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1. Inledning 
Denna studie handlar om levnadsvillkoren för barn och vuxna med utvecklingsstörning, 
autism och personer med förvärvad hjärnskada. Kommunerna i Halland övertog 1991 
ansvaret för särskolan och de särskilda omsorgerna från landstinget. Under 90-talet 
gjordes två levnadsnivåstudier och denna studie kan ses som en uppföljning av dessa. 
 
Högskolan i Halmstad har på uppdrag av kommunen undersökt levnadsvillkoren för barn, 
ungdomar och vuxna tillhörande LSS personkretsgrupp 1 och 2 och/eller mottagna i 
särskolan i Halmstads kommun. Genom enkätstudier, en enkät som vänder sig till 
föräldrar till barn och ungdomar och en som riktar sig till vuxna brukare, har en bild av 
livssituationen inom olika områden för dessa grupper tagits fram. Studien har utformats 
så att vissa jämförelser med levnadsvillkoren för befolkningen i övrigt möjliggörs men 
framförallt så att resultaten kan ställas i relation till motsvarande undersökningar för 
samma handikappgrupp från 1991 respektive 1995. 
 
Inledningsvis ges en teoretisk bakgrund till valet av studiens syfte och metod. I kapitel 
två beskrivs genomförandet av studien. I kapitel tre presenteras resultaten av 
undersökningen av levnadsvillkoren för barn 2009, i kapitel fyra redovisas jämförelser 
mellan levnadsvillkoren på 1990-talet och idag för barn och unga. I kapitel fem 
rapporteras vuxnas levnadsvillkor år 2009. I kapitel sex görs jämförelser mellan villkoren 
1991/1995 och 2009 för vuxna. Det avslutande kapitlet sammanfattar de huvudsakliga 
resultaten för barn respektive vuxna och hur villkoren förändrats mellan 
undersökningstillfällena på 1990-talet och 2009. Kapitlet redovisar även vissa jämförelser 
med villkoren för befolkningen i stort. 

1.1 Likvärdiga levnadsvillkor 
I detta kapitel redogörs för centrala begrepp och teoretiska perspektiv som ligger till 
grund för studien. 
 
Normaliseringsprincipen i den skandinaviska tolkningen anknöt när den introducerades 
på 1960-talet till dåtidens välfärdspolitiska ideal och visade genom sin kritik av 
institutionslivet att alla inte fått del av välfärdsutvecklingen. Normaliseringsprincipen har 
därmed ett välfärdspolitiskt innehåll. Det handlar om att fördela samhällets resurser mer 
rättvist, att skapa jämlika förhållanden, om att eftersatta grupper ska få möjlighet att leva 
ett vanligt normalt liv: 
 

”The normalization principle means making available to all 
persons with disabilities or other handicaps, patterns of life 
and conditions of everyday life which are as close as possible 
to or indeed the same as regular circumstances and way of life 
of society” (Nirje 1992, sid 97) 

 
Att som funktionshindrad ha rätt att få den hjälp och de förutsättningar man behöver för 
att kunna vara med i samhället på lika villkor som andra, bygger på värderingar och 
åsikter om allas lika värde, rättvisa och välfärd. 
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Under de senaste 30-40 åren har betydande steg tagits mot en mer normaliserad tillvaro 
för personer med utvecklingsstörning. Detta har bland annat skett med hjälp av särskild 
rättighetslagstiftning som bidragit till att lyfta fram och prioritera denna handikappgrupps 
behov. Vårdhemsavvecklingen har brutit den fysiska isolering som den avskilda 
kollektiva institutionen inneburit och bidragit till att förbättra de materiella villkoren samt 
gett ökade möjlighet till sociala kontakter med personer utan funktionshinder. 
Avvecklingen av säromsorg i landstingens regi, det vill säga kommunaliseringen, har på 
ett symboliskt plan medfört att personer med utvecklingsstörning liksom andra blivit 
”kommunmedborgare”. Men när det gäller det sociala medborgarskapet (Marshall 1964), 
det vill säga att uppnå acceptabla och likvärdiga levnadsvillkor, eller med andra ord 
normalisering, återstår det mycket att göra. 
 
Ett sätt att definiera vad normalisering är att ta utgångspunkt i den genomsnittlige 
medborgarens levnadsvillkor. I den definition som förespråkas här är normalisering en 
fråga om likvärdiga levnadsvillkor för personer med och utan funktionshinder. Genom att 
jämföra villkor och förhållanden för personer med utvecklingsstörning eller andra 
funktionshinder med motsvarande villkor hos befolkningen i övrigt, kan skillnader och 
likheter klarläggas. Genom att jämföra levnadsvillkor över tid kan frågor om t ex 
kommunaliseringen eller andra reformer/förändringar leder till ökad normalisering, mätt i 
likvärdiga levnadsvillkor, till viss del besvaras. Den grundläggande värderingen är att det 
som är oacceptabelt för vanliga människor också är det för personer med funktionshinder. 
Genom jämförelserna skapas också kunskap om behov vilket kan leda till att insatser för 
att uppnå mer likvärdiga villkor vidtas. 
 
