
Mälardalens högskola 
Institutionen fär Samhälls- och Beteendevetenskap 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplevelse av delaktighet hos vuxna med 
lindrig utvecklingsstörning 

 
Mariah Cedergren 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C-uppsats i psykologi, HT 2006 
Handledare: Mats Granlund och Patrik Arvidsson 
Examinator: Håkan Källmén 

 
 



 1

 
Upplevelse av delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning 

 
Mariah Cedergren 

 
 

Levnadsvillkoren för individer med utvecklingsstörning har under de 
senaste decennierna förändrats till det bättre. Att känna sig delaktig i 
sitt liv och ha möjligheten att själv påverka livssituationen är viktigt 
för dessa människor. Uppsatsförfattaren ville med den här studien 
undersöka om skillnad finns i hur aspekter av delaktighet uppfattas av 
två grupper; individer med utvecklingsstörning och personer i deras 
omgivning. En enkätstudie genomfördes med en omarbetad version av 
”The Arc’s Self-Determination Scale” (Wehmeyer, 1995).En 
rangkorrelation visade på samband mellan vissa frågeområden. 
Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och till 
svårigheter att undersöka upplevelser hos personer med 
utvecklingsstörning.  
 
Key words: intellectual disability, self rating, autonomy, locus of 
control  

 
 

 
Inledning 

 
Individer med utvecklingsstörning finns i alla samhällen i världen och de har rätt till möjligast 
bra levnadsvillkor och samma förutsättningar för bra livskvalitét som individer utan 
funktionsnedsättning i samhället. Konsekvenserna av en individs utvecklingsstörning ser olika 
ut beroende på samhällets möjligheter både ekonomiskt och socialt och hur mycket kunskap 
som finns om vad denna målgrupp behöver för stöd. Det finns olika insatser för målgruppen.. 
Bland annat så har FN (1995) utarbetat standardregler som fungerar som riktlinjer för hur 
handikappolitiken kan utformas och vad denna målgrupp kan få för stöd som är fördelaktigt 
för dem. Utvecklingsstörning är ett intellektuellt funktionshinder som till viss del kan 
innebära svårigheter att tolka och värdera olika vardagssituationer. För att individer med 
utvecklingsstörning ska kunna utöva inflytande över sin livssituation krävs det att de själva 
eller någon närstående kan påtala brister och då även lyfta fram hur individens delaktighet är 
påverkad. Syftet är då att individen skall få stöd och hjälp. Kan den enskilde individen själv 
tala om vilka behov denne har och också beskriva sin upplevda delaktighet är chansen till 
inflytande större. Utvecklingsstörningen i sig kan innebära ökade svårigheter att förstå och 
tolka komplexa orsakssamband (Granlund & Göransson, 2006). Detta kan också innebära att 
den funktionshindrades upplevelse av sina behov och sin delaktighet i vardagen kan skilja sig 
från hur någon person i omgivningen gör samma bedömning. Denna skillnad kan vara viktig 
att lyfta fram när man planerar åtgärder och hur skillnader kan se ut är viktigt att studera 
empiriskt.  

Gunnar Kylén (1986) resonerar kring varför personer med utvecklingsstörning ibland kan 
klara sig bra och ibland dåligt och vad deras handikapp egentligen består av samt vad som är 
betingat av faktorer i den omgivande miljön. Är det möjligt att det inte är själva 
funktionshindret i sig som determinerar hur den funktionshindrade hanterar sin vardag och i 
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såfall, vad är det som determinerar vardagsfungerandet? Bichenbach, Chetterji, Badley och 
Üstün (1999) menar att funktionshinder som utvecklingsstörning delvis är socialt skapade 
fenomen genom att samhället och den sociala miljön inte ger tillräckligt med plats åt 
individuella skillnader och svårigheter. Med det menar de att många personer med 
utvecklingsstörning och andra funktionshinder skulle kunna leva ett mer ”normalt” liv om 
samhället var anpassat till alla. Enligt Granlund, Björck-Åkesson och Simeonsson (2006) har 
samhällets syn på vad som menas med utvecklingsstörning ändrats genom åren. Till exempel 
skulle en individ med en utvecklingsstörning som idag växer upp i sin ursprungsfamilj för 
några decennier sedan sannolikt blivit tvingad till ett liv på institution. Författarna betonar att 
aktuell forskning visar att beteende och livssituation hos en person med, i synnerhet lindrig, 
utvecklingsstörning påverkas i lika hög grad av omgivande stöd och livsmiljö som av dennes 
hjärnskada. Definitioner och klassifikationer av utvecklingsstörning kommer troligtvis att 
fortsätta att utvecklas i framtiden och bli alltmer preciserade. Utvecklingsstörning och andra 
funktionshinder kan komma att ses som variationer av människans fungerande istället för 
sjukdomar. 

 
Diagnosen utvecklingsstörning 

 
Kylén (1981) menar att för att vi ska förstå vad begåvningshandikapp är måste vi känna till 
definitionen av begåvning. Begreppet begåvningshandikapp används i denna studie som 
synonym till utvecklingsstörning. Kylén beskriver:  
 

I begåvningen byggs en verklighetsuppfattning upp genom att 
sinnesupplevelserna bearbetas och ordnas av tänkandet. Med hjälp av 
tänkandet använder man sig av den ordning man fått i uppfattningen av 
omvärlden. Som en hjälp för tänkandet finns symboler (bilder och språk). 
Bilder och språk är viktiga för kommunikation med andra. (s. 7)  

 
Detta ordnande leder till att upplevelser, rum, orsak, tid, kvalitet och kvantitet struktureras i 
kategorier med hjälp av den biologiska mognaden tillsammans med erfarenheter. Även 
förmågan att utföra tankeoperationer och användandet och förståelsen för symboler utvecklas 
på samma sätt. Verklighetsuppfattningen hos personer med utvecklingsstörning är enkel och 
konkret men varierar i grad och det är också utifrån det som utvecklingsstörning kan delas in i 
tre huvudstadier där A representerar grav utvecklingsstörning, B måttlig och C lindrig 
utvecklingsstörning. Respondenterna i denna uppsats befinner sig i kategori C där majoriteten 
kan läsa, skriva och utföra enkla räkneoperationer. Tids- och rumsuppfattningen är hos dem 
på allmän nivå vilket innebär att de förstår innebörden av exempelvis framtid och för dem 
okända platser och människor. Olika synvinklar och perspektiv kan vara möjliga att förstå 
men dock inte hypotetiska situationer, abstrakta begrepp och alternativa lösningar (Kylén 
1985). 

