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Sammanfattning 
 
Syftet med vår studie är att öka förståelsen för de framtidsplaner och funderingar som 
ungdomar i gymnasiesärskolan har vad det gäller fritid, boende och arbete. 
Empowermentperspektivet har utgjort en teoretisk utgångspunkt för studien och 
hermeneutiken har inspirerat oss i analysen. Kvalitativ metod har använts i undersökningen 
och intervjuerna genomfördes med ungdomar med lindrig/måttlig utvecklingstörning. 
Resultatet visar att undersökningsgruppen i stor utsträckning har likartade tankar och 
drömmar om det kommande vuxenlivet som ungdomar i allmänhet. Resultatet delades i fyra 
områden: Fritid, boende, arbete och självbestämmande. Särskoleungdomarnas tankar om 
självbestämmande visar på ett stort intresse för möjligheten att kunna påverka sin nuvarande 
och framtida livssituation. De fritidsaktiviteter intervjupersonerna har idag är många och av 
varierande slag, men oftast anpassade för denna målgrupp. Ett eget boende i framtiden är 
något som våra intervjupersoner ser fram emot, men önskan av boendealternativ verkar i stor 
utsträckning vara påverkad av föräldrarnas åsikter. Vad det gäller deras önskan om 
kommande arbete och sysselsättning är drömmarna mycket varierande. Yrkesvalet är ofta 
inspirerat av det arbete som ungdomarna provat på under den praktik som ingår i 
gymnasiesärskolans undervisning, eller av föräldrarnas yrke.  
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1. Inledning 
 
I det här kapitlet beskriver vi de utgångspunkter som legat till grund för vår studie samt vår 
egen förförståelse av ämnet. Vi gör en bakgrundsbeskrivning där vi bl.a. tar upp olika stadier 
av utvecklingsstörning och redogör för begreppet särskola. Vi gör även en kunskapsöversikt 
av tidigare forskning inom forskningsområdet. 

1.1 Inledning 
Vår erfarenhet är att unga människor, även personer med utvecklingsstörning, drömmer om 
och funderar över hur framtiden skall bli. Vad ska jag jobba med som vuxen? Var och hur ska 
jag bo? Vem ska jag umgås med? Och hur mycket kan jag påverka hur framtiden blir? 
Ungdomar med olika funktionshinder har ofta svårare att påverka sitt liv och har en längre 
och mer komplicerad frigörelseprocess än ungdomar i allmänhet (Olin, 2003). 
Vi anser därför att detta är ett viktigt ämne att studera och diskutera. 
  
Vi har valt att göra en studie om vad ungdomar i gymnasiesärskolan har för funderingar om 
sin framtid. Intresset för detta ämne fick vi efter de arbetsplatsförlagda studierna som ingår i 
vår utbildning. En av oss gjorde praktik hos en områdeschef med ansvar för gruppbostäderna i 
kommunen. Där arrangerade kommunen träffar med föräldrar till ungdomar i särskolan, för 
att ta reda på när och hur kommunen ska planera för ungdomarnas framtida boende. Vi blev 
då intresserade av att studera hur ungdomarna själva ser på sin framtid, och hur stor möjlighet 
de anser sig ha att påverka sin situation. Vi är intresserade av att studera detta utifrån ett 
normaliserings- och empowerment perspektiv. 

1.1.1 Vår egen utgångspunkt och förförståelse 
Vi författare har olika utgångspunkt vad det gäller erfarenhet av personer med 
utvecklingsstörning. En av oss har tidigare arbetat inom förlängd skolbarnsomsorg och 
fritidsverksamhet för ungdomar med utvecklingsstörning samt på gruppbostad och som 
elevassistent för ett barn med autism. Den andra av oss har många års erfarenhet av arbete 
inom social omsorg, men då inom äldreomsorgen, och har ingen praktisk erfarenhet av 
personer med utvecklingsstörning. Vi tror dock att detta kan vara en bra utgångspunkt för 
studien att vi har olika förförståelse. I vår utbildning på Beteendevetenskapliga programmet 
med inriktning mot Social omsorg har vi fått kunskaper om personer med funktionshinder och 
deras livssituation. Vår förförståelse grundar sig även på dessa kunskaper. Vi har även haft 
nytta av vår lokalkännedom i fråga om de aktuella sörmländska kommunerna för att förstå de 
hänvisningarna som intervjupersonerna gör i intervjuerna. 
 

1.2 Bakgrund 
Precis som alla andra behöver personer med utvecklingsstörning ett bra boende, stimulerande 
sysselsättning och en aktiv fritid för att ha ett rikt liv. Skillnaden ligger i att denna grupp 
behöver stöd och hjälp för att utöva fritidsaktiviteter och delta i sysselsättning eller arbete. Ett 
bra boende med tillräcklig stöd och service är viktigt för att personer med utvecklingsstörning 
ska kunna leva ett självständigt liv på lika villkor som andra. Inflytandefrågor är centrala 
eftersom dessa personer har ett livslångt beroende av stöd och hjälp och på grund av sitt 
funktionshinder är särskilt utsatta för andras godtycke (Tideman, 2000b). 
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I Socialstyrelsens (2007) årliga lägesrapport om handikappomsorgen för år 2006 har vi hittat 
följande statistik: Den första oktober 2005 var totalt 54 300 personer beviljade en eller flera 
insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), exklusive 
insatsen råd och stöd. Om denna insats inkluderas blir det totala antalet mellan 56 000 och 58 
000 personer. Detta motsvarar ungefär 0,6 procent av Sveriges befolkning. Den vanligaste 
insatsen var daglig verksamhet (25 000 personer) och därefter följde bostad med särskild 
service för vuxna (cirka 20 400 personer). Drygt 23 600 personer var år 2005 beviljade 
antingen hemtjänst eller särskilt boende enligt SoL (Socialtjänstlagen). 
 
Enligt Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB), har ungefär  
38 000 personer i Sverige en utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning är ett funktionshinder 
som rör personens begåvningsutveckling och som inträffat före 16 års ålder. Andra begrepp 
som används är intellektuella eller kognitiva funktionshinder. Utvecklingsstörningen är olika 
hos olika personer, men gemensamt är att alla är i behov av någon form av personligt stöd och 
hjälp för sin livsföring. Vad man presterar beror också på vilket stöd och vilken träning man 
får. Personer med utvecklingsstörning behöver längre tid än andra för att förstå, lära sig nya 
saker och uttrycka sina tankar och känslor. Det finns många orsaker till utvecklingsstörning. 
Det kan vara en kromosomförändring, en fosterskada eller skada vid födseln. Olyckor och 
sjukdomar under uppväxtåren kan också orsaka utvecklingsstörning. Utvecklingsstörningen 
kan vara grav, måttlig eller lindrig. Tillsammans med utvecklingsstöningen kan personen även 
ha andra funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, synnedsättning, autism (FUB, 2007). 
 
Utvecklingsstörning är, påtagligare än många andra funktionshinder, ett socialt 
funktionshinder. Det medför ett behov av anpassad sysselsättning, undervisning, fritid och 
boende. Samhällets ordinarie utbud klarar inte att utan justeringar tillgodose behovet hos 
brukare med utvecklingsstörning (Färm, 1999). 
 
Olika stadier av utvecklingsstörning enligt Kylén, (1981)  
A-stadiet – grav utvecklingsstörning 
Personer i detta stadium har begränsad tids och rumsuppfattning och förstår och agerar här 
och nu. Personen kan mer eller mindre förstå vad som ska hända genom att associera 
välbekanta föremål till en viss handling t.ex. sked betyder äta, osv. Personer på denna nivå 
talar inte men använder ljud eller sitt kroppsspråk för att kommunicera med omgivningen. 
 
B-stadiet – måttlig utvecklingsstörning 
Personer på denna nivå ser sin närmiljö som en helhet, men har ingen överblick över det 
frånvarande. De kan skilja på olika typer av föremål som de tidigare har erfarenhet av men har 
svårare att se att oupplevda företeelser och föremål existerar. Tidsperspektivet omfattar dagar 
och för vissa även veckorytm. De upplever sin närmaste omgivning och vet att det finns andra 
platser som t.ex. lokalen för daglig verksamhet. Personerna kan skilja på lite och mycket, 
inget och något och kan räkna i olika grad. Personerna kan tala och förstå bildsymboler men 
har svårt att tänka sig en förändring utan att ha upplevt den. 
 
C-stadiet – lindrig utvecklingsstörning 
Personen har en allmän uppfattning av tillvaron och förstår framtid och dåtid, samt att saker 
finns som de ej upplevt. De förstår dygn, veckor och år. De kan lära sig läsa, skriva och räkna 
men kan inte tänka hypotetiskt och själva komma fram till olika lösningar. Personen kan 
förstå samband men inte många olika faktorer samtidigt och inte abstrakta begrepp  
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Särskolan 
Utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning genomförs inom särskolan. 
Särskolan är en egen skolform och utgör tillsammans med grund- och gymnasieskolan det 
offentliga skolväsendet. Särskolans målgrupp är barn och ungdomar som ej bedöms kunna 
uppnå grundskolans kunskapsmål därför att de har en utvecklingsstörning. Särskolan har en 
gemensam läroplan med grund- och gymnasieskolan men egna kursplaner. Man läser i stort 
sätt samma ämnen som vanlig grundskola men med anpassad svårighetsgrad och omfattning 
efter elevens förmåga. Inom träningsskolan finns ”Träningsklasser” och ”Specialklasser” för 
elever med måttlig och grav utvecklingsstörning, ofta i kombination med ytterligare 
funktionshinder. På gymnasiesärskolan (16-21 år) finns, liksom i vanliga gymnasiet, 
nationella program med olika inriktningar samt individuella program. Beslutet att ta emot elev 
i särskolan fattas av kommunens styrelse för särskolan i samråd med vårdnadshavarna 
(Tideman, 2000a). 
 

1.2.1 Kunskapsöversikt och tidigare forskning 
Det finns inte särskilt mycket kunskap samlad om hur det är att vara ung med ett omfattande 
funktionshinder anser Gotthard (2002). Vi har däremot i vår litteratursökning hittat en relativt 
stor mängd forskning, litteratur och rapporter i det aktuella ämnet, som vi här ska presentera 
valda delar ifrån. 
 
Ungdomar med utvecklingsstörning går igenom samma stadier av kroppslig och känslomässig 
utveckling som andra, men har bristande förmåga att förstå vad som händer. De har svårt att 
jämföra sig med sina kamrater eller sätta sig in i att de håller på att bli vuxen. Vilka 
föreställningar har egentligen ungdomar med utvecklingsstörning om att bli vuxna? Vi 
förknippar ofta vuxenliv med körkort, bra jobb, pengar och att gifta sig. Detta är saker som 
många gånger inte ingår i livet som vuxen med utvecklingsstörning. Därför kan ungdomar 
med utvecklingsstörning behöva hjälp att förstå och skapa en realistisk bild av sina 
möjligheter och att hitta bra vuxna förebilder (Gotthard, 2002). 
 
För familjer med ungdomar med utvecklingsstörning kan ungdomstiden bli ett ”hot mot 
normaliseringen”. Barnet har ofta växt upp i en anda av att de i grunden är som andra barn, 
genom att familjen försökt begränsa funktionshindrets konsekvenser. Under ungdomstiden 
kan barnet på ett smärtsamt sätt bli medvetet om de skillnader som existerar mellan de egna 
och andra ungdomars livssituation. Många inser för första gången att man inte har samma 
möjligheter som alla andra. Ibland kan det behövas stöd från professionella för att övergången 
till vuxenlivet skall bli så gynnsam som möjligt. En risk med detta kan tyvärr bli att de unga 
socialiseras in i ett klientskap som snarare ökar beroendet, än leder till självbestämmande och 
autonomi (Olin, 2003). 
 
Tonåringar med funktionshinder har i regel bristfällig kroppsuppfattning och lägre 
självkänsla, redan innan puberteten inträder. Detta gör det svårt att förstå och förlika sig med 
de förändringar som pågår under tonårstiden. De är ofta osäkra på sig själv och på vad 
framtiden ska innebära. Ofta saknar de kamrater att likna och att anförtro sig åt.  
Puberteten gör att det kan kännas svårt att vara barnsligt nära och beroende av föräldrarna. 
Ändå är de beroende. Föräldrarna är så vana att sköta om och ta ansvar för sitt barn att det kan 
vara svårt att släppa taget. Den unge vågar kanske inte protestera och känner sig instängd och 
låst i sin situation. Det kan vara risk att man fastnar i en sorts evig barndom. Frigörelse 
processen kan bli lång och svår (Lagerheim, 2001). 
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I en större intervjuundersökning av personer med utvecklingsstörning har det framkommit att 
livskvaliteten för denna grupp på senare år har ökat. Speciellt de personer som bodde i egen 
lägenhet skattar sin livskvalitet relativt högt. De låg ändå under medelvärdet i jämförelse med 
andra grupper, som personer med rörelsehinder och personer utan funktionshinder. 
Undersökningen visade att personerna skattade sin livskvalitet högre om de var nöjda med sin 
fritid och sin dagliga sysselsättning. Personernas sociala kontaktnät bestod till största delen av 
familj och personal. Beroendet av personal och familj för att klara sitt dagliga liv var stort.  
Vad det gäller fritidsaktiviteter gjorde dessa personer i stort sätt samma saker som den övriga 
befolkningen men de gjorde färre olika saker och inte lika ofta. Fritiden i hemmet ägnades åt 
hushållsarbete och TV tittande (Tideman, 2000b). 
 