Normalisering i den bemärkelse som den ges här innebär därmed inte att alla ska 
behandlas lika. Den som har större stödbehov måste få särbehandling, en olik behandling, 
för att likhet med andra ska nås i praktiken (Sandvin 1992). Grundläggande goda 
levnadsvillkor är ett medel för ett gott liv, de ger frihet att kunna välja det liv man vill ha. 
Möjligheterna att välja kan begränsas av funktionshinder som utvecklingsstörning, 
sjukdom eller liknande. Olika människor har olika förutsättningar vilket innebär att 
personer med utvecklingsstörning eller andra funktionshinder ofta behöver mer stöd och 
hjälp än andra för att nå samma nivå som den genomsnittlige medborgaren (Sen 1989). 
Detta medför att fördelningen av resurser måste bygga på ett erkännande och 
befrämjande av samhällsmedborgarnas grundläggande jämlikhet i betydelsen likvärdiga 
levnadsvillkor, vilket bland annat innebär att de nyttigheter som politiskt fördelas bör 
fördelas i förhållande till behoven (Walzer 1989). En humanistisk samhällsordning tar 
utgångspunkt i alla människors olikhet och förespråkar just därför rättvisa och social 
jämlikhet det vill säga normalisering. Den bästa vägen att pröva hur rättvist ett samhälle 
är, är att se hur de sämst ställda har det. En ambition om likvärdiga levnadsvillkor 
innebär inte en strävan efter millimeterrättvisa, att alla ska ha det exakt lika eller efter en 
likhet i betydelsen likriktning. Det är dock rimligt att jämföra förhållanden mellan olika 
grupper och sträva efter att alla, oavsett funktionshinder, ska få ta rimligt lika del av 
välståndet, det vill säga uppnå normalisering i den skandinaviska tolkningens betydelse. 
Att definiera normalisering som likvärdiga levnadsvillkor kan då ses som en rimlig 
precisering och målsättning. 
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1.2 Definition av välfärd och levnadsnivå 
Levnadsvillkor är ett försök att ge en helhetsbild av människors levnadsförhållanden och 
att i en och samma undersökning försöka beskriva människors hälsa, arbetsförhållanden, 
ekonomiska resurser, bostadsförhållanden, sociala kontakter m.m. Analysen inriktas mot 
individernas faktiska levnadsomständigheter och inte i första hand mot deras 
tillfredsställelse med sin situation (Johansson 1970). Genom att välja de centrala 
komponenterna i en människas liv får man indikatorer på välfärden1 och en bild av 
välfärdens olika delar och möjlighet till jämförelser mellan olika befolkningsgruppers 
levnadsvillkor. Metoden ger även underlag för att beskriva och analysera förändringar 
över tid det vill säga hur förhållanden förändras för olika grupper. Enligt 
levnadsnivåforskningen handlar välfärd om att ge människor resurser så att de själva kan 
kontrollera och styra sina liv. Människan betraktas som en aktiv handlande aktör och 
samhället bör överlämna till individen själv att bestämma sitt liv med hjälp av resurser 
och förutsättningar (Sen 1992). Man tar avstånd från försöken att definiera vad som är det 
”goda livet” eller livskvalitet, varje individ får välja det utifrån sina preferenser. Men för 
att kunna göra dessa val måste individen ha tillgång till resurser i form av goda 
levnadsvillkor. 

1.3 Levnadsnivåkomponenter 
För att beskriva välfärden - eller ofärden - har inom levnadsnivåforskningen ett antal 
välfärdskomponenter (eller livsområden) valts ut, vilka i sin tur beskrivs närmare med 
hjälp av ett antal mått eller indikatorer. Utgångspunkten är att välfärden är 
mångdimensionell och en kombination av såväl materiella saker som immateriella 
betingelser. Metoden mäter inte välfärd direkt utan ger indikationer på välfärd ur ett antal 
olika aspekter. Följande komponenter eller livsområden ingår oftast i levnadsnivåstudier: 
 
Hälsa, utbildning, sysselsättning, arbetsmiljö, ekonomi, boendeförhållanden, transporter 
och kommunikationer, fritid, sociala relationer, politiska resurser, 
samhällsdeltagande/inflytande, trygghet och säkerhet. 

