
 

 

 

 

Institutionen för individ och samhälle 
Socialpedagogiska programmet 
SPO4, Campus 
 
 

 

 

 

 

 

 

Flytta till ett eget hem 

Lindrigt intellektuellt funktionshindrades syn på sitt boende 

 

Mowing to an own home 
People with mild intellectual disability and their vision about their 

accommodation 
 

 

Annelie Andersson            Katarina Nylander 
 

 

 
 
 
 
Examensarbete i Socialt arbete, 15hp 
Handledare: Björn Mårdén 
Examinator: Hans-Erik Hermansson 
Höstterminen: 2007 



 

Förord 
 

Intresset för funktionshindrade har följt oss under en längre tid, och vi är tacksamma för 

möjligheten att få skriva denna uppsats. Det har varit en rolig och intressant resa. 

 

 

Det är bättre att ibland gå vilse 

Än att inte gå alls  

     Börje Brilioth 

 

 

Vi vill tacka Björn Mårdén, vår handledare, för all hjälp under uppsatsarbetet. 

 

Verksamhetsföreträdare har varit en ovärderlig hjälp i kontakt med respondenter,  

Tack för att Ni tog er tid. 

 

Ingela Nylander (Civilingenjör) och Jenny Yngvesson (Fil. Dr.) har lagt ner tid och  

arbete på genomläsning och konstruktiv kritik. Tack! 

 

Familj och vänner har visat stort tålamod när alla samtal på något sätt handlat om 

uppsatsarbetet. 

 

Mest vill vi tacka respondenterna för den generositet Ni visat, Ni har delat med  

Er av tankar och värderingar och utan Er skulle vi inte haft något att skriva.  

Stort TACK! 

 

 

 

December 2007 

Katarina Nylander och Annelie Andersson 

Högskolan Väst, Campus Vänersborg 

 



 

Sammanfattning 

 

Titel: Flytta till ett eget hem, lindrigt intellektuellt funktionshindrades 

syn på sitt boende. 

Författare:  Andersson, Annelie & Nylander, Katarina 

Nivå:  C-uppsats, 15 hp 

Ämne  Socialt arbete 

Program:  Socialpedagogiska programmet, 210 hp 

Institution: Högskolan Väst 

 Institutionen för Individ och samhälle 

Termin: 2007 

Handledare:  Mårdén, Björn 

 

 

 

 

 

Unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och deras tankar om det egna 

hemmet behandlas i detta arbete. En kvalitativ forskningsmetod användes och 

respondenternas tankar kring sitt boende insamlades under intervjuer. De teoretiska begrepp 

som ligger till grund för uppsatsen är normalitet, identitet och livskvalitet då dessa är viktiga 

komponenter för individens positiva upplevelser av sitt hem. Rättigheter för individer med 

funktionshinder finns enligt lag, men de subjektiva upplevelserna och vad individen själv vill 

och känner belyses i detta arbete. Under bearbetningen av materialet framkom vikten av 

respondenternas rätt till självbestämmande, delaktighet och trygghet. En balansgång mellan 

att få den hjälp man har rätt till och behöver, men att ändå ha makten att själv bestämma 

visade sig vara viktigt. De normer och värderingar man har med sig från sin uppväxt kan 

påverka var och hur man vill bo och således vad som gör att ett boende får känslan av ett hem. 
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Young adults with mild intellectual disability and their thoughts about the own home was 

investigated and is described in this thesis.  A qualitative research method was used, and the 

respondents thoughts about where and how to live were gathered through interviews. The 

investigation is based on the theoretical concept of normality, identity and quality of life since 

these aspects are important components of the individual’s positive experiences of their 

homelife. People with disabilities has rights goverened by law, but in this thesis the 

individuals subjective experiences, feelings and wishes are described. The importance of the 

individual’s rights to make their own decisions, feeling of pericipation and personal security 

was found to be important factors for a satisfying living environment. The right balance 

between getting the help you need and want, and still experience the power too make your 

own decisions determines the level of satisfaction. The values and norms from childhood can 

influence what is seen as an optimal living-environment and what makes a home. 
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1. Inledning 
I kapitel ett tar vi upp vad lindrig intellektuell funktionsnedsättning innebär, vilka rättighet 

som finns och varför vi intresserar oss för ämnet. Historiskt material tas upp för att få 

perspektiv på problematiken. Och vad är egentligen ett hem? Problemformulering, syfte och 

frågeställning följer sedan. 

 

I LSS lagstiftningen (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, Sveriges 

lagar, 2005) ser man till individens bästa och till att alla skall ha så jämlika levnadsvillkor 

som möjligt. Genom lagen får individer med funktionshinder andra rättigheter än de förut 

hade, genom att tillhöra en personkrets (se kap. 1.2). Samhällsförändringar har lett till en 

utveckling som gjort att de som idag är unga vuxna växt upp hemma i familjen. Det innebär 

att de har helt andra förväntningar och krav på sitt liv och på sin roll i samhället än vad som 

förut varit möjligt som funktionshindrad. De är medvetna om sina rättigheter, och det har gett 

dem andra utgångslägen när det gäller att flytta till egen bostad. Men det kan finnas hinder, 

eftersom de på grund av sitt funktionshinder befinner sig i ett gränsland, bland annat beroende 

på att det inte är självklart att man vill tillhöra ”gruppen” med funktionshinder även om det 

innebär rättigheter enligt lag. Unga vuxna med lindrigt intellektuellt funktionshinder vill bli 

behandlade som alla andra, men har i vardagen svårt att klara sig utan någon form av stöd 

eller hjälp. Då kan det behövas en bostad där det finns möjligheter till stöd som är individuellt 

anpassad. Hur ser det ut om individen själv får bestämma? Det är en fråga vi ska söka svar på. 

 

1.1 Bakgrund 

Tanken att skriva en uppsats om personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har 

följt oss under en längre tid, eftersom vi båda tidigare har arbetat med den aktuella 

personkretsen och gärna vill fortsätta med det. Det är inte ofta man får möjlighet att höra 

individens egna tankar, och vi tror att det finns ett behov av att göra just det. Även om vi inte 

har möjlighet att ta del av allas tankar, så kan vi få ett mindre urval av upplevelser. Valet att 

skriva om boende grundar sig på att vi menar att man kan se den processen som ett klart och 

tydligt steg in i vuxenlivet. Det är då alla unga människor först får praktisera sina 

värdegrunder, erfarenheter, tankar och idéer. Just lindrigt intellektuellt funktionshindrade 

valdes eftersom vi har ett personligt intresse för målgruppen. Vi tror oss veta att en intervju 

med personer som har ett gravt intellektuellt funktionshinder kräver större erfarenhet och 
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kunskap av intervjuaren, och kanske ger det också mindre utbyte. Individer med lindrigt 

funktionshinder har lättare att uttrycka en framtidsvision och det är precis vad vi söker. 

Grundtanken har varit att ta reda på vad som gör att man mår bra och trivs i sitt hem. Eller vad 

som gör att man inte trivs. Därav begreppen normalisering, identitet och livskvalitet.  

 

1.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

LSS är en rättighetslag. Det innebär att kommunerna har en skyldighet att se till att personer 

som tillhör personkrets enligt lag, erbjuds bostad med särskild service, om personen själv 

ansöker om det.  Särskild service innebär god omvårdnad för unga vuxna och vuxna som är i 

behov av särskilt anpassad bostad (§ 9c). Det betyder att personer med funktionshinder 

erbjuds en bostad som är anpassad efter individuella behov. Ett förtydligande finns ”Målet 

skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra” (se Lag 1993:387 5§, Sveriges 

lagar 2005, s. 2530). Tanken är att individer med funktionshinder skall få jämlikhet i 

levnadsvillkor, det skapar tillgänglighet till samhället och ger möjlighet till upplevd 

delaktighet. Detta ställs i relation med andra som inte har ett funktionshinder, men samhället i 

sin helhet är inte jämlikt, på många plan, alla har inte tillgång till samma arenor så upplevd 

delaktighet kanske är en utopi.  

 

Det är den enskilde individen som aktivt får ansöka om hjälp enligt LSS hos kommunens 

LSS-handläggare. Det kan upplevas som ett stort krav som ställs på den enskilde, speciellt om 

individen inte vill tillhöra personkrets, men ändå är i behov av stöd och hjälp i sin vardag. 

Individen måste tillhöra någon av följande personkretsar för att få rätt till stöd och service 

enligt LSS, det vill säga personer: 

 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppsmässig sjukdom, eller 

3. 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.  

(Sveriges lagar 2005, s.2530) 
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1.3 Definition av funktionshinder 

Hur vi definierar funktionshinder påverkar hur vi ser på individen i samhället. Det finns flera 

olika sätt att kategorisera och definiera funktionshinder, och vilket man än använder så finns 

kritik mot definitionen och synen. Vi har dock valt att ta kontakt med våra respondenter 

genom att kontakta verksamhetsföreträdare, och då använt en administrativ definition 

(Grönvik, 2005). Det innebär att individen själv har sökt bistånd via LSS och har ett 

dokumenterat behov av stöd och hjälp i sin vardag. Det syftar till att få hjälp med 

välfärdsresurser och att de har juridiska rättigheter till att få hjälp med detta. Däremot har inte 

vi tagit del i på vilket sätt och varför bistånd via LSS är sökt, utan valt denna kategorisering 

för att vi ser att behov av stöd och hjälp finns och att individerna har särskilda problem. 

Utbudet på boendemarknaden är mer begränsat än för de som ej är i behov av stöd och hjälp. 

På detta vis blir det till viss del en miljörelativ definition eftersom individen med 

funktionsnedsättning interagerar med omgivande samhälle. Bristerna hos individen visar sig i 

dessa kontakter och funktionshindret märks i en bristande miljö (a.a, 2005). Då vi skriver om 

lindrigt intellektuellt funktionshindrade och de olika situationer och känslor de kan hamna i 

menar vi inte att de är specifika för denna grupp. Alla kan uppleva en känsla av att inte duga, 

maktlöshet när det gäller val av den egna bostaden eller brister i olika situationer som kräver 

extra stöd och hjälp. Men om man har ett funktionshinder är det särskilt viktigt att tänka på de 

olika faktorer som sammanfaller. I sakens natur befinner de sig redan i en beroendesituation 

och kanske har svårt att uttrycka sina känslor så att andra förstår. 