En studie uppmärksammade att något som föräldrar till barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning önskade var fler och bättre sociala relationer för sina barn. Ju äldre 
barnen blev desto svårare blev det att upprätthålla kamratband med jämnåriga utan 
utvecklingsstörning. Många barn behövde hjälp att knyta och behålla dessa relationer. 
Vänskapsförhållanden med jämnåriga både med och utan funktionshinder var något som stod 
högt på föräldrarnas önskelista (Tideman, 2000a,). 
 
Både svensk och internationell forskning om självbestämmande för personer med 
utvecklingsstörning visar att det på senare år varit en positiv utveckling. Människor med 
utvecklingsstörning kan i allt högre grad påverka sitt vardagsliv, men det finns fortfarande 
stora brister. Eftersom personer med utvecklingsstörning är beroende av andras hjälpinsatser 
tas det som intäkt på att de heller inte klarar att bestämma över sitt liv. Begreppen autonomi 
och självbestämmande förväxlas ofta vilket medför att personer med utvecklingsstörning 
behandlas som barn, som hela livet måste uppfostras och vägledas. Studier har visat att vuxna 
personer med utvecklingsstörning som bodde i gruppbostad upplevde mindre 
självbestämmande än de som bodde i föräldrahemmet. Däremot var de som bodde i 
gruppbostad mer tillfredställda med sina liv och hade ett rikare socialt liv med fler 
meningsfulla fritidsaktiviteter (Olin, 2003). 
 
Söder (1989) skriver i en artikel om oberoende och autonomi och vuxenblivande för 
ungdomar med funktionsnedsättningar. Där beskriver han förhållandet mellan att själv kunna 
fatta beslut och bestämma om sitt liv (autonomi) och att behöva praktisk hjälp i vardagen 
(beroende). I alla definitionsförsök av vad vuxenstatus och vuxenliv egentligen betyder, för 
vuxenblivandet för ungdomar med funktionsnedsättningar, är det en dimension som är 
framträdande och det handlar om självständighet och oberoende. Dessa begrepp kan ha olika 
innebörder, en definition är att man kan utföra olika vardagssysslor och uppgifter själv. En 
annan syn på oberoende är möjligheten att själv träffa självständiga val och att påverka, men 
inte nödvändigtvis självständigt utföra dessa vardagssysslor. 
Söder menar att det finns en utbredd föreställning om att personer med funktionsnedsättningar 
inte klarar av att ta ansvar för sina val och handlingar på grund av sitt beroende. Ett 
vuxenblivande för ungdomar innebär att successivt frigöra sig från beroendet. Här finns 
sådant som till exempel myndighetsålder, avslutad skolgång och eget arbete detta är ett tecken 
på oberoende vilket samtidigt innebär rätten och skyldigheten till ett autonomt och 
självständigt liv. Han menar vidare att vuxenblivandet för ungdomar med funktionshinder, 
som är beroende av hjälp för att klara vardagen, ter sig processen med vuxenblivandet 
svårare. Det som försvårar ett autonomt vuxenliv kan vara att tidiga funktionsnedsättningar 
hos barnet kan påverka dess självbild. Det finns två olika sätt som självbilden påverkas av. 
Det ena sättet är direkta kroppsupplevelser det vill säga smärta eller begränsningar som sätter 
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gränser vad det gäller aktiviteter för barnet vilket ger upphov till känsloupplevelser, detta 
genererar i att utvecklingen av en positiv självbild hindras. Det andra sättet är att det sätter 
tidiga spår i barnet, med en funktionsnedsättning, hur de upplever sig själv, detta beroende på 
hur barnets föräldrar upplever barnet och dess funktionshinder.  
Vad det gäller arbete så har personer med funktionsnedsättningar en begränsad möjlighet att 
själv kunna välja sysselsättning. Söder menar att vi idag inte vet speciellt mycket om hur 
ungdomar ser på och upplever övergången från skola till sin framtida sysselsättning. 
För att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så autonomt liv som möjligt 
krävs att valmöjligheter finns. Det kan finnas en konflikt mellan att klara av sina 
vardagssysslor utan hjälp, (oberoende) och att själv kunna välja av vem, när och hur hjälpen 
ska utföras, (autonomi). Här krävs det forskning som kan kartlägga denna konflikt mellan 
oberoende och autonomi i den funktionshindrades vardag. Samt också studera de 
professionella grupper som finns omkring den funktionshindrade (Söder, 1989). 
 
Andra undersökningar har visat att personer med utvecklingsstörning har mycket små 
möjligheter att påverka sådant som andra människor tar för självklart att de själva bestämmer 
om. Endast var tionde vuxen med utvecklingsstörning har påverkat var de bor. Mer än tre 
fjärdedelar av de som bor i gruppbostad har inte alls fått bestämma vilka personer de bor 
tillsammans med och nästan ingen har haft inflytande över personalfrågorna. Under 1990-talet 
ökade inflytandet över vad man jobbar med, men fortfarande saknar hälften inflytande över 
sin arbetssituation. Ett hinder som angivits som orsak till att personer med 
utvecklingsstörning saknar inflytande är att rutinerna på boendet inte tillåter att de tillfrågas 
om sin uppfattning. Ett annat är att det anses att funktionshindret i sig medför svårigheter att 
kunna välja och bestämma på egen hand (Brusén & Hydén, 2000). 
 
Enligt en undersökning i Värmland hade personer med lindrig utvecklingsstörning goda yttre 
levnadsvillkor men saknade ofta god livskvalitet. Det visade sig att trots att man deltog i 
många organiserade fritidsaktiviteter tillsammans med andra, kände man sig ensam och 
uttråkad.  Många saknade socialt umgänge i sin bostad och nära vänner. Att ha ett arbete 
spelar en mycket stor roll för personer med utvecklingsstörning. Det är genom arbete och 
skola som man får en betydelsefull plats i samhällslivet. Arbetet möjliggör att ge något och att 
vara till nytta. Informanterna i undersökningen uttryckte att de fick en identitet i samhället och 
i arbetsgruppen. Arbetet är viktigt för att skapa kontakter och för den sociala gemenskapen. 
Många personer med lindrig utvecklingsstörning betonar vikten av att ha ett eget boende och 
att få bestämma över sin vardag. Att få möjlighet att sköta sig själv och att ha rätt till ett eget 
liv. Informanterna hade svårt att svara på frågor omkring framtiden och blev näst intill 
generade över frågor om drömmar och visioner (Falch & Möller, 1996). 
 
Det finns ett paraplyprojekt som heter ”Vuxenblivande och delaktighet”, det är ett 
forskningsprogram som handlar om hur det är för personer med funktionshinder att växa till 
vuxna i dagens samhälle. 
En del i detta projekt har inriktat sig på att studera dessa personers delaktighet i olika 
livsområden så som till exempel boende, socialt liv och sysselsättning. Fokus har alltså varit 
på övergången från barndomsliv/skolliv till vuxenliv (Molin, 2004).  
 
Genom att få utbildning har många personer med funktionshinder fått självbestämmande och 
empowerment. Detta har givit dem möjligheter att själv kunna föra sin talan och påverka sina 
liv. Det finns fortfarande inom omsorgsverksamheten personal som talar överhuvudet på 
personer med utvecklingsstörning och anser att det är negativt att de får kunskap och rätt att 
påverka. Därför upplever många i denna grupp brist på inflytande och de beskriver de 
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svårigheter som uppstår när deras åsikter inte sammanfaller med personalens. Det är viktigt 
att professionella behandlar personer med utvecklingsstörning som jämlikar och på det sätt 
som man själv skulle vilja bli behandlad. Att man frågar efter personernas behov, mål och 
vilja. Att bli bemött med respekt och att få den hjälp man behöver men varken mer eller 
mindre är viktigt för att man inte ska känna sig kränkt (Renblad, 2001).  
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2. Problemformulering 
 
De ungdomar som idag går i gymnasiesärskolan har vuxit upp hemma med sina föräldrar. De 
har helt andra erfarenheter och förväntningar på sitt vuxenblivande än de personer med 
utvecklingsstörning som tidigare bodde på institution. I LSS och kommunernas 
policydokument står mycket om självbestämmande, oberoende och självständighet, men hur 
mycket har personer med utvecklingsstörning i realiteten möjlighet att påverka. I hur stor 
utsträckning påverkar funktionshindret möjligheten att planera för framtiden och att formulera 
sina tankar?  
Söder (1989) anser att studier inom detta område är viktiga. Personer med 
funktionsnedsättningar har en begränsad möjlighet att själv kunna välja sysselsättning och 
idag vet vi inte speciellt mycket om hur ungdomar ser på och upplever övergången från skola 
till sin framtida sysselsättning. 
I många fall upplever föräldrarna till barn med utvecklingsstörning att de inte har möjlighet 
att påverka ungdomarnas boende, arbete och fritid. De anser att ungdomarnas framtid till stor 
del påverkas av kommunernas regler och resurser (FUB, 2007). 

2.1 Syfte 
Vårt syfte är att öka förståelsen för de framtidsplaner och tankar som ungdomar i 
gymnasiesärskolan har vad det gäller boende, arbete och fritid, samt att studera hur de 
upplever att de själva kan påverka sitt framtida liv? 
 

2.2 Frågeställningar  
 
• Vilken typ av fritidsaktiviteter har ungdomar i gymnasiesärskolan nu och vilka 

fritidsaktiviteter önskar de göra som vuxna? 
 
• Vilken typ av boende eftertraktar ungdomar i gymnasiesärskolan när de lämnar 
       föräldrahemmet?  

 
• Vad har ungdomar i gymnasiesärskolan för föreställningar kring framtida arbete?  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 11 

3. Teori och centrala begrepp 
 
I det här kapitlet kommer normaliseringsprincipen, integrering och delaktighet att beskrivas. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse av empowerment teorin. 

3.1 Normaliseringsprincipen 
Redan år 1968 presenterade den dåvarande FUB ordföranden Bengt Nirje 
normaliseringsprincipen som innebär att göra tillgängligt för psykiskt utvecklingsstörda ett 
dagligt liv med mönster och levnadsvillkor så likt de normer och mönster som gäller för 
övriga befolkningen som möjligt, att de ska få uppleva: 
 

1. En normal dygnsrytm 
2. En normal veckorytm 
3. En normal årsrytm 
4. En normala livscykel 
5. En normal självbestämmanderätt 
6. De normala sexuella mönstren i sin kultur 
7. De normala ekonomiska mönstren i sitt land 
8. De normala miljökraven i sitt samhälle 

     (Nirje, 2003, s. 91). 
 
Enligt Tideman (2000a) var utgångspunkten för normaliseringsprincipen att 
institutionsboendet skiljde ut personer med utvecklingsstörning från andra människor och gav 
dem sämre livsvillkor. Ambitionen var att personer med utvecklingsstörning skulle få 
möjlighet att integreras och leva bland andra människor i samhället. Detta blev starten på 
institutionsavvecklingen. Den skandinaviska normaliseringstolkningen betyder inte att 
människor med utvecklingsstörning skall ”göras normala” utan att de skall få förutsättning att 
vara delaktiga i ”det normala” utifrån sina egna förutsättningar. Det är omgivningen, den 
fysiska och sociala miljön som skall normaliseras inte individen  
Det finns anledning att definiera normaliseringsbegreppet, detta för att vad som menas med 
normalt kan förklaras på olika sätt. Tre olika synsätt på normalitet kan vara: 
● Statisk normalitet, med detta menas att det vanliga och genomsnittliga är det normala 
tillståndet. Statisk normalitet är inriktad på att det ska göras möjligt för personer att leva ett 
ordinärt liv oberoende av ett funktionshinder eller ej. Individen ska inte behöva förändras, 
utan det är miljön, omständigheterna och levnadsvillkoren som ska vara så normala som 
möjligt, villkoren ska vara jämbördiga med den övriga befolkningens. 
● Normativ normalitet, här handlar det om de värderingar som finns, i ett samhälle vid en 
bestämd tidpunkt, om vad som är normalt. Normativ normalitet har sin utgångspunkt i att det 
som ses som normalt är idealiskt eller eftersträvansvärt i den tid och i det samhälle man är. 
● Individuell eller medicinsk normalitet, innebär att en person är normal/”frisk”, inte sjuk och 
avvikande. Är man som person sjuk och avvikande behövs det behandling för att åstadkomma 
normalitet. Denna behandling kan handla om uppfostran, straff eller belöning vilket kan vara 
rehabilitering, habilitering och träningsprogram. Den avvikande ”onormale” ska tränas att bli 
”normal”. 
 
Den överordnade målsättningen med handikappolitiken är att människor med funktionshinder 
ska få samma levnadsförhållanden som andra medborgare. Genom att undersöka 
levnadsvillkoren för personer med funktionshinder och jämföra med befolkningsgenomsnittet 
kan graden av normalisering bedömas. Målet för LSS är att människor med omfattande 
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funktionshinder skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andras liv som möjligt och i 
gemenskap med andra. Verksamheten ska vara grundad på den enskildes självbestämmande 
och integritet. Insatserna ska utformas på ett sådant sätt att de stärker den enskildes möjlighet 
att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet (Grunewald & 
Leczinsky, 2005). 
 
Så långt som möjligt måste krav, förhoppningar, val och önskemål från personer med 
funktionshinder uppmärksammas då åtgärder ska vidtas som berör den funktionshindrade. 
Detta är en av normaliseringsprincipens viktigaste aspekter. 
Det är av stor vikt att skapa villkor som gör det möjligt för personer med funktionshinder att 
få uppleva respekt. Vägen till självbestämmande för personer med funktionshinder är av 
avgörande betydelse, men svår. Genom sina levnadsomständigheter och livsvillkor måste den 
funktionshindrade få sin identitet definierad både för sig själv och för andra (Nirje, 2003). 
 