1.4 Objektivt och subjektivt 
Teoretiskt bygger levnadsnivåforskningen i huvudsak på det så kallade 
resursperspektivet, det vill säga att levnadsnivån styrs av resurser eller villkor snarare än 
behov (Titmuss 1962). Det riktar uppmärksamheten mot att se vilka resurser eller brist på 
resurser som individerna har. Ju mer resurser desto större är möjligheterna för individerna 
att välja det liv de eftersträvar (Sen 1992)2. Ett grundläggande antagande är att människan 
är ett handlande väsen som med tillgängliga resurser kan forma sitt eget liv. En del av de 
resurser den enskilde har till sitt förfogande fördelas via politiken och 
levnadsnivåforskningen är i huvudsak inriktad på sådana förhållanden som kan påverkas 
av politiska beslut. Det är dock inte oproblematiskt att skilja resurser och villkor från 

                                                 
1 Det är inte välfärden i sig själv som mäts utan främst objektiva indikatorer på välfärd. Den totala 
välfärden är svår för att inte säga omöjlig att mäta eftersom den innehåller många dimensioner. 
2 När det gäller personer med utvecklingsstörning är möjligheterna att självständigt välja på grund av 
funktionshindrets natur begränsade vilket aktualiserar frågor om metoder att nå enskildas önskemål och 
behov av företrädare, se även kapitel 3. 
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realiserat liv. Grundtanken med resurser och villkor är att den enskilde kan omsätta sina 
resurser i levnadsförhållanden. Ett exempel är att pengar kan omvandlas till materiella 
saker som t ex en cykel eller upplevelser som till exempel en semesterresa. Men andra 
resurser som till exempel sociala relationer är i sig både en resurs som kan utgöra grund 
för bättre levnadsförhållanden, till exempel att man har vänner som kan bistå om en svår 
situation uppstår, men vännerna är också i sig en del av det realiserade livet, även utan 
den svåra situationen. I levnadsnivåforskningen görs därför ingen skarp gräns mellan 
villkor/resurser och förhållanden. 
 
Levnadsnivåforskningen undviker att studera hur nöjda människor är utan koncentreras 
till att studera de faktiska villkoren. Detta bygger på antagandet att det är skillnad mellan 
de faktiska och värderade villkoren. När man gör en värdering jämför man med hur det 
var tidigare (tidsaspekten) men också med ”relevanta” andra (vänner, arbetskamrater 
etcetera). De subjektiva värderingarna är skapade av de faktiska villkoren men filtrerade 
genom individers olika referenspunkter. Individernas subjektiva värdering av sina 
förhållanden är i sig intressanta men sambanden mellan tillfredsställelse och faktiska 
villkor är låga (Allardt 1975) Tillfredsställelsen är nämligen beroende på vilka anspråk 
individen har. Flera undersökningar visar att människor upplever objektivt sett lika 
förhållanden mycket olika. Upplevelserna påverkas av de förväntningar och 
föreställningar människor har om hur det borde vara och faktiskt ganska lite om hur det 
är. Förbättrade villkor innebär inte automatiskt en ökad tillfredsställelse. Istället kan det 
leda till önskemål om ännu bättre förhållanden. Det medför att de som ur en objektiv 
synvinkel kan vara de bäst tillgodosedda också kan vara de minst nöjda (även om detta 
inte är normalfallet). Gapet mellan deras anspråk och faktiska förhållanden är större än 
för andra. 
 
Anspråksnivån bestäms i sin tur av individens tidigare erfarenhet och de villkor som finns 
i hans/hennes sociala omgivning. Det innebär att om man lägger tonvikten på den 
subjektiva sidan av välfärden riskerar man att mäta vad Sten Johansson (1979, sid 51) 
beskrivit som ”den fattiges fördragsamhet och den rikes missnöje”. 

1.5 Underlag för handling 
I en enkel modell över välfärdens tillstånd, mål och medel, där tillstånd står för hur saker 
är, mål för hur det borde vara och medel för hur man ska nå målen, är levnadsnivåstudier 
främst inriktade på att fylla funktionen tillstånd. Studierna ger en bild av hur situationen 
är och överlämnar sedan till politiker och samhällets medborgare att definiera mål och 
vägar för att nå till målen. Ur denna aspekt är levnadsnivåforskningen medvetet ett 
underlag för politiska beslut. Undersökningarna koncentreras till områden som kan 
påverkas genom politisk handling, genom fördelning av resurser. 
 
Flera forskningsrapporter visar på att välfärden i form av levnadsvillkor är ojämnt 
fördelad. Tidigare studier av villkoren för funktionshindrade visar att det fortfarande 
finns det som kan beskrivas som ett välfärdsgap mellan befolkningen med och utan 
funktionshinder (SOU 2001:86). Det finns således brister och orättvisor och därmed skäl 
att diskutera välfärden och välfärdsarbetet. Genom upprepade levnadsnivåundersökningar 
kan kunskap om människors levnadsvillkor öka och en fördjupad förståelse av hur 
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levnadsnivån formas och bestäms uppnås. Detta är inte minst viktigt i en tidsperiod då 
samhällets institutioner påtagligt förändrats (Erikson 1990). 
 