 

WHO:s Världshälsoförsamling har sedan 2001en klassificering, International Classification 

of Functioning, Disability and Health, med förkortningen ICF. Den kan ge en bild av vad 

funktionshindret innebär för individen och hur han/hon kan reagera i olika situationer. Här 

kan man också få information om hjärnans och det centrala nervsystemets funktioner 

(Socialstyrelsen, 2007). Att ha ett funktionshinder innebär att individen upplever ett hinder i 

sitt möte med den omgivande miljön, det kan vara fysiskt eller psykiskt. En 

utvecklingsstörning kan definieras som ett psykologiskt, socialt och administrativt sådant 

hinder. Psykologiskt hinder innebär en intellektuellt  nedsättning och en nedsatt förmåga där 

utvecklingen är låg eller bromsad. En IQ-test (psykosomatisk mätning) visar vilken 

intelligensnivå individen ligger på, och är den under 70 på den skalan klassas det som att man 

har en intellektuell funktionsnedsättning. Detta sätt att mäta funktionshindret är kritiserat 

eftersom det inte tar hänsyn till hela människan och dess omgivande miljö utan enbart som en 
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bilogisk varelse. Det kan också innebära en risk att människor blir behandlade som en 

homogen grupp på grund av diagnosen. Ett intellektuellt funktionshinder kan göra att 

individen har svårt att bli förstådd och att själv förstå i en relation. Han/hon kan ha svårt för 

att bygga upp ömsesidiga och meningsfulla relationer och det innebär svårigheter i samspelet 

med andra. Det sociala hindret innebär att individen inte klarar att leva upp till de krav som 

samhället ställer. Samhället har förväntningar för hur en individ skall bete sig och uppfyller 

man inte dem klassas man som annorlunda. Det administrativa hindret handlar om när 

individen behöver hjälp i sin vardag med exempelvis arbete genom daglig verksamhet 

(Tideman, 2000a).  

 

Lindrig intellektuell funktionsnedsättning innebär att individen har en omvärldsuppfattning på 

samma sätt som varje annan person, men på ett annorlunda plan och att detta är individuellt 

och därför kan variera (angående normalitetsbegreppet, se 3.1). Funktionshindret syns inte 

alltid utanpå och just det kan innebära problem i kontakt med omgivningen då personen 

kanske inte beter sig som det förväntas. I boendesituationen kan det då uppstå konflikter med 

grannar. Individen kan även behöva hjälp och stöttning i de vardagliga göromålen men 

behovet kan här ändras över tid och är inte beständigt. Hur och vad man behöver ha hjälp med 

är också individuellt och några individer ligger nära det vi kallar normala. Det kan innebära 

att de inte vill ha hjälp från myndigheter och lever sitt liv på sina egna villkor och inte som 

samhället anser vara det bästa. Men det finns de som vill tillhöra gruppen funktionshindrade 

och känner sig trygga med det (Olin & Ringsby Jansson 2006). 

 

Hur man har sett på funktionshindrade har förändrats över tid. En äldre syn var att den 

utvecklingsstörde inte var riktigt mänsklig utan en blandning mellan människa och djur – en 

mer primitiv varelse – och vården var riktad mot att bevaka, städa och ge mat. Sedan såg man 

det som en psykisk sjukdom och vården fick en medicinsk modell. Vårdarnas syn på sig 

själva och vårdtagaren var ”vi friska och ni sjuka”. En ganska vanlig inställning blev sedan att 

tycka synd om personen, och att personen inte förstår för det är ett barn som inte växer. Det 

blev en vård som kunde bli överbeskyddande och utan krav. Nästa förändring i synsätt 

innebar att samhället såg på den utvecklingsstörde som en person som kunde utvecklas och 

handikappet kompenseras genom undervisning och tekniska hjälpmedel. Istället för kravet på 

träning att klara mer, har nu en vidareutveckling skett och alla har rätt att vara som de är. Det 

ser vi som ett vidare perspektiv, där man inte bara ser till färdigheter utan till hela personen 

(Söder, 2006). För att kunna definiera våra respondenter som lindrigt intellektuellt 
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funktionshindrade måste vi veta vad ett funktionshinder är. Det finns stora skillnader i 

funktionsnedsättning, men det gemensamma är en nedsättning i begåvningsutveckling. För att 

bedöma den intellektuella förmågan hos en individ skall man väga samman psykologiska, 

sociala och pedagogiska funktioner.  

 

1.4 Historik kring funktionshinder och boende 

Boendeformerna har förändrats över tid beroende på hur man har betraktat funktionshindrade. 

Sveriges första ”idiotanstalt” var Johannesberg i Mariestad 1875, där intagna fick hjälp av 

staten med ekonomiskt bistånd. Den första statliga anstalten byggdes sedan 1922 i Lund, men 

det skapades även skolor för barn som bodde kvar hos sina föräldrar eftersom det var billigare 

än internaten där alla bodde tillsammans. Familjehem var vanliga fram till 1970-talet, där fick 

man bo och arbeta i någons hem. Det ansågs särskilt bra om hemmet låg långt från städernas 

farligheter. Under andra hälften av 1960-talet började skolhemmen läggas ner och särskolorna 

ökade i antal, det gjorde att eleverna kunde bo kvar hemma hos sina föräldrar. Det börjar 

pratas om normaliseringsprincipen och social träning och man påbörjar avvecklingen av 

anstalterna. Sjukhus för asociala fanns kvar för de som ansågs vara svårskötta och obildbara. 

Inte förrän i slutet av 60-talet ansåg man att vårdhem inte är någon bra uppväxtmiljö, men 

trots det fanns 1981 fortfarande 500 platser på Karlslund och duschning skedde enligt 

löpandeband. 1976 kom beslut om nedläggning av institutioner, men det tog 10 år innan alla 

hade flyttat ut (Grunewald, 1997).  

 

En vanlig boendeform om man är i behov av stöd och hjälp är en gruppbostad. Gruppbostäder 

kan ses som små institutioner där servicen redan finns innan personen flyttar in – till skillnad 

från en egen bostad som personen ordnat själv eller med hjälp av kommunen - där personen 

begär den hjälp denne anser sig behöver. Har man en sådan egen bostad har man inte rätt till 

insatser enligt LSS § 9b som handlar om fritidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter. Eget 

boende kan innebära en risk för personer med denna typ av funktionshinder, eftersom de kan 

bli passiva och isolerade. Ensamheten och en fritid utan innehåll kan medföra att de far illa 

(Grunewald, 2006, Ringsby Jansson, 2000). 
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1.5 Ett hem 

Ett hem kan förknippas med ett eget hem och något som är stadigvarande, men kan också 

påminna om historiska anstalter och olika vårdinrättningar vilket innebär stora skillnader för 

individen. Man är i sitt hem medan man är på en gruppbostad (Andersson, 2005). Vad ett hem 

är har lika många definitioner som vi är antalet människor på jorden, vad det är som gör det 

till ett hem kan variera eftersom det handlar om en subjektiv upplevelse. En del menar att det 

är sakerna i hemmet, andra tala om själva känslan. Några tankegångar är mer riktade åt själva 

ägandeformen på boendet som bostadsrätt, hyresrätt eller eget hus. Hemmets arkitektur och 

kuriosa kan också ge information om vad vi uppfattar som ett hem. Vi ger här exempel på tre 

olika boendeformer där individen erbjuds extra stöttning i vardagen, som är vanligt 

förkommande i svenska kommuner idag:  

 

1. Gruppboende är ofta en enplans huskropp, där den boende har en lägenhet i 

direktanslutning till gemensamhetslokaler och personalutrymmen. Det är vanligtvis 

beläget i ett villaområde med tillhörande trädgård nära natur.  

2. Satellitboende eller Trapphusboende som ofta är en centralt belägen 

flervåningsbyggnad där individen bor i egen lägenhet i närhet med en ”baslägenhet” 

där det finns personal tillgänglig när individen är i behov av det. Individen bestämmer 

själv över sin lägenhet och hur mycket stöd han/hon vill ha.  

3. Det tredje alternativet innebär att individen bor i eget boende som kan vara beläget i 

flervåningshus, enplans eller eget hus. Individen har kontakt med personal som utgår 

ifrån en lägenhet som inte ligger i anslutning till bostaden. Personalens 

”boendestödjare” hjälper individen efter behov i vardagen och storleken på insatserna 

kan variera från någon timma i månaden till stöd nästan hela dygnet.  

 

Alla tre boendeformerna kan innebära olika former av trygghet, men de två senare 

alternativen kan ses som ett mera självständigt boende i förhållande till den första (Andersson, 

2005). Egen lägenhet kan betyda mycket för självförtroendet, även om många uttrycker att 

ensamheten kan bli stor. Att flytta till sin första egna bostad är ett markant steg in i 

vuxenvärlden och kanske är det här man första gången kan stänga sin egen dörr och själv 

bestämma vem man vill släppa in och när. Men vad händer om ingen frågar efter en? Den 

tidigare bostaden kanske ligger långt bort och de kontakter man tidigare hade kanske inte hör 

av sig lika ofta. Då kan en känsla av ensamhet och övergivenhet infinna sig, och det egna 
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boendet kan verka isolerande. Det är ett problem som många människor står inför i dagens 

samhälle, men det finns en risk att personer med intellektuellt funktionshinder kan uppleva 

samhällets vilja att ”hjälpa” som inskränkningar i självbestämmande och integritet (Falch, 

Möller, 2004). 

1.6 Problemformulering 

Unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har idag flera val när det gäller ett 

eget boende. De har krav och önskemål som andra unga vuxna som flyttar hemifrån, men lite 

andra behov för att kunna klara sin vardag. Åldern är av stor betydelse eftersom det är då som 

unga väljer att flytta hemifrån, den frigörelseprocessen kan innebära ett stärkt självförtroende 

men ställer också stora krav på individen. Att själv få planera och påverka sitt hem är viktig 

för alla människor då det kan skapa en positiv syn på den egna identiteten och upplevd 

livskvalitet i boendet. Vi undrar vilka tankar som finns hos dagens unga vuxna med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning.  

1.7 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad unga vuxna (18-27 år) med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning har för tankar kring ett eget boende.   

 

1.8 Frågeställningar 

”Vilka tankar och visioner har unga vuxna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

kring sitt boende?” 

”Hur påverkar boendet känslan av livskvalitet, vad vill individen bestämma över vad gäller 

boende, och hur upplever de sin möjlighet i dag?” 