Det går inte att neka till att normaliseringsprincipen haft stor betydelse för att förbättra 
situationen för de utvecklingsstörda. Både i Sverige och internationellt har den haft stor 
betydelse speciellt då den sett till att institutionsboendet minskat och fört personer med 
utvecklingsstörning mot en ”normal” tillvaro. Under de senaste årtiondena har emellertid 
handikappolitiken motiverats med andra begrepp såsom jämlikhet, ökat inflytande och 
delaktighet. Dessa begrepp är en förlängning av de grundläggande värderingarna i 
normaliseringsprincipen, men samhällsutvecklingen har genom begreppen synliggjort andra 
problem än de som fanns då normaliseringsidéerna utvecklades (Söder, 2003). 
 
För att bedöma om normaliseringen har uppnåtts ställs personer med funktionshinders 
levnadsvillkor mot befolkningsgenomsnittets levnadsvillkor. Har normalisering uppnåtts ska 
levnadsnivån vara likvärdig (Tideman 2000b). 
 
Genom att lösa frågan om självbestämmande tillsammans med personer med 
utvecklingsstörning, som är en av de grupper som betraktas som de mest svaga och 
avvikande, kan man även öka statusen och inflytandet hos andra grupper av personer med 
funktionshinder. På så vis skulle alla dessa gruppers livsvillkor normaliseras och livskvalitet 
höjas (Nirje, 2003). 
 
 

3.2  Integrering och delaktighet 
Efter normaliseringsprincipens utformande följde tanken om integrering. Integrering kan ses 
som ett både ett medel att uppnå normalisering och ett mål i sig. Integrering kan delas upp i 
tre nivåer/steg.  
Fysisk integrering, vilket innebär ett geografiskt närmande mellan människor med 
utvecklingsstörning och den övriga befolkningen. Exempel på detta är när gruppbostäder 
placeras i vanliga bostadsområden. 
Funktionell integrering, avser att man utnyttjar samma lokaler, transporter m.m.  
Social integrering handlar om en upplevelse av att vara en del av en gemenskap och ingå i ett 
socialt samspel, där man har regelbundna och spontana kontakter med varandra. 
De förväntningar som fanns att den fysiska integreringen automatiskt skulle leda till att öka 
kontakten mellan de olika grupperna infriades inte. 
Den svenska skolan har lyckats relativt bra med integrering av barn med funktionshinder. 
Men studier har visat att ungdomar med utvecklingsstörning tenderar att segregeras med 
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stigande ålder. Idag finns personer med utvecklingsstörning i samma miljö som befolkningen 
i övrigt, men individerna har inga relationer till varandra. Det är skillnad i innebörden av 
begreppen integrering och delaktighet. Det räcker inte med att integreras i 
gruppgemenskapen, för att vara delaktig måste man även bidra aktivt och på lika villkor 
(Molin, 2004). 
Aktivitet och delaktighet är begrepp som används i ICF (International Classification of 
Functioning, Disability and Health). En aktivitet innebär utförandet av en uppgift eller 
handling av en individ. Delaktighet innebär att man är involverad i en livssituation. Skillnaden 
mellan dessa begrepp är enligt ICF att aktivitetsbegreppet används då man undersöker vad en 
människa kan utföra och delaktighetsbegreppet används för att undersöka om en viss handling 
utförs i praktiken. För att en person skall handla krävs även en avsikt och vilja till handling. 
Människor skiljer sig mycket åt i det avseendet utan att det har med funktionshinder att göra. 
Vissa människor är aktiva andra lever ett mer passivt liv beroende på den egna viljan. 
Variationen behöver inte bero på skillnader i förmåga eller tillfälle (Gustafsson, red, 2004). 
 

3.3 Empowerment 
Empowerment har ingen vedertagen eller bra svensk översättning och har inte fått någon 
entydig definition då forskningen inom området är begränsat. 
En av de centrala delarna i empowermentrörelsen är att ha kontroll på den egna 
livssituationen. Begreppet Empowerment ger uttryck för strävande att stärka inflytande och 
makt över till exempel livssituationen, stöd- och vårdinsatser. 
Empowerment begreppet har också lyfts fram då man diskuterat brukarens deltagande och 
inflytande då det gäller forskning som berör den egna vård- och livssituationen   
(Brunt & Hansson, 2005). 
 
Empowerment har enligt Starin (2000) en kort historia och är ett begrepp som är populärt 
bland dem som jobbar med förändrings- och utvecklingsfrågor. Empowerment begreppet 
växte fram i USA under 1960-talet och har sin grund i de sociala proteströrelser som på den 
tiden fanns där. 
Termen empower har två betydelser vilka är: 

1. Att ge makt eller auktoritet till. 
2. Att ge möjlighet eller tillåtelse. 

Det är inte lätt att entydigt precisera termen empowerment, men det kan associeras med 
egenskaper och företeelser som till exempel delaktighet, makt, egenkontroll, självtillit och 
självstyre. I många definitioner nämns också tron på sin egen förmåga, känsla av kontroll över 
det egna livet, deltagande och samarbete. 
Att känna att man har inflytande, blir respekterad och hörd samt att känna att det man gör och 
säger har stor betydelse, är ett behov av makt och kontroll över det egna livet. Människor som 
i stället känner maktlöshet kan med tiden utveckla ett stort känslomässigt beroende av 
personerna i sin närhet. Detta genererar i sin tur ett hinder att fatta beslut som rör den egna 
livssituationen och kan leda till nedstämdhet, ångest och aggression mot det egna jaget. 
Människors möjlighet till självbestämmande har således stor betydelse för hälsan och 
självkänslan 
För att funktionshindrade personer ska kunna se på sig själva på ett positivt sätt krävs att 
andra människor och professionella ser på dem på ett respektfullt och värdigt sätt. Genom att 
uppmuntra de funktionshindrade att ta egna initiativ samt vara delaktiga i samhällslivet kan de 
funktionshindrade känna empowerment. Som professionell ska man ta de funktionshindrades 
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synpunkter på allvar. Professionella kan ibland behöva vara talesmän för att de 
funktionshindrades rättigheter skall respekteras. 
Det finns två förhållningssätt till grupper i socialt underläge, dessa är paternalism och 
empowerment. På det paternalistiska sättet förmodas att ”vanliga människor” och då i 
synnerhet de utsatta människorna inte själva är dugliga att bestämma själva vad som är bäst 
för dem utan det är en fråga för myndighet eller expert att bedöma. Förhållningssättet inom 
empowerment bygger på att ta avstånd från över- och underordning och istället se att alla 
människor har lika värde. 
Att inom forskning ha ett empowerment perspektiv kan innebära deltagarbaserad forskning. 
Det innebär att till exempel handikappforskningen kan få en bättre kvalitet och bli mer 
trovärdig om de som själva berörs får delta i forskningen (Starrin, 2000). 
 
Den subjektiva dimensionen av empowerment kan vara: 
• Att man upplever en känsla av självbestämmande eller kontroll över omständigheter 

och mål som är viktiga för individen. 
• Att man som individ upplever en känsla av självförtroende, en tro på den egna 

förmågan att kunna uppnå önskade mål. 
• En positiv självkänsla eller självuppfattning. 
• Uppleva en känsla av att vara respekterad och uppskattad av andra, ha betydelse för 

andra samt känna samhörighet. 
• Att man upplever en känsla av hoppfullhet, ändamålsenlighet och betydelse då det 

gäller att främja sina egna intressen (Brunt & Hansson, 2005). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att empowerment är ett begrepp som avser att stärka svaga 
grupper i samhället, till exempel funktionshindrade och deras förmåga och möjlighet att själva 
kunna förändra sin egen livssituation (Blomdahl Frej & Eriksson).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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4. Metod 
Detta kapitel kommer att behandla den vetenskapsteori vi har inspirerats av. Vidare har vi 
beskrivit vår forskningsmetod där vi även tar upp forskningsetiken 

4.1 Vetenskapsteori 
”Teorier är för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade rörande 
sammanhang och förhållanden mellan företeelser och som vi önskar pröva mot den konkreta 
samhällssituationen.”  (Holme & Solvang, 1991, s.50).   
 
I vårt arbete har vi inspirerats av den hermeneutiska vetenskapsteorin. Vi ser det som en 
relevant utgångspunkt i en studie där vi söker tolkning och förståelse av särskoleungdomarnas 
tankar om sin framtid. Hermeneutik betyder tolkningslära eller tolkningskonst. 
Hermeneutiken innefattar både ett praktiskt arbete med att tolka och en kunskapsteoretisk 
reflektion över vad tolkningen innebär. Den bär på så sätt med sig sin egen metateori. 
Hermeneutikens uppgift är att klargöra förståelsen som en delaktighet i en gemensam mening. 
Det hermeneutiska arbetssättet kan uttryckas symboliskt som en rörelse mellan del och helhet. 
Helheten belyser delen, och delen bygger upp, fördjupar och kompletterar helheten. I språket 
får det enskilda ordet betydelse i en mening och meningen i sitt sammanhang. En text får sitt 
sammanhang i en bok, och boken utifrån hela författarskapet. Text, handling och berättelse 
tolkas i ett sammanhang, vilket kan vara en situation, en tid eller en kultur. Att omvandla 
erfarenhet till text och att tolka text utifrån erfarenhet är en stor konst (Skott, 2004). 
Den hermeneutiska processen börjar med att vi ställer frågor till en text. Man måste ta 
initiativet och inleda en dialog med texten och kan inte vänta på att innehållet talar för sig 
själv. Är texten skriven för att svara på vår fråga, eller blev svaret oavsiktligt? Har 
upphovsmannen medvetet eller omedvetet förvanskat och förskönat texten? Genom att själv 
gå in som tänkt deltagare i textens meningsfulla handling blåser man liv i materialet och får 
textens betydelse att utvidga sig maximalt. Det är viktigt att lyssna noga på texten för att höra 
vilket svar som uppkommer. Man måste vara lyhörd (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
God hermeneutisk tolkning växlar mellan fyra aspekter, dessa är: 
 
         ● Tolkningsmönster: Mönstret formas i dialog med texten och grundas i förföreställning 
            hos den som tolkar texten. Detta mönster bör ge en djupare förståelse för texten än den 
            som ges då man ”bara” läser en text. Den som tolkar texten reflekterar kritiskt över 
            sin förförståelse. 
         ● Text: Det som ska tolkas är en text, inte fakta eller data. Texten kan vara skriven, 
            bestå av talade ord eller vara bildlig där sociala handlingar ses som meningsfyllda 
            symboler. Genom en tolkningsprocess får man fram fakta ur texten. Detta är inte 
            utgångspunkter utan det är resultat. Här måste den som tolkar texten vara beredd 
            på att under processens gång omvandla sina referensramar. 
         ● Dialog: Frågor ställs till texten som grundar sig i en förförståelse som kommer att 
            omformas under processen. Frågorna växlar mellan att handla om helheten och att 
            handla om delarna. Dessa blandas med varandra vilket resulterar i att 
            forskningsproblemet ändras under processens gång. 
         ● Uttolkning: Hela tiden formuleras deltolkningar under processens gång. Även här 
            används och arbetas utifrån bakgrundsföreställningar, vilka avsikter författaren har 
            med sin text. 
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Deltolkningarna som sker i processen ska sättas i samband med och omvandlas av dels det 
övergripande tolkningsmönstret, dels de frågor som ställs till materialet dels också de fakta 
som framkommit. Ändras tolkningsmönstret ändras också deltolkningarna. Genom 
deltolkningarna skapas nya fakta. Utifrån detta framträder basversionen av ”den 
hermeneutiska cirkeln” (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Ett hermeneutiskt tolkningsarbete påminner mycket om vårt vardagliga sätt att förstå 
företeelser i vår omvärld. Det finns dock en grundläggande skillnad och det är att vi till 
vardags vanligtvis inte systematiskt kontrollerar och argumenterar för våra tolkningar. Att 
söka efter betydelser, innebörder och meningar innebär ofta att man letar efter något som man 
inte vid första anblicken kan se. Det finns även två möjliga sätt att förhålla sig till tolkningen. 
Antingen inriktar man sig på informantens intensioner med det sagda eller vilka innebörder 
och meningar som utgör intervjuarens tolkning av materialet (Molin, 2004). 
Då vissa av våra informanter emellanåt svarat fåordigt och enstavigt har vi tolkat materialet 
övergripande utifrån helheten för att förstå ett sammanhang. I flera frågeområden har vi tolkat 
svaren genom att jämföra olika delar av intervjuerna och även olika informanter med 
varandra. Om vi tolkar meningen hos en del kan vi förstå den om den sätts i samband med 
helheten. På detta sätt kan hermeneutiken hjälpa oss att förstå våra intervjupersoner.   
Genom att analysera och tolka delarna som i föreliggande arbete utgörs av: fritid, arbete, 
boende och självbestämmande kan vi få ett helhetsperspektiv av hur ungdomarna i 
särskolan tänker och tycker om sin framtid. 
 
Tolkning och förståelse förknippas även med empati. Man försöker med fantasins hjälp leva 
sig in i talaren/berättarens situation, för att på detta sätt förstå innebörden av 
texten/berättelsen. Genom denna empati och sin förförståelse kan man skapa sig en helhet av 
hur en annan människa tänker (Alvesson & Sköldberg, 1994). Att använda oss av vår 
förförståelse och empati är viktigt när vi ska tolka särskoleungdomarnas berättelser för att 
kunna förstå innebörden an deras framtidsdrömmar.  
 