Målsättningen med handikappolitiken är att personer med funktionshinder ska leva ett 
normalt liv. Ett sätt att definiera vad normalt liv och begreppet normalisering innebär är 
att ta utgångspunkt i den vanlige medborgarens levnadsvillkor. Normalisering har då 
uppnåtts när personer med utvecklingsstörning eller andra funktionshinder har en 
levnadsnivå som är likvärdig med övriga medborgares. Detta sätt att definiera 
normalisering följer den skandinaviska tolkningen av normaliseringsbegreppet genom att 
sätta villkor och förhållanden för personer med utvecklingsstörning i relation till 
genomsnittliga. Denna infallsvinkel innebär att det primära är att sträva efter 
”normalbefolkningens” villkor och inte att jämföra olika utsatta gruppers villkor med 
varandra. Denna definition av normalisering som likvärdiga livsvillkor har legat till grund 
för valet av levnadsnivåstudier som metod att kartlägga livssituationen för personer med 
utvecklingsstörning, autism och vuxenhjärnskada i Halmstad 2009. 

1.6 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga levnadsvillkoren inom olika livsområden för barn och 
vuxna som har insatser enligt LSS, personkrets 1 och 2 samt barn och unga som är 
mottagna i särskolan. Studien ska även belysa förändringar av levnadsvillkor från 1990-
talet till idag samt i viss utsträckning jämföra levnadsvillkoren med befolkningen i övrigt. 
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2. Genomförandet av studien 
En enkätundersökning har genomförts, vilken syftar till att belysa levnadsvillkoren för 
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning och autism i Halmstad kommun. Nedan 
redovisas i korthet enkätutformning, urval, svarsfrekvens samt uppläggningen av 
resultatredovisningen. 

2.1 Utformning av enkäterna 
Två enkäter har gjorts, en som riktar sig till vuxna och en som riktar sig till barn och unga 
(se bilaga 1 och 2). De områden som enkäterna berör är dock relativt lika, med undantag 
för specifika frågor som enbart berör de respektive grupperna så som frågor om arbete, 
skola och barnomsorg. 
 
Då en central utgångspunkt för undersökningen har varit möjligheten att göra jämförelser 
över tid har utformning av enkäterna gjorts utifrån de enkätundersökningar som gjordes 
vid två tillfällen under 1990-talet, år 1991 respektive 1995 (se Tideman 2000). Flertalet 
frågeställningar och teman följer de som används vid Statistiska Centralbyråns 
levnadsnivåundersökningar (så kallade ULF) vilket möjliggör jämförelser av 
levnadsvillkoren för personer med och utan funktionshinder. De förändringar som har 
gjorts av enkäterna i förhållande till tidigare undersökningar under 1990-talet i Halland 
har gjorts utifrån två aspekter. För det första upplevdes enkäterna från 1990-talet som 
mycket omfattande och antalet frågor har minskats i förhållande till dessa enkäter. För det 
andra har uppdateringar som har att göra med förändringar som skett i samhället sedan 
1990-talet gjorts. Det har bland annat att göra med nya förutsättningar i samhället vad 
gäller till exempel ny teknik och nya sätt som kommunen bedriver sin verksamhet på. I så 
stor utsträckning som möjligt har dock frågorna bibehållits för att på så sätt möjliggöra 
jämförelser. 
 
Ett genomgående tema för hela vuxenenkäten är frågor kring delaktighet och inflytande 
över den egna situationen. 
 
Vuxenenkäten innehåller frågor kring följande teman; 

• Funktionshinder 
• Stöd och service 
• Hälsa 
• Arbete 
• Ekonomi 
• Boende 
• Fritid 
• Resor och kommunikation 
• Sociala kontakter 
• Samhällsdeltagande 
• Trygghet och säkerhet 
• Framtid 
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Barn- och ungdomsenkäten innehåller frågor kring följande teman; 
• Funktionshinder 
• Hälsa 
• Barnomsorg 
• Utbildning 
• Avlastning 
• Ekonomi 
• Boende 
• Fritid och kultur 
• Kommunikation 
• Sociala kontakter 
• Inflytande 
• Trygget och säkerhet 
• Sammanfattning och framtid 

2.2 Urval och tillvägagångssätt 
Undersökningen, som genomfördes hösten 2009, är en totalundersökning av samtliga 
som kategoriserats som personer med utvecklingsstörning och/eller autism i Halmstad 
kommun och som erhåller särskilt stöd eller undervisning. Populationen har definierats 
och identifierats utifrån de personer som har någon typ av stöd från socialtjänsten i 
Halmstad kommun (personkrets 1 och 2 enligt LSS) samt de personer som är mottagna i 
särskolan i Halmstad kommun. Sammanställandet av de personer som ingår i 
undersökningen genomfördes av personal på Socialförvaltningen respektive Barn- och 
ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun. Totalt identifierades 328 vuxna och 217 barn 
och unga. 
 