 

2. Metod 
Kapitel två handlar om vilka metodiska val vi har gjort och vilka tillvägagångssätt vi har 

använt. Våra val kan ha påverkat studien, om genomförandet varit annorlunda hade resultatet 

blivit något annat. De etiska aspekterna är av stor vikt och vi har fått göra många 

överväganden, de behandlas också. Vi tar även upp hur intervjuerna genomförts och hur vi 

upplevde samtalen. 
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2.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Studien är byggd på en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer med enskilda respondenter 

fungerar som grund för en senare analys av materialet. Syftet med intervjun var att få ta del av 

respondentens egna tankar, värderingar och åsikter kring det egna boendet. Frågorna 

formulerades på ett sätt som fick respondenten att vilja utveckla tankar runt dessa när de 

svarade (Angelöw & Jonsson, 2000). När respondenten får frågorna kan det hända att de 

ibland flyter från ämnet, men tankeflykten kan fungera som ett spelrum för respondenten, i en 

kvalitativ studie kan det vara just det som skapar spänning i svaren (Bryman, 1997). Man kan 

använda sig av avvikelser som en sorts kunskapskälla där material som är nytt och spännande 

kan komma fram, och kanske vill respondenten berätta något viktigt.  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden innebär också svårigheter i form av utökat spelrum för en 

större mängd information för intervjuaren att arbeta med, samtidigt som arbetet handlar om att 

tyda andra människors subjektiva upplevelser av verkligheten (Krag Jacobsen, 1993). 

Intervjuer klassificeras efter struktureringsgrad, från fast strukturerade till det minst 

strukturerade som kan kallas terapeutiska. Vi har valt lös form av intervju, som mer liknar ett 

samtal. För att lämna plats för spontanitet, reflektion och fördjupning, även om vi som 

intervjuare styrde genom att vi använde en intervjuguide.  

 

Vi förstår kvalitativ forskning som att vi studerar saken i dess naturliga miljö och sedan 

försöker göra den begriplig genom att tolka den utifrån den berättelse vi får (Ryen, 2004). I 

arbetsgången med intervjun finns flera filtreringar. Respondenten väljer vad den skall säga 

och mottagaren tar emot svaret. Forskaren väljer sedan material till sitt arbete och läsaren tar 

till sig texten. Tolkning av andra människors subjektiva upplevelser är alltid svårt att återge, 

eftersom tolkningen påverkas av de individuella erfarenheter, normer och värderingar man har 

med sig.   

 

Den kvantitativa metoden passade ej för vår undersökning, eftersom syftet var att ta reda på 

subjektiva upplevelser. Kvantitativ forskningsmetod är bättre när man ska jämföra och mäta 

”hårda” data eftersom den är mer statisk (Bryman, 1997). I den strukturerade form som 

kvantitativ forskning är, blir forskaren mer utanför och fungerar mer som beredande. 
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2.2 Validitet och reliabilitet 

Antalet respondenter och hur många gånger vi träffas påverkar resultatet, men det viktiga är 

inte antalet intervjuer utan den information som materialet ger oss för en senare analys (Ryen, 

2004). Att vår forskning skulle kunna upprepas med samma resultat tror vi inte efter som 

svaren är baserade på individers subjektiva upplevelser. Men de beskriver en miljö som kan 

ge läsaren tillräcklig information för att bedöma om resultatet kan användas för att tolka andra 

miljöer. Respondenterna bor i eller strax utanför en medelstor och mindre stad och det 

påverkar säkerligen resultatet, som kanske skulle se annorlunda ut om vi valt att genomföra 

undersökningen i en storstad. Vi anser att undersökningen har validitet eftersom vi har 

dokumenterat data, metoder och resultat och konfirmerbarhet då vi reflekterat över hur arbetet 

utförts.  

 

2.3 Urval och avgränsningar 

Respondenterna är personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 18-27 år. 

Åldern är viktig eftersom det handlar om unga som är på väg in i vuxenvärlden och ett steg i 

den frigörelsen det kan vara att flytta hemifrån. För att finna respondenter skickade vi ut 

förfrågningar till verksamhetsföreträdare i två kommuner, där vi genom tidigare 

arbetserfarenheter hade ett inarbetat kontaktnät. Efter två bortfall fick vi slutligen kontakt med 

tre respondenter vilket vi ansåg vara otillräckligt. Vi valde därför att kontakta 

verksamhetsföreträdare i ytterligare en kommun. Intervjuerna är således genomförda i tre 

kommuner som är valda i förhållande till egna omständigheter eftersom vi är bosatta i dess 

närhet. Vi poängterar att syftet med studien inte har varit att jämföra kommuner, utan att de 

valts av ovanstående orsaker och att siktet har varit inställt på att få den enskildes tankar, 

visioner och åsikter kring ämnet.  

 

Antalet respondenter begränsades till fem eftersom kvalitativa intervjuer kan ge en stor 

mängd information, den skall behandlas i flera steg och vi har begränsad tid för uppsatsen 

(Krag Jacobsen, 1993). Tre av respondenterna var män och två kvinnor, ingen jämförelse 

mellan könen förekommer då talen är för små, utan fokus ligger på de enskilda individernas 

upplevelser. Två av respondenterna bor fortfarande hemma hos föräldrarna men är på väg att 

flytta hemifrån. De tre andra har redan egen lägenhet i ett Trapphusboende/Satellitboende (se 

kap. 1.5). En av dem har tidigare haft ett eget boende men har upplevt ett större behov av stöd 
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i vardagen och därför flyttat.  En av respondenterna bor i villa medan de andra bor i lägenhet, 

men flera av dem har erfarenhet av att bo i villa (på landet eller i stan). Bortfallet på två 

personer påverkar resultatet eftersom vi inte vet varför de valde att inte vara med i studien. 

Deras berättelser kunde ha gett oss en annan syn på ett hem, som vi nu inte får till oss. 

 

2.4 Tillvägagångssätt och genomförande av intervjuerna  

Vi valde att göra en provintervju innan vi träffade respondenterna. Denna intervju skedde i 

intervjuarens hem en kväll, eftersom den intervjuade själv valde det. Frågorna prövades och 

samtalet spelades in på MP3 spelare. Vissa frågor var svåra att ställa eftersom intervjuaren 

och den intervjuade känner till varandra lite. Det innebar att en viss förkunskap fanns även 

hos intervjuaren. Efter intervjun fick den intervjuade frågan om vilka frågor som var lätta eller 

svåra att svara på och om det fanns några oklarheter. Samtalet tog ca 1 timma. Viss redigering 

av frågorna gjordes då inspelningen lyssnades igenom och med hjälp av de kommentarer den 

intervjuade hade gett om frågornas formuleringar. Att samtalet spelades in på MP3 spelare 

påverkade inte samtalet, enligt den intervjuade själv. Informationen vi fick genom denna 

intervju tas ej med i det empiriska materialet utan intervjun var bara till för att pröva frågorna. 

 

Maktfördelningen i intervjusituationen är ojämn och speciellt gäller detta där det handlar om 

intervjuer med personer med intellektuella funktionshinder (Krag Jacobsen, 1993). För att 

minska denna ojämna maktfördelning valde vi att dela upp intervjuerna till tre var, varav en 

var provintervju, så att vi ensamma skulle möta våra respektive respondenter. Vi hoppas att 

det innebar en mer avslappnad stämning vid de intervjutillfällen som gjordes. Detta innebar 

att vi gick miste om att båda fick uppleva intervjuerna på plats, och en av oss endast indirekt 

fick uppleva samtalen genom bandinspelningen. Intervjuerna genomfördes på platser som 

respondenterna valt, detta för att vi ansåg att respondenterna skulle känna sig bekvämare i en 

miljö som de själva utsett. Det samma gäller den avtalade tiden då intervjuerna genomfördes, 

den bestämdes av respondenterna eller i några fall enligt gemensamma överenskommelser. 

Det kommer sig av att respondenterna dagtid har arbete, praktik eller skola och fritiden 

upptagen med sysselsättningar och vänner. Två av intervjuerna skedde i respondenternas hem, 

en i en lokal på arbetsplatsen och två i den s.k. baslägenheten kopplad till 

Trapphusboende/Satellitbostad (se kap. 1.5). En respondent valde att två familjemedlemmar 

skulle vara med vid intervjun, och vid två andra intervjuer fanns personal med. Hur det 

påverkar svaren vet vi inte. Det kan ha haft betydelse både för att respondenten kände sig 
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tryggare i intervjusituationen, men det kan samtidigt också ha varit hämmande eftersom denne 

kanske inte ville säga något som inte redan var bekant för den närvarande. Vi fick även till 

viss del höra övriga familjemedlemmars tankar kring en framtida flytt för respondenten till 

eget hem.  

 

Intervjuguide (se bilaga 1) användes för att alla informanterna skall få tillgång till samma 

frågor och därmed likartade teman vid intervjutillfället. Sedan varierade underfrågor beroende 

på respondentens svar och att vi är två olika personer som genomförde intervjuerna. Vår 

intension var att hålla oss till huvudfrågorna men samtalet kunde ändå ta olika vändningar 

beroende på respondentens val av information. Eftersom det handlar om kvalitativa intervjuer 

så kan själva miljön spela stor roll för resultatet av samtalet. Varje intervju varade mellan 30 

minuter och drygt en timma. Vid själva intervjun pratade vi först om vardagliga ting för att 

lätta upp den situation som kan upplevas jobbig. Sedan startade vi med biografiska frågor så 

som kön, ålder familj osv. I huvudfasen presenterade vi ämnet och lät respondenten prata fritt. 

För att komma djupare i ämnen ställde vi följdfrågor, respondenten kunde då fortsätta berätta 

och därmed ge oss mer information av intresse. I den avslutande fasen kopplade vi tillbaka så 

att respondenten fick möjlighet att komplettera och förtydliga om denne så ville 

 

2.5 Upplevelser av samtalen 

Variationen på samtalen har varit stor och det beror som sagt på att det är kvalitativa 

intervjuer med enskilda individer. Vi har noterat att det påverkar var intervjun genomförs, och 

om det finns andra som hör intervjun som kan komma med kommentarer. Respondenternas 

upplevelser och tankar påverkas även av hur de vuxit upp, om de redan har flyttat hemifrån 

eller fortfarande bor med sina föräldrar. Vi har blivit väl mottagna och efter samtalen har vi 

fått spontan positiv respons och respondenterna uttrycker att det varit roligt att få svara på 

frågor och uttrycka sina egna tankar. Vi uppfattade det som att respondenterna kände sig 

utvalda och att de gladde sig åt just deras information var av vikt för oss.  