Utredning och diagnostisering av utvecklingstörning kan göras av åtminstonde två tydliga 
skäl. Det ena är att diagnostisera som underlag för resursfördelning, en så kallad administrativ 
diagnos, medan det andra är att utreda som grund för att planera åtgärder. För att en individ 
ska bli diagnostiserad med utvecklingsstörning krävs det att individen visar nedsättning i 
intelligensen, intelligenskvot (IK) under 70, samt nedsättningar i adaptiv förmåga, vilket 
inbegriper vardagsfungerande inom tre områden: socialt, praktiskt samt skolrelaterade 
färdigheter. Om utredningens syfte är att ställa en administrativ diagnos kommer 
tyngdpunkten att ligga på IK eftersom denna är stabil över tid och därmed anses som relativt 
rättvis. Är syftet att planera åtgärder blir utredningen bredare och tyngdpunkten kommer 
också att ligga på vardagsfungerande och de adaptiva förmågorna (Granlund & Göransson, 
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2006). En av svårigheterna med att studera utvecklingsstörning utifrån en biologisk synvinkel 
är att det hos många individer med uppenbara psykiska- och beteendemässiga tecken på 
utvecklingsstörning inte går att finna biologiska orsaker till nedsättningen (Greenspan, 2006). 
Det är därför att föredra att undersöka bland annat upplevelse delaktighet även om en individ 
med utvecklingsstörning kan ha biologiska orsaker till funktionshindret.  

 
 

Informationsanpassning 

 
Individer med utvecklingsstörning tenderar att använda ett fåtal metoder för att lösa problem i 
många olika situationer. Med det medföljer att de kan ha svårt att använda sina metoder i 
situationer där de inte har använts tidigare, samtidigt som de vid bekanta situationer 
automatiskt kan använda passande inlärd metoder. Vid det senare utfallet får individen 
möjlighet att fokusera på andra delar av situationen som kan vara behövligt. På grund av detta 
är det eftersträvansvärt att i största möjliga mån individuellt anpassa redskapen för 
informationsbearbetningen så att den omedvetna problemlösningen kan ske automatiskt. För 
att individen lättare ska förstå informationen och för att redskapen ska bli lättare att använda 
krävs det att denne är motiverad och att redskapen med så lite information som möjligt alltid 
finns tillgänglig och under individens kontroll (Granlund & Göransson, 2006). 
Utvecklingsstörningen hos en individ påverkar mer eller mindre förmågan att förstå 
information men framför allt påverkas informationsbearbetningshastigheten och då kan 
individen ha hjälp av symboler som hon eller han kan koppla ihop med det begrepp som är 
aktuellt. (Granlund, hämtat från Granlund & Göransson, 2006) En individ med 
utvecklingsstörning kan också ha svårt att förstå muntlig information och då är det en fördel 
att kunna erbjuda bilder och symboler som stöd för att individen ska förstå bättre. Dock är det 
mindre viktigt hur pass lätt man kan gissa vad symbolen står för, det viktiga är att symbolen 
kan kopplas ihop med det aktuella begreppet. När människor lär sig språk fungerar processen 
på samma sätt- ord och händelser/saker kopplas ihop istället för att vi försöker gissa vad ord 
som vi hör betyder. Vilket stöd en individ behöver är individuellt eftersom 
begåvningsnedsättningen ser olika ut hos olika individer. I denna studie har pictogram använts 
för att öka förståelsen av svarsalternativen och därmed anpassa undersökningsmetoden till 
undersökningens målgrupp. Detta för att individen ska få möjlighet att ge ett så korrekt svar 
som möjligt som stämmer överens med upplevelsen av verkligheten (Granlund & Göransson, 
2006). 
 
 
Delaktighet 

 
Världshälsoorganisationen (WHO) har utarbetat ett klassifikationssystem, International 

Classification of Funktioning, Disability and Health (ICF), för att beskriva människors 
fungerande och hälsa. ICF kan användas för att beskriva människors fungerande oavsett grad 
av fungerande utifrån tre begrepp vilka är kropp, aktivitet/delaktighet och 
omgivningsfaktorer. Dessa har ersatts av tidigare använda begrepp i klassificeringar som 
använts i liknande sammanhang, och som har en betydande negativ klang såsom 
funktionsnedsättning, handikapp och skada. ICF är inte diagnosbundet och lägger tyngdpunkt 
på miljöns betydelse för kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet, det vill säga hindrande och 
underlättande faktorer i miljön kan kopplas till kroppens funktion, en aktivitets utförande eller 
delaktighet i olika livssituationer. (Granlund, Haglund, Lewin & Sandlund, 2004)  