Personal på Socialförvaltningen i Halmstad kommun har även administrerat utskicket av 
enkäterna. Vuxenenkäterna skickades till den berörde, men med en uppmaning till 
personer i respondentens omgivning så som till exempel anhöriga, personal och god man 
att hjälpa till att svara. Enkäten som riktades till barn och unga ställdes till föräldrarna i 
syfte att de skulle svara på enkäten, eventuellt tillsammans med barnet. Ett misstag 
begicks i utskicket av enkäterna till barn- och ungdomar som innebar att enkäten inte 
adresserades ”till målsman” utan till barnet. Detta har påpekats av en del föräldrar som 
hört av sig via telefon och mejl och någon har även angett det som ett skäl till att inte 
svara på enkäten. 
 
När det gäller barnenkäterna fanns en problematik i registren, främst när det gäller de 
barn som är mottagna i särskolan, och i vissa fall saknades korrekt adress. I flertalet fall 
var det möjligt att hitta en ny korrekt adress, men i ett par fall fick respondenten aldrig 
enkäten. 
 
Svaret på enkäten skickades i adresserat portofritt kuvert direkt till högskolan. Detta sätt 
att administrera enkäten på syftade till att garantera de som svarade på enkäten 
anonymitet. 
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Enkäten skickades ut två gånger, en ordinarie omgång och till dem som inte hade svarat 
efter några veckor skickades en påminnelse (se bilaga 3) med en ny enkät. 

2.3 Svarsfrekvens 
Tabell 1 nedan visar att andelen i antal och procent som svarat på enkäten fördelat på 
vuxna respektive barn och unga. 
 

 Antal utskickade 
enkäter 

Antal inskickade 
enkäter 

Svarsfrekvens i 
procent  

Vuxenenkät 328 234 71 
Barnenkät 217 113 52 

Tabell 1. Svarsfrekvens fördelat på vuxna samt Barn och unga. 
 
Av de inskickade enkäterna var det 79 stycken vuxenenkäter och 22 stycken barnenkäter 
där de som fått enkäterna valt att inte besvara enkäten. I följande redovisning kommer 
endast de som skickat in och besvarat enkäten att tas med. Det bör observeras att det i 
resultatredovisningen finns internt bortfall på vissa frågor, det vill säga att enstaka frågor 
inte har besvarats. När det interna bortfallet bedömts som stort redovisas detta. 
 
Den låga svarsfrekvensen bland barn och unga gör att svaren får tolkas med försiktighet. 
Eftersom vi inte har tillgång till uppgifter om de som inte svarat på enkäten är någon 
bortfallsanalys inte möjlig. 
 
Bland dem som inte besvarat enkäten men som återsänt den finns det olika anledningar 
till varför man inte valt att besvara enkäten. Bland dem som inte besvarat vuxenenkäten 
anges följande orsaker av en eller flera respondenter: 
 

• Frågorna stämmer inte in på personen. 
• Förstår inte frågorna och kan inte svara på dem på grund av att den person 

enkäten berör inte kan prata och skriva svenska. 
• Personen kan inte själv svara på frågorna. 
• Vill inte för att lämna ut sig. 
• Inte intresserad. 
• Vill inte vara med på undersökningen. 
• För omfattande enkät med för många frågor. 
• Det är för mycket papper att fylla i och för ofta! 
• Hinner inte. 
• Är inte hemma, ligger på sjukhuset. 

 
Bland dem som inte besvarat barn- och ungdomsenkäten anges följande orsaker bland en 
eller flera respondenter: 
 

• Frågorna inte stämmer in på barnet 
• Barnet har varken utvecklingsstörning eller autism 
• Vill inte svara på frågorna 
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• Har inte tid eller ork att svara på frågorna 
• Att brevet var adresserat till barnet 
• Frågorna är för personliga 
• Språksvårigheter, förstår inte svenska 
• Barnet kan inte svara på frågorna och föräldern vill inte svara åt sitt barn 

Svarsfrekvens med hänsyn till kön, ålder och utländ sk bakgrund 
Vuxenenkät 
Tabell 2 visar att när det gäller de som svarat på vuxenenkäten är 42,5 procent kvinnor 
och 57,5 procent män. Könsfördelningen är ungefär densamma som i undersökningen 
som gjordes år 1991 där 40 procent av respondenterna var kvinnor och 60 procent män. 
 

 Antal Procent 
Kvinna 62 42,5 
Man 84 57,5 
Totalt 146 100 

Tabell 2. Antal svarande vuxna fördelat på kön 
Görs en liknande analys av ålder visar denna att de som svarat på vuxenenkäten är mellan 
21 och 98 år. Medelåldern bland respondenterna är 42 år och medianåldern 41 år. Detta 
kan jämföras med undersökningen som gjordes år 1991 där de som svarade var i åldern 
18-82 år och medianåldern var 42,5 år. Även när det gäller ålder är respondentgrupperna 
relativt lika när en jämförelse görs med 1991 års enkät. 
 
Av dem som besvarat vuxenenkäten har 22,9 procent (eller 22 personer) utländsk 
bakgrund i bemärkelsen att de själva eller någon av deras föräldrar är födda utanför 
Sverige. 77,1 procent (eller 111 personer) har inte utländska bakgrund. 
 