Flera undersökningar visar på den särskilda svarsproblematiken hos personer med 
utvecklingsstörning, där själva funktionshindret innebär begränsningar i förmågan att 
beskriva, bedöma och reflektera kring sin situation och hur livet skulle kunna vara annorlunda 
(Olin, 2003, Tideman, 2000). Hur vet vi då att vi får fram sanningen i våra intervjuer och att 
vi tolkar verkligheten rätt? Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) finns det inom 
hermeneutiken inte en objektiv sanning. Fakta är alltid ett tolkningsresultat. Sanning inom 
hermeneutiken är i stället liktydig med avslöjanden av tidigare okända förhållanden. 
 
Som vi tidigare nämnt kan forskareffekten bli tydlig när man intervjuar personer med 
utvecklingsstörning. Inom hermeneutiken talar man om källkritik. Ett vanligt problem vid 
tolkning av kvalitativt material är enligt Alvesson & Sköldberg (1994) när motstridiga 
uppgifter förekommer eller uppgifterna är osäkra. Detta är ett vanligt fenomen vid intervjuer.  
 
Den existentiella hermeneutiken talar om att det är viktigt att studera människans plats i 
världen. Människan har inbyggda möjligheter att påverka och att välja. Hon har ett ansvar. 
Det värsta man kan göra är att överlämna sig åt omständigheterna och förneka sina fria 
valmöjligheter. Att inte välja är också ett val (Alvesson & Sköldberg, 1994). Hur stora 
möjligheter att välja har då personer med utvecklingsstörning? Vem är det som väljer i deras 
ställe och varför?  
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4.2 Forskningsmetod 
Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär, egenskaper, innebörd eller 
mening, medan kvantitativ forskning söker förekomst och frekvens. Den kvalitativa intervjun 
använder sig av det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika samtal 
som uppstår i just denna kontext (Widerberg, 2002). Den kvalitativa metoden är 
sammankopplad med en narrativ metod i ett hermeneutiskt perspektiv. Det betyder att det är 
en berättande metod där vi lyssnar och observerar hur personen presenterar och delar med sig 
av sina tankar. Den hermeneutiska tolkningsteorin undersöker förståelsen av intervjun, vad 
personen har sagt med ord, men även med det outtalade språket, t.ex. kroppsspråk, gester och 
mimik. Detta ökar möjligheterna att se helheten (Skott, 2004). 
 

4.2.1 Urval 
Undersökningens population består av ungdomar mellan 17 och 21 år som studerar vid 
gymnasiesärskolan och har en lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Avgränsningen i urvalet 
grundar sig i att informanterna ska kunna uttrycka sig i tal, förstå tidsbegrepp dvs. 
abstraktioner. För att komma i kontakt med våra intervjupersoner kontaktades en rektor vid en 
gymnasiesärskola i Södermanland. Parallellt tog vi beslutet att också ta kontakt med FUB 
(Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) i området, för att få hjälp att 
finna ungdomar att intervjua. FUB fick efter kontakt med sina medlemmar fram potentiella 
informanter åt oss. Då vi behövde flera intervjupersoner kontaktade vi även en fritidsassistent 
i en kommun, som arbetar med ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Hon fann 
ytterligare två intervjupersoner. I detta skede hörde även gymnasiesärskolan av sig till oss och 
ställde sig positiva till vår undersökning och till att vi fick använda oss av gymnasiesärskolans 
lokaler för att utföra intervjuerna. Vi kontaktade föräldrarna till alla de föreslagna 
ungdomarna och berätta lite om vad undersökningen gick ut på, samt att vi av föräldrarna fick 
ett muntligt medgivande till intervjuerna. Föräldrarna ställde sig även positiva till att 
intervjuerna genomfördes på gymnasiesärskolan. Vid intervjutillfället på gymnasiesärskolan 
visade det sig att två av ungdomarna inte fanns i skolan denna dag, av olika skäl. Lärarna på 
gymnasiesärskolan hjälpte oss då att finna två andra ungdomar att intervjua. Dessa ställde sig 
positiva till intervjun efter information, de kunde själva ge sitt medgivande eftersom de var 
myndiga. Av de intervjuade åtta ungdomarna är sju flickor och en pojke.   
 

4.2.2 Intervju 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. En intervjuguide (Bilaga I) 
utformades där vi sammanställde frågor utifrån det syfte och de frågeställningar vi har. 
Frågorna delades in i olika områden som är fritid, boende, arbete och självbestämmande. 
Intervjuguidens struktur är uppbyggd så att den får en lättsammare ingång. Under varje 
område finns en fråga om självbestämmande. Intervjuguiden användes som ett stöd under 
intervjuerna. Denna intervjuguide användes vid våra provintervjuer med andra ungdomar. 
Detta för att få en uppfattning om frågorna var lätta att besvara, om de kom i rätt följd och om 
de besvarade syfte med vår undersökning. Därefter gjordes vissa justeringar i samråd med vår 
handledare. Intervjuerna genomfördes under april 2007. Sex av intervjuerna genomfördes i 
gymnasiesärskolans lokaler och två av intervjuerna genomfördes på fritidsassistentens kontor. 
Varje intervju börjades med att ungdomarna fick ett informationsbrev uppläst för sig, som de 
sedan fick skriva under som ett samtycke (Bilaga II). Ringsby Jansson (2002) beskriver det 
dilemma man ställs inför i frågan om informerat samtycke när informanterna är personer med 
utvecklingsstörning. De kan genom sitt funktionshinder ha svårt att förstå abstrakta 
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resonemang och möjliga konsekvenser av det som de tidigare inte har erfarenhet av. Vi kan 
inte vara säkra på hur mycket intervjupersonerna i realiteten förstår av vad det innebär att 
delta i en intervjustudie. Vi anser att insikten ändå ökade av att flertalet av intervjupersonerna 
även diskuterat detta med sina föräldrar och/eller med lärarna vid gymnasiesärskolan. 
Intervjuerna spelades in på bandspelare och varade mellan 30-60 minuter. 
 

4.2.3 Analysförfarande 
Direkt efter att intervjuerna var gjorda transkriberades dessa vilket resulterade i utskrifter om 
3-7 sidor per intervju. Vi valde ett ordagrant transkriberingsförfarande med pauser och 
känslouttryck. Transkribering är enligt Kvale (1997) en konstruktion där muntlig 
kommunikation blir en skriftlig och detta medför en rad avgöranden och bedömningar. 
Tolkning av informationen är på många sätt en kritisk fas i forskningsprocessen. Man kan 
aldrig helt skydda sig från feltolkningar. Ett sätt att minska den risken är att vara medvetna 
om vad man gör och ha en kritisk inställning till sina tolkningar. En kreativ tolkningsprocess 
ökar även möjligheterna att finna de centrala faktorerna i forskningsresultatet.  
(Holme & Solvang, 1991). Därför har vi valt att göra vår analys på följande sätt: 
Vi har metodiskt läst varje enskild intervju, utifrån dem har vi lyft intervjusvaren till olika 
frågeområden, vi har även räknat förekomsten av olika svar, en så kallad kvantifiering. Vi 
markerade också citat som kan knytas till olika frågeområden detta för att belysa och betona 
olika faktorer. I detta analysförfarande har vi inspirerats av systematisk analys som Holme & 
Solvang (1991) beskriver. I hermeneutiskt tolkningsarbete söker man efter betydelser, 
innebörder och meningar, vilket innebär att man letar efter något som man inne vid första 
anblicken kan se. Man kan inrikta sig på informantens intensioner med det sagda eller vilka 
innebörder och meningar som utgör intervjuarens tolkning av materialet (Molin, 2004). 
Då vissa av våra informanter emellanåt svarat fåordigt och enstavigt har vi tolkat materialet 
övergripande utifrån helheten för att förstå ett sammanhang. I flera frågeområden har vi tolkat 
svaren genom att jämföra olika delar av intervjuerna och även olika informanter med 
varandra. När vi sedan samanställde och nedtecknade vårt resultat placerade vi in intervjucitat 
för att förstärka och dokumentera detta.   
Att använda citat från intervjuerna är enligt Holme & Solvang (1991) ett bra sätt för att skapa 
engagemang för avhandlingens budskap. Citaten skall även dokumentera de uppfattningar 
som författaren ger uttryck för. 
Vi har valt att utgå från de fyra olika frågeområden som användes i intervjuguiden, dessa är: 
Fritid, boende, arbete och självbestämmande. Varje frågeområde innehåller frågeställningar 
om hur situationen för ungdomarna ser ut i dag och hur de ser på framtiden samt vilken 
möjlighet man har att påverka situationen. 
För att ytterligare analysera intervjusvaren utifrån ett empowerment perspektiv har vi 
konstruerat en matris (Bilaga III) där vi valde att belysa olika komponenter inom begreppet. 
Utifrån denna matris gjordes en omtolkning till gruppnivå enligt empowerment. 
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4.2.4 Forskningsetik 
Det vi har tagit hänsyn till angående forskningsetiken i den här studien är:  
 
Informationskravet: Forskaren ska till undersökningsdeltagarna ge information om vilka 
villkor som gäller, forskaren ska upplysa om att deltagandet i undersökningen är frivillig samt 
att forskningsdeltagaren har rätt att när som hest avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 
2007). Vi har tagit kontakt med föräldrarna till de ungdomar som är under 18 år och 
informerat om studiens syfte och uppläggning. Ungdomarna har sedan fått skriven 
information på lätt svenska i samband med intervjun. Det är viktigt att de förstår att deras 
deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien.  
 
Samtyckeskravet: Forskaren ska inhämta ett samtycke från undersökningdeltagaren. 
Undersökningsdeltagaren har alltid rätt att själv bestämma om sin medverkan i studien 
(Vetenskapsrådet, 2007). Vi har per telefon fått muntligt samtycke av föräldrarna, till de 
ungdomar som är under 18 år, till att deltaga i studien. Alla ungdomar har sedan själva skrivit 
under ett samtycke till att delta i intervjun.  
Det talas om i vetenskapsrådets etiska riktlinjer att man bör iaktta särskild försiktighet när det 
gäller omyndiga och sådana personer som själva inte kan tillgodogöra sig given information. 
Kravet på samtycke bör tillämpas i så hög grad möjligt. Där det inte fungerar bör förmyndare 
eller närstående personer ges detta ansvar (Vetenskapsrådet, 2007). 
 
Konfidentialitetskravet: Personer som ingår i en undersökning ska ges största möjliga 
konfidentialitet samt att obehöriga inte ska kunna ta del av de personuppgifter som 
framkommer i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2007). Det är viktigt med kravet på 
anonymitet och tystnadsplikt, vilket innebär att intervjupersonerna måste anonymiseras, så att 
ingen annan kan få reda på vilka som medverkat i studien och vad den enskilda respondenten 
berättat. (Holme & Solvang, 1991). Därför har vi förvarat de uppgifter vi fått genom våra 
intervjuer på ett säkert sätt, samt sörjt för att det som skrivs i uppsatsen skrivs på ett sådant 
sätt att ingen av de medverkande kan identifieras. Ringsby Jansson (2002) framhåller det 
problematiska i att skydda deltagarna i en studie mot att bli igenkända av andra i den lokala 
miljön. Även om personer, platser och personuppgifter fingeras kan det vara möjligt att 
beskrivningar av händelser och företeelser kan kopplas till en viss person eller grupp. Då vi 
kände att risken var stor att intervjupersonerna i vår studie skulle kunna identifieras i sin 
närmiljö beslutade vi att inte hitta på fingerade namn utan benämna alla informanter som 
”intervjuperson”. 
 
Nyttjandekravet: Uppgifter som framkommer i undersökningen får endast användas för 
forskningsändamål, de får inte användas för kommersiellt bruk. Personuppgifter som 
framkommer i undersökningen får ej användas för åtgärder och beslut som kan påverka den 
enskilde (Vetenskapsrådet, 2007). Vi har informerat intervjuungdomarna och deras anhöriga 
om att det som framkommer i intervjuerna inte kommer att användas till åtgärder och beslut 
som påverkar den enskilde informanten. 
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4.2.5 Tillförlitlighet 
Det går inte att jämföra tillförlitligheten i en kvalitativ studie med en kvantitativ studie enligt 
Holme & Solvang (1991). Detta är heller inte syftet. En kvalitativ studie syftar till att skapa 
bättre förståelse för en viss företeelse, vilket inte kan påvisas med statistik. I vår studie är vårt 
syfte att öka förståelsen för hur ungdomar i särskolan tänker om framtiden, vilket enklast 
undersöks genom intervjuer. Enligt Olin (2003) går det inte för någon annan att genomföra en 
likadan studie och få samma resultat när man gör en kvalitativ studie, men genom att tydligt 
redogöra för sin forskningsmetod kan tillförlitligheten bedömas. Vi anser att vi grundlig har 
redovisat de olika faserna i vårt arbete för att läsaren skall kunna göra en bedömning av 
resultatets tillförlitlighet.  
I en kvalitativ studie kan undersökningspersonerna själva bidra till att kontrollera 
tillförlitligheten i materialet genom den växelverkan som ofta uppstår med forskaren  
(Holme & Solvang, 1991). Vi har inte låtit studiens informanter ta del av eller kritiskt granska 
analysen, detta på grund av den relativt korta tiden vi haft till vårt förfogande. Vi har däremot 
tagit kontakt med FUB och den tidigare omnämnda fritidsassistenten för att få mera 
information om fritidsaktiviteter och fritidsutbud i aktuella kommuner i Södermanland. Detta 
för att inhämta mer bakgrundsfakta samt öka tillförlitligheten i vår studie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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5. Resultat och analys 
 I detta avsnitt redovisas och analyseras resultatet av den empiriska undersökningen. 
Inledningsvis gör vi en presentation av intervjupersonerna. Intervjucitaten är kursiverade. 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
De åtta ungdomar vi intervjuade går alla i gymnasiesärskolan och är mellan 17 – 21 år och har 
en lindrig/måttlig utvecklingsstörning. Två av dem läser vid program inriktade mot ”Estet och 
media”, respektive ”Hälsa och livsstil”, de övriga sex går på 
Yrkesträning/Verksamhetsträning. Av dem vi intervjuade är det sju flickor och en är pojke. 
Ungdomarna bor på flera orter av olika storlek i Södermanland. Två av dem har redan flyttat 
hemifrån medan de övriga bor hemma hos föräldrarna. Vi har valt att inte använda oss av 
fingerade namn vid långa intervjucitat, utan istället benämna alla våra intervjupersoner som 
”I”. Oss själva benämner vi med ”G” och ”A”.  Vi kommer även att använda oss av korta citat 
där flera av intervjupersonerna belyst samma frågeställning. I citaten har vi inte använt 
talspråk utan de är anpassade till en läsvänligare form. 
 

