rör 

åtföljande men i huvudsak oberoende patologiska processer som kan orsaka ohälsa. 

För personer med utvecklingsstörning handlar komorbida tillstånd bland annat om 

ohälsa till följd av exempelvis cancer eller högt blodtryck – det vill säga sådant som 

inte primärt ses som ett resultat av själva utvecklingsstörningen. Sekundära tillstånd 

refererar till omständigheter som personer med utvecklingsstörning upplever i större 

utsträckning än befolkningen i övrigt och som betraktas som möjliga att åtgärda – 

till exempel depressioner. En utvecklingsstörning har även betydelse i sociala eller 

samhälleliga sammanhang och inkluderar därför även socialt utanförskap, 

diskriminering, arbets- och sysselsättningssituation, etc. 

Vilka hälsoproblem har då personer med utvecklingsstörning? Rimmer & Hsieh 

(2011) menar att målgruppens påtagligt större hälsorisker bland annat följer av 

fysisk inaktivitet, dålig kosthållning, tand- och munhälsa samt övervikt. De menar 

att detta kompliceras av deras boendevillkor; vardagliga rutiner och professionellas 

mål och syften kan komplicera möjligheterna för personerna att få kunskap och 

kontroll på hälsosamma levnadsmönster. Eftersom medellivslängden hos personer 

med utvecklingsstörning har ökat påfallande mycket de senaste åren (Yang, m.fl., 

2002), upplever de idag också i större utsträckning försämrad hälsa till följd av hög 

ålder – nedsatt hörsel och syn, försämrad tandhälsa, sämre nutrition, osteoporos 

(benskörhet) och polyfarmaci (användning av minst fem läkemedel samtidigt) 

(Fender, Marsden och Starr, 2007). Personer med utvecklingsstörning är också 
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överrepresenterade när det gäller epilepsi, psykiska problem, frakturer, 

hudsjukdomar, dålig mun- och tandhälsa och andningssjukdomar (Krahn, m.fl. 

2006). Många medicineras mot olika former av beteendeproblematik och använder 

psykofarmaka. I en studie av hälsoläget hos personer med utvecklingsstörning visar 

Lewis, m.fl. (2002) att över 25 % av personerna hade epilepsi, ungefär hälften 

använde psykofarmaka, mer än hälften var överviktiga eller feta och enbart 16 % 

hade en tandstatus som bedömdes ”bra”. Det finns också forskning som visar att 

personer med utvecklingsstörning har större adaptiva och emotionella problem i 

jämförelse med befolkningen i övrigt (se t.ex. Baker m.fl., 2002; de Ruiter m.fl., 

2007; Einfeld, 2003; Einfeld m.fl., 2006; Emerson, 2003; 2005; Hassiotis and 

Barron, 2007; Molteno m.fl., 2001; Stromme & Diseth, 2000; Svetaz m.fl., 2001; 

Taggart m.fl., 2007). Taylor och McCrum-Gardner (2010) visar exempelvis i en 

studie att ungdomar och unga vuxna personer med utvecklingsstörning i förhållande 

till unga vuxna utan utvecklingsstörning uppvisade avsevärt lägre fysisk hälsa (3 

gånger lägre) och mental hälsa (16 gånger längre). Liknande slutsatser, om än inte 

lika dramatiska, redovisar Meltzer m.fl. (2000) som fann stora skillnader i fysisk 

hälsa (7 %) och mental hälsa (20 %). Det är inför en mätning av hälsan hos personer 

med utvecklingsstörning angeläget att beakta både generella och specifika 

levnadsförhållanden och samtidigt inkludera genetiska, individuella och sociala 

faktorer men differentiera mellan ovan nämnda primära, komorbida och sekundära 

aspekter av hälsa.  

Vilken delgrupp ska ingå i mätningen?  

Eftersom gruppen personer med utvecklingsstörning är heterogen till sin karaktär, 

kan alla delgrupper realistiskt sett inte undersökas samtidigt. Utifrån faktorer som 

storlek och i vilken mån de går hitta rent fysiskt föreslår förstudien att mätningen 

görs på personer med lindrig- till måttlig utvecklingsstörning. Det vill säga personer 

som enligt DSM-IV-TR har en intelligenskvot på ca 55–70 och enligt ICD-10 50–69 

(lindrig) samt de som enligt DSM-IV-TR en intelligenskvot på 35–40 till 50–55 och 

enligt ICD-10 35–49 (måttlig). Den föreslagna delgruppen är den största samt att de 

i stor utsträckning gått i grundsärskolan. Ungefär hälften av personerna med lindrig 

utvecklingsstörning har ingen etiologisk diagnos, det vill säga man vet helt enkelt 

inte vad utvecklingsstörningen beror på. En fråga att ta ställning till är ifall detta är 

nödvändigt. Förstudien föreslår att utgångspunkten är personer som har en lindrig 

till måttlig utvecklingsstörning med eller utan andra funktionsnedsättningar 

(rörelsehinder, CP-skador, ADHD, Autism, etc.) Personer med lindrig utvecklings-

störning befinner sig på C-stadiet och har i allmänhet förmåga att läsa. Men för att 

förstå en text eller fråga måste den vara konkret formulerad utifrån verkliga 

situationer eller händelseförlopp. Dessutom kan frågor som rör sig mellan dåtid, 

nutid och framtid vara svåra att förstå. Det finns således goda förutsättningar att 

målgruppen kan besvara en anpassad och modifierad folkhälsoenkät.  
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Strategier för att hitta undersökningspersonerna 

Det kräver sannolikt ett omfattande kartläggningsarbete för att kunna identifiera och 

fysiskt hitta personer att göra en hälsomätning på. Möjligen är det mest praktiskt att 

gå via olika brukar- och intresseföreningar samt genom boenden och dagliga 

verksamheter i de städer eller kommuner som utgör urvalsramen för mätningen. Av 

tids- och kostnadsskäl föreslår förstudien att mätningen fokuserar på ett antal 

kommuner i olika storlek, geografiskt spridda från norr och söder. Urvalsgruppen 

kan avgränsas bland annat genom deras skolgång (gymnasiesärskolan samt 

individintegrerade elever), om de har arbete/sysselsättning eller inte (eller olika 

former av anpassad eller tillrättalagd sysselsättning) samt genom boendeformer där 

kollektiva boendeformer i regel innebär mer omfattande behov av stöd samtidigt 

som öppnare boendeformer oftare innebär lindrigare funktionsnedsättningar. 