 Den här studien fokuserar på aspekter av delaktighet och enligt ICF kan delaktighet 
definieras som engagemang i livssituationer. Forskningsprogrammet Children- Health- 
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Intervention- Learning- Development (CHILD) på Mälardalens Högskola är ett 
flervetenskapligt forskningsprogram som bland annat studerar funktionshinder och 
delaktighet. I ett projekt i samarbete med Specialpedagogiska Institutet och 
intresseorganisationen För Utvecklingstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB)´s 
forskningsstiftelse Anpassning till Liv och Arbete (ALA) undersöktes delaktighet i 
skolsituationer för personer med funktionshinder. I delaktighetsdimensionerna i ICF 
klassificerades elevernas fungerande inom följande områden, ”Lärande och att tillämpa 
kunskap”, ”Allmännas regler, uppgifter och krav”, ”Kommunikation”, ”Förflyttning”, 
”Personlig vård”, ”Hemliv”, ”Mellanmänskliga interaktioner och relationer”, ”Viktiga 
livsområden” samt ”Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv”. Samspel bedöms 
som en viktig faktor i alla dessa områden och definieras som det Bronfenbrenner (Granlund, 
Eriksson, Almqvist, Björck-Åkesson & Luttrop, 2003) beskriver som proximala processer, 
där samspel ses som en utvecklingsfrämjande process som är relativt stabil över tid. 
Personens engagemang och aktiva deltagande i dessa processer påverkar både den psykiska 
och sociala utvecklingen och är beroende av personens egenskaper och hur omgivningen ser 
ut. Personens egen upplevelse av delaktighet och förutsättningar i omgivningen är grunden för 
bedömning av delaktighet (Granlund, et al). Flera författare bland annat Peerenboom och 
Chorus (hämtat från Arvidsson, Thyberg & Granlund, submitted) menar att delaktighet bör 
skattas subjektivt, alltså av individen själv. Delaktighet kan också bedömas indirekt genom att 
individen själv skattar egenskaper som visat sig relaterade till delaktighet. Två sådana faktorer 
är subjektivt skattad autonomi och kontrollplacering. 

 

 

Autonomi och kontrollplacering 

 
Autonomi definieras i den här studien som en persons egen uppfattning om sin egen förmåga 
och användning av den (Eriksson, 2006, hämtat från Arvidsson Thyberg & Granlund 
submitted). Hög autonomi är extra viktigt i ostrukturerade situationer där få klara direktiv 
finns varför kravet på initiativförmågan ökar. En person som uppfattar sin egen förmåga som 
relativt bra tar fler initiativ och klarar av saker och därmed ökar upplevelsen av den egna 
delaktigheten. I en mer strukturerad situation med tydliga regler och förväntningar på 
personen är det däremot personens tidigare upplevelser av om det är värt att göra något som är 
viktigt, något som kallas kontrollplacering (locus of control). Kontrollplacering kan definieras 
som personens upplevelse om konsekvenserna av det egna agerandet beror på faktorer som 
personen själv kan kontrollera eller på andra personer eller slumpen (Granlund, Eriksson, 
Almqvist, Luttrop & Björk-Åkesson, 2005). Begreppet kan delas upp i två kategorier där 
extern kontrollplacering innebär att personen anser att de som händer i dennes liv är utanför 
den egna kontrollen. En person med intern kontrollplacering uppfattar att han eller hon 
kontrollerar sig eget öde. Både autonomi och kontrollplacering brukar ses som personaspekter 
av delaktighet. En aspekt inom begreppet delaktighet som är nära anknuten till autonomi och 
kontrollplacering är självbestämmande. Wehmeyer och Bolding (2001) har definierat 
självbestämmande som ”how to make things happen in life”. Begreppet självbestämmande är 
också i hög grad associerat med delaktighet (Arvidsson et al, submitted) och innebär att 
uppleva sig ha kontroll över sitt eget liv och öde. Arvidsson et al menar att egenskattad 
delaktighet som då inkluderar individens egen upplevelse av sitt vardagsfungerande har en 
hög potential som mätinstrument för kliniskt utfall. Användandet av egenskattningar och hur 
egenskattad delaktighet skiljer sig från omgivningsskattad delaktighet måste dock undersökas 
närmare i empiriska studier (Arvidsson et al, submitted). 
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Egen- och omgivningsskattning 

 
Enligt tidigare studier föreligger en tendens till överskattning när personer med 
utvecklingsstörning skattar sin egen förmåga och sina levnadsomständigheter, vilket har 
många möjliga orsaker.  Två av de möjliga orsakerna är att personer med utvecklingsstörning 
kan ha svårigheter med språk och förståelse av enkätfrågor samt social önskvärdhet, det vill 
säga ett beroende till andra som gör att man svarar som man tror att andra förväntar sig att 
man ska svara (Perry & Felce, 2002; McBurney & White, 2004). En undersökning 
genomfördes angående hur personer med utvecklingsstörning skattade sin 
omgivningsorientering med syfte att undersöka eventuella skillnader mellan deras egen 
skattning och en person i deras omgivnings skattning (Burt et al., 1999). Trots att de fann 
tydligt acceptabel överensstämmelse mellan personerna med utvecklingsstörning och personer 
i deras omgivning fann de att individkaraktäristika och själva skattningsformulären i sig var 
möjliga påverkansfaktorer för hur personerna svarade på frågorna. Hur länge personen med 
utvecklingsstörning och den andre skattaren känt varandra samt grad av involverande i 
personens liv kan påverka resultatet, likaså känslomässigt engagemang. Personen i 
omgivningens kännedom om utvecklingsstörning var också en möjlig orsak till svårigheter 
med denna typ av skattningar. Resultatet visade att bristande överensstämmelse uppstod 
genom att familjemedlemmarna eller vårdarna över- eller underskattade vardagsfungerandet 
hos personerna med utvecklingsstörning. Författarnas slutsats var att båda sorters skattningar  
är nödvändiga i interventionsprocesser och att forskningen kring detta sätt att skatta måste 
utvecklas för att bli bättre. 

Enligt Haglund (i Granlund et al, 2004) är personen med utvecklingsstörnings skattning ett 
bra verktyg i processen att försöka förstå en människas upplevelse av delaktighet. Genom att 
personen med utvecklingsstörning själv skattar inryms två viktiga aspekter; individen visar 
hur viktigt han eller hon tycker att delaktighet är i en aktuell situation samt information om 
huruvida personen deltar eller inte i den aktuella situationen. Genom att personen själv får 
bedöma sin delaktighet sätter det igång en process inom individen som i sin tur kan påverka 
individens engagemang i aktiveter. Individen kan alltså genom att själv skatta sin delaktighet 
bli medveten om sin egen situation, engagemang och samspel med omvärlden och via det 
ökar personens egenmakt och känsla av autonomi och kontrollplacering.  