5.2 Fritid 
Detta område handlar om vad ungdomarna gör på sin fritid idag och hur de ser på framtida 
fritidsintressen och aktiviteter samt möjligheter att påverka dessa. 
 
Fritiden var ett område där ungdomarna hade mycket att berätta. Listan över olika aktiviteter 
som ungdomarna utövar idag är lång:  
 
Motion och idrott Andra organiserade aktiviteter Aktiviteter hemma 
Bowling  Fritids   Dator 
Innebandy  Träffpunkt   TV tittande 
Friidrott  Fritidsgården   Matlagning och disk 
Gym träning  Läger   Lyssna på musik 
Promenader  Dans   Husdjur 
Bad i simhall  Utflykter   Foto 
 
Det är vanligt att intervjuungdomarna har flera återkommande aktiviteter varje vecka. Många 
av aktiviteterna var sådana som organiseras av kommunen speciellt för denna målgrupp, eller 
av olika föreningar. Tre av ungdomarna går på fritids dvs. den förlängda skolbarnsomsorgen 
som är en insats som beviljas enligt LSS. Många deltar också i utflykter, sommarläger, 
träffpunktsverksamhet, danser och discon som anordnas av kommunernas fritidsverksamhet 
för ungdomar med utvecklingsstörning. Några deltar även i kommunernas vuxenverksamhet. 
En av intervjupersonerna har kontaktperson beviljad enligt LSS. 
 
”På tisdagar är det träffpunkten, man träffar kompisar, lyssnar på musik, allt möjligt.” 
”På fritids, disco, inte ofta” 
 
Bowling utövas av hälften av våra intervjupersoner. Andra populära motions- och 
idrottsaktiviteter är bad i simhallen, friidrott, innebandy och att träna på gym. 
Förutom bad och gymträning är detta aktiviteter som är speciellt arrangerade för personer med 
funktionshinder. För några är det en rolig motionsaktivitet medan vissa av ungdomarna är 
engagerade i tävlingsverksamhet, ibland ända upp på SM nivå. 
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”Idag är det bowling” 
”Jag spelar innebandy. Det är roligt, spännande och mycket matcher och mina kompisar 
spelar” 
 
I vår studie kan vi se att de aktiviteter som ungdomarna deltar i oftast anordnas av handikapp 
idrottsföreningar eller kommunens Fritid (för ungdom med utvecklingsstörning) i egen regi 
eller i samarbete med lokala idrottsföreningar. De ungdomar som spelar innebandy och 
bowling gör det i speciellt anpassade grupper även om de tillhör de lokala idrottsklubbarna. 
Det är sällsynt att de deltar i samma verksamhet som andra ungdomar. Enligt Tideman 
(2000b) gör över 50 % sällan eller aldrig några fritidsaktiviteter med andra jämnåriga icke-
funktionshindrade. Aktiviteter som barn och ungdomar med utvecklingsstörning gör på sin 
fritid anordnas oftast av handikappföreningar och föräldrar. Endast 10% av ungdomar med 
utvecklingsstörning är aktiva i vanliga föreningar. Detta stämmer bra överens med vår studie 
och visar att integreringen fortfarande är begränsad.  
 
Förutom organiserade aktiviteter har ungdomarna i intervjuerna berättat om sysselsättningar 
som fotografering, försäljning av majblommor, shopping, träffa kompisar, promenad med 
hunden, pyssla med sina husdjur, lyssna på musik och titta på TV. Några få uppger att de har 
mycket läxor och att det är svårt att hinna med så mycket mer än sina läxor på fritiden. 
Tideman talar om att för personer med utvecklingsstörning dominerar fritidsaktiviteter som 
promenader, lyssna på musik och titta på TV (Tideman, 2000b). I vår studie kan vi inte se att 
dessa aktiviteter är dominerande, men det är ändå aktiviteter som är frekvent förekommande. 
 
”Då är det mycket läxor, är det, sen blir det, träffa kompisar” 
”Ja, och lyssnar på idoler och dansband, CD skivor.” 
 
Den aktivitet som de flesta talar om i intervjun att de sysslar med i hemmet, är att de använder 
persondator och IT-teknik (5 personer). Datorn använder intervjuungdomarna till att spela 
spel, skicka e-post, chatta, läsa om idoler och att skriva på. I dagens samhälle använder 
människor i allmänhet datorer i stor utsträckning. Att personer med utvecklingsstörning också 
gör det kan vara ett tecken på att normaliseringen nått långt. 
 
”skriver på datorn, och mejlar till kompisar och till idoler” 
”ja, och chatta på datorn” 
 
De två ungdomar som flyttat hemifrån deltar inte i någon regelbunden organiserad aktivitet. 
De berättar att fritiden används till hemsysslor som att laga mat, diska, pyssla i hemmet samt 
träffa pojkvännen, se på TV eller ta en promenad. 
 
”Nej, jag hinner inte,  för jag har inte tid att göra andra aktiviteter. Det blir mest att hålla på 
och pyssla hemma” 
”Ja, jag tittar på TV. Tar disken ibland” 
 

5.2.1 Kamratrelationer 
Vad det gäller sociala kontakter ser det olika ut i gruppen. Intervjuerna visar att ungdomarna 
gör många aktiviteter tillsammans med kompisar. Några uppger att de har kompisar i skolan 
och på aktiviteterna, men inte hemma. Vilket kan tyda på att det kan vara svårt att på egen 
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hand knyta och behålla kompiskontakter. Datorn fungerar för dessa ungdomar, liksom för 
andra ungdomar idag, som ett verktyg för att hålla kontakten med kompisar. Enligt Tideman 
(2000b) uppgav 50 % av personer med utvecklingsstörning i en undersökning 1995 att de 
saknade nära vänner. Motsvarande siffra för hela befolkningen var 19 %.  
Ingen av intervjupersonerna påtalade däremot att man kände sig ensam eller inte hade 
kompisar. En av ungdomarna har kontaktperson att göra aktiviteter tillsammans med. Något 
som verkligen var uppskattat och viktigt för denna intervjuperson. Ett fåtal umgicks mest med 
pojkvännen och föräldrar/ ”svärföräldrar”. De sysselsättningar som gjordes med föräldrarna 
var promenader, fika, shoppa, hälsa på släktingar och åka på semesterresor. 
  
A: Brukar du göra något med dina föräldrar då? 
I: Ja, inte med pappa mycket, men jag brukar vara med mamma ibland. 
A: Vad gör ni då, då? 
I: Olika, åker till stan till exempel. 
 

 5.2.2 Önskemål om fritidsaktiviteter 
Ungdomarna är överlag nöjda med de fritidsaktiviteter de gör idag. De flesta har inga 
önskemål om sådant man saknar eller skulle vilja göra. Att hälften uppger att de inte vet eller 
inte kan komma på något kan även bero på ovana vid att komma med egna förslag och 
åsikter. 
  
”Vet inte, kommer inte ihåg.” 
 
Några vill ta upp sportaktiviteter som man tidigare gjort. Andra önskemål som framkommer 
är att träna med Friskis & Svettis, aktiviteter med djur och ridning.  
 
”Jag skulle vilja börja träna på Friskis” 
 

5.2.3 Fritid som vuxen 
Flera av intervjupersonerna anser att de kommer att göra ungefär samma saker på fritiden när 
de blir vuxna. Tre av ungdomarna vet inte eller kan inte svara på frågan.  
Några ser liksom ungdomar i allmänhet fram emot att få göra saker som man inte får göra i 
dag, t.ex. att få gå ut och dansa på dansställen där det är åldersgräns på 20 år.  
Två tror att de kommer att göra andra saker som vuxna. Det kommer inte att finnas tid till så 
många fritidsaktiviteter när man jobbar.  
 
”Nej då tror jag det är annat, när man jobbar och sånt, då kanske man inte hinner med så 
mycket.” 
”Nej, Folkets hus får jag inte gå på. Det är ju 20 år.  Det är inte så ofta jag dansar, nej. Ja, 
jag får göra det när jag blir 20.” 
 

5.3 Boende 
Det här området handlar om hur ungdomarna i gymnasiesärskolan bor idag och hur de skulle 
vilja bo när de flyttar hemifrån. De har också berättat vad som är det bästa med att flytta 
hemifrån respektive vad som kan vara svårt. Vi har även försökt ta reda på vad eller vem som 
har påverkat ungdomarnas åsikter. 
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I dag är det en självklarhet att ungdomar med utvecklingsstörning växer upp med sina 
föräldrar något som normaliseringsprincipen hade som mål då den formulerades. Av de åtta 
ungdomar vi intervjuat bor fyra med båda föräldrarna och ett eller flera syskon. Två bor med 
en förälder och två bor i eget boende. De två som redan flyttat hemifrån bor i lägenhet. Den 
ena bor med sin sambo och den andra i eget boende med boendestöd. Att ha boendestöd är att 
få möjlighet att leva ett så normaliserat liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar 
(Tideman, 2000a). 
 
Angående det framtida boendet var svaren mycket blandade. Flertalet ville dock bo kvar på 
den ort/stad där man nu bodde, och gärna i närheten av sina föräldrar. Två av ungdomarna 
hade svårt att svara på frågan eller svarade att de inte vet. Dessa hade inte heller pratat något 
om saken hemma med sina föräldrar. Ingen av våra intervjupersoner svarade dock att de ville 
bo kvar hemma hos föräldrarna. Men några framhöll att det inte var så bråttom att flytta. 
 
A: Det här med att flytta hemifrån då, är det något du kommit på själv,  eller? 
I: Mamma och pappa har pratat. 
A: Men det vill du själv också? 
I: Inte när jag blir 20. 
A: När du blir 20 år? 
I: Neej, senare! 
A: Hur gammal vill du vara då, då ungefär? 
I: 22. 
  
Två av ungdomarna svarade direkt att de ville bo i gruppboende med personal och andra 
ungdomar. Detta var något som de uppgav att de diskuterat med sina föräldrar.  
På gruppboendet kan man sedan få hjälp med att städa och annat som kan vara svårt. 
De tyckte också att det skulle bli kul spännande att ha kompisar boende omkring sig. 
Helst ska gruppboendet vara i en villa. 
 
”Ja, gruppboende, med massa ungdomar med.” 
”I gruppboende med personal” 
 
Ett bra sätt att träna inför att flytta hemifrån är att vara på korttidshem uppgav en 
intervjuperson. Att man kan vara där regelbundet både på helger och ibland i veckorna. Då 
kan man träna att bo med både personal och andra kompisar.  
 
I: Jag bor på korttidshem på NN-vägen. Vet du var det ligger? 
A: Ja det vet jag.  Är det kul där? 
I: Jaaa! 
A: Du trivs? 
I: Jag tränar på ett eget boende. 
A: Ja just det. Då vet man vad det innebär. 
I: Ha personal och ungdomar. 
 
Två ungdomar funderar på helt eget boende. Den ena vill ha en lägenhet i stan och den andra  
ett eget hus på en mindre ort.  
 
”Ja, i egen lägenhet, i alla fall, en tvåa kanske” 
”Jag vill bo själv, i ett vanligt hus” 
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Endast två av våra intervjupersoner talar om att flytta ihop med en sambo. Den ena av dem ser 
också fram emot att så småningom skaffa villa och familj och barn. Det är den enda i vår 
studie som nämner något om att skaffa barn.  
 

5.3.1 Det bästa med att flytta hemifrån?  
Det bästa med att flytta från föräldrahemmet handlar mycket i intervjuerna om 
självständighet, autonomi, självbestämmande och frihet. En av intervjupersonerna hade inte 
alls fundera över eget boende och kunde därför inte heller svara på denna fråga. 
 
Ungdomarna uttrycker att när man flyttat hemifrån får man bestämma själv om mat, kläder, 
vad man ska göra och när man ska gå och lägga sig. Andra pratade om friheten, att få vara 
ifred och att klara sig själv. Det är då man känner sig vuxen. De nämnde även att det skulle bli 
roligt och att det var spännande. 
För några var det viktigt att göra saker själv, t.ex. att få laga mat. 
 