Barnenkät 
När det gäller barnenkäten finns en stor skillnad mellan i vilken utsträckning föräldrar till 
pojkar respektive flickor har svarat. Endast 26,4 procent av det totala antalet svarande är 
föräldrar till flickor och 73,6 procent föräldrar till pojkar. Detta kan jämföras med 
undersökningen som gjordes år 1991 där 39,7 procent av dem som svarade var föräldrar 
till flickor och 60,3 procent var föräldrar till pojkar. 
 

 Antal Procent 
Flicka 24 26,4 
Pojke 67 73,6 
Totalt 92 100 

Tabell 3. Antal svarande barn och ungdomar fördelat på kön. 
 
Den obalans i könsfördelning enkätsvaren förklaras av att populationen inte är jämnt 
fördelad. Totalt har 32,2 procent flickor och 67,8 procent pojkar fått enkäten. 
 
De som svarat på barn- och ungdomsenkäten har barn som är mellan 1 och 21 år. 
Medelåldern bland barnen är 13 år och medianåldern 14 år. I 1991 års undersökning var 
barnen och ungdomarna mellan 4 och 21 år med en medelålder på 11 år. 
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Bland barnen och ungdomarna i enkäten är 36,3 procent antingen själva födda utanför 
Sverige eller har en förälder som är född utanför Sverige och därmed är 63,7 procent 
födda i Sverige och har föräldrar som är födda i Sverige. 

Vem har besvarat frågorna? 
Vuxenenkäterna skickades till de berörda personerna och i följebrevet uppmanades god 
man, anhöriga, personal eller andra närstående att hjälpa till att besvara enkäten om 
respondenten själv inte bedöms klara av det på grund av funktionsnedsättningens grad. På 
frågan vem som svarar på frågorna blev resultatet följande: 
 
 Antal Procent 
Jag själv utan hjälp 24 16,8 
Jag själv tillsammans med någon annan 74 51,7 
Någon annan svarar ensam 45 31,5 
 143 100 
Tabell 4. Fördelning över vem som har svarat på vuxenenkäten. 
 
I över hälften av fallen svarade respondenterna tillsammans med någon. 16,8 procent 
svarade själva, vilket kan jämföras med 13,8 procent år 1991. I 31,5 procent av fallen har 
den som enkäten riktade sig till inte varit delaktig i att svara på enkäten. I de fall då 
någon annan har varit delaktig i att besvara enkäten, är det främst mamma (30,8 procent) 
eller boendepersonal (33,3 procent) som har svarat eller hjälpt till att svara. Även 
kontaktpersoner har svarat i relativt stor utsträckning (10, 3 procent). 
 
Att företrädare i form av till exempel anhöriga eller personal besvarat enkäten på 
respondentens vägnar medför en viss reservation. Faktorer som beroendeförhållanden, 
olika intressen och grad av personkännedom är exempel på sådant som kan innebära att 
svaren mer speglar företrädarens uppfattningar och kunskaper än respondentens. Andra 
datainsamlingsmetoder skulle i viss utsträckning ha kunnat komplettera undersökningen 
men det har av tids- och resursskäl inte varit möjligt i denna studie. 
 
Barn- och ungdomsenkäten ställdes till målsman för barnet och det är i första hand 
föräldrarna som har besvarat enkäten. 
 

 Antal Procent 
Mamma 56 61,5 
Pappa 10 11 
Mamma och pappa tillsammans 17 18,7 
Familjehemsförälder/ar 2 2,2 
Personal 0 0 
Barnet själv 4 4,4 
Annan 2 2,2 
Totalt 91 100 

Tabell 5. Fördelning över vilka som har svarat på barn- och ungdomsenkäten. 
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I 91,2 procent av fallen har någon av barnets föräldrar eller båda föräldrarna besvarat 
frågorna visar tabell 5. I 17,4 procent av fallen har frågorna besvarats i samarbete med 
barnet, vilket kan jämföras med år 1991 då 9 procent svarade på frågorna i samarbete 
med barnet. 
 
De besvarade enkäterna har matats in i statistikprogrammet SPSS och bearbetats 
statistiskt. Jämförelserna med data från 1990-talet har gjorts med frekvensdata från de 
tidigare undersökningarna. För att säkerställa att förändringar över tid är substantiella har 
ett riktmärke på förändringar av minst tio procentenheter mellan mättillfällena tillämpats. 