Schwartz och Rabinovitz (2003) genomförde en studie där 93 personer med 
utvecklingsstörning bedömde hur tillfredsställda de var med sina liv. För att komplettera deras 
bedömning gjordes även bedömningar av deras föräldrar och personalen på boendena. De 
fann inga signifikanta skillnader mellan individerna med utvecklingsstörning och föräldrarnas 
skattningar, däremot mellan personerna med utvecklingsstörning och personalen, och mellan 
personalen och föräldrarna. Personalen skattade högst livstillfredsställelse och personerna 
med utvecklingsstörning lägst. Författarna diskuterar vad dessa skillnader i skattningen kan 
bero på och de nämner några intressanta aspekter. Personerna med utvecklingsstörning 
delades in i två grupper baserade på bedömningar om deras fungerande, det vill säga om de 
var hög- eller lågfungerande. Signifikanta skillnader förelåg då individerna med 
utvecklingsstörning klassades som högfungerande. Personalen kan ha använt de 
lågfungerande som referens och jämfört de högfungerande utifrån de lågfungerande. De 
utgick troligen från att de högfungerande representerade ”det normala”. Denna mer eller 
mindre medvetna jämförelse kan också ha använts av individerna med utvecklingsstörning så 
att de i förhållande till icke funktionshindrade skattade sig själva som lågfungerande och 
därmed mindre tillfredsställda med sitt liv. Att de som skattar kan utgå från olika perspektiv 
kan alltså ses som en svårighet vad gäller att jämföra egen- och omgivningsskattning. 
Stancliffe (hämtat från Schwartz & Rabinowitz) hävdar att detta med gruppers olika 
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perspektiv inte bör ses som att någon av grupperna är en opålitlig källa, utan just som att de 
har olika perspektiv och därmed kan ge möjlighet till bredare och djupare förståelse för det 
studerade fenomenet.  

Palmgren och Westerbrandt (2000) undersökte med hjälp av ICF’s provversion ICIDH-2 
och intervjuer hur vuxna med lindrig utvecklingsstörning upplevde sin delaktighet i vardagen 
samt hur människor i deras omgivning upplevde personerna med utvecklingsstörnings 
delaktighet. Resultatet visade att personer med utvecklingsstörning bedömde sin delaktighet 
som högre än vad personerna i deras omgivning upplevde. Överensstämmelsen mellan två 
personalgrupper, på boendet och på arbetet, var god medan det mellan personal och brukare 
förelåg vissa skillnader. Författarna ansåg att skillnaderna berodde på svårigheter att förstå 
intervjuaren, förståelse av begrepp som till exempel pengars värde samt att personal och 
brukare inte delade uppfattningen om vad delaktighet var. Att förstå dels begreppenss 
innebörd och sedan dra paralleller till de pictogrambilder som användes som stöd ansågs av 
författarna vara ett problem. Vidare fann de att samtliga undersökningsdeltagare i 
skattningsformuläret ansett sig fullt delaktiga i sina liv medan tendenser till motsägelse 
framkom under intervjuerna.  

 Perry och Felce (2002) menar att sannolikheten för att felaktiga svar kan förekomma ökar 
när målgruppen är personer med utvecklingsstörning och att de felaktiga svaren är relaterade 
till problem med språkförståelse och bristande adaptiv förmåga. De undersökte i en studie om 
egenskattad respektive omgivningsskattad upplevelse av livskvalitet olika felaktigheter som 
kan förekomma vid skattning hos personer med utvecklingsstörning. Ett av testen de använde 
undersökte nivån av adaptiv förmåga och de fann en signifikant skillnad mellan poäng på det 
adaptiva testet och tendensen att ange felaktiga svar eller obesvarade frågor. Två tredjedelar 
av deras respondenter angav felaktiga eller uteblivna svar.  En vanlig felaktighet, menar de, är 
att skattaren har en tendens att välja det sista svaret de hörde eller läste. Vid jämförelse mellan 
egenskattningarna och omgivningsskattarna låg interbedömmaröverensstämmelsen på 75 - 81 
% och det är ändå ett helt acceptabelt resultat. Författarna rekommenderar att vid 
egenskattning med utvecklingsstörda använda en omgivningsskattare för att lättare kunna 
upptäcka felaktigheter och få en så rättvis bild som möjligt över de aspekter hos personen med 
utvecklingsstörning som skall undersökas. 
 

 
 

Syfte och frågeställningar 

 
Personer med utvecklingsstörning har rätt till ett aktivt inflytande över sitt eget liv och att 
känna sig delaktiga. Uppsatsförfattaren ville undersöka om det finns skillnad i hur aspekter av 
delaktighet uppfattas av två grupper, här personer med utvecklingsstörning och personer i 
deras närhet. Om skillnader förelåg fanns det intresse om att se var dessa skillnader låg och 
vad skillnaderna skulle kunna bero på. Vidare fanns intresse att undersöka om olika områdena 
korrelerar med varandra för att se hur nära besläktade begreppet var.  
       
   

 
Metod 

 

Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare i denna studie var tio vuxna med lindrig utvecklingsstörning och tio 
vuxna i deras närhet som kunde och ville genomföra skattningarna. Personerna med 
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utvecklingsstörning och personalen var från en särvuxskola och tre boenden i mellersta 
Sverige. Urvalet är ett bekvämlighetsurval då uppgifter om personer med utvecklingsstörning 
är sekretessbelagda. Urvalet gjordes i samarbete med Vuxenhabiliteringen i Landstinget 
Gävleborg.  
 