 

Det som respondenten väljer att berätta för oss är viktig för han/hon, och således påverkar 

tidigare upplevelser vad som han/hon tycker är viktigt i fråga om boende, livskvalitet och 

identitet. Att intervjua personer med intellektuellt funktionshinder ställer stora krav på 

frågornas utformning och själva intervjutekniken hos intervjuare (Ryen, 2004). I intervjun har 

det hänt att respondenten sökt bekräftelse från intervjuaren, det kan bero på osäkerhet kring 
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rätten att ha egna tankarna, drömmar och visioner (Falch & Möller, 1996). Men det kan också 

tyda på ett vanligt beteende för alla människor som blir intervjuade, och kan orsakas av 

nervositet och osäkerhet på om intervjuaren lyssnar. 

 

2.6 Etiska aspekter 

I den här typen av ärende är respondenternas anonymitet speciellt viktig, eftersom personer 

med intellektuellt funktionshinder är en utsatt grupp. För att säkerställa denna har vi valt att 

inte namnge respondenter eller kommuner. Det omöjliggör att spåra källa till informationen. 

Vi upplyste respondenterna om deras rättigheter angående anonymitet och deras valmöjlighet 

att avbryta intervjun eller att inte svara på frågor genom ett informerat samtycke (se bilaga 2). 

Det är av stor betydelse att intervjuaren ger tydlig information till respondenten om varför 

intervjun görs och vad medverkan innebär för slutprodukten (Carlsson, 1991). Det kan vara 

svårt och kräver mycket av intervjuaren att intervjua individer som redan upplever att de 

befinner sig i en underlägsen position. Det handlar om olika maktpositioner och att man som 

intervjuare är medveten om problemet från början till slut. Tekniska hjälpmedel så som 

bandinspelning kan upplevas som hämmande i intervjusituationen för respondenten men kan 

vara nödvändig för forskarens arbete. Återigen gäller det att ge tydlig information till 

respondenten om hur inspelningarna skall användas samt vilka som kommer att få tillgång till 

dem (Krag Jacobsen, 1993). Hur frågorna är formulerade och på vilket sätt de ställs kan vara 

rent avgörande för vilket svar man får av respondenten. Det är viktigt att man använder ett 

språk som båda parter förstår och att frågorna upplevs som relevanta och möjliga att besvara. 

En annan faktor som kan vara avgörande för resultatet av intervjun är miljön, i 

intervjusituationer är respondentens upplevelser en viktig del i processen och det är därför bra 

om han/hon känner sig bekväm med platsen för själva intervjun. Egna tankar, värderingar och 

erfarenheter påverkar intervjuerna och respondenterna, det kan upplevas som besvärligt ur 

etisk synpunkt. Men en viktig del för att motverka problem är att man är medveten om det. 

 

2.7 Källkritik 

Respondenterna är en av våra viktigaste källor i uppsatsen, eftersom syftet var att ta reda på 

deras tankar och visioner kring sitt eget boende.. Som vi tidigare skrivit har vi själva inte valt 

de specifika respondenterna, men vi har valt orterna de bor i, och verksamhetsföreträdare har 

hjälp oss med kontakter. Valet av orter och storleken på dessa kan ha påverkat, men vilken 
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betydelse det haft på resultatet vet vi inte eftersom vi inte gjort en liknande undersökning i 

storstad. Om vi träffat respondenterna vid fler tillfällen och byggt relationer kanske bilderna 

blivit mer nyanserade. Eftersom respondenterna väljer informationen de vill delge oss eller ej, 

vet vi inte vilken information vi gick miste om. Ingen individ lämnar hela berättelse utan 

väljer vad han/hon vill dela med sig av.  

 

Vi har valt begreppen normalitet, identitet och livskvalitet eftersom alla tre har en stark 

koppling till den enskilde individens liv. Litteratur är vald efter begreppen, och i de fall vi haft 

möjlighet till det har vi sökt efter grundförfattaren. Det finns fler faktorer som påverkar en 

människas liv, men vi har valt att begränsa oss till dessa tre. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I kapitel tre tar vi upp de relevanta begrepp vi hänvisar till i vår studie. Först väljer vi att ta 

upp olika tankar kring normalitet och vad det betyder på individnivå. Sedan presenteras 

begreppet identitet och hur samhället har möjlighet att påverkar dem negativt och positivt. Till 

sist behandlar vi begreppet livskvalitet. För att finna artiklar, böcker och annan information 

användes sökord som, normalitet, identitet, livskvalitet, funktionshinder, eget boende, 

individualisering. Den litteratur vi sedan valt att använda har direkt eller indirekt koppling till 

de tre begreppen. Det fanns mycket som kunde användas, men vi begränsade oss till att 

använda litteratur som i första hand hade någon form av koppling mellan begreppen och 

funktionshinder.  

 

3.1 Normalisering, ”att leva som andra”. 

Den nordiska normaliseringsprocessens har sitt ursprung i den danske forskaren Bank 

Mikkelsen och den svenske forskaren Nirje. De arbetade båda under 1950 talet fram ett 

material, som beskrev vad individer med psykiska funktionshinder hade att förvänta sig av sitt 

medborgarskap (Askheim, 2005). Normaliseringsprincipen kan tolkas som en önskan om att 

individer med psykiska funktionshinder skall ha rätt till liknande levnadsvillkor och 

livssituation som andra i samhället. Tanken är att samhället skall anpassas så att individens 

behov tillgodoses och de egna förmågorna tas tillvara (Nirje, 2003). Normaliseringsprincipen 

kan fungera som ett hjälpmedel för att individer med psykiska funktionshinder skall kunna se 

sig som fullvärdiga medborgare, med en självständighet som är så fullständig som möjligt. 
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Tanken är att individen skall ges möjligheten att uppleva en trygghet och en delaktighet i 

samhället när det gäller boende, ekonomi och fritid (Tideman, 2000b). För att definiera vad 

som ses som normalt använder samhället kulturella livsmönster och jämför dem med de 

avvikande mönstren som anses onormala. Normalt är alltså det som samhället accepterar och 

ser som vanligt förekommande. 

 

Den amerikanske handikappforskaren Wolfensberger utvecklade begreppet åt en annan 

riktning, när han menade att individer med funktionshinder kan tränas till att ha det beteende 

som skapar den roll som behövs för att få tillgång till det ”normala” i samhället.  Individen tar 

sig en roll som är positivt värdeladdad och genom den ökar tillgängligheten till samhället, 

enligt Wolfensberger (Bengtsson, 2005). Det är ett sätt att motverka samhällelig devalvering 

som kan leda till stigmatisering och utanförskap. Det handlar om de kulturella värden som det 

omgivande samhället använder sig av för att finna det som ses som gott. Det kan vara en 

förklaring på varför samhällets attityder och värderingar förändras över tid (Kristiansen, 

2000).  

 

Skillnaden mellan den ”Nordiska” och den ”Amerikanska” synen på normalisering har sin 

bakgrund i ländernas olika sociala kulturer. I norden har ord som jämlikhet och rättvisa haft 

stor betydelse i processen medan det amerikanska samhällets kulturella värden är 

individinriktade. Människan har en strävan efter att ses som normal och normaliserings-

principen har satt ord på det många ser som viktigt för att uppnå livskvalitet, fysiskt och 

mentalt. Normaliseringsprincipen skapar möjligheter för individer med funktionshinder att 

leva ett liv som ”alla andra”. Vad innebär det då, för individens vardag att leva som alla 

andra? Enligt Nirje (2003) är det viktigt att varje enskild individ får en chans att leva efter 

normal dygns-, vecko- och årsrytm. Det innebär att man sover på natten och stiger upp på 

morgonen för att ta itu med vardagens göromål. När sedan helgen kommer och man är ledig, 

kanske man umgås med vänner, familj eller andra. Han menar vidare att individens livscykel 

skall likna den normala, när man är barn bor man hemma hos föräldrarna och går i skolan. 

Som ung vuxen flyttar man hemifrån, arbetar och tar ansvar för det egna boendet. Som 

gammal blir man pensionär och bor nära andra äldre. Det innebär också att individen ges rätt 

till självbestämmande och rätten att påverka sitt eget liv. Det kan handla om så vardagliga 

saker som vad man vill äta till lunch eller vad man sysselsätter sig med på sin fritid.  
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När det gäller de sexuella mönstren som Nirje (2003) kallar det, innebär det att individen skall 

ges möjlighet att leva i en tvåkönad värld. Som alla andra vill funktionshindrade omges av en 

värld där de båda könens existens är lika vanligt förekommande som någon annanstans i 

omgivningen. Vidare skall varje individ ges samma möjligheter till social och ekonomisk 

trygghet som andra i samhället enligt de ekonomiska mönstren. Till sist den fysiska miljön 

kring individen, hur är byggnadsstandarden och vart är boendet placerat geografiskt? Finns 

chansen att få en bostad i det området man själv vill bo i, och finns möjligheterna till 

påverkan? Det kan vara avgörande för hur lyckad integrationen blir, även om det inte innebär 

att individen blir inkluderad i det sociala samhället (a.a. 2003). För samhället representerar det 

egna hemmet normalitet, då det symboliskt och materiellt konstruerat. Det gör att eget boende 

kan påverka hur vi ser på människors normalitet. Men det är också en symbol för den 

självständighet som ett eget hem kan innebära för människor (Andersson, 2005). 

 

Eget boende skapar möjligheter till relationsbygge med andra i form av grannar. Men hur 

beter man sig normalt gentemot sina grannar? Alla spelar vi olika sociala roller, som varierar 

beroende på sammanhanget. Våra olika roller bidrar till att skapa vår identitet i samhället 

(Goffman 2005). Genom våra roller förmedlar vi ett intryck av vår person i samspelet med 

andra, och vi försöker ständigt kontrollera och styra rollerna för att vår ”publik” inte skall se 

våra ageranden som avvikande eller onormala (Svedberg, 2003). Vår studie handlar främst 

om rollen som ung vuxen, på väg att skapa en egen identitet som granne och som hyresgäst. 

Det ses med andra ord som mycket viktigt att man ”beter” sig normalt, för att man inte skall 

bli sedd som annorlunda.  