Urvalskriterier kan även baseras på det faktum att variationerna är stora mellan län 

och kommuner när det gäller omfattningen på beslut om insats(er) enligt LSS. 

Stockholms län hade de lägsta andelarna – 0,54 procent av befolkningen hade LSS-

insatser, och Västerbottens län och Jämtlands län de högsta andelarna – 0,90 

procent. För riket var andelen 0,67 procent.  

Urvalsförfarandet kan göras även utifrån olika registerdata. Personer som har 

insatser enligt LSS är förhållandevis lätta att hitta genom registret över insatser 

enligt LSS och genom olika biståndshandläggare på kommunionernas olika 

förvaltningar. Samtidigt är det många personer med lindrig utvecklingsstörning som 

istället för LSS-insatser har stöd- och hjälp från andra trygghets- och välfärdssystem, 

exempelvis ersättningar från Försäkringskassan eller att de är inskrivna som 

arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. I sådana fall är personer med utvecklings-

störning inte självklart enkelt att identifiera. Inför en hälsomätning är det alltså 

viktigt att vara medveten om att befintliga (register-) data baseras på ett antal olika 

kriterier för stödberättigande, vilket innebär att flera operativa definitioner av 

utvecklingsstörning kan bli aktuella i urvalsprocessen. Nedan beskrivs kortfattat 

olika vägar att gå för att komma i kontakt med undersökningspersonerna.  

Socialstyrelsens hälsodataregister och socialtjänstregister 

Socialstyrelsen förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa 

utvecklingen i hälso- och sjukvården. I förhållande till en folkhälsomätning hos 

personer med utvecklingsstörning kan både hälsodataregistret och socialtjänst-

registret bli viktiga. Hälsodataregistret rymmer bland annat följande delregister som 

kan vara underlag för analys av hälsan för målgruppen på aggregerad nivå: 

cancerregistret, medicinska registret, tandhälsoregistret och kommunal hälso- och 

sjukvård till äldre och personer med funktionsnedsättningar. I socialtjänstregistret är 

antagligen insatser enligt LSS och socialtjänstinsatser till äldre och personer med 

funktionsnedsättningar de viktigaste. När man beställer statistik och register-

sökningar är det viktigt att ange kohort och tidsperiod och eftersom de använder 

ICD-10 (se tidigare i denna förstudie) är det framför allt koderna F 70–F79 (kapitel 

5) som skulle bli aktuella vid en folkhälsomätning. Utifrån dessa koder är det 
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möjligt att ansöka om registerdata och korsköra statistiken mot andra 

befolkningsgrupper.  

Registret över insatser enligt LSS 

Många personer med utvecklingsstörning har stöd enligt lagen om stöd och service – 

LSS. De registreras därför i registret över insatser enligt LSS. Utifrån registret är det 

möjligt göra urval utifrån ålder, personkrets och geografisk fördelning. I 

Socialstyrelsens rapportering, Sveriges officiella statistik. Socialtjänst. Personer med 

funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2011, redovisas statistik över personer 

med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). 

Statistiken över insatser enligt LSS (exklusive råd och stöd) utgår från uppgifter på 

personnummernivå och statistiken över råd och stöd utgår från mängddata. Mot 

denna bakgrund går det alltså inte att uttala sig om hur många personer som totalt 

har insatser enligt LSS. 2011 uppgick antalet LSS-insatser till drygt 111 700. Cirka 

98 600 insatser gällde personer som tillhörde personkrets 1 (88 %) – det vill säga 

den urvalsgrupp som är aktuell vid en mätning av hälsan hos personer med 

utvecklingsstörning. För personerna i personkrets I var de vanligaste insatserna 

daglig verksamhet, bostad med särskild service för vuxna samt kontaktperson. 

Utifrån beviljade insatser kan man på kommunal nivå göra vidare sökningar för att 

komma i kontakt med personerna.  

Gymnasiesärskolan  

Ett annat sätt att nå undersökningspersoner är via gymnasiesärskolan som är en 

skolform för elever med utvecklingsstörning som tidigare gått i grundsärskola eller 

träningsskola. Gymnasiesärskolan innehåller ett antal (yrkesförberedande) 

nationella-, specialutformade- och individuella program. Gymnasiesärskolan är 

under förändring. Riksdagen fattade i februari 2012 beslut om ändringar i skollagen 

för gymnasiesärskolan och särvux. Huvuddelen av bestämmelserna ska börja 

tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013. I april 2013 lämnar 

Skolverket förslag till ny läroplan för gymnasiesärskolan till regeringen. I nuvarande 

form är dock gymnasiesärskolan en skolform som vänder sig till elever mellan  

16–21 år, vilket innebär att de åldersmässigt ligger inom ramen för hälsomätningens 

urvalskriterium. Enligt Skolverkets statistik gick 9 034 personer i gymnasiesärskolan 

under läsåret 2011/2012.   