”Att föräldrarna inte säger till vad man ska göra, utan man kan göra saker själv.” 
”Det är att man får göra sin egen mat”  
”Man får vara själv.” 
”Kläder ,bestämma” 
 
Någonting som några av våra intervjupersoner ger uttryck för är att det bästa med att flytta 
hemifrån är att slippa konflikterna med sina föräldrar. Liksom för de flesta andra ungdomar är 
tonårs/ungdomstiden, för ungdomar med utvecklingsstörning, en tid av förändring i 
förhållandet till föräldrarna. Även Olin (2003) kommer fram till, att mer än hälften av alla 
ungdomar med utvecklingsstörning upplevede konflikter som var relaterade till olika aspekter 
på självständighet. Föräldrarnas beskydd inskränker på det ökade frihetsbehovet under 
ungdomstiden.  
 
”Slippa allt tjat!” 
”Det bästa? Ja, det är att man inte har någon som tjatar” 
 

5.3.2 Vad kan vara svårt med ett eget boende? 
Allt är inte problemfritt med att flytta hemifrån, varken för ungdomar med 
utvecklingsstörning eller för andra ungdomar. Våra intervjupersoner funderade både över 
praktiska och sociala frågor. För flera av dem kan de vara svårigheter att leva sig in i 
situationen och de svarar därför ”jag vet inte” på frågan. Hälften förmodar att de kommer att 
längta hem, speciellt i början och att det kan bli svårt att lämna sina föräldrar. 
 
A: Vad tror du kan vara svårt med att flytta hemifrån? 
I: Det kommer att vara svårt! 
A: Kommer det att vara svårt? Kommer du att längta hem?  
I: Ja! 
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Flera tog upp praktiska saker som städning, betala räkningar och att förstå sig på alla papper 
som kommer från olika myndigheter. Det är mycket man måste förstå och klara av. 
 
” Städa och sånt” 
”Det är att inte, liksom, sköta räkningar och det, i början.” 
 
De som redan lämnat föräldrahemmet hade liknande erfarenheter av vad som är svårt att klara 
av i ett eget boende. Många papper som ska fyllas i och skickas in och inköp som skall göras. 
De fick också hjälp av anhöriga och boendestödspersonal med inköp och städning.  Någon 
hemlängtan hade de däremot inte haft. 
 
”Det är mycket papper som kommer från försäkringskassan. Man sitter där bara och, nej hur 
sjutton ska jag fylla i det här nu då. Nu stoppar jag tillbaka det till försäkringskassan.” 
 

5.3.3 Påverkan 
Ungdomarnas åsikter och ställningstaganden i fråga om framtida boende verkar i hög grad 
vara inspirerat av föräldrarna, visar vår undersökning. Hälften av våra intervjupersoner säger 
att de pratat hemma om detta. Framförallt de ungdomar som planerar att bo i gruppboende 
hade pratat mycket om detta hemma. Enligt Olin (2003) är det uppenbart att det är föräldrarna 
till ungdomar utvecklingsstörning som initierar och organiserar flytten hemifrån. I Olins 
studie framkommer att flera av föräldrarna haft en lång förberedelseperiod inför flytten. 
Flera uppgav att de samtalat om framtida boende i gymnasiesärskolan i ett ämne som kallas 
”hem och boende”. Detta är enligt Tideman (2000a) ett önskemål från många föräldrar att 
skolan i större utsträckning skall bidra med att förbereda ungdomarna inför vuxenlivet. Något 
som vår studie visar att de gör. Några hade inte pratat om det alls, vilket gör att de inte heller 
har några åsikter om hur de vill bo. Två ungdomar uppger att det är deras egna åsikter och 
beslut därför att man kommit i den åldern eller att man är osams med föräldrarna. 
 
” Nu börjar man bli så pass gammal så, man börjar fundera på det” 
 

5.4 Arbete 
Det här området handlar om arbete och sysselsättning i framtiden för ungdomar i 
gymnasiesärskolan. Ungdomarna har berättat var de haft praktik och vilken möjlighet de haft 
att påverka valet av praktikplats. De intervjupersoner som ännu inte har haft praktik har 
berättat om sina önskemål inför praktiken. Intervjupersonerna har därefter berättat vad de vill 
arbeta med som vuxna och vem/vad som har påverkat dessa tankar? 

5.4.1 Praktik 
Att göra praktik på olika arbetsplatser är ett viktigt och uppskattat inslag i gymnasiesärskolan.  
Enligt Renblad (2001) är det viktigt att personer med utvecklingsstörning får prova på olika 
aktiviteter och sysselsättningar för att kunna välja. På detta sätt ges förutsättningar till 
empowerment för dessa personer. 
Praktik får eleverna göra i tredje och fjärde årskursen. Av den anledningen hade tre av våra 
intervjupersoner ännu inte haft praktik. Två av dessa hade i alla fall klart för sig vad de ville 
praktisera med: Grovarbete (utomhus) och tillverkning av mobiltelefoner. De ungdomarna 
som gjort praktik var mycket nöjda med sina praktikplatser. De hade i stor utsträckning fått 
vara med och välja platser eller inriktning.  
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A: Var gjorde du praktik? 
I: Mataffär, jag var tre veckor där. 
A: Ja, var det roligt? 
I: Ja, jätte roligt! 
A: Vad fick du göra där? 
I: Det var mest att plocka upp varor, och, ja, rensa lite i lagret. 
A: Jaha, är det något sådant du vill jobba med sedan? 
D: Ja.     
 
Några av ungdomarna har gjort praktik flera gånger och på flera olika ställen. De framhåller 
att de trivts bra och har känt sig uppskattade. De har varit på restaurang, café, lager, 
livsmedelsaffär, djuraffär, tidningsredaktion, med mera.  
 
G: Har du varit på praktik? 
I: Ja. 
G: Var då någonstans? 
I: På tidningen. 
G: Jaha, vad fick du göra där? 
I: Jag fick ta kort. 
G: Skulle du vilja jobba på en tidning? 
I: Hm, ja, kanske. 
 
En av våra intervjupersoner hade gjort sin praktik på en daglig verksamhet där man sysslar 
med hantverk/handarbete. Personen trivdes bra och ska börja arbeta där när skolan är slut. 

5.4.2 Framtida sysselsättning 
Ungdomarna i vår studie har många olika drömmar och tankar om framtida arbeten. Både 
kvalificerade och okvalificerade yrken. Flera har drömyrken inom områden som personer med 
utvecklingsstörning kan ha svårt att kvalificera sig för. Detta kan vara ett tecken på att 
normaliseringen och integreringen kommit långt. Flera av ungdomarna har mer än ett förslag 
på tänkbara kommande arbetsområden. Alla intervjupersoner har funderingar om något de vill 
arbeta med i framtiden.  
Det blev en hel lista: 
 
Arbete med djur  
Arbete i café eller restaurang 
Biträde i livsmedels- eller klädesbutik 
Fotograf 
Journalist 
Lastbilschaufför 
Polis 
Sömnad och vävning 
Veterinär 
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Att arbeta med djur på något sätt och på restaurang, café eller affär är det mest populära bland 
våra intervjupersoner.  
 
”Jag ska försöka få jobba på café också” 
”Något med djur, hästar” 
”Klädaffär” 
”Mm, jag ska prata med arbetsförmedlingen om de har något jobb med djur och så” 
 
Några väljer inriktning beroende på vad man lärt sig och provat på i skolan. Ämnen man har 
haft i på yrkesträningsprogrammet eller inriktning på sitt respektive gymnasieprogram. Det 
kan då handla om journalistik, matlagning samt att sy och väva.  
 
”Jag vet inte. Sy och väva, det är kul.” 
”Laga mat det kan jag ju” 
”Ja, vi håller ju på med en egen tidning i skolan, det är intressant” 
 
En annan faktor som påverkar val av arbete/sysselsättning är föräldrarnas yrke. Två av 
intervjuungdomarna berättar att de vill arbeta med samma sak som sin mamma respektive 
pappa. De tycker att det låter roligt och spännande att arbeta inom förälderns yrke. 
 
G: Jaha, är det någon som har en sådan firma? 
I: Pappa! 
G: Ja, då förstår jag varför du vill arbeta med det också? 
I: Mm 
 
För en person med lindriga funktionshinder finns insikten att det kan bli svårt att förverkliga 
sitt drömjobb, men det är inte säkert att det beror på funktionsnedsättningen. En av 
intervjupersonerna ser det som ett problem att betygen inte räcker till. 
 
”Mm, min högsta dröm är att få bli veterinär, men jag har inte dom betygen.” 
 
Att i framtiden ha sitt arbete vid ett dagcenter/daglig verksamhet är det inte många som talar 
om. För en av våra intervjupersoner är det redan en realitet att börja där till sommaren. En 
annan av intervjupersonerna talar om att sy och väva, vilket är något som personen lärt sig i 
gymnasiesärskolan. Då framtida arbete och bostad är något som denna person enligt intervjun 
diskuterat mycket med sina föräldrar, tolkar vi det som att föräldrarna vill förbereda 
intervjupersonen på någon form av daglig verksamhet.  
 
Genusperspektivet på yrkesvalen kan vara svår att bedöma då könsfördelningen i vår 
undersökning inte den mest ideala, men vi kan ändå utläsa att valet av yrke inte är speciellt 
könsbundet. Flera av flickorna i undersökningen är intresserade av yrken som brukar ses som 
typiska drömyrken bland pojkar, som till exempel polis och långtradarschaufför. Även arbeten 
där yrkeskåren är ganska blandad, som journalist, fotograf, veterinär, affär och restaurang. Det 
är inte många som väljer yrken som brukar räknas som typiska kvinnoyrken. 
 
G: Vad vill du jobba med sedan, efter skolan? 
I: Köra lastbil 
G: Jaha, Är det inte svårt? 
I: Nej.. 
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G: Långtradare eller vanlig lastbil? 
I: Långtradare 

5.5 Självbestämmande 
Det här området handlar om att vara med och påverka sin situation. Hur ser ungdomarna i 
gymnasiesärskolan på sitt självbestämmande? Ungdomarna berättar om vad de får vara med 
att bestämma om hemma och i skolan och vem som bestämmer över dem. De berättar även 
om vad de tror att det kan innebära med självbestämmande när de blir vuxna. Tideman 
beskriver att eftersom personer med utvecklingsstörning oftast har ett livslångt beroende av 
hjälp och stöd så är frågor som berör inflytande och självbestämmande av särskild stor 
betydelse. Möjligheten att ta egna initiativ kan vara begränsad och det kan ibland vara 
nödvändigt att andra för ens talan (Tideman, 2000b). 
 

5.5.1 Möjlighet att påverka i skolan 
Den uppfattningen vi fick vid besöket i gymnasiesärskolan (i samband med intervjuerna) var 
att klimatet och stämningen var öppen och tillmötesgående. Detta bekräftades även av de 
lärare vi träffade. Fyra av intervjuungdomarna tycker att de kan påverka mycket i skolan.  
De får vara med och bestämma om uppläggning av lektioner och har ofta möjlighet att välja 
mellan olika alternativ. Eleverna kände att de ofta blev tillfrågade av lärarna om sina åsikter. 
En av intervjupersonerna påpekar också att det är lättare att påverka och bestämma när 
klasserna är så små. Att man jobbar med delaktighet och medbestämmande kan vara en 
medveten strategi från lärarnas sida, bekräftas i Molins (2004) studie där han talar om att 
eleverna ska tränas i att självständigt ta ställning, ges möjlighet att välja och även kunna 
påverka innehållet i sin skolvardag. 
   
A: Får du var med och bestämma i skolan? 
I: Ja, visst. 
A: Så du får säga vad du tycker och tänker? 
I: Ja, det får jag, vi är en rätt liten klass här i skolan, så det är mycket enklare då, att vi är typ 
åtta stycken. 
A: ja, vad får ni vara med och bestämma om då? 
I: eh, det är nästan, hur man, vill lägga upp lektionerna, nästan. 
 
Alla intervjupersoner höll inte med om möjligheten att påverka i skolan. En svarade bestämt 
nej, två ansåg att de fick vara med att bestämma lite, ibland, och en kunde inte svara på 
frågan. Enligt Söder (2003) kännetecknas den segregerade specialundervisningen av en 
strävan mot oberoende, men att ta självständiga beslut och hantera valsituationer var inte vad 
eleven lärde sig, utan det var att han/hon var tvungen att bli så duktig som möjligt för att 
tillåtas att ta beslut. Något som därmed blir en fråga om grad av funktionsnedsättning. Detta 
anser vi kan vara en anledning att några av intervjupersonerna inte känner att de kan påverka.   
 
”Ja, men inte ofta, bara ibland. Fröknarna bestämmer.” 
”Nej, det är lärarna” [som bestämmer] 
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5.5.2 Medbestämmande hemma 
Det är olika hur mycket ungdomarna i särskolan får vara med och bestämma hemma. Tre av 
intervjupersonerna uppger att de har medbestämmande i hemmet. De berättar att de kan 
påverka vilka kläder de vill ha, om fritidsaktiviteter och liknande. Många gånger får de vara 
med och bestämma om vilken mat familjen skall äta och om sitt eget rum. 
 
A: Nu vill jag höra med dig om du får vara med och bestämma hemma? 
I: Ja, ibland. 
A: Vad får du vara med och bestämma om då? 
I: Vad det ska bli för mat, olika, kyckling ibland. 
 