2.4 Redovisningen av enkätresultaten 
I följande kapitel redovisas först resultaten av levnadsvillkoren för barn och unga och 
därefter för vuxna. I enkätredovisningen redovisas svar från samtliga som svarat, 
jämförelser görs också mellan olika grupper. Jämförelser görs mellan kön, ålder, etnicitet 
samt grad av utvecklingsstörning.  Resultaten redovisas i tabeller i form av 
totalredovisningar och när skillnader påvisas uppdelade i grupper. På grund av interna 
bortfall kan det finnas en liten skillnad mellan den totalsumma som visas i tabeller där 
grupper jämförs och den totalsumma som skulle ha framkommit om ingen sådan 
uppdelning gjorts. Detta är dock i de flesta fall en marginell skillnad som är så liten att 
detta inte kommer att tas hänsyn till i rapporten. I de fall då det förekommer stora interna 
bortfall anges det för den specifika frågan. 
 
Efter kapitlen med resultatredovisning av levnadsvillkoren 2009 för barn respektive 
vuxna kommer ett kapitel med jämförelser av villkoren mellan 1991, 1995 och 2009. 
Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion. 
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3. Barns levnadsvillkor 
Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen bland barn- och unga. Resultatet 
presenteras i följande teman: Funktionshinder, Hälsa, Barnomsorg, Utbildning, 
Avlastning, Ekonomi, Boende, Fritid och kultur, Kommunikation, Sociala kontakter, 
Inflytande, Trygget och säkerhet samt Sammanfattning och framtid. 

3.1 Funktionshinder 
Barnen som ingår i undersökningen har olika funktionshinder, utvecklingsstörning 
och/eller autism3. 79,7 procent av dem som svarat har en utvecklingsstörning och 40,5 
procent av dem som svarat har autism. På frågan om hur omfattande barnets 
utvecklingsstörning är svarar respondenterna att 22,7 procent inte har någon 
utvecklingsstörning. 55,7 procent har en lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. 21,6 
procent har en omfattande eller mycket omfattande utvecklingsstörning. Här finns en 
skillnad mellan könen där flickor i större utsträckning än pojkar inte har någon 
utvecklingsstörning. 
 
 Flicka Pojke Totalt 
Barnet har ingen utvecklingsstörning 36,4 % 

(8) 
18,2 % 

(12) 
22,7 % 

(20) 
Barnet har en lindrig 
utvecklingsstörning 

27,3 % 
(6) 

39,4 % 
(26) 

36,4 % 
(32) 

Barnet har en måttlig 
utvecklingsstörning 

13,6 % 
(3) 

21,2 % 
(14) 

19,3 % 
(17) 

Barnet har en omfattande 
utvecklingsstörning 

13,6 % 
(3) 

15,2 % 
(10) 

14,8 % 
(13) 

Barnet har en mycket omfattande 
utvecklingsstörning 

9,1 % 
(2) 

6,1 % 
(4) 

6,8 % 
(6) 

Totalt 100 % 
(22) 

100 % 
(66) 

100 % 
(88) 

Tabell 6. Bedömning av utvecklingsstörningens omfattning. 
 
14,3 procent har inga LSS insatser. Barnens ålder när de fick LSS insatser varierar från 0 
till 15 år. Medelåldern från vilken ålder barnen haft LSS insatser är 6 år och medianen är 
5 år. 
 
Barnens ålder när de blivit inskrivna i särskolan varierar från 1 till 17 år. Medelålder för 
när barnen blivit inskrivna i särskolan är 8 år och medianen 7 år. 
 
På frågor kring tilläggshandikapp svarar 37,3 procent att de har nedsatt syn. Mellan 20 
och 25 procent har rörelsehinder, epilepsi och/eller någon annan komplikation. 16,4 
procent har psykiska problem och 17,6 procent har medicinska problem. 13,2 procent har 
nedsatt hörsel. 
 

                                                 
3 Ingen som besvarat denna undersökning har en vuxenhjärnskada. 
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Tilläggshandikapp Ja Nej 
Nedsatt syn 37,3 % 

(28) 
62,7 % 

(47) 
Nedsatt hörsel 13,2 % 

(9) 
86,8 % 

(59) 
Rörelsehinder 23,3 % 

(17) 
76,7 % 

(56) 
Epilepsi 25,4 % 

(18) 
74,6 % 

(53) 
Psykiska problem 16,4 % 

(11) 
83,6 % 

(56) 
Medicinska problem 17,6 % 

(12) 
82,4 % 

(56) 
Andra komplikationer 23,9 % 

(16) 
76,1 % 

(51) 
Tabell 7. Tilläggshandikapp.4 
 
En mängd olika psykiska och medicinska problem räknas upp så som; depression, ångest, 
psykiskt - misshandlad grovt av föräldrar, fetma, problem med sköldkörteln, CP-skada, 
bryter lätt ben, leder svullnar vid ansträngning, allergi, magkatarr, benskörhet, mag- och 
tarmproblem, undernäring, höftproblem, spasticitet, bilateral klumpfot, Hydrocephalus, 
bindvävssjukdom, astma, tics, Neurofibromatos 1, felställning i skelett, ballofenpump, 
struma, överrörlighet i leder, hjärtopererad samt uppfödningsproblem, sondmatas. 