Arbetsförmedlingen 

För många personer med lindrig utvecklingsstörning är arbete och arbetsliv ett mål 

efter avslutade studier, vilket innebär att vissa inte finns med i registret över insatser 

enligt LSS. Insatser som daglig verksamhet eller gruppbostäder är helt enkelt inte 

aktuella. Särskilt de som gått gymnasiesärskolan kan vara anmälda som 

arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.  Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, 

som inte ska förväxlas med SCB:s officiella arbetsmarknadsstatistik, visar löpande 

vecko- och månadsstatistik hämtad ur det operativa förmedlingssystemet vid 

Arbetsförmedlingen. År 2000 ändrades grupperingen av koder för funktionshinder 
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som medför nedsatt arbetsförmåga samtidigt som antalet koder utökades. Enligt 

Arbetsförmedlingens egen avdelning för statistik och prognoser (personlig kontakt, 

januari 2013) får personer med intellektuella funktionsnedsättningar i allmänhet kod 

71, generella inlärningssvårigheter. Enligt interna beräkningar från samma avdelning 

är antalet som registrerade som kod 71 i januari 2013 mellan 15- och 16000 

personer.  

Försäkringskassan  

Personer med utvecklingstörning kan också vara berättigade till olika ersättningar 

och förmåner på Försäkringskassan. De är därmed även registrerade som 

förmånstagare i FK:s egen statistik. Försäkringskassans officiella statistik visar på 

olika ersättningar som finns för att skapa ekonomisk trygghet hos personer med 

funktionsnedsättning. En del av statistiken ingår i Sveriges officiella statistik. För 

personer med utvecklingsstörning kan framför allt assistansersättning (över 20 

timmar/vecka), handikappersättning och vårdbidrag bli aktuellt. FK har inga 

specifika koder för olika förmånstagare som till exempel Arbetsförmedlingen. Det är 

ändå möjligt att genom FK nå personer med utvecklingsstörning för en mätning av 

hälsan. Statistik kan beställas från deras egen statistikavdelning (personlig kontakt, 

januari 2013) utifrån det primära urvalskriteriet – förmån – och därefter utifrån 

diagnosgrupp, det vill säga personer med utvecklingsstörning. Försäkringskassans 

interna statistik (december 2011) visar att antal personer med beviljad 

assistansersättning var 16 047, av vilka 6 146 tillhörde personkrets 1 enligt LSS, då 

alltså personer med utvecklingsstörning ingår.  

Undersökningsmetod 

Personer med utvecklingsstörning betraktas idag som pålitliga informanter och 

auktoriteter i frågor som rör deras egna liv – erfarenheter, känslor, upplevelser, 

åsikter, etc. Däremot är det en pågående diskussion om hur sådan information och 

erfarenheter bäst samlas in. I denna del ges förslag på undersökningsmetod utifrån 

den föreslagna delgruppen. Vidare beskrivs metodologiska utmaningar vid studier 

av personer med utvecklingsstörning. Dessutom ges en rekommendationer om hur 

datainsamlingen kan anpassas till målgruppen.  

Då det finns en önskan om jämförbarhet är förslaget att en anpassad och modifierad 

version av den nationella folkhälsoenkäten används som huvudsakliga datainsam-

lingsmetod.  Att per definition använda alternativa metoder (och i större omfattning 

gå ifrån HLV) bör inte vara ett första val. Det kan dessutom innebära att svaren blir 

svårare att jämföra med resten av befolkningen. Det bör dock vara en viktig princip 

att vara både kreativ och flexibel när det kommer till datainsamlingar från personer 

med utvecklingsstörning. Därför kan det bli aktuellt – och vara befogat – att använda 

alternativa metoder, i de fall man bedömer att föreligger svårigheter för informanter 

att besvara en anpassad enkät. Vid sådana tillfällen kan intervjuer vara en lämplig 

alternativ datainsamlingsmetod. HLV kan fortfarande vara en utgångspunkt, även 

om själva genomförandet kräver planering och andra förberedelser. Hur och av vem 

datainsamlingen genomförs påverkar till exempel i vilken mån informanterna 
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uppfattar att de kan vara uppriktiga i sina svar. Osäkerhet och rädsla för 

återverkningar på grund av vissa (kritiska) svar kan påverka i vilken mån de känner 

trygghet att vara uppriktiga i sina svar. Mot bakgrund av detta bör man överväga om 

och på vilket sätt personalgrupper bör medverka i datainsamlingen, som intervjuare 

eller som stöd för den enskilde. Det finns en ojämn fördelning om makt samt en 

asymmetriaspekt som man noggrant bör överväga konsekvenserna av. Vidare kräver 

intervjuer med personer med utvecklingsstörning mer tid och tålamod än intervjuer i 

allmänhet. Vidare bör man, för att undvika snedvridning i svaren (tendensen att 

svara jakande, alternativt välja sista alternativet), formulera frågor som inte 

automatiskt utlöser ett ja- eller nej-svar. Slutligen behöver man ta ställning till om 

och på vilket sätt företrädare kan – och bör – användas. Stategin med företrädare är 

omtvistad. Kerr, m.fl. (2003) visar på mätproblem till följd av en benägenhet hos 

företrädare att underrapportera svårigheter och negativa erfarenheter. Om det blir 

aktuellt med intervjuer bör möjligen en fråga inkluderas som rör vem (om någon) 

som hjälpt under intervjun – till exempel anhörig, god man, förvaltare, 

kontaktperson, ledsagare, personal eller annan. Det skapar förutsättningar att 

analysera om resultatet i någon riktning påverkats utifrån kategori av företrädare. 