 

Instrument 

 
Skattningsmaterialet i denna undersökning var delar av en översatt och av författaren 
omarbetad version av ”The Arc’s Self-Determination Scale” (Wehmeyer, 1995, svensk 
översättning Grandlund & Björck-Åkesson). Enkäterna bestod av två delar vilka var autonomi 
och kontrollplacering som tillsammans hade 46 påståenden. Från början bestod enkäten av 47 
frågor men en räknades bort och bedömdes som ovidkommande då den handlade om prov 
som ingen av respondenterna hade. Autonomidelen med 33 påståenden hade svarsalternativen 
”ofta”, ”ibland” och ”aldrig” och var uppdelad i följande frågeområden ”vardagsrutiner”, 
”samspel med människor i omgivningen”, ”att leva utifrån egna önskemål”, ” att använda sig 
av det närsamhället erbjuder”, ”utbildning och yrkesliv” och ”personlig stil”. Cronbachs alpha 
för de sex områdena presenteras i tabell 1. Exempel på frågor från autonomiskalan: ”Jag 
städar och håller ordning i mitt hem”, ”Jag bokar tider och besöker t.ex 
läkare/försäkringskassan själv”, ”Jag och mina vänner bestämmer tillsammans vad vi ska 
göra”. För att göra svarsalternativen tydligare fanns det också bilder (se figur 1), piktogram, 
vid varje svarsalternativ där ”ofta” har många vita prickar mot en svart bakgrund, ”ibland” har 
lite färre vita prickar och ”aldrig” har inga vita prickar alls utan bara en svart bakgrund 
(Granlund et al, 2005) Kontrollplaceringen innehöll sammanlagt 13 påståenden med 
svarsalternativen ”stämmer helt”, ”stämmer delvis” och ”stämmer inte alls” som var 
formulerade för att beskriva extern kontrollplacering.. Exempel på frågor från 
kontrollplaceringsskalan:  ”Jag är bra på att samarbeta med andra”, ”Jag talar om för folk när 
jag tycker att de sårat mig” och ”Jag försöker igen om det inte blir som jag tänkt mig”.  
Piktorgram fanns även för dessa frågor.  
        

                              
 

Figur 1. Piktogram för att underlätta förståelsen av svarsalternativ 

 
Det förekom vissa svårigheter med att besvara de frågor som innehöll två olika möjliga 
aktiviteter exempelvis fråga 11: ”Jag bokar tider och besöker t ex läkare/försäkringskassan 
själv”. Några av respondenterna upplevde denna fråga som två olika. Fråga 14, ”Jag träffar 
arbets/skolkamrater på min fritid”, upplevdes som problematisk att svara på då de som var 
elver på särvux också arbetade och umgänget med arbets- och skolkamrater inte var 
likvärdigt. Samma problem uppstod på fråga 23 och 24, ”Jag går en utbildning/arbetar med 
något jag valt själv” och ”Jag går en utbildning/har ett jobb som underlättar mina 
framtidsplaner”. På grund av dessa svårigheter med att svara på frågorna var det svårt att veta 
hur individen tolkat frågan.  
 
 
Tabell 1  
Cronbachs alpha för områden inom autonomiskalan 
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___________________________________________________________________________ 
 
                        område               cronbachs alpha 

 

 

vardagsrutiner     ,75 
samspel med människor i omgivningen  ,67 
att leva utifrån sina egna önskemål   ,62 
att använda sig av det närsamhället erbjuder  ,51 
utbildning och yrkesliv    ,75 
personlig stil      ,21*      
kontrollplacering     ,74 
 
 
___________________________________________________________________________ 
* Då cronbachs utfördes på området personlig stil blev värdet ,21 vilket är väldigt lågt. ”Personlig stil” består av 
5 påståenden som vid en närmare analys visade sig behandla olika saker. Påstående 1 och 2 handlar om 
bestämmande över yttre attribut, påstående 3 och 5 om huruvida individen själv bestämmer vilka presenter de 
ger bort och hur deras pengar skall användas. Slutligen handlar påstående 4 om bestämmande över hur hemmet 
ser ut. Påstående 3 och 5 som handlar om pengar kan urskiljas från de andra påståendena i och med att pengar 
och dess värde är komplext och kan vara svårt för en person med utvecklingsstörning att förstå. Samtidigt kan de 
påståenden som handlar om yttre attribut  tänkas vara lättare att uppleva sig ha kontroll över.  

 
  

Procedur 
 
Uppsatsförfattaren designade tillsammans med handledarna två missivbrev. Brevet till 
personerna med utvecklingsstörning anpassades efter målgruppen med korta meningar, inga 
förekommande negationer, lättförståelig och stor text. Informationen till lärare och personal 
beskrev mer detaljerat om studiens syfte och deras del i den. 

En av handledarna kontaktade chefen för en vuxensärskola i en mellansvensk stad och 
efter klartecken från denna kontaktades fem lärare inom verksamheten som fick information 
om detta projekt samt synen på utvecklingsstörning som denna studie utgått från. Lärarna 
valde sedan ut ett antal elever som de trodde var intresserade och vidarebefordrade det 
missivbrev som var anpassat till personer med utvecklingsstörning. Personalen upplevde viss 
tidsbrist då de blev kontaktade i slutet av elevernas skoltermin och hann därför inte fylla det 
antal enkäter som det från början var tänkt. Tre av lärarna deltog i studien vilket resulterade i 
tre par enkäter. Skattningen på särvux gjordes med lärare som stöd som vid behov läste frågor 
och hjälpte till med tolkningar då frågor upplevdes som svåra att förstå. När skattningarna var 
klara överlämnades de till handledaren i förslutna kuvert.   

Vidare kontaktade handledaren chefen för kommunens särskilda boendestöd och beskrev 
åter igen projektet. Chefen rekommenderade en boendechef som hjälpte till vid rekryteringen 
av ytterligare respondenter. Vid det första kontaktade boende fanns inget intresse av att delta i 
projektet. Vidare kontaktades ytterligare tre boende där intresse visade sig finnas och data 
kunde samlas in utan bortfall. Skattningarna på boendena gjordes med en av handledarna, 
personal och förälder. Personalskattningen sändes vid senare tillfälle med post och de 
utvecklingsstördas enkäter tog handledaren med sig direkt. De insamlade och kodade 
enkäterna sändes sedan till uppsatsförfattaren som lade in dem i SPSS för att göra analyser.  