 

3.2 Identitet, ”att skapa ett eget liv”. 

George Herbert Mead var en amerikansk filosof, sociolog och psykolog som levde och 

verkade under slutet av 1800-talet och första delen av 1900-talet. Han ansåg att vi människor 

redan som små observerar hur andra beter sig mot oss och andra. Barnet tar sig sedan olika 

roller som de prövar i samspelet med andra. Genom detta får barnet en förståelse för de 

sociala roller som samhället använder sig av. En individ tar alltså över de generella värden 

som det omgivande samhället omfattar under sin uppväxt. Detta kallas ”de generaliserande 

andre” och är en viktig process för uppbyggandet av den egna identiteten (Giddens, 2003). Vi 

tränas att fungera i samspelet med andra, men ett funktionshinder kan påverka att just den 

utvecklingen går långsammare eller att förmågan avstannar tidigt. Individen får då svårare att 
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fungera i samspelet, eftersom han/hon inte kan tolka eller själv tolkas tillfredställande i olika 

situationer. Människan försöker ständigt finna ”ledtrådar” som visar hur man skall bete sig för 

att samspelet med andra skall fungera tillfredställande. Mead menade vidare att det är vårt 

språk som skapar ett medvetande hos människor. Det gör att vi kan se oss själva i andras 

ögon, en förmåga som påverkar hur vi ser på vår egen identitet. Människan kan kommunicera 

på flera sätt, verbalt (det talade språket) och icke verbalt (kroppsspråk) samt det skrivna 

språket. Men det är inte alltid som man gör sig förstådd på det sätt man tänkt, olika former av 

brus förekommer i kommunikation med andra (a.a, 2003).  

 

Erwing Goffman forskare i antropologi och sociologi menade att alla samhällen har sina 

metoder för att dela in människor i olika kategorier. Det är den sociala miljön vi lever i som 

avgör vilken kategori man tillhör och hur man är kategoriserad. Att som individ bli klassad 

som annorlunda leder i regel till någon form av utanförskap, det påverkar negativt 

självkänslan och upplevelsen av den egna identiteten i egna och andras ögon. Det gör att 

ingen vill bli kategoriserad som annorlunda eller på något sätt avvikande (Goffman, 2005). 

Men alla är vi avvikande på något sätt annars skulle vi vara kopior av varandra. För vissa 

innebär avvikelsen ett funktionshinder som skapar ett handikapp i förhållande till samhällets 

normer. Det kan vara ett fysiskt, psykiskt eller annat funktionshinder som gör att man blir 

stigmatiserad. När det gäller ett psykiskt funktionshinder så syns det inte utanpå, utan gör sig 

gällande först i mötet med andra eller i krockar med den omgivande miljön och de krav som 

ställs på en individ i dagens samhälle. Individen kan uppleva en känsla av att inte räcka till, att 

vara misslyckad och ett utanförskap eftersom man kategoriseras till att vara onormal. 

 

Vem som räknas till att vara normal avgör samhället, dit hör de som inte avviker från de 

förväntningar som finns för hur vi skall agera i det sociala samspelet med varandra enligt 

Goffman (2005). Identiteten är alltså mycket beroende av vad samhället anser om individens 

handlingar och tankar. Här kan det uppstå många problem mellan samhället och en person 

med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. För att återknyta till boendet så kan det t.ex. 

uppstå problem mellan individen och dess grannar på grund av funktionshindret. Vi vill här 

med just ett exempel visa hur en person med ovan nämnda funktionshinder kan stöta på olika 

problem i sin vardag. Det kan handla om sociala kontakter eller rent praktiska göromål. 

Exemplet är vårt eget: 
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Lisa 18 år har flyttat till sin första lägenhet, hon har lite problem i samspelet med sina 

grannar, hon har svårt för att säga nej till kompisar som vill tillbinga större delen av sin tid 

hemma hos henne. De spelar musik och umgås, med följden att grannarna tycker att det 

”ränner” för mycket folk hos henne och att det stör med hög ljudnivå på tider då det skall 

vara tyst. Det har också hänt att tvättningen i tvättstugan inte riktigt fungerat som de skall, 

ibland glömmer hon att hon tvättar, en gång tog hon fel på dag och plockade ur någons tvätt 

och började tvätta. Jösses vad arg den gubben blev!  Grannarna klagar hos hyresvärden och 

Lisa får en skriftlig varning. Hon upplever att hon blir orättvist behandlad och värre blir det 

när hon inte förstår vad varningen innebär, den innehåller många svåra ord men känns 

hotfull och Lisa känner sig misslyckad. Hon vågar inte längre möta grannarnas blick i 

trappan och hon undviker tillslut att gå ut av rädsla för att möta dem.  Hennes självförtroende 

och självkänsla är låg, det känns som om hon inte duger lika bra som andra och det är 

hennes diagnos som är skulden annars skulle ju allt funkat fint, om hon bara varit som alla 

andra. Eller? Grannarna är nöjda eftersom det blivit tystare men de undrar vart hon tagit 

vägen fast ingen bryr sig om att ta kontakt med Lisa för att se hur hon har det.   

 

Exemplet visar på en situation där det mesta inte fungerar, det är ett sätt att visa hur olika 

situationer kan uppstå och hur de upplevs samt vilka påföljder det kan bli för individens 

identitet och självuppfattning. Grannarna upplever Lisa som en jobbig granne som struntar i 

regler och hänger med fel sorts kamrater. De är inte medvetna om hennes funktionshinder och 

hennes avvikande beteende gör att de tilldelar henne en negativ identitet som granne. Lisa får 

här identiteten ”jobbig granne” och till slut har hon bara den identiteten kvar. Ett alternativ 

skulle kunna vara att Lisa är den som alltid ställer upp för alla och sätter sig själv sist, hon får 

identiteten ”duktig” och känner att hon alltid måste leva upp till den.  

 

Enligt Nilsson (2005) har människor antingen en positiv eller negativ identitet hos andra. 

Sammantaget kan man kalla den en social identitet och där är det viktigt vad man själv ger sig 

för innebörd av den personliga identiteten.  Därför är det viktigt att barn redan i tidig ålder får 

uppleva positiva attityder av vuxna så att de kan utveckla en positiv jaguppfattning. 

Människor har ett behov av att duga i andras ögon och att få bekräftelse, det leder till en 

positiv självbild.  

 

Om man som Lisa ständigt blir ifrågasatt, nedvärderad och sedd som oduglig hos andra kan 

det leda till förödande konsekvenser för den egna självbilden. Goffman (2005) anser att 
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flytten till egen lägenhet innebär många förändringar, en del positiva och andra negativa. En 

intellektuell funktionsnedsättning kan innebära en större förändring än ”normalfallet” 

eftersom man kanske levt relativt skyddat hemma där det finns anhöriga, vänner och bekanta 

som kan kompensera brister och tillkortakommanden i situationer som uppstår. Han anser 

vidare att anhöriga kan ha en större förståelse för funktionshindret genom erfarenhet och 

kunskap. Kanske har dessa förutsättningar gjort det möjligt för individen att klara skolgången, 

även om det är på gränsen. Då innebär mötet med det sociala samhället utanför hemmet och 

ev. misslyckanden där desto större chock för individen. Det kan skapa en identitetskris som 

ingen kunnat förutspå.   

 

Vår identitet skapar vi i samspel med andra, det är en utvecklingsprocess som påverkas av 

våra biologiska förutsättningar och psykologiska och sociala i livsmiljön. Det handlar om hur 

vi uppfattar oss själva och andra och hur man relaterar till dem, vi blir helt enkelt en 

personlighet och unik människa genom att möta andra. Thunman (2006) beskriver bemötande 

och livsvillkor som speciellt viktiga för processen när individen får bekräftelse som ”någon” 

och får ett ”Jag”. När det gäller frigörelsen från familjen har den funktionshindrade 

begränsade möjligheter praktiskt, socialt och mentalt och det krävs ett abstrakt tänkande 

eftersom man måste kunna tänka sig in i en situation man inte varit i tidigare. Således finns 

det begränsningar när det gäller att ta ställning till hur man ska klara av nya situationer. Det 

finns en risk att man behandlar den unga vuxna som ett barn, och som är kvar i ett barnsligare 

beroende – av goda avsikter. Men om individen vill bli behandlad som vuxen skapar det 

frustration, både personen och omgivningen är osäkra på framtiden. 

 

3.3 Livskvalitet, ”att må gott här och nu”. 

Livskvalitet är ett vitt begrepp, som är på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man har. 

Begreppet är relativt nyetablerat inom vetenskapen, då forskning kring det startade för 

ungefär 20 år sedan. Det finns fortfarande inte någon klar definition kring begreppet men det 

delas oftast in i två delar, en objektiv och en subjektiv (Hansson, 2005). Den objektiva delen 

står för de yttre livsomständigheterna som påverkar upplevelsen av livskvalitet. Det kan 

representeras av en materiell standard som i samhället kopplas till individens ekonomiska 

förutsättningar. Utbildning och arbete påverkar i allra högsta grad hur den ekonomiska 

situationen ser ut för varje individ. Personer som på grund av sitt funktionshinder inte kan 

lönearbeta utan har någon annan form av inkomst (lönebidrag, pension, m.m.) har inte lika 
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stora möjligheter att påverka sina ekonomiska förutsättningar. När det gäller boende kan 

utbudet och den geografiska placeringen spela roll för upplevd livskvalitet. Som vi tidigare 

nämnt har människan en önskan om att ses som normal, där var och hur man bor kan vara 

avgörande för upplevd trivsel. Andra människors åsikter kan således påverka hur individen 

värderar sitt hem. Själva upplevelsen kan också vara kopplad till uppväxtvillkoren, erfarenhet, 

tankar och värderingar som följer och påverkar en individ genom livet (Brusén, 2005). En 

uppväxt på landet i villa kan göra att det är svårt att uppleva livskvalitet i den egna lägenheten 

i stan och vice versa. Men det kan också innebära en helt ny upplevelse som inte är lik en 

annan, men olik på ett bra sätt. Kanske kan upplevelsen av frigörelse och närheten till arbetet 

vara viktigare för upplevd livskvalitet av det egna hemmet än själva utformningen och 

placeringen på boendet. 