Förstudien föreslår alltså en modifierad version av den nationella folkhälsoenkäten 

används som huvudsakliga datainsamlingsmetod. Däremot behöver antalet frågor 

reduceras (enkäten innehåller ett 70-tal frågor) för att anpassas till målgruppen. Vid 

en sådan anpassningsprocess kan det vara betydelsefullt att reflektera över vilka 

frågor som fordrar att enskilda individer lämnar svar och när det kan vara motiverat 

att söka information och svar på annat håll – genom registerdata eller annan 

dokumentation eller möjligen via närstående till individen. Det skapar förutsätt-

ningar att enbart fokusera på personernas upplevelser ifråga om hälsa, levnadsvanor 

och livskvalitet. Frågor av strukturell art som rör kontextuella omständigheter – 

inkomst/ersättningar/bidrag, boendeform, arbete och sysselsättning, vårdkontakter, 

läkemedelshantering, etc. – kan besvaras genom befintlig dokumentation eller av 

närstående, anhöriga eller diverse personalgrupper. Frågor som rör egna upplevelser 

och erfarenheter – självrapporterad fysisk och psykisk hälsa, trygghet, sociala 

relationer, etc.) – bör i således vara prioriterade i mätningen. Enkätfrågorna behöver 

alltså reduceras samtidigt som enkäten också bör kompletteras med frågor som 

fångar upp den specifika samhälleliga situation som många personer med 

utvecklingsstörning trots allt befinner sig i. Det rör bland annat målgruppens relation 

till skola, arbetsmarknad och välfärdsstat. För att kunna göra adekvata avgränsningar 

kan inspiration hämnats från den forskning och de internationella utvecklingsprojekt 

som bedrivs och som på olika sätt försöker identifiera indikatorer för hälsa specifikt 

för personer med utvecklingsstörning.  

Definiera frågeområden utifrån indikatorer för hälsa 

En modifierad folkhälsoenkät kan – och bör – kompletteras med frågor som fångar 

upp den särskilda situation och samhälleliga position som många personer med 

utvecklingsstörning har. Genom att identifiera mätbara indikatorer för hälsa och 

livskvalitet hos målgruppen – och infoga dem i enkäten – är resultaten dessutom 

möjliga att jämföra med internationella studier om hälsa och utvecklingsstörning. 
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Vad är då egentligen hälsoindiktatorer och vilka indikatorer för hälsa pekar man på i 

forskning och kartläggningar? WHO (2002) definierar hälsoindiktatorer på följande 

sätt: 

”…a variable, applicable to a health or health-related situation, with 

characteristics of quality, quantity and time used to measure, directly or 

indirectly, changes in a situation and to appreciate the progress made in 

addressing it. It also provides a basis for developing adequate plans for 

improvement.” 

Nedan ges en kortare beskrivning av projekt som kan vara användbara vid 

genomförandet av en planerad hälsomätning. De indikatorer som redovisar har, när 

det varit påkallat och i den mån det varit möjligt, anpassats till svenska förhållanden. 

En amerikansk grupp som arbetar med hälsa och utvecklingsstörning, National 

Center on Birth Defects and Developmental Disabilities (NCBDDD) Health 

Surveillance Work Group (2009), har identifierat följande hälsoindikatorer för 

gruppen personer med utvecklingstörning: 

 Hälsa och delaktighet: hälsostatus, kroniska tillstång, deltagande i 

meningsfulla aktiviteter och socialisation, livskvalitet 

 Hälso- och sjukvård och hälsopromotion: tillgång till och kvalitet i vård- 

och omsorg, utformningen av vård- och omsorg 

 Sekundära tillstånd: indikatorer särskilt angelägna för personer med 

utvecklingsstörning såsom under- eller övermedikalisering, tillgång till 

företrädare, kommunikationsstöd, syn- och hörseltest och diverse tillstånd 

på grund av utvecklingsstörningen 

 Demografiska variabler: ras/etnicitet, ålder, kön, etiologi av 

utvecklingsstörning, boendeform 

I Europa är möjligen det mest ambitiösa projektet för att identifiera och jämföra 

hälsan för personer med utvecklingsstörning det så kallade Pomonaprojektet. 

Pomona syftade till att identifiera hälsoindikatorer för personer med utvecklings-

störning. Totalt medverkade 14 EU-länder i projektet (inte Sverige). Samma 

mätmetoder användes och totalt närmare 1300 personer med utvecklingsstörning 

intervjuades. Projektet syftade till att öka förståelsen för hälsan hos gruppen och 

med hälsoindikatorerna som utgångspunkt, underlätta planering, uppföljning och 

utvärdering av diverse hälsoprogram. Nedanstående tabell är en modifierad version 

av Pomonaprojektets identifierade hälsoindiktatorer, dessutom har försök gjorts att 

knyta dem mer tydligt till svenska förhållanden:  
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Tabell 8: Operationalisering av hälsoindikatorer för personer med utvecklings-

störning baserat på fyra huvudkategorier. Modifierad efter EU-projektet Pomona om 

hälsa och utvecklingsstörning från 2008. 

Kategori Hälsoindikator Operationalisering 

   

Demografi 1.1. Prevalens Antal personer med u.s. i en given 
population 

 1.2. Boendeform Föräldrahemmet, egen bostad, 
gruppbostad, sjukhem, annat  

 1.3. Arbete/daglig 
sysselsättning 

Arbete eller sysselsättning samt 
arbetstid (dag/vecka/år) 

 1.4. Inkomst/socio-
ekonomisk ställning 

Årsinkomst från lön, ersättning, 
bidrag, etc. jämfört med minimilön 
hos befolkningen i övrigt 

 1.5. Medellivslängd  Förväntad medellivslängd hos 
personer med. u.s. utifrån ålder 
och grad av funktionshinder 

Hälsostatus 2.1. Epilepsi Antal, behandling, etc. 