Innan respondenterna fick enkäterna att fylla i kodades dem. Varje par fick ett nummer och 
personerna med utvecklingsstörnings enkät fick tilläggsbokstaven A och lärare/personal fick 
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bokstaven B för att uppsatsförfattaren skulle veta vilka enkäter som tillhörde vilken grupp och 
vilket par vid kodningen i SPSS. Datainsamlingen gick som följande:  vid de fem första 
insamlingarna satt en lärare, som inte var en av de som kände personen bäst, med och läste 
frågorna för de med utvecklingsstörning som inte kunde läsa själva (4 av 5 kunde läsa). 
Personen fick sen antingen själv välja omgivningsskattaren eller så gjorde kontaktpersonen i 
boendet den. De fem första hade den läraren som kände de bäst som omgivningsskattare och 
de fem sista hade sin kontaktperson på boendet. Deras instruktioner till enkäten var ”svara så 
som du tror X skulle ha svarat!”.  

Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning som antogs 
av Vetenskapsrådet (1999) tar upp fyra huvudkrav som uppsatsförfattaren har valt att följa för 
studiens kvalité och undersökningsdeltagarnas skydd. Dessa viktiga krav är extra viktiga att 
följa då målgruppen i denna studie består av vuxna med kognitiva svårigheter som kan ha 
svårt att förstå informationen.  De fyra huvudkraven är: Informationskravet som innebär att 
forskaren är skyldig att inför respondenterna redogöra att deras medverkan kommer att ske 
anonymt och att den hela tiden är frivillig, studiens/forskningens syfte- i de fall då 
informationen inte kan förväntas påverka resultatet och om så skulle vara fallet är forskaren 
skyldig att fortast möjligt klargöra hur det låg till. Forskaren skall också redogöra för 
eventuell finansiär och publicering av studien. Samtyckeskravet- Respondenterna måste 
samtycka till att delta om de deltar aktivt. Skulle uppgifternas tas från exempelvis ett 
myndighetsregister behövs inget samtycke. Respondenterna har alltid rätt att när som helst 
avbryta sin medverkan och om möjligt kan informationen de lämnat förstöras om 
respondenten så vill. Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifterna som respondenterna 
lämnat skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att de 
insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål. Författaren till denna 
uppsats kunde inte med säkerhet bedyra fullständig tystnadsplikt men denne klargjorde att 
ingen annan än författaren och dennes två handledare skulle ta del av det insamlande 
materialet samt att materialet var kodat och att det därmed inte gick att koppla ihop 
uppgiftslämnare och uppgift. Respondenterna blev informerade om att uppgifterna endast 
skulle komma att användas för denna studie och att uppsatsförfattaren och dennes handledare 
kommer att besöka dem och informera om resultatet under hösten.  
 

 

 
Resultat 

 
I resultatet redovisas analyser av interbedömaröverensstämmelse mellan personer med 
utvecklingsstörning och personal i form av Cohens kappa samt procentuell 
interbedömarreliabilitet med formeln antalet lika bedömningar genom totala antalet 
bedömningar (tabell 2). Den procentuella interbedömarreliabilitetens beräkningar har två 
analyser gjorts, dels en konservativ då endast exakt lika skattning räknas som 
överensstämmelse, dels en liberal i vilken exakt lika eller ett skalstegs skillnad räknas som 
överensstämmelse. Avslutningsvis jämfördes korrelationsmönstret för relationer mellan 
frågeområden för svaren från personer med utvecklingsstörning respektive svaren från 
personal.  
 
Cohen’s kappa koefficient ger ett index av överensstämmelse mellan skattning av två 
respondenter eller grupper som använder samma skattningsskala. Då Cohens kappa 
beräknades i denna studie visar resultatet en kappa koefficient på 0.83, dvs 
överensstämmelsen var mycket god och acceptabel. Ju högre kappa koefficient desto starkare 
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stämmer de olika gruppernas skattningar där värdet 1 visar på perfekt överensstämmelse 
(McBurney & White, 2004).   
 
 
I tabell 2 presenteras procentuell interbedömarreliabilitet för olika frågeområden inom 
skalorna autonomi och kontrollplacering uppdelad i konservativ och liberal överensstämmelse 
mellan personer med utvecklingsstörning och personal. Med konservativ överensstämmelse 
avses exakt lika bedömning person med utvecklingsstörning och persnal. Med liberal 
överensstämmelse avses att de två bedömarnas skattning skiljer sig med högst ett skalsteg  
 
Tabell 2 
___________________________________________________________________________ 

 
            index konservativ    liberal   N 

 ________________                                 __________                          _______  
________________________________________________________________ 
Vardagsrutiner  77 %    95 %   20 
 
Samspel med människor 
i omgivningen 50 %   90%   18 
 
Att leva utifrån sina egna 68%   95 %  18 
önskemål 

 
Att använda sig av det  
närsamhället erbjuder 33 %   99 %  18 
 
Utbildning och yrkesliv 42 %   81 %  16 
 
Personlig stil 78 %   91 %  18 
 
Kontrollplacering 46 %   91 %  18 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Det fanns ett intresse att se om det finns något samband mellan hur respondenterna har svarat 
i de olika frågeområdena. För att undersöka om det föreligger samband mellan de olika 
frågeområdena gjordes korrelationsanalyser med hjälp av Spearmans rangkorrelations 
koefficient för personerna med utvecklingsstörning och personal enskilt. I gruppen individer 
med utvecklingsstörning fanns en signifikant korrelation mellan ”att använda sig av det 
närsamhället erbjuder” och ”att leva utifrån egna önskemål” r(n = 9) = .72, p < 0.05. Det 
fanns också signifikanta korrelationer mellan ”personlig stil” och ”samspel med människor i 
omgivningen” r(n  = 10) = .73, p < .01 och  mellan ”utbildning och yrkesliv” och ”personlig 
stil” r(n = 10) = .64, p < .05. I gruppen personal fanns en signifikant korrelation mellan 
”samspel med människor i omgivningen” och ”kontrollplacering” r(n = 10) = .64, p < .05.  
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Diskussion 
 