Uppskattat hjälpbehov 
Tabell 8 visar att 15,1 procent svarar att de klarar sig helt själva. 17,4 procent behöver 
hjälp om det händer något speciellt eller om de ska göra något som de inte gjort förut. 4,7 
procent av barnen behöver regelbundet hjälp varje vecka. 59,3 procent behöver hjälp 
dagligen i olika omfattning. 3,5 procent av barnen är för små för att de ska kunna göra en 
sådan bedömning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Observera att dessa frågor har ett relativt stort internt bortfall (16, 23, 18, 20, 24, 23 respektive 24). 
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 Antal Procent 
Barnet klarar sig helt själv 13 15,1 

Barnet klarar sig vanligtvis helt själv, men kan ibland 
behöva lite hjälp om det händer något speciellt 

8 9,3 

Barnet klarar mycket själv men behöver regelbunden 
hjälp varje vecka 

4 4,7 

Barnet klarar sig för det mesta själv, men behöver hjälp 
när hon/han ska göra saker som hon/han inte gjort förut 

7 8,1 

Barnet behöver lite hjälp varje dag 11 12,8 

Barnet behöver mycket hjälp varje dag 25 29,1 

Barnet behöver hjälp i princip dygnet runt 15 17,4 

Barnet är för litet för att detta ska kunna bedömas 3 3,5 
Totalt 86 100 

Tabell 8. Behov av hjälp i vardagen. 

3.2 Hälsa 
Frågor kring hälsa som berörs har att göra med uppsökandet av sjukvård, upplevt 
hälsotillstånd, medicinering samt motion. 

Uppsökande av sjukvård 
Tabell 9 visar kontakten med sjukvården. 51,1 procent har varit hos läkaren de senaste tre 
månaderna. 43,3 procent har besökt en sjuksköterska de senaste tre månaderna och 5,6 
procent har varit inlagda på sjukhus de senaste tre månaderna. 
 Ja Nej Totalt 
Varit hos läkare de senaste 3 månaderna 51,1 % 

(46) 
48,9 % 

(44) 
100 % 
(90) 

Varit hos sjuksköterska de senaste 3 månaderna 43,3 % 
(39) 

56,7 % 
(51) 

100 % 
(90) 

Varit inlagd på sjukhuset de senaste 3 
månaderna 

5,6 % 
(5) 

94,4 % 
(84) 

100 % 
(89) 

Tabell 9. Uppsökande av sjukvård på grund av sjukdom. 
 
Andelen som varit hos tandläkaren eller tandhygienisten det senaste året är 91 procent. 
Resterande 9 procent har varit hos tandläkaren eller tandhygienisten för mellan ett och 
två år sedan. 

Upplevt hälsotillstånd 
Upplevelser av hälsa har mätts genom frågor kring trötthet, sömn, värk samt ängslan, oro 
och ångest. Tabell 10 visar att 26 procent känt ängslan, oro eller ångest de senaste två 
veckorna. 30,9 procent har ofta känt sig trötta de senaste två veckorna och 24,1 procent 
har haft besvär med sömnen de senaste två veckorna. 21,1 respektive 19,5 procent har 
haft besvär med huvudvärk och magont de senaste två veckorna. 
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 Ja Nej Totalt 
ofta känt trötthet? 30,9 % 

(25) 
69,1 % 

(56) 
100 % 
(81) 

haft sömnbesvär? 24,1 % 
(20) 

75,9 % 
(63) 

100 % 
(83) 

haft huvudvärk? 21,1 % 
(16) 

78,9 % 
(60) 

100 % 
(76) 

haft ont i magen? 19,5 % 
(15) 

80,5 % 
(62) 

100 % 
(77) 

känt ängslan, oro eller ångest? 26 % 
(19) 

74 % 
(54) 

100 % 
(73) 

Tabell 10. Upplevelser av trötthet, sömnbesvär, huvudvärk, ont i magen samt ängslan, oror och 
ångest.5 
 
När det gäller medicinering tar 22,2 procent receptbelagda medel mot oro, smärta eller 
sömnproblem regelbundet. 

Motion 
Tabell 11 visar att 48,9 procent motionerar en gång i veckan eller mer. 27,8 procent 
motionerar lite då och då genom till exempel kortare promenader och 18,9 procent 
motionerar i stort sett inte alls. 4,4 procent av barnen är för små för att motionera. 
 
 Antal Procent 
Motionerar praktiskt taget inte alls 17 18,9 
Motionerar lite då och då 25 27,8 
Motionerar regelbundet ungefär 1 gång i veckan 16 17,8 
Motionerar regelbundet minst 2 gånger i veckan 12 13,3 
Motionerar regelbundet mer än 2 gånger i veckan 16 17,8 
Barnet är för litet för att motionera 4 4,4 
Totalt 90 100 
Tabell 11. Motion. 

3.3 Barnomsorg 
Frågorna kring barnomsorg ställdes till dem som har barn som ännu inte har börjat 