 2.2. Tandhälsa Angripna, saknade, lagade tänder 

 2.3. BMI (Body Mass Index) BMI 

 2.4. Psykisk hälsa Antal utifrån standardiserade 
bedömningsinstrument 

 2.5. Sensorisk förmåga Syn- och hörselnedsättning 

 2.6. Mobilitet Gradera förmåga att promenera 
självständigt en viss sträcka 

Hälso-
determinanter  

3.1. Fysisk aktivitet  Antal som motionerar regelbundet 

 3.2. Beteendemässiga 
        störningar 

Antal enligt standardiserade 
bedömningsinstrument 

 3.3. Psykofarmaka  Antal som använt psykofarmaka de 
senaste fyra veckorna 

Hälso- och 
sjukvård 

4.1. Sjukhusvård, kontakt 
        med professionella 

Nätter på sjukhus samt antal 
kontakter med professionella 
under det senaste året  

 4.2. Hälsokontroller  Antal som genomgått 
hälsokontroller det senaste året 

 4.3. Hälsofrämjande 
        insatser 

Kvinnor med u.s. som genomgått 
mammografi under de senaste 3 
åren. Vuxna med u.s. som tagit 
blodtryck de senaste 2 åren eller 
mätt kolesterol de senaste 5 åren 
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Även Rimmer & Hsieh (2011) har utvecklat en modell som kan vara intressant att ta 

i beaktande eftersom den, menar de, skapar förutsättningar för longitudinella 

jämförande studier av hälsa och hälsorisker hos personer med utvecklingsstörning. 

Modellen som är tredelad utgörs av följande indikatorer: Hälsa och funktions-

förmåga: bestående av tre kategorier av frågor, a) hälsostatus (självrapporerad hälsa, 

generell hälsa), b) hälsotillstånd (kolesterol, diabetes, högt blodtryck, tandstatus, 

medicinering, etc.) och c) fysiska funktioner (fall, fysiska förmågor, behov av 

assistans/stöd). Hälsobeteenden: bestående av fem grundläggande kategorier: fysisk 

aktivitet, vikt- och kosthållning, rökning och alkohol, mun- och tandhygien, social 

delaktighet. Sociodemografiska aspekter: frågor om exempelvis ålder, kön, etiologi, 

grad av utvecklingsstörning, boendeform, arbete/sysselsättning. 

Även om olika klassificeringssystem primärt bör betraktas som ett ramverk kan de 

ändå skapa förutsättningar att formulera mätbara indikatorer och frågor. 

Ovanstående exempel pekar på sådana indikatorer som är specifika för personer med 

utvecklingsstörning. De bör naturligtvis mer noggrant anpassas och modifieras till 

svenska förhållanden och i enlighet med hälsomätningens intentioner, men 

sammantaget är de enligt min bedömning passande utgångspunkter vid mätning av 

hälsa, levnadsförhållanden och livskvalitet för personer med utvecklingsstörning. 

Möjligen kan anpassningen och utformningen av mätbarhet ske i nära samarbete 

med en referensgrupp med erfarenhet av att bedöma och granska frågornas och 

indikatorernas relevans.  

Anpassning av den nationella folkhälsoenkäten 

För att personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning, som föreslås som 

urvalsgrupp i denna förstudie, ska kunna förstå och besvara frågor om hälsa behöver 

frågorna förkortas, konkretiseras och anpassas språkligt till målgruppens 

förutsättningar. Antalet frågor bör reducera då uppmärksamhetsproblem är vanliga 

samtidigt som läsningen tar längre tid och är mer påfrestande för personer med 

utvecklingsstörning. Formuleringarna behöver förenklas (utan att innebörden 

ändras) och utformningen av svarsalternativ behöver ändras. Till exempel kan 

antalet skalsteg reduceras och vissa frågor kompletteras med adekvata 

svarsalternativ. Till exempel behöver fråga 64 (”Arbete och sysselsättning”) 

inkludera svarsalternativen ”daglig verksamhet” och fråga 82 (”Hur bor du?”) 

behöver kompletteras med svarsalternativen enskild bostad, servicebostad och 

gruppbostad samt att fråga 83 (”Vem delar du bostad med?”) behöver kompletteras 

med svarsalternativet ”övriga boende”, vilket matchar fråga 82. Dessutom kan olika 

typer av kommunikationsstöd och alternativa presentationsformer bli användbara (se 

kommande avsnitt). Slutligen bör frågor läggas till som tar fasta på målgruppens 

särskilda situation och här kan de indikatorer för hälsa som diskuteras ovan vara 

vägledande.  

Arvidsson (2006) har inom ramen för FUB:s forskningsstiftelse Ala’s verksamhet i 

en kort text beskrivit hur enkäter och frågor till personer med utvecklingsstörning 

kan anpassas och konkretiseras. Hon pekar bland annat på begränsade möjligheter 

till abstrakt tänkande, vilket ur datainsamlingssynpunkt ställer krav på sättet att 
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kommunicera och att ställa frågor som är enkla och konkreta, väl sammanhållna som 

tydlig behandlar ett specifikt tema. Frågor som innehåller siffror eller korta och 

långa tidshorisonter kan vara svåra att förstå, vilket innebär att frågor av typen ”Hur 

mycket…”, ”Hur ofta…” eller ”Sedan när…” bör undvikas. Av samma anledning 

bör även negationer undvikas och istället omformuleras som öppna och mer 

positiva. Utifrån Axelsson (ibid.) ges här ett antal exempel på anpassning av frågor 

som kan vara vägledande över hur mer specifika frågor och frågeställningar i HLV 

kan modifieras och anpassas.  

Instämmandefrågor. Frågor i form av påståenden som individen ska instämma i eller 

inte måste vara tydliga, till exempel: ”Svara ja eller nej på denna fråga: Din 

personal hjälper dig under dagen med ditt arbete” eller ”Svara ja eller nej på 

denna fråga: Vi läser tidningen 8 sidor, för att få veta vad som händer i världen.”  