Det visade det sig att i fem fall av sju bedömde respondenterna med utvecklingsstörning sin 
delaktighet lägre än personalen. ”Personlig stil” och ”samspel med människor i omgivningen” 
är de områden där individerna med utvecklingsstörning bedömt sin delaktighet högre än 
personalen. I motsats till Palmgrens och Westerbrandts (2000) studie där personerna med 
utvecklingsstörning upplevde sin delaktighet högre än de objektiva bedömmarna, har 
personerna med utvecklingsstörning i denna studie generellt bedömt sin autonomi och 
kontrollplacering lägre än personalen, vilket är ett oväntat resultat. Detta kan innebära att 
personerna med utvecklingsstörning är mindre delaktiga än vad personerna i deras omgivning 
uppfattar. En annan möjlig tolkning är att det kan vara svårare att fånga upp autonomi och 
kontrollplacering i en kvantitativ studie än i en kvalitativ då den senare kan tänkas skapa en 
djupare förståelse och kanske inte skulle visa samma eller ingen skillnad alls. I denna studie 
hör dessutom respondenterna med utvecklingsstörning till Kyléns (1985) grupp C med lindrig 
utvecklingsstörning som tenderar att ha svårt att förstå vissa begrepp, perspektiv och 
synvinklar. De har definitivt svårt att förstå alternativa lösningar, abstrakta begrepp och 
hypotetiska situationer. De kan också ha svårt att läsa och förstå vad de läser och en fördel 
med att använda sig av intervjuer är att intervjun kan anpassas efter personen som blir 
intervjuad. Något som styrker detta är att i Palmgrens och Westerbrandts (2000) studie skiljde 
sig upplevelsen av delaktighet hos personerna med utvecklingsstörning mellan 
enkätskattningen och intervjun. Dock säger skillnaden inget om vilken av metoderna som är 
mest sanningsenlig eller hur delaktiga de egentligen är. 

Personerna med utvecklingsstörning upplever sig alltså ha lägre autonomi och 
kontrollplacering vad gäller deras dagliga sysselsättning än vad personalen som arbetar med 
dem upplever att de har. En möjlig tolkning av denna uppenbara skillnad är att just det 
området där den signifikanta skillnaden fanns kan vara svårtillgängligt för personalen som 
arbetar med sina brukare i hemmiljö och inte är med dem i skolan eller på arbetet. Dock borde 
det då se annorlunda ut när personalen på särvux bedömde men eftersom uppdelningen av 
personalen inte varit aktuell i upplägget av studien är det inte möjligt att utifrån insamlad data 
uttala sig om det. En annan möjlig tolkning är att respondenterna med utvecklingsstörning 
jämförde sig själva med normalfungerande i samhället som studerar eller arbetar på ett 
möjligen annat sätt än dem själva och att de därför ansett sig vara ”lågt” delaktiga. Det skulle 
även kunna vara möjligt att personalen i sin tur bedömt hur delaktiga de tycker att deras 
brukare är trots sin funktionsnedsättning.  

Vad gäller överensstämmelsen mellan de två grupperna av bedömmare var den relativt hög 
då personal och respondenterna med utvecklingsstörning ofta gör samma skattning. I den 
konservativa överensstämmelsen indikerar resultatet att båda grupperna tenderade att ha 
samma uppfattning angående autonomi i områdena ”vardagsrutiner”, ”att leva utifrån sina 
egna önskemål” och i ”personlig stil”. Dessa områden ligger relativt nära varandra 
begreppsmässigt och rör sådana frågor som kan vara lätt att ha en tydlig bild av angående en 
person man jobbar nära. Närhet gör att man tenderar att ha kännedom om hur personen 
fungerar. ”Utbildning och yrkesliv” och ”samspel med människor i omgivningen” är 
svåruppfattade områden för att de handlar om individens upplevelse av kommunikation med 
andra än personalen och inre önskningar. Dock kan det tyckas att personalen som träffar 
personerna i skolmiljö borde ha en någorlunda bra uppfattning angående ”utbildning och 
yrkesliv” eftersom dessa skattningar görs i ett utbildningssammanhang. ”Att använda sig av 
det närsamhället erbjuder” låg lägst i den konservativa överensstämmelsen (33 %) men högst i 
den liberala (99%). Kan det vara så att grupperna faktiskt har en relativt lika uppfattning om 
var jämfört med andra som individen befinner sig inom detta område. Det var ytterst sällan 
mer än ett skalstegs skillnad. Däremot har respondentgrupperna olika perspektiv på vad 
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individen kan utnyttja. Det är möjligt att respondenterna med utvecklingsstörning uppfattar att 
de själva fullt utnyttjar det  utbud de känner till i samhället så som restauranger och 
biosalonger. Personalen kan däremot se att det finns ytterligare utbud att tillgå. Därav uppstår 
en skillnad på detaljnivå, det vill säga i den konservativa skattningen. 