 

Den subjektiva delen av begreppet kan beskrivas som upplevelsen av vad som är värdefullt i 

livet, en beskrivning av de upplevelser man har av inre glädje och tillfredställelse (Falch & 

Möller, 1996).  Det kan vara svårt för alla människor att beskriva den subjektiva upplevelsen 

som livskvalitet är, men personer med intellektuellt funktionsnedsättning kan ha ännu svårare 

att göra det just på grund av sitt funktionshinder. Siri Naess (2001) är en norsk forskare inom 

det sociologiska och psykologiska fältet, hon ses som en av pionjärerna när det gäller 

begreppet livskvalitet. Hon menar att det är när individen upplever att han/hon själv får 

bestämma och påverka sin livssituation som känslan av livskvalitet höjs. Detta kan skapa 

framtidstro, om möjligheten att påverka framträder kan en personlig tillfredställelse kring 

jaget och tillvaron uppstå. Naess menar vidare att den subjektiva upplevelsen inte kan kopplas 

till något du gör eller har. Ej heller påverkan från den omgivande miljön eller med identiteten, 

utan den bör ses som en ren upplevelse. Givetvis påverkar ovan nämnda faktorer upplevelsen 

men de är bara som indirekta konsekvenser. Livskvalitet kan också upplevas olika beroende 

på humör och sinnestillstånd. En period då man känner sig glad och positiv kan innebära att 

man upplever högre faktor av livskvalitet, när man känner sig nedstämd och negativ kan det 

upplevas som om livskvalitet är en bristvara. Man kan alltså säga att livskvalitet är ett 

värdebegrepp (a.a. 2001).  

 

Det betyder att bl.a. Wolfensbergs teori där individen tar en positivt värdeladdad roll i 

samhället, som vi tidigare nämnt (se kap. 3.1), kan leda till en högre upplevd livskvalitets 

faktor. Positivt tänkande kan leda till att det egna jaget blir starkare och självförtroendet 

växter genom ökad självaktning. Individen värderar sig själv och sina egna förmågor högre, 
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det gör att man växer i andras ögon och det påverkar hur man ser på sig själv osv. Motsatsen, 

där man tvivlar på sig själv leder till en social devalvering. Relationen till andra spelar med 

andra ord en viktig roll för den upplevda livskvalitén. Detta är inget som är unikt för 

människor med någon form av funktionshinder utan gäller för alla människor i samhället. 

Men funktionshindret i sig kan göra att individen från början ses som annorlunda och 

avvikande och han/hon kan tilldelas en devalverad roll i samhället som kan vara svår att 

förändra. Just därför är positiva upplevelser av det egna boendet viktiga, efter som det ses som 

normalt att ha en egen bostad. Ett eget hem kan alltså stå för en högre grad av upplevd 

livskvalitet av flera orsaker.  

 

Begreppet livskvalitet har ofta använts som ett instrument för att mäta människors upplevelser 

av livsvillkor och levnadsnivå. Med hjälp av det kan man se till vilka resurser som en individ 

har tillgång till eller saknar. Den finlandssvenske professorn i sociologi Erik Allardt (1975) 

menar att individen kan ha svårt att beskriva sina önskemål eftersom han/hon kanske inte har 

något att jämföra med. Det kräver också att han/hon kan föreställa sig bättre förhållanden och 

dess påverkan för upplevd livskvalitet. För att nå sitt mål behöver individen dessutom ett 

språk som kan beskriva behov på ett sätt så att omgivningen förstår. De ovan nämnda 

kriterierna för att uppnå bättre livsvillkor ställer höga krav på individens förmågor och en 

intellektuell funktionsnedsättning innebär ofta att just de förmågorna saknas eller är nedsatta. 

Det skapar svårigheter för individen att få tillgängligt de komponenter som behövs för 

upplevd livskvalitet.  

 

Allardt menar vidare att begreppet livsnivå handlar om mer materiella resurser, som kan ses 

som impersonella. Medan livskvalitet beskriver de relationer vi har till andra i samhället och 

den självförtroende vi bör besitta för att må gott. Precis som Naess skriver Allardt om hur 

lycka och positivt tänkande om den egna personen är av största vikt för upplevelsen av 

livskvalitet. Allard definierar begreppet livskvalitet genom att dela upp det i tre delar, han 

kallar dem att ha, att älska, att vara. Att ha, innebär att individen har en utbildning som kan 

leda till en sysselsättning som i sin tur ger en inkomst. Det leder till en viss bostadsstandard 

och påverkar på så vis individens upplevda livskvalitet och hälsa positivt. Att älska, beskriver 

individens förhållande till den andre och den påverkan det har på det egna jaget. En positiv 

upplevelse av relationen leder till stärkt självförtroende och självrespekt. Att vara, handlar om 

upplevelser av den egna identiteten i samhället, om möjligheter att påverka sin livssituation 

och sina livsvillkor. Både när det gäller politiskt och på det individuella planet (meningsfull 
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sysselsättning, fritid). Varje människa har rätt att ses som en unik individ som är oersättlig 

som person, och som kan ses som en resurs för samhället genom att existera. Det innebär 

också att alla har en rättighet att visas respekt för sina åsikter enligt Allardt. Det finns många 

hot som kan påverka den upplevda livskvalitén, men ges människor förutsättning att utveckla 

sina resurser så ökar chanserna till ökad känsla av livskvalitet. Hur jag mår idag påverkar 

upplevelsen av livskvalitet och hur jag ser på de bakåt, därför är positiva upplevelser viktiga 

(a.a, 1975). 

 

4. Resultat 
I kapitel fyra är det empiriska materialet i fokus. Vi tar upp ett antal citat från våra intervjuer 

för att kunna belysa respondenternas berättelser. Vi har analyserat materialet och knyter även 

här till teorierna vi hade i början av uppsatsen. 

  

4.1 Tankar och visioner kring boende 

Genom intervjuerna får vi höra respondenternas syn på sin verklighet. Detta för att försöka 

förstå vad de själva vill ha för boende, vad som behövs för att få en känsla av 

självbestämmande och vad som är ett gott liv enligt dem själva. De steg vi gör är först en 

genomgång och beskrivning av data – dvs. visa vilket material vi har och med stöd av tidigare 

forskning påvisa hållbarhet i materialet.  

 

4.2 Att leva som andra 

Då det inte finns ett sätt eller en plats att bo som generellt är bättre än något annat, är det svårt 

att säga vilken boendeform som är det bästa. Det beror på individen och dennes behov av 

närhet, trygghet, distans och enskildhet m.m. Genom respondenternas berättelser framkom det 

att boendeformen under uppväxten påverkar deras val av boende i framtiden. Det kom särkilt 

fram under en intervju där respondenten själv säger att ”jag vill bo i ett hus på landet, för så 

har jag alltid bott”. Andra viktiga aspekter när man väljer var och hur man vill bo är närheten 

till sitt arbete. Hur nära man vill bo kan bero på kommunikationsmöjligheterna. En annan 

respondent uttrycker att det är på landet man finner lugnet och därför vill han bo där. Men 

fördelen med att bo i stan och närheten till arbetet överväger eftersom han inte har något 

körkort, även om han kör moped så är det svårt under vinterhalvåret.  
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Respondenterna har inga problem med att se att de har ett funktionshinder som hindrar dem i 

sin vardag, och de inser att de har behov av hjälp och stöd i olika situationer. Vi var försiktiga 

i överkant när vi kom in på det ämnet men blev snart varse att det fanns en fördel med att ingå 

i en personkrets enligt dem själva. En av respondenterna har haft ett hem utan hjälp och stöd, 

men har nu valt att sälja den lägenheten för att flytta in i en Satellitlägenhet där det finns 

personal i angränsande lägenhet. Han kan här själv välja när och hur han vill ha hjälp och 

sköter sin egen lägenhet i övrigt. Detta att man har den egna lägenheten och inte behöver 

passera personalutrymme för att gå ut eller komma hem ses som viktigt. 

 

En annan respondent som vill bo på landet i ett eget hus, kanske tillsammans med några 

vänner, förklarar varför landet är bättre. ”Jo, där kan man vara som man är och bara gå om 

kring och vara skitig, här finns mer att göra, och inne i stan skulle jag inte gå ut, utan bara 

vara inne. Där finns inget att göra”. Detta är ett uttryck som tydligt visar på hur den egna 

identiteten påverkas av andras tankar och åsikter om det egna jaget. Personen upplever 

livskvalitet genom att inte utsättas för andras fördömande på hemmaplan, utan man tillåts att 

vara som man är.  

 

4.3 Att skapa ett eget liv 

De respondenter vi träffat verkar ha en relativt positiv självuppfattning och har växt upp under 

så kallade normala förhållanden i en familj med föräldrar eller fosterföräldrar och syskon. Att 

så är fallet kan ha påverkat de berättelser vi fått höra och även resultatet. Den första egna 

bostaden är kanske inte en långsiktig lösning utan ett steg mot det slutgiltiga målet, som finns 

i framtiden.  

 
Det är en del av att växa upp! För jag menar, att en dag så vill jag ju flytta här ifrån, även om jag trivs här 

och det är juste personal. Så är ju inte det här mitt slutmål och då vill jag ju i så fall bo i ett litet hus, och då 

skaffa barn och eller då bo utanför någon större stad. Då helst då Malmö eller Stockholm å då kanske inte 

Göteborg men då i alla fall… Eller något sådant där och då måste jag kunna ta hand om mig själv!  

 

Människor identifierar sig med sitt arbete och var man bor. Man är sin yrkesroll men blir även 

kategoriserad efter var och hur man bor. Var man växer upp påverkar valet av framtida 

boende genom de värderingar och normer man fått med sig. Att flytta hemifrån kräver ett 

visst mått av självförtroende, och stöd från familj och anhöriga är väsentliga i processen. Med 
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stöd och hjälp vågar man ta det slutgiltiga språnget till ett eget hem. För respondenterna 

handlar det dessutom om en självinsikt i att man kanske behöver hjälp i olika situationer, men 

vikten av självbestämmande värderas högt av respondenterna.  
 

Skulle någon i personalen komma upp till mig och säga: Att nu gör vi såhär, då skulle de åka på stryk! 

Hahaha. Nä kanske inte riktigt stryk men jag gillar inte riktigt när folk försöker säga så, det är en sak om de 

kommer upp och säger att jag har dålig städat och det påpekar det och säger att nu städar vi eller någonting. 

Men ibland så är jag kanske inte så jätteförtjust i att folk säger hur jag skall göra, eller vart det skall vara 

eller så. Det måste diskuteras i så fall!  