Värderande frågor om bra och dåligt. Personer med utvecklingsstörning tenderar att 

i större utsträckning än befolkningen i övrigt antingen svara positivt, negativt eller 

välja det senast nämnda alternativet i frågor med flera alternativ. Sådana "skevheter" 

kan begränsas (Cummins, 1997) men förutsätter en rad överväganden. Exempelvis 

bör man vara medveten om att trovärdigheten och giltigheten i svar på frågor av 

värderande karaktär, det vill säga hur man upplever exempelvis tjänster, relationer, 

stödformer och hälsa, i stor utsträckning är påverkas av förväntningar men framför 

allt erfarenheter. Därför kan det vara svårt för personer med utvecklingsstörning att 

avgöra om något är bra eller dåligt. Frågan ”trivs du på ditt arbete” är abstrakt och 

kan vara svår att besvara. Frågor måste formuleras mer konkret: ”Vill du gå till 

arbetet imorgon?”, ”Vill du vara på ditt arbete varje dag?” eller ”Är du glad när 

du är på arbetet?” 

Svarsalternativ. Många undersökningar (och kanske i synnerhet enkäter) har många 

skalnivåer eller svarsalternativ – till exempel mycket bra, bra, inte så bra, ganska 

dåligt, dåligt och mycket dåligt. Dessa kan vara svåra för personer med utvecklings-

störning att förhålla sig till. En sammantagen bedömning av forskningslitteraturen är 

att tre (3) verkar vara ett lämpligt antal skalsteg eller svarsalternativ. Ännu lättare är 

enbart två alternativ – exempelvis ”bra” eller ”dåligt”.  

Frågor om tid. Tidsbegrepp som ”förut”, ”sedan”, eller ”så småningom”, kan vara 

svåra för personer med utvecklingsstörning att förhålla sig till. Svarsalternativen 

måste vara mer konkret formulerade: ”Ska du åka flyg i sommar?”, Åkte du flyg i 

somras?” eller ”Vad gjorde du på lördagarna innan du började spela fotboll?” 

Kommunikationsstöd vid datainsamling 

Vid datainsamlingen kan kommunikationshjälpmedel som alternativ och 

kompletterande kommunikation bli aktuellt. Målet med sådana stödformer är att 

underlätta för en person att kommunicera med andra och lättare förstå det andra vill 

kommunicera tillbaka. En lämplig metod som, utifrån vad jag kan bedöma från 

tidigare datainsamlingar, rönt viss framgång när det gäller att involvera personer 

med utvecklingsstörning som informanter är enkätverktyget Pict-O-Stat. I detta 

enkätverktyg används pictogramsymboler, fotografier och inspelat tal för att 
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presentera och förtydliga frågeställningar och svarsalternativ. Till programmet hör 

ett stort bibliotek med frågor och enkäter som utformats för att vara tillgängliga för 

en så stor målgrupp som möjligt. Idag innehåller Pict-O-Stat anpassade 

frågebibliotek för daglig verksamhet och boenden men det är möjligt att komplettera 

med andra verksamhetsspecifika frågebatterier (personlig kommunikation, 

Neonova). När HLV:s frågor reducerats (och kompletterats), modifierats och 

anpassats till målgruppen är det alltså möjligt att lägga in ett frågebatteri om hälsa, 

livskvalitet och levnadsmönster och sedan använda programvaran för att genomföra 

själva datainsamlingen. Genom metoden kan personer som har svårigheter att läsa 

och ta till sig frågor i en ”vanlig” (icke-brukarorienterad) enkät i större utsträckning 

svara på hur de själva uppfattar specifika frågor. Samtidigt finns möjligheten kvar 

att får stöd och personlig hjälp då personerna kan ta hjälp av en anhörig eller god 

man när en undersökning genomförs. Eftersom personal inte är närvarande (förutsatt 

att personen alls har personalinsatser) är det också lättare att eventuellt komma med 

kritiska synpunkter. Eftersom livskvalitet säkrast definieras ur en subjektiv 

erfarenhet, det vill säga hur människor själva uppfattar sin situation och vad som är 

värdefullt i deras liv, skapar metoden förutsättningar att informanternas egna 

upplevelser och erfarenheter om hälsa och livskvalitet framträder – metoden 

tillvaratar alltså också informanternas självständighet och känsla av kontroll.  

I de fall det blir aktuellt att genomföra intervjuer (som ovan föreslagits som 

alternativ datainsamlingsmetod) finns alternativ till Pict-O-Stat som kan underlätta 

kommunikationen för personer med utvecklingsstörning. En enkel kategorisering av 

dessa metoder är tecken som alternativ kommunikation och diverse grafiska 

alternativ där det förra avser förenklade handtecken (från teckenspråket) tillsammans 

med talat språk medan det andra avser grafiska/visuella/tekniska hjälpmedel – 

grafiskt stöd med fysiska hjälpmedel (Heister-Trygg & Andersson, 2009). Av den 

ansenliga mängd grafiska bild- och symbolsystem och metoder som används i 

anslutning, kan följande system/metoder vara användbara vid intervjuer som 

datainsamlingsmetod: Bliss (grafiska symboler som representerar ord och begrepp), 

Picture Communication System – PCS (bilder som representerar ord och korta 

fraser), Pictogram (stiliserade, enkelt avbildade bilder, vita siluettfigurer framträder 

mot svart bakgrund), Talking Mats (bilder som väljs utifrån ett givet tema används 

för att hjälpa personer att vara delaktiga i det som diskuteras samt ges möjlighet att 

uttrycka sin åsikt, utifrån valda bilder används en visuell skala där personer kan 

värdera innehållet i exempelvis bra – osäker – dåligt). Se även exempel på bildstöd i 

bilaga 2.  

Etiska överväganden  

Att göra datainsamlingar med personer med utvecklingsstörning är en etisk 

utmaning. Även om personer med utvecklingsstörning har både förmåga och vilja att 

dela med sig av sina erfarenheter förutsätter empiriska datainsamlingsmetoder – 

kanske i synnerhet kvalitativa metoder – ett antal viktiga etiska överväganden. 