Genom Spearmans rangkorrelation upptäcktes samband mellan de sju olika 
frågeområdena. Hur respondenterna med utvecklingsstörning svarat i området ”att använda 
sig av det närsamhället erbjuder” tenderade att hänga ihop med hur de svarat i  ”att leva 
utifrån egna önskemål”. Det fanns också signifikanta korrelationer mellan ”personlig stil” och 
”samspel med människor i omgivningen” och  mellan ”personlig stil” och ”utbildning och 
yrkesliv”. I personalgruppen uppstod endast en signifikant korrelation och den var mellan 
autonomiskalans ”samspel med människor i omgivningen” och ”kontrollplacering”.  Dessa 
signifikanta korrelationer kan innebära att dessa områden står nära varandra begreppsmässigt. 
Att korrelationsmönsterna ser olika ut för de två grupperna skulle kunna bero på att 
personalen har en omvårdande roll i förhållande till deras brukare. Skulle resultatet se 
annorlunda ut om man lade till en grupp med anhöriga till personerna med 
utvecklingsstörning? Det kan vara så att anhöriga skulle bidra med ytterligare ett perspektiv 
som skulle vara intressant att undersöka.  

På grund av att den insamlade datan var relativt begränsad är det inte möjligt att dra några 
generella slutsatser. De resultat som hittats indikerar dock att det kan finnas skillnader mellan 
hur personer med utvecklingsstörning och personer i deras närhet upplever respondenternas 
autonomi och kontrollplacering. Dessa skillnader skulle vara intressanta att vidare undersöka. 
Det faktum att bedömningarna skiljer sig åt vad gäller autonomi och kontrollplacering hos 
respondenterna med utvecklingsstörnings behöver dock inte betyda att det föreligger reella 
skillnader. Det kan och föreligger förmodligen fler tendenser till felaktigheter i samband med 
skattningen som är viktiga att ta hänsyn till. På grund av att personalen träffar respondenterna 
i olika sammanhang kan det vara så att de upplever olika sidor av deras personligheter och 
bedömmer utifrån det. Det kan också tänkas att de vet olika mycket om brukaren i de områden 
som är relaterade till vad de arbetar med. Till exempel är det möjligt att en lärare på särvux 
har lättare att sätta sig in i hur den brukaren upplever sin utbildning och/eller yrkesliv än en 
personal på ett boende har. Det även tänkas att en personal på ett boende lättare bedömmer en 
person med utvecklingsstörning i områden som rör det som den ser på boendet, till exempel 
personlig stil eller vardagsrutiner. Tanken att olika persongrupper har tillgång till olika 
perspektiv är något som kan ses som positivt då de olika perspektiven kompletterar varandra 
och uppmärksammar olika fenomen.  

Denna undersökning utgjordes av enbart 20 enkäter vilket kan hänföras både till 
målgruppen och till själva proceduren. Personer med utvecklingsstörning har ofta svårt att 
förstå skriftlig text. En del av deltagarna behövde hjälp med att förstå frågorna och 
alternativen vilket ledde till att genomförandet tog relativt lång tid. När kontakten med 
respondenterna etablerades var de positiva till att deltaga snarast möjligt. Efter en tid 
meddelade personalen på särvux att de inte hade tid att fylla i sina enkäter och att vara med 
som stöd när deras elever fyllde i sina. Detta gjorde att antalet enkäter som samlades in var 
betydligt färre än önskat. För att få en bredare förståelse och ökad kontroll över insamlad data 
hade intervjuer varit önskvärt. Det hade dock inte varit möjligt inom tidsramen för denna 
studie. Denna studie kan ses som en pilotstudie som påvisar skillnader som är väl värda att 
studera vidare med fler deltagare. Förslagsvis skulle också komplettering av kvalitativa 
intervjuer med fördel göras för att komma närmare begreppet delaktighet och vad begreppet 
har för betydelse för personer med utvecklingsstörning och deras livskvalitet. Det är särskilt 
viktigt att personen själv får komma till tals när det är personens upplevelser man vill komma 
åt.  Att förstå hur en person med utvecklingsstörning upplever sin livssituation och därmed 
också sin delaktighet är viktigt att veta vid planering av interventioner.  
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Sammanfattningsvis indikerar resultaten som visat sig i denna studie att det kan finnas 
skillnader mellan hur personer med utvecklingsstörning och personer i deras närhet upplever 
autonomi och kontrollplacering hos personerna med utvecklingsstörning. Dessa skillnader 
skulle vara intressanta att vidare undersöka. Det faktum att bedömningarna skiljer sig åt vad 
gäller autonomi och kontrollplacering hos personerna med utvecklingsstörning behöver dock 
inte betyda att det föreligger reella skillnader. Det kan och föreligger förmodligen fler orsaker 
till felaktigheter i bedömningarna som är viktiga att ta hänsyn till. På grund av att personalen 
träffar respondenterna i olika sammanhang kan det vara så att de upplever olika sidor av deras 
personligheter och bedömmer utifrån det. Det kan också tänkas att de vet olika mycket om 
brukaren i de områden som är relaterade till vad de arbetar med. Till exempel är det möjligt 
att en lärare på särvux har lättare att sätta sig in i hur den brukaren upplever sin utbildning 
och/eller yrkesliv än en personal på ett boende har. Det även tänkas att en personal på ett 
boende lättare bedömmer en person med utvecklingsstörning i områden som rör det som den 
ser på boendet, till exempel personlig stil eller vardagsrutiner. Hypotesen  att olika 
persongrupper har tillgång till olika perspektiv är något som kan ses som positivt då de olika 
perspektiven kompletterar varandra och uppmärksammar olika fenomen. 

Som nämnt ovan indikerar resultaten att detta bör undersökas vidare och att metoden 
egenskattning kontra omgivningsskattning bör undersökas vidare. Att erbjuda personerna med 
utvecklingsstörning att komma till tals bidrar inte bara till att försöka öka förståelsen av deras 
livssituation genom variablerna autonomi och kontrollplacering. Granlund et al (2004) menar 
att medverkande i  studier angående självskattning och delaktighet också kan öka en 
medvetenhet som i sin tur kan öka den egna känslan av autonomi och kontrollplacering.  
Begreppet delaktighet och relaterade begrepp samt bedömningen av dem bör utvecklas 
eftersom personer med utvecklingsstörning är en utsatt grupp som behöver stöd för att ha 
möjligheten att leva ett så bra liv som möjligt.  
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