Tre av ungdomarna meddelar att de inte alls får vara med och påverka i föräldrahemmet.  De 
uppger att ”det är mamma som bestämmer mest” eller att ”det är mamma och pappa som 
bestämmer”. Men när vi diskuterar omkring svaret, framkommer att de får bestämma om sitt 
eget rum och ibland påverka val av maträtter. De två intervjupersonerna som bor i eget 
boende känner sig tillfredsställda med att de får bestämma själva om sina egna lägenheter och 
vilken mat de skall äta. De inser också att det är mycket man måste besluta om och ta 
ställning till när man har en egen lägenhet. Den ena av ungdomarna som har boendestöd, 
upplever att personalen respekterar personens autonomi och självbestämmande.  
Studier visar att även om det skett en förbättring av de boendes möjlighet till inflytande, har 
personalen fortfarande stor makt över beslut som rör de boendes vardag i gruppbostäder. De 
självständiga boendeformerna med egna lägenheter gav större möjligheter till inflytande, 
genom att inte vardagen blev så kollektivt organiserad (Ringsby Jansson, 2002). 
 
G: Får du hjälp av personal? 
I: Ja, måndagar och fredagar. 
G: Vad hjälper de till med? 
I: Städar, skurar golv och dammsuger. 
G: Jaha, och handlar mat? 
I: Det gör mamma. 
G: Är det du som bestämmer i din lägenhet? 
I: Ja. 
G: Personalen lägger sig inte i hur du har det? 
I: Nej, det gör de inte.  

 

5.5.3 Självbestämmande som vuxen 
Här framkom både tankar om vad man vill bestämma om när man blir vuxen och vad man tror 
att vuxna får bestämma om. Flera av intervjupersonerna funderade även kring vad man måste 
besluta och bestämma om. Ett större självbestämmande är något som flera av ungdomarna ser 
fram emot. En av dem uttryckte att det är detta som gör att man känner sig vuxen.  
Ett antal av de företeelser som intervjupersonerna tog upp är sådant som de gärna skulle vilja 
kunna påverka redan idag. Som att bestämma om när man ska gå och lägga sig, vilka kläder 
man vill köpa och ha på sig, samt vilken frisyr man vill ha. 
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G: Vad tror du att man får bestämma om som vuxen? 
I: Raka huvudet! 
G: Ska du raka huvudet? 
I: Ja! 
G: Får du inte det nu? 
I: Nej! 
 
Andra lyfte fram att det kommer att finnas det som man måste bestämma och besluta om, som 
att planera sin dag och ta egna initiativ. En av intervjupersonerna uttalade att det kan komma 
att bli svårt att alltid ta egna initiativ. Det är detta som kan vara ett problem för personer med 
utvecklingsstörning. Som Ringsby Jansson (2002) uttrycker det är det inte säkert att minskad 
styrning ger större möjligheter att realisera egna intressen, även om det ger utrymme för större 
självbestämmande. 
 
” Det är ju det att man måste planera dagen och så. Den dagen ska jag göra det och den 
dagen ska jag göra det. Och jag går och lägger mig klockan 9.” 
 
”Ja, fast det är ju det som är svårt med, när man ska vara själv sedan, och ta egna initiativ.”  
 
En av intervjupersonerna tog upp att något man får göra som vuxen är att Rösta. Detta, tolkar 
vi med hänvisning till litteraturen, är ett ovanligt yttrande för att vara en person med 
utvecklingsstörning. Enligt Tideman (2000a) är det mycket sällsynt att personer med 
utvecklingstörning är aktiva i politiska och fackliga organisationer. Endast 31 % utnyttjade sin 
rösträtt 1994 jämfört med 86 % av befolkningen i övrigt. 
 
”Ja, hm, det är väl det här, vad heter det, valet.” 
 
Tre av intervjupersonerna kunde inte svara på frågan. 
 

5.5.4 Empowerment 
Empowerment handlar om delaktighet, makt, egenkontroll, självtillit och självstyre. I många 
definitioner nämns också tron på sin egen förmåga, känsla av kontroll över det egna livet, 
deltagande och samarbete. Att känna att man har inflytande, blir respekterad och hörd samt att 
känna att det man gör och säger har betydelse. 
 
I intervjuerna berättade några av ungdomarna att de hade stora möjligheter att påverka och 
uttrycka sin åsikt både i skolan och hemma. Dessa ungdomar var också de som till synes 
uppvisade ett stort självförtroende. Att kunna påverka och känna att man har kontroll höjer 
livskvaliteten och stärker självförtroendet enligt Falch & Möller(1996).  
 
G: Tycker du att du får vara med och bestämma i skolan? 
I: Ja, hur mycket som helst. 
G: Är det så? 
I: Ja, jag har varit ordförande i klassrådet. 
G: Jaha. 
I: Jag får hålla ordning på klassen. 
G: Vad bra. 
I: Ja, jag är väldigt omtyckt i skolan. 
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Falch & Möllers (1996) studie visar även att många personer med utvecklingsstörning 
framhåller betydelsen av ett eget boende och att få bestämma över sin egen vardag. För 
känslan av självbestämmande och integritet är bostaden det viktigaste. De ungdomar i vår 
studie som redan har ett eget boende skattar detta mycket högt, just av den anledningen att de 
får vara ifred och fatta egna beslut. 
 
A: Vad var det bästa med att flytta hemifrån? 
I: Jag tycker det var skönt. 
A: Jaha. 
I: Man får vara själv. 
A: Tycker du om att vara själv? 
I: Ja!  
A: Det är inget som har varit svårt? 
I: Nej. 
 
Flera av intervjupersonerna berättar om hur bra de trivs på gymnasiesärskolan och hur stora 
möjligheter de har att göra sin röst hörd och påverka undervisning och val av praktikplatser 
med mera. Detta tolkar vi som att ungdomarna på gymnasiesärskolan blir respekterade och får 
ett värdigt bemötande av lärare och övrig personal. För att funktionshindrade personer ska 
kunna se på sig själva på ett positivt sätt krävs att andra människor och professionella ser på 
dem på ett respektfullt och värdigt sätt. Genom att uppmuntra de funktionshindrade att ta egna 
initiativ samt vara delaktiga i samhällslivet kan de funktionshindrade känna empowerment 
(Starrin, 2000). 
I skolan ska inte eleven på grund av funktionsnedsättningen behandlas annorlunda, 
funktionsnedsättningen utgör en del av elevens alla egenskaper. I skolan ska betoningen ligga 
på de starka sidor som eleven har. Risken som föreligger i och med detta kan vara att 
personalen bemöter eleven som om de inte hade någon funktionsnedsättning. Detta genererar i 
att eleven får bristande kunskaper om den egenskap som troligtvis kommer att påverka 
elevens framtid, möjligheten att göra självständiga val kommer att försvåras (Söder, 1994). 
Vi fick en uppfattning om att skolpersonalen var insiktsfull och verkligen gav eleverna stöd 
att bli självständiga och självbestämmande. 
 
Flertalet av ungdomarna i vår studie är mycket aktiva på fritiden. Många av aktiviteterna som 
de deltar i är organiserade utanför hemmet. Det är inte många av dem som nämner att de 
umgås i någon större omfattning med sina föräldrar på fritiden. De aktiviteter som 
intervjupersonerna berättar om att de gör med sina föräldrar är promenader och att hälsa på 
släktingar. Detta motsäger andra studier som påpekar att föräldrarna ofta får agera kompis och 
ledsagare åt barn och ungdomar med funktionshinder därför att de saknar umgänge. Något 
som leder till ökad bundenhet till föräldrarna och en försvårad integration i vuxenlivet.  
(Gotthard, 2002; Olin, 2003; Tideman, 2000a). 
 
De intervjupersoner som i störst utsträckning beskriver att de har inflytande, 
självbestämmande och är mest integrerande är de ungdomar som har en lätt 
utvecklingsstörning. Våra resultat på detta område stämmer mycket bra med andra studier av 
målgruppen. Ringsby Jansson (2002) påpekar att nästan alla studier visar att den enskildes 
inflytande är kopplat till graden av funktionshindret. Personer med grav utvecklingsstörning 
är de som har minst möjlighet att påverka sin vardag och att fatta egna beslut.  
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5.5.5 Gruppindelning enligt empowerment 
Enligt vår tolkning med hjälp av matrisen (bilaga III), av intervjupersonernas livssituation och 
framtidsmöjligheter kan vi dela in ungdomarna i gymnasiesärskolan som vi intervjuat i tre 
grupper utifrån Empowermentperspektivet.  
 
Grupp med hög empowerment  
Intervjupersonerna i denna grupp lever integrerat och umgås med vänner/kompisar både med 
och utan funktionshinder. Två av dessa tre har pojkvän/flickvän. De deltar undantagsvis i 
organiserade aktiviteter utanför hemmet, och inte alls eller i liten omfattning i aktiviteter 
riktade speciellt till personer med utvecklingsstörning. De uppger att de får tillåtelse och har 
möjlighet att påverka sitt vardagsliv i stor utsträckning. Personerna beskriver i intervjuerna att 
de har känsla av kontroll, har stort självbestämmande och vi tolkar att de har stor delaktighet i 
sitt vardagsliv. De ser positivt på framtiden och har många tankar om och planer för sitt 
vuxenliv. De anser att de kommer att ha stor möjlighet att påverka vuxenlivet. 
Intervjupersoner i denna grupp har lindrig utvecklingsstörning. 
 
Grupp med medel empowerment  
Intervjupersonerna i denna grupp är delvis integrerade. De umgås mestadels med andra 
ungdomar med utvecklingsstörning förutom familj och släktingar. De deltar flitigt i 
organiserade fritidsaktiviteter utanför hemmet, vanligtvis i aktiviteter riktade speciellt till 
personer med utvecklingsstörning. Dessa ungdomar umgås med kompisar i skolan och på 
olika aktiviteter, men sällan hemma. De uppger att de har begränsade möjligheter att påverka 
sitt vardagsliv. Personerna beskriver i intervjuerna att de har en viss känsla av kontroll men att 
de skulle vilja ha större självbestämmande. Vi tolkar att de delvis har delaktighet i sina liv. De 
ser förhållandevis positivt på framtiden och har flera tankar och drömmar sitt vuxenliv. 
Föräldrarnas åsikter har stort inflytande på ungdomarnas framtidsplaner. De ser fram emot att 
kunna påverka och ha mer makt som vuxna än vad de har idag. Intervjupersoner i denna 
grupp har lindrig/måttlig utvecklingsstörning. 
 
Grupp med låg empowerment  
Intervjupersonerna i denna grupp är lite integrerade. De deltar i organiserade fritidsaktiviteter 
utanför hemmet som är riktade till personer med utvecklingsstörning. De umgås mestadels 
med andra personer med utvecklingsstörning i olika åldrar och med professionella. Vi tolkar 
att de har begränsade möjligheter att påverka sitt vardagsliv. Personerna har svårt att i 
intervjuerna uttrycka sina tankar om framtid, självbestämmande och om delaktighet. Vi tolkar 
att de har en liten grad av självbestämmande och delaktighet i sina liv. Myndigheternas beslut 
och stöd har stort inflytande på ungdomarnas framtid. Intervjupersoner i denna grupp har 
måttlig utvecklingsstörning. 
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6. Diskussion 
Detta kapitel inleds med en diskussion av den metod vi använt oss av. Därefter diskuterar vi 
vårt resultat. 

6.1 Metoddiskussion 
 
Vi har använt en kvalitativ metod i ett hermeneutiskt perspektiv. Vi anser att detta var en god 
utgångspunkt för vår studie. För att få svar på frågorna i studien kunde vi ha gjort en 
kvantitativ studie, men detta hade inte givit samma insikter och kunskaper om de tankar och 
framtidsplaner som ungdomar med utvecklingsstörning har. I flera frågeområden har vi tolkat 
svaren genom att jämföra olika delar av intervjuerna och även olika informanter med varandra 
och med helheten. På detta sätt har hermeneutiken hjälpt oss att förstå våra intervjupersoner.   
Genom att vi har tolkat och analyserat delarna: fritid, arbete, boende och självbestämmande 
har vi fått ett helhetsperspektiv av vad ungdomar med utvecklingsstörning har för tankar om 
sin framtid. 
Att använda empowermentteorin i vårt tolkningsarbete har varit omfattande och tidskrävande, 
men den har dock varit användbar och givit en intressant infallsvinkel i vår studie. Det har 
varit svårt för ungdomarna att redogöra för sina upplevelser av inflytande, självbestämmande 
och delaktighet, därför har vi som författare tolkat intervjumaterialet. 
 
Beträffande urvalet av ungdomar att intervjua var vår intention att vi skulle intervjua sex till 
åtta personer. Vi fick på olika vis hjälp att hitta åtta personer och det visade sig att av dessa 
åtta var det en pojke. Vad detta beror på vet vi inte. Kan det vara så att flickorna var mer 
benägna, och ställde sig mer positiva till att vara med i den här undersökningen och att 
pojkarna inte var intresserade, eller var det slumpen som avgjorde? Det hade självklart varit 
bättre om könsfördelningen varit lika, vilket eventuellt kunde ha förändrat vårt resultat. Vi 
hade kunnat styra upp det och talat om från början att vi ville ha lika många pojkar som 
flickor att intervjua. 
 
Vi är medvetna om att det kan vara svårt att genomföra intervjuer med personer med 
utvecklingsstörning. Olin (2003) framhåller att det kan vara viktigt att lära känna sina 
intervjupersoner före intervjun, för att bättre förstå svaren.  Många personer med 
utvecklingsstörning kan även ha svårt att prata med okända personer.  
Vi hade tyvärr ingen möjlighet att träffa och lära känna ungdomarna före intervjuerna vilket 
hade varit en fördel då några av ungdomarna var något fåordiga. Men vi anser trots allt att det 
fungerade bra och de flesta av ungdomarna var vid intervjutillfällena pratsamma och lätta att 
få kontakt med.  
 