Etiska riktlinjer som stöd för genomförandet av en framtida hälsomätning är 

vetenskapsrådets riktlinjer för information-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
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nyttjandekrav (www.codex.vr.se) samt Lagen om lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460).  

När det gäller datainsamlingar från personer med utvecklingsstörning aktualiseras 

ett antal etiska spörsmål både innan, under och efter själva datainsamlingen. De 

aktualiserar även frågor om metod och metodproblem både ifråga om själva 

genomförandet men även när det gäller validitet och reliabilitet (Sauer, 2000). Den 

enskilt kanske viktigaste faktorn är att genom hela datainsamlingsperioder vara 

medveten om att utvecklingsstörning innebär en intellektuell funktionsnedsättning 

som ofta leder till ett stort beroende av andra för den dagliga livsföringen. Liksom i 

datainsamlingar mer generellt kommer relationen i en fullskalig hälsomätning att 

vara ojämlik och assymmetrisk. Den som genomför datainsamlingen bör därför vara 

väl förtrogen med funktionsnedsättningens sociala konsekvenser (se även del 2 i 

denna förstudie). Svårigheter man kan stå inför är: individernas bristande språkliga 

förmåga, ja-sägande (att oavsett frågans karaktär svara bekräftande), idyllisering 

(personen ger en bild av verkligheten såsom denne vill att den skall vara) samt en så 

kallade intervjuareffekten (denna effekt finns i alla intervjuer men verkar vara 

särskilt påtaglig när det gäller personer med utvecklingsstörning). En hel del av 

dessa svårigheter kan hanteras om intervjuaren har kunskap om vad utvecklings-

störning innebär, har etablerat en relation med personen innan intervjun, kan 

konkretisera frågorna, använder begåvningshjälpmedel och tekniker som möjliggör 

för individen att förstå vad det är man frågar om (Booth & Booth 1994). Genom att 

vara medveten om bland annat dessa aspekter reducerar man även riskerna att 

enskilda individer upplever sig kränkta som undersökningspersoner.  

En annan etisk problematik av särskild betydelse är informerat samtycke. Informerat 

samtycke består av två delar, information och samtycke. Information ska förmedlas 

till den som medverkar i studien och denne ska även förstå innebörden av detta.  

Inför en studie om hälsan bör information omfatta undersökningens syfte, metod 

samt vilka vinster och möjliga risker som finns med deltagandet. Samtycket handlar 

om att det ska ges frivilligt och att individen också är kapabel till att fatta beslut om 

att samtycka. Inför datainsamlingen måste begriplig information om undersökningen 

presenteras, att man försäkras sig att individerna förstått informationen samt 

försäkra sig om att de ger sitt samtycke frivilligt. Samtycke rymmer även rätten att 

när som helst avbryta sitt deltagande.  

Den tredje och sista etiska aspekten jag vill lyfta som kräver överväganden är hur 

man hanterar att många personer med utvecklingsstörning inte identifierar sig med 

kategorin ”personer med utvecklingsstörning” på grund av potentiella stigmati-

serande effekter. Detta kan påverka både viljan att medverka och inriktningen på de 

svar som avges. I samband med detta är det även angeläget att hantera de 

emotionella konsekvenserna av en datainsamling (jmf Kristiansen, 1999). I de fall 

informanter blir känslomässigt berörda av sin medverkan är det viktigt både att 

förbereda sig för möjligheten att det sker samt utforma strategier för att hantera det 

efter att datainsamlingen är genomförd. En utvecklingsstörning kan medföra 

stigmatiserande effekter för enskilda individer, vilket innebär att deras erfarenheter 

(exempelvis av hälsa och livsvillkor) alltid riskerar att involvera känslor av 

http://www.codex.vr.se/
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avvikelse eller inkompetens i förhållande till normalkulturen (befolkningen i övrigt). 

Vidare kan känslor av tillkortakommanden även uppstå om den som ansvarar för 

datainsamlingen ställer frågor som individen inte förstår. 

Det är alltså förenat med vissa metodiska och forskningsetiska svårigheter att 

involvera personer med utvecklingsstörning i empiriska studier, vilka behöver 

hanteras genom hela datainsamlingsperioden. Svårigheterna, eller ska man kalla 

dem utmaningar, rör bland annat de etiska följderna utifrån valet av metod, 

konsekvenser av att medverka och frågan om informerat samtycke. Utmaningarna är 

just utmaningar som kan hanteras men förutsätter att den eller de personer som 

genomför datainsamlingar utvecklar en viss etisk medvetenhet och ett självkritiskt 

förhållningssätt. Detta skapar förutsättningar att förutsäga vilka etiska frågor som 

kan bli aktuella i olika faser av datainsamlingen. Man kan – och bör – därför fråga 

sig: vilka konsekvenser får metodvalet för undersökningspersonerna? Hur kan dessa 

konsekvenser hanteras? Hur skall frågan om informerat samtycke hanteras? Hur, när 

och på vilket sätt skall information lämnas? Hur skall relationen mellan oss som 

genomför studien och de medverkande se ut?  

Personuppgiftslagen – PuL  

Vilka möjliga hinder kan en folkhälsomätning möta utifrån att det handlar om att 

identifiera personer med utvecklingsstörning i syfte att kartlägga och analysera 

hälsan utifrån ett antal faktorer och indikatorer? Kan personuppgiftslagen, PuL, 

innebära ett hinder? Och i sådana fall, vad innebär det för resultaten och slutsatserna 

av undersökningen? Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte 

att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter 

behandlas. Begreppet behandlas är brett definierat och omfattar insamling, 

registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Lagen bygger i 

hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om 

säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter.  