 

Kanske städa inte ligger högst i prioritering för respondenterna till en början eftersom 

föräldrarna tjatat om detta, men efter ett tag finner man att det är trevligt och lättare om det i 

alla fall finns en viss ordning. Det hör till att göra revolt mot de anhöriga för att slå sig fri och 

pröva sina egna vingar, att göra saker på sitt eget sätt. De små misstagen på vägen tar alla 

lärdom av, och i slutändan vet man mer vem man är och finner ett lugn i sin identitet. Men 

man utvecklas hela tiden och får olika roller i olika samanhang. Sin identitet har ändå en 

grund som man kan luta sig tillbaka på och kunna känna sig trygg i. Att få pröva det man kan 

är viktigt enligt respondenterna, det handlar om att växa upp och visa ansvar: 

 
Man utvecklas, så här har det blivit nu då för mig jämfört med när jag bodde hemma, här är det mer en 

utmaning, jag är tvungen att åka och handla. Här måste jag diska själv, jag måste laga min mat och det finns 

ju ingen som hjälper mig. Jo de hjälper mig så klart men om jag har ansvaret då måste jag kunna göra det. 

Förstår du, de kommer upp och pushar på mig ibland för att det är jag som har ansvaret liksom. Jag menar 

jag kan inte låta det ligga där bara liksom, och förvänta mig att de kommer upp och hjälper mig med det 

bara för att de kan liksom.  

 

Som alla unga vuxna som flyttar från sina föräldrar till ett eget hem, så bryter respondenten 

inte banden helt utan har efter flytten en mer vuxenrelation med sina anhöriga. De träffar 

anhöriga i sitt hem eller hemma hos föräldrarna.  

 

4.4 Att må gott här och nu 

Att beskriva vad som gör att man trivs i ett hem har ibland varit svårt att förklara för 

respondenterna, eftersom det är subjektiva upplevelser. Det kan vara ganska små saker, men 

ändå viktiga för individen, som påverkar känslan av trivsel. Men respondenterna uttrycker att 

det är viktigt att de har en känsla av självbestämmande och välja var och hur de vill bo. 
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Integritet och frihet uttrycks på olika sätt och för att rätta känslan av hem skall infinna sig 

finns det flera kriterier. Det beskrivs som ett ställe där man känner sig trygg med vetskap om 

att det finns andra människor i närheten. Då kan man varva ner, ta det lugnt och slå sig till ro. 

Oron för att vara ensam i sitt hem har inte respondenterna uttryckt. 

 

Möjligheten att själv påverka hur mycket stöd och hjälp de vill ha, kan vara en avgörande 

faktor för hur respondenten trivs i sitt hem. Vetskapen om att själv välja vem man vill släppa 

in eller inte, påverkar och stärker självförtroendet.  Nyckeln står för självständighet, eget 

ansvar och oberoende.  

 
Jag låser ju när jag går till jobbet. Och så låser jag upp när jag kommer från jobbet. Och så låser jag ju 

dörren. Och om det kommer några gäster så öppnar jag ju dörren bara. Dom kan ju plinga eller knacka och 

så kan jag öppna. Då känner jag mig tryggare och jag tycker det blir bra att ha egen nyckel. 

 

Det perfekta boendet kan variera över tid, och ser olika ut för varje individ. För dem som vill 

bo på landet är det naturen, friheten och lugnet som är viktigt. Drömmen kan vara ett eget hus 

med trädgård och kanske lite mark, närhet till fiske samt möjlighet till djurhållning. Ett garage 

att meka i bara för nöjes skull, och skog att gå ut i för att hämta ved. Själva husets utformning 

eller färg spelar inte någon större roll, bara rummen är ljusa med färger man gillar. En dröm 

är: ”Inomhuspool och bastu, en liten och hemma på landet eller en liten bit utanför (staden)”.  

 

Valet att bo i staden står för närhet, bekvämlighet och tillgänglighet till arbetet, 

kommunikation och serviceinrättningar. En av respondenterna beskriver det såhär ”Det är 

trivsamt att bo i stan, nära till allt och så, man har lättare att ta sig till grejer om man bor i 

stan, än på landet.”. Lägenheten kan vara en hyresrätt eller en bostadsrätt, gärna en tvåa med 

stora ytor. Här ses valet av tapeter, färg och möblers placering som viktigt. 

 
Rosa i hallen, i sovrummet har jag rosa med små rosor, och i Tv rummet har jag vita tapeter, och i köket har 

jag gröna.  Jag köpte nya gardiner faktiskt, de är svarta med vita näckrosor i, som jag har i Tv rummet, har 

jag. 

 

Här kan vi se skillnader och få en bild över vad respondenterna tycker är viktigt, när det gäller 

att inreda sitt hem. Olikheterna beror på person och är uttryck för individuell livskvalitet.  
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Det såg för jäkligt ut innan, så då fick jag välja tapeterna innan jag flyttade in då. Jag vill inte ha en bård runt 

eller någon sådan då skit, så då fick jag omtapetserat de två rummen gratis då. Då blev det några tapeter då 

men jag är inte så petig med sådant där. Bara det är en relativt ljus färg och inte så mycket blommor och skit 

på så duger det. Alltså det får inte vara mycket blommor och mönster utan det skall vara enkelt och rent. För 

då är det lättare också att sätta upp det man vill ha på väggarna, utan att det skär sig. Nu är ju inte jag så 

jättenoga med det här med inredning, men enkelt skall det vara så ser det någorlunda stilrent ut! 

 

Vad respondenterna väljer att utsmycka sitt hem med påverkas av de värderingar och tankar 

de hade innan flytten. De kan välja att ha ett liknande hem som tidigare, eller välja något helt 

annat, då de kanske vill ta ett mått av avstånd till den kultur som de tidigare levt i.  

 

Trygghet är ett genomgående tema hos respondenterna när det gäller vad som gör att man mår 

gott i sitt hem. Kanske inte då så konstigt att man valt att bo där det finns hjälp och stöd. 

Personalen skall inte vara påträngande, men finnas i bakgrunden och faktum att de finns i en 

angränsande lägenhet kan göra att man känner trygghet och kan sova på natten. En respondent 

uttrycker första tiden i det egna hemmet så här:  

 
Det var ett stort steg att flytta hemifrån, det var lite ensamt i början, man får ta eget ansvar och sånt. Det är 

en trygghet att det finns personal och sånt, det är bra. I början trivdes jag inte bra men det tog ett tag att lära 

sig. 

 

Respondenterna vill sköta sitt eget hem men ser att de har vissa svårigheter i olika situationer 

då de är i behov av hjälp och stöd, eller någon att prata med. De anser att det är speciellt 

viktigt i situationer som de inte är vana vid. ”Det har varit lite jobbiga grejor ibland, och då 

har jag gått hit (baslägenheten) och pratat och då blir det bättre!” Respondenten upplever att 

det är en trygghet att personal finns tillgänglig.  

 

Vad som känns gott i livet varierar beroende på vem man är och i vilken livssituation man 

befinner sig i. I vuxenlivet blir hemmet kanske allt mer viktigt och då är det viktigt att man 

trivs i sitt hem och att relationer med grannarna fungerar på ett tillfredställande sätt för båda 

parter. Likt många andra i samhället har inte respondenterna en nära relation med sina 

grannar, den består mer i ett utbyte av artighetsfraser: ”Vi har bara pratat lite kanske, ja, man 

står still och pratar lite, man är ju som tvungen att hälsa lite på dem ibland.”  Några större 

problem i grannrelationen har respondenterna ej upplevt, utan de problem som uppstått har 

gällt situationer som kunnat redas ut.  
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4.5 Summering 

Personer med den lindrig intellektuell funktionsnedsättning är individer, lika mycket som 

andra, utan en dokumenterad funktionsnedsättning. Således är det svårt att få en helhetlig bild 

över hur gruppen ser på sitt framtida boende, eller den olikhet som kanske finns.  Men 

respondenterna ger ändå en bild över hur viktigt det är att bestämma i sitt hem. Hemkänsla är 

ett begrepp som är svårt att beskriva, det är en helhet som skapar denna känsla. Valet mellan 

att bo på landet eller i stan är oftare en praktisk fråga än en känslomässig, och respondenter 

resonerar om att kompromissa med sig själv när de har gjort val. En positiv relation med 

grannar påverkar trivseln i hemmet, även om denna kontakt är sporadisk och ytlig. Storleken 

på bostaden är inte heller av största vikt, även om det uttrycks en önskan om att inte vara för 

litet.  

 

5. Analys 
I kapitel fem sammanfattar vi vår studie i en analytisk diskussion genom att knyta an till 

teorier. Valet av städer påverkar resultatet och om vi valt respondenter från en storstad hade 

resultatet säkerligen sett annorlunda ut. Anonymiteten och utslagningen kan vara större i 

storstäder jämfört med en mindre stad, men det kan vi bara spekulera i. Det kan också vara så 

att individen upplever att bostadsmarknaden är hårdare och priserna högre i en större stad.  

 

5.1 Diskussion  

Respondenterna har växt upp hemma med sin familj, det har gjort att de fått till sig dygns och 

årsrytm som är gällande i den omgivande miljön. Det är ett stort steg mot normalisering 

jämfört med att växa upp på en av historiens anstalter. Framstegen som skett i samhället har 

lett till att respondenterna har andra möjligheter till självständighet än vad som tidigare varit 

möjligt. Den normala livscykel som det innebär att flytta hemifrån och bli vuxen, ser 

respondenterna som ett naturligt steg även om man har ett funktionshinder (Nirje, 2003). Det 

framkom tydligt i intervjuerna med respondenterna. När det gäller den fysiska miljön som 

Nirje beskriver så ansåg respondenterna att det inte spelar så stor roll vilket område bostaden 

är placerad, utan valet är mer inriktat på landet eller staden.  
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Den kultur man implementerat visar vem man är och människor uttrycker detta med olika 

attribut och livsstilar. Vad som anses viktigt i ett hem är olika men kan oftast hänvisas till hur 

respondenterna växte upp. Antingen vill de fortsätta leva som de alltid gjort – eller så vill de 

ta avstånd helt eller delvis och de uttrycker det på olika sätt. Under goda omständigheter har 

människan fått en god social identitet via sin familj och uppväxt och detta har betydelse för 

hur man ser på sig själv (Nilsson, 2005). Under mindre goda förhållanden har den sociala 

rollen blivit negativ och individen tror inte på sig själv och nedvärderar sin egen roll i 

samhället och i kontakter med andra. Respondenterna uttrycker att de ser det egna hemmet 

som en symbol för sin självständighet precis som Andersson (2005) beskriver att de flesta 

människor gör. Det egna hemmet kan också hjälpa respondenten till en positivt värdeladdad 

roll och ökat självförtroende likt Wolfensbergers teori (Giddens, 2003). De yttre 

omständigheterna påverkar hur vi upplever vår livssituation, men vad som gör att vi känner 

livskvalitet är ändå en subjektiv upplevelse. Det beror på vad vi själva upplever som viktigt i 

vårt liv och således kan valet att bo på landet eller inne i stan vara avgörande för 

respondenternas känsla av livskvalitet. Respondenterna vi träffat verkar ha växt upp under just 

goda omständigheter och fått uppleva trygghet. De har fått en identitet och självbild skapad 

genom sina anhöriga, som de nu senare har med sig. De har även vänner och andra som de ser 

som betydelsefulla som de interagerar med.  