Olin (2003) beskriver att hon tog god tid på sig att lära känna ungdomarna och deras miljö 
före intervjuerna för att förstå deras associationer och hänvisningar. De skulle även känna sig 
trygga när de pratade med henne för att våga uttrycka åsikter och känslor. 
Det har visat sig att det som givit de bästa förutsättningarna för bra intervjuer med personer 
med utvecklingsstörning är god kännedom om personerna och deras livssituation, en 
förtroendefull, tillåtande och trygg atmosfär men också ett erkännande av respondenterna som 
viktiga personer. Dessutom att frågorna handlat om sådant som legat nära de intervjuade. 
Direkta intervjuer med personer med utvecklingsstörning förefaller vara den minst använda 
metoden inom forskning, kanske på grund av de metodproblem som tagits upp här och därför 
utgör det ett mindre utforskat perspektiv (Ringsby Jansson, 2002). 
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Metodproblemen till trots har vi genomfört intervjuerna och anser att det fungerat 
förhållandevis bra. Den kännedom vi sedan tidigare har om platser och företeelser i de 
aktuella kommunerna var till stor nytta för att förstå intervjupersonerna och de hänvisningar 
de använde. Även den information vi fått i från FUB och fritidsassistenten, om vilka 
aktiviteter som finns för ungdomar med utvecklingsstörning i det aktuella området, har varit 
mycket värdefulla.  
 
Då vi genomförde sex av intervjuerna på gymnasiesärskolan under samma dag, blev 
materialet som omgående skulle transkriberas, stort och omfattande. Det hade varit bättre med 
färre intervjuer per dag för att kunna hålla i minnet ansiktsuttryck och kroppsspråk. Att boka 
in ytterligare dagar för intervjuer fungerade inte med vår och gymnasiesärskolans planering. 
 
Enligt Olin (2003) kan personer med utvecklingsstörning ha svårt att förstå abstrakta frågor 
och svarar därför kortfattat och fåordigt. Om man med anledning av detta ställer konkreta och 
lättförståeliga frågor kan de ibland få ledande karaktär. Ett annat problem är att 
intervjupersonen gärna vill svara ”rätt” och ge det svar som han/hon tror att intervjuaren vill 
ha. Eller att man inte är intresserad att diskutera intervjufrågorna utan hellre pratar och 
berättar om något helt annat (Olin, 2003). När vi granskat transkriptionerna av intervjuerna 
insåg vi att våra frågor borde ha varit av mer berättande karaktär och att vi hade kunnat fråga 
på ett annat sätt för att minska antalet ”ja” och ”nej” svar. En större vana vid att intervjua hade 
även bidragit till ett bättre resultat. På grund av att flera av ungdomarna svarat relativt fåordigt 
och haft svårt att utveckla sina svar har vi känt oss tvungna att använda ledande frågor i större 
utsträckning än vad vi tänkt oss. 
 
I vårt analysförfarande har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv, vilket har fungerat som 
en bra utgångspunkt i vårt analysarbete. Vi har tolkat, analyserat och bearbetat materialet vi 
fått vid intervjuerna genom att inspireras av det Holme & Solvang (1991) beskriver som 
systematisk analys. Det kan vara svårt att analysera de kortfattade intervjusvaren vilket gör att 
vi inte kan garantera att vi verkligen tolkat intervjuungdomarnas intentioner på ”rätt” sätt. 
Att en av oss författare har erfarenhet av personer med utvecklingsstörning har varit till hjälp 
både vid intervjutillfällen och analysförfarande. Enligt Holme & Solvang (1991) är forskarens 
för-förståelse viktig för vårt sätt att nalkas en undersökning och komma nära 
intervjupersonerna.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår studie var att öka förståelsen för de framtidsplaner och funderingar som 
ungdomar i gymnasiesärskolan har vad det gäller boende, arbete och fritid och att undersöka 
hur de upplever att de själva kan påverka sitt framtida liv. Våra frågeställningar handlade om 
vilken typ av boende ungdomarna eftertraktade när de lämnade föräldrahemmet, vilka 
föreställningar de har om framtida boende samt vilka fritidsaktiviteter ge vill ha idag och som 
vuxna. I vår studie framkom att fritiden för ungdomar med utvecklingsstörning ser olika ut, de 
utövar olika fritidsaktiviteter och är olika aktiva på fritiden. Det visade sig att de 
intervjupersoner som har den lättaste utvecklingsstörningen var de som var minst aktiva vad 
det gäller organiserade aktiviteter, men de var i stället de som var mest integrerade och hade 
det största självbestämmandet. Detta kan, anser vi, bero på att personer med lindrig 
utvecklingsstörning ses som mer kompetenta till att ta egna beslut och har därför möjlighet att 
välja aktiviteter och umgänge själva.  
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Våra informanter hade lätt att berätta om hur de ville ha framtida boende och vilket arbete det 
önskade. Att ungdomarna hade så många olika drömmar och tankar om kommande arbete var 
något som överraskade oss i resultatet. Tidigare forskning däremot visar att många personer 
med utvecklingsstörning kan ha svårt att sätta ord på sina tankar om framtiden, något som vi 
inte alls upplevde i vår studie. De ungdomar som uppger att de diskuterat boende och arbete 
hemma är de som har lättast att besvara våra frågor om dessa ämnen. Är det så att föräldrarna 
i hög grad påverkat ungdomarnas åsikter, eller ger det en större självkänsla och en känsla av 
att kunna påverka sin framtid? Det kan även vara så att de är vana att komma med egna 
åsikter därför att de ofta diskuterar med sina föräldrar. 
 
Empowermentteorin har som mål att personer med utvecklingsstörning ska vara aktiva och 
delaktiga enligt Renblad (2001). För att kunna välja behövs det erfarenhet. Det är då viktigt 
att delta i olika aktiviteter för att få erfarenhet. De flesta av intervjupersonerna deltar i många 
olika aktiviteter, vilket ger erfarenhet så att de på sikt kan ge mer självbestämmande även för 
dem med en måttlig utvecklingsstörning. Ungdomarna i gymnasiesärskolan har även stor 
möjlighet att påverka valet av praktikplats. Dessa möjligheter till praktik på olika arbetsplatser 
är mycket viktig, avser vi, för möjligheten att välja sysselsättning i framtiden. Renblad(2001) 
påtalar även att det är viktigt för personal, lärare och anhöriga att arbeta stödjande för att 
utveckla självbestämmandet hos ungdomar med utvecklingsstörning. Detta var något som vi 
genom intervjuerna fick en uppfattning om att dessa grupper gjorde. Nästan samtliga av 
intervjupersonerna var intresserade av att få ett större självbestämmande. 
 
Vi har funnit flera likheter mellan vår studie och tidigare forskning men också många 
skillnader. Vissa skillnader kan bero på att våra informanter är ungdomar och att tidigare  
forskning ofta är gjord med vuxna personer med utvecklingsstörning. Andra skillnader kan 
bero på att dessa ungdomar tillhör integreringsgenerationen och har andra erfarenheter än vad 
personer som vuxit upp på institution har. Vår studie bygger på intervjuer direkt med personer 
med utvecklingsstörning, medan mycket annan forskning inom området bygger på intervjuer 
med anhöriga och personal.   
I vår studie talar flertalet av informanterna om att de använder persondator och IT. Detta är 
något som vi inte hittat något om i tidigare studier. Vi anser att användandet av 
informationsteknik och datorer kommer att kunna påverka och förändra livssituationen för 
många personer med utvecklingsstörning framöver. 
 
Forskning visar att ungdomar med funktionshinder har väsentligt färre kamratrelationer än 
andra ungdomar och att de tillbringar stor del av sin tid tillsammans med vuxna. För 
ungdomar med utvecklingsstörning sker umgänget med vännerna oftast i organiserade och 
tillrättalagda sammanhang (Olin, 2003). Ungdomarna i vår studie uppger att de deltar i många 
olika aktiviteter och då oftast i organiserad och anpassad form. Någon berättar att man har 
kompisar i skolan men inte hemma. Det är ändå ingen av ungdomarna i vår studie som 
uttrycker att de känner sig ensamma. 
  
I vår studie såg vi att många av de idrottsaktiviteter som ungdomarna deltog inte var 
anordnade av handikappidrottsföreningar utan av de lokala idrottsklubbarna. Aktiviteterna var 
däremot alltid organiserade i speciellt anpassade grupper för personer med 
utvecklingsstörning. Tideman (2000b) menar att deltagande i aktiviteter i vanliga föreningars 
regi ökat för personer med utvecklingsstörning. Detta menar han är ett tecken på hur långt 
integreringen har kommit. Vi kan hålla med om att det har ökat men det verkar fortfarande 
vara långt kvar till integrering i större omfattning.  
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De intressen personer med utvecklingsstörning hade och utövade på fritiden var inte många 
men de intressen de hade visade på stor variation vilket bestrider de förutfattade meningar 
som finns om att personer med utvecklingsstörning har initiativlöshet och en allmän torftighet 
vad det gäller fritidsaktiviteter (Tideman, 2000b). Detta är något som stämmer överens med 
vår studie. Intervjupersonernas fritid är mycket variationsrik. 
 
Tydliga skillnader i typ av aktivitet förekommer mellan olika grupper av människor beroende 
på grad av funktionsnedsättning. Bland personer med utvecklingsstörning visade det sig att de 
med högre grad av funktionsnedsättning tillbringade mer tid i bostaden och mindre tid i 
interaktion med andra. Dessa deltar mer sällan i aktiviteter utanför hemmet, vilket kan bero på 
beroendet av personal/anhöriga och svårigheter att utöva aktiviteter på egen hand 
(Ringsby-Jansson, 2002). Detta stämde inte med vår studie där det visade sig att de personer 
som hade lätt utvecklingsstörning var de som tillbringade mest tid i bostaden och deltog i 
organiserade verksamheter i minst omfattning. Dessa resultat kan även bero på att vi inte hade 
några personer med grava funktionshinder i vår studie. 
  
I en studie tillfrågades unga med utvecklingsstörning om vilka förhoppningar de hade på 
vuxenlivet. Ungdomarna hoppades på meningsfyllt arbete, egen bostad och tillgång till socialt 
umgänge med jämnåriga kamrater och familjemedlemmar. De önskade att vuxenlivet skulle 
medföra ökad valfrihet och självständighet samt att man skulle uppfattas som kompetent och 
ansvarskännande av andra vuxna (Olin, 2003). Detta är något som överensstämmer med det 
resultat vi kommit fram till. 
 
 
 
 

6.3 Fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning inom detta område kan vara:  

• Hemdatorns nytta för integrering och empowerment för ungdomar med 
utvecklingsstörning.  

• Att arbeta med empowermentperspektiv i gruppboende för unga med 
utvecklingsstörning.  
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                                                                                                 Bilaga I 

Intervjuguide 
 
Persondata 
Namn, ålder, skola, program, bostadsort 
 
Fritid 
1. Vad gör du på fritiden, efter skolan? Hur kom det sig att du började med detta? 
2. Gör du aktiviteterna ensam eller tillsammans med andra? (Kompisar, föräldrarna) 
3. Är det andra aktiviteter som du skulle vilja göra, som du inte gör idag? 
4. Vad tror du att du kommer att göra på fritiden när du är vuxen?  
 
 
Boende 
5. Hur bor du nu? Och hur skulle du vilja du bo när du flyttar hemifrån?   
6. Vad tror du är det bästa med att flytta hemifrån? 
7. Vad kan vara svårt med att flytta hemifrån?  
8. Vem/vad har påverkat dina åsikter?  
 
 
Arbete 
9.  Har du gjort praktik? Var? Hur var det?  
10. Vem valde var du skulle vara? Skulle du vilja arbeta med detta? 
11. Vad vill du arbeta med när du slutat skolan?  
12. Varför vill du det? Hur fick du det intresset? 
 
 
Självbestämmande 
13. Tycker du att du får vara med och bestämma hemma? I skolan? 
14. Vad får du vara med att bestämma om?  
15. Vem bestämmer över dig? 
16. Vad (tror du eller vad vill du) får du bestämma om som vuxen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 II 

                                                                                                           
Bilaga II 

2007-04-11 
 
 
 
Förfrågan och information om undersökningen 
 
Vi går en utbildning på Mälardalens högskola där vi ska göra en undersökning. 
Vi vill ta reda på vad du tänker om din framtid. 
 
Genom intervjuer med några ungdomar som går i särskolan  
vill vi ta reda på vad ni själva tycker.  
 
Det är frivilligt att vara med i undersökningen.  
Intervjuerna spelas in på band.  
 
Det är bara vi som får lyssna på banden. 
Sedan skriver vi ner intervjun och ändrar namnen.  
 
Uppsatsen som vi sedan skriver kommer att läsas av andra.  
Det är bara vi som vet vilka vi har intervjuat. 
 
Om du vill vara med i undersökningen vill vi att du skriver under pappret. 
 
Om du har några frågor kan du kontakta oss på telefon.  
 
Annika Kindahl    Gunnel Källstedt 
telefon 076-839 71 27    telefon 070-693 35 84 
 
 
 
 
Jag godkänner att vara med i undersökningen och intervjun. 
 
 
 
 
Namn    Datum ___________ 
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                       Bilaga III 
 
Empowerment 
 
 Person 

1 
Person 

2 
Person 

3 
Person 

4 
Person 

5 
Person 

6 
Person 

7 
Person 

8 
Makt  
(egenmakt) 
 

        

Möjligheter 
(tillåtelse) 
 

        

Känsla av kontroll 
 
 

        

Delaktighet 
 
 

        

Integrerad 
 
 

        

Självbestämmande 
 
 

        

Medbestämmande i 
skolan 
 

        

Medbestämmande  
hemma 
 

        

Svarstendens 
 
 

        

 