I arbetet med förstudien har det varit svårt att få någon övergripande bild om och i 

sådana fall hur PuL kan innebära ett hinder vid en större datainsamling av personer 

med utvecklingsstörning. Det vill säga i vilken mån statliga myndigheter (FHI) kan 

ta del av och i någon mening knyta samman olika register som innehåller uppgifter 

om personer med utvecklingsstörning. Generellt kan man säga att det finns 

möjligheter att erhålla statistik om målgruppens från de respektive myndigheter som 

anges som möjliga sökvägar (t.ex. AF, FK, Gy-sär, kommuner). Däremot är det 

(fortfarande) oklart i vilken utsträckning detta också rör individuella uppgifter. En 

generell problematik rör frågan om ifall materialet ska användas till forskning eller 

för andra statistikändamål. Det hänger också samman med om kartläggningen 

primärt intresserar sig för data på individnivå eller om det rör sig om statistik 

primärt på aggregerad nivå (jag har uppfattat att båda formerna av data kan komma 

att bli aktuella i den planerade hälsomätningen). Jag har inte lyckats få några klara 

och entydiga svar, trots många och återkommande samtal med representanter för 

olika myndigheter, när det gäller i vilken mån det kan komma att bli problem i 

enlighet med PuL. Vare sig på SCB, som är en stor statistikinhämtande myndighet 
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eller på andra registerförande myndigheter har man kunnat ge något tydligt besked 

om och i sådana fall hur PuL skulle kunna innebära ett hinder för en studie om 

folkhälsa hos personer med utvecklingsstörning. 

Följande kan man dock konstatera. Myndigheterna jag varit i kontakt med under 

arbetet med förstudien har någon form av registerdata för målgruppen. Däremot är 

det oklart om och i sådana fall hur sådana registerdata kan användas i detta 

sammanhang som inte är forskning – med tanke på PUL.  

Lagstiftningen förefaller också något oklar. Vanligast är att statistikuppgifter 

används i forskningsändamål (detta gäller samtliga myndigheter jag varit i kontakt 

med) och vid sådana fall behandlas etikfrågor i regel i etikprövningsnämnder (SCB 

har dessutom en egen sekretessgranskning). Samtidigt finns det sekretessbrytande 

bestämmelser för utlämning av data till andra myndigheter, vilket innebär 

möjligheter att lämna ut (aggregerade) data för statistikändamål, vilket skulle vara 

fallet i en folkhälsomätning. En sammantagen bedömning är att man inför en 

folkhälsomätning alltså står inför frågan om vilken utsträckning man behöver data 

på individnivå respektive på gruppnivå i aggregerad form där individer 

avidentifierats – det vill säga att ”se” individerna utan att veta vem de är. Vidare 

måste en efterfrågande myndighet – i detta fall FHI – tydligt ange vilket rättsligt 

stöd man åberopar för att ta del av statistiskt material. En beställning måste även 

innehålla specifikt angivna målgrupper, eftersom detta i stor utsträckning avgör 

vilken slags data som överhuvudtaget är möjligt att erhålla. Detta är specifika frågor 

i varje enskilt ärende, vilket åtminstone delvis kan förklara svårigheten för de 

representanter jag varit i kontakt med att ge konkreta svar på möjligheter och 

begränsningar enligt PuL. 

Avslutning  

Syftet med denna förstudie har varit att beskriva förutsättningarna för och 

genomförande av en planerad fullskalig mätning av hälsa, levnadsförmållanden och 

livskvalitet hos personer med utvecklingsstörning. Jag har haft ambitionen att dels 

problematisera själva begreppet hälsa och livskvalitet hos målgruppen som i många 

avseenden har en särskild samhällelig position till följd av sin funktionsnedsättning 

och dels ge mer konkreta förslag och perspektiv på hur en mätning av hälsa, 

levnadsförhållanden och livsvillkor kan genomföras. Beslut och överväganden i en 

fullskalig studie är beroende på ett rad olika sakförhållanden och specifika 

omständigheter, utifrån detta har avsikten också varit peka på att empiriska 

datainsamlingar med personer med utvecklingsstörning alltid förutsätter ett stort 

mått av flexibilitet och kreativitet. Det är alltså en rekommendation att den eller de 

som ansvarar för att genomföra den planerade mätningen av hälsan hos personer 

med utvecklingsstörning har en etisk medvetenhet och självreflekterande 

förhållningssätt men även den kreativitet och flexibilitet som krävs för att 

genomföra en etiskt försvarbar kartläggning där svaren är trovärdiga och resultatet 

tillförlitliga. 
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Bilaga 2: “The Life Satisfaction 

Questionnaire 9”  

Modifierad utifrån Fender, Marsden och Starr (2007) samt Starke, Mikaela (muntlig 

kommunikation januari, 2013). Exempel på bildstöd för datainsamling, exempelet 

avser ”självskattad hälsa” men kan modifieras och användas mer specifikt till frågor 

om hälsa, levnadsmönster och livskvalitet.  

1. Hur upplever du din hälsa nu? Titta på ansiktena nedan och markera i rutan 

under det ansikte som bäst visar hur du känner.  

 

 

2. Hur upplever du ditt boende? Titta på ansiktena nedan och markera i rutan 

under det ansikte som bäst visar hur du känner. 

 

 

3. Hur nöjd är du med ditt liv idag? Titta på ansiktena nedan och markera i 

rutan under det ansikte som bäst visar hur du känner. 

 

 

 

  



 

 

37 

Hur nöjd är du med följande delar av ditt liv?  
 
Markera det ansikte eller den siffra som passar bäst: 1 = mycket dåligt, 7 = mycket 

bra 

 

1.  Mitt liv för mig är 

 

2.  Min yrkes-/ 

sysselsättningssituation är 

 

3.  Min skolsituation är 
 

 

3.  Min ekonomi är 
 

 

4.  Min fritid är 
 

5. Mina kontakter med vänner  

och bekanta är 

 

6.  Mitt familjeliv är 

 

7.  Min parrelation är 

 

8.  Min kroppsliga hälsa är 

 

9.  Min psykiska hälsa är 

 

 