 

Att integrera gruppboenden eller satellitlägenheter i befintliga bostadsområden kanske inte är 

det enda som är rätt. Risken finns som Goffman (2005) skriver att de som bor i dessa 

integrerade lägenheter ändå får rollen som funktionshindrade eftersom formen av boende 

signalerar det utåt genom sin fysiska utformning och personalens närvaro. Samtidigt som det 

är just integrering i samhället som kan möjliggöra en naturlig kontakt med andra så som 

grannar. Här är det inte individen som skall anpassa sig till samhället utan som Nirje (2003) 

beskriver att samhället skall anpassas efter individen och enskilda förmågor tas till vara.  

 

Respondenterna uttrycker en stark tro på framtiden. Men förutsättningen är att de har 

möjlighet att påverka hur de skall bo, likt det Naess (2001) beskriver som en viktig del för att 

höja känslan av livskvalitet. Om man är positiv och glad en period snurrar känslan av 

positivitet uppåt, medan en negativ sådan har motverkande effekt. Att respondenterna 

värderar sina förmågor som goda med följden att de tror på sig själva gör att andra också gör 

det, det är det som skapar en positiv spiral enligt Allardt (1975). Men om man har en 
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funktionsnedsättning likt respondenterna är det inte alltid lätt och därför spelar relationen till 

andra än större roll.   

 

Att själv bestämma är en av de saker som alla respondenter anser är viktig. De anser också att 

trygghet är en viktig komponent för att känna trivsel. Trygghet enligt respondenterna kan vara 

att få stöd och hjälp i den mån man själv behöver, men även att kunna stänga sin dörr och inte 

få hjälp. Det gäller att kunna välja och välja bort, kunna tacka ja, och säga nej. 

Respondenterna uttrycker att yttre faktorer så som arbete, ekonomi och boende är viktiga, 

men upplevelsen av att ha ett boende som motsvarar den kapacitet man själv har är viktigast 

för upplevd livskvalitet när det gäller just boendet (Falch & Möller, 1996). Hjälpen och stödet 

skall således vara i förhållande till vad respondenten själv känner sig behöva.  

 

Att flytta till det egna hemmet är en stor omställning för alla människor, och respondenterna 

beskriver den första tiden som en invänjningsperiod. Ensamheten kan då göra sig påmind men 

ses inte som ett problem. Den tidigare forskning som vi tagit del av påpekar risker med 

isolering och passivitet i det egna boendet (Grunevald, 2006, Ringsby Jansson, 2000), något 

som respondenterna vi talat med inte är rädda för idag. Ensamhet är något som flera av 

respondenterna längtar till och ser som kvalitetstid efter arbete eller skola, men i framtiden 

vill de ha familj och inte vara ensamma i större utsträckning. Hur ensamhet upplevs är mycket 

individuellt och kan variera över tid.  Det är starkt sammankopplat med den trygghet som 

individen känner med det egna jaget. Så även om respondenterna uppger att ensamhet inte ses 

som ett problem så kan vi skönja att de bara vill uppleva den när den är vald. 

 

5.2 Summering 

Genom intervjuerna får vi svar på frågan om det är någon skillnad på personer som bor i stan 

eller på landet. Respondenterna svarar att de inte tror att det är någon skillnad, men vi kan se 

på svaren att det är det. Drömmarna skiljer sig åt. På landet söker man lugnet och ett större 

mått av integritet. För respondenterna är inte inredningen det viktiga utan utrymmet och att 

kunna vara utomhus. De som föredrar att bo i staden vill ha närhet till arbete och 

serviceinrättningar och kunna gå in till stan och shoppa eller ta en fika. Här pratar de även 

mer om vad som är viktigt inne i lägenheten och hur den ser ut. Detta kan bero på att man är 

mer inne i sitt hem om man bor i staden och som de utrycker går man inte ut på samma sätt 

om man bor i staden.  
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Den slutsats vi kan ta efter vår undersökning är att det är av stor vikt för respondenterna att ha 

en känsla av att själva vara med och påverka var och hur de skall bo. Uppväxtförhållandena är 

av stor vikt och det är en ny generation som nu kommer ut på bostadsmarknaden. De har växt 

upp i så kallade normala familjer och inte blivit segregerade i tidig ålder utan skola och 

fritidsintressen har varit integrerade med andra. Att de har en funktionsnedsättning har dock 

inte varit något som döljs utan man har sett insatser som tillgångar istället för något 

stigmatiserande. Samhället har även den en annan syn på funktionshindrade i dag än tidigare, 

och det ses som naturligt att funktionshindrade bor som andra.  

 

5.3 Fortsatt forskning 

Vi tycker att det är viktigt med forskning kring dagens unga vuxna med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning eftersom deras liv skiljer sig markant från tidigare generationer. 

Uppväxtförhållanden är olika och det innebär att de unga idag är rustade med helt andra 

värderingar och tankar kring sig själv och andra än vad som var fallet tidigare. De har 

rättigheter enligt LSS (Lag 1993:387) men lagen i sig kan inte skapa livskvalitet för individen. 

Samhällets syn på funktionshindrade har också förändrats markant under den tid som 

lagstiftningen funnits. Detta är saker som vi genom vår undersökning ser har en påverkan på 

individen när det är dags att skaffa eget boende. De unga vuxna med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning som vi talat med uttrycker vikten av att själv få vara med och bestämma 

hur det egna hemmet skall se ut, för att en känsla av livskvalitet skall infinna sig. 
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Vänersborg 2007-10-02 

Brev till informanter 

Hej! Vi är två studenter vi Högskolan Väst som läser till socialpedagoger. I utbildningen skall 

vi skriva en uppsats där vi själva får välja ämne. Det vi har blivit intresserade av, är hur 

personer som bor i eget boende med någon form av stöd upplever sitt boende och hur man 

skulle vilja bo och ha det om man fick välja fritt.  

 

Vi undrar nu om du skulle vilja ställa upp på ett möte för att träffas och sedan eventuellt ett 

längre samtal där vi pratar om hur och var man vill bo.  

 

Skulle just du vilja träffa någon av oss så ring eller skicka e-post till oss eller ta kontakt med 

den du fick brevet och förfrågan av så kan denna person hjälpa dig att förmedla kontakt till 

oss. 

 

Tack på förhand 

 

Katarina.nylander@student.hv.se tfn. 0521-164 40. mobil. 073-589 21 69 

Annelie.andersson.3@student.hv.se tfn. 0511-130 44. mobil. 0730-47 21 51 

 

Handledare: Bjorn.marden@hv.se

mailto:Katarina.nylander@student.hv.se
mailto:Annelie.andersson.3@student.hv.se
mailto:Bjorn.morden@hv.se
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Informerat samtycke 

 

Katarina Nylander och Annelie Andersson skriver en uppsats som skall handla om vart 

personer med lindrigt funktionshinder vill bo i framtiden. För att få några svar på det behöver 

de höra några personers berättelse via ett samtal. 

 

 

• Jag vill vara med och delta i uppsatsen och svara på frågor. 

• Jag vet att det är frivilligt. 

• Jag vet att jag inte behöver svara på alla frågor, och att jag kan avbryta när jag vill. 

• Jag går med på att samtalet spelas in. 

• Det är bara Annelie och Katarina som kommer att höra intervjuerna. 

• Inspelningen kommer att raderas och förstöras när uppsatsen är godkänd. 

• Varken mitt namn eller var jag bor kommer stå i uppsatsen. 

• Ingen skall kunna förstå att det är jag som är med i uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt namn 

 

 

 

Ort och datum 
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Intervjuguide 

Inledning 

• Allmänna öppningsfrågor:  
o Namn, ålder? Var bor du i dag? 

Huvudfrågor 

• Hur bodde du när du var liten? 
o Föräldrar/syskon/husdjur? Lägenhet eller villa? Stan eller landet? 
o Hade du eget rum? Hur såg det ut? 
o Trivdes du? Varför? 

• Vad tycker du är ett hem? Och vad är det som gör att det är ett hem? 
• Hur skulle ditt hem se ut om du fick bestämma? 

o Vart skulle det ligga? Varför? (rita om du vill) 
• Tror du att man påverkas som person beroende på var och hur man bor?  

o På vilket sätt? 
Nuvarande boende/hem 

• Hur tycker du att det är att bo här som du bor? 
o Har du själv valt att bo här? Finns det eller har det funnits alternativ? 
o Har du själv valt möbler/tapeter/annat? 
o Vad är det senaste som du själv köpt till ditt hem? 
o Finns det något med ditt hem som du skulle vilja bestämma över – som du inte 

gör i dag? 
o Är det viktigt att få bestämma över sitt hem? 
o Hur gammal tycker du att man skall vara när man flyttar hemifrån?  

• Vad gör du på fritiden, när du inte jobbar/är i skolan? 
• Vad gör du när du är hemma? 

o Känner du några av dina grannar? 
o Grannar/vänner /bekanta/andra? 
o Hur tycker du att det är att vara ensam i ditt hem? Vad gör du då? 
o Skulle du vilja ha hjälp och stöd i någon situation? Med vad/på vilket sätt? 

Avslutning 

• Är det något mer som du vill berätta som påverkar hur du bor eller något boende i 
framtiden, som vi glömt att fråga, eller som du bara vill berätta för oss? 

Tack för intervjun! 

 
Högskolan Väst 

Institutionen för individ och samhälle 
461 86 Trollhättan 

Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 
www.hv.se

http://www.hv.se/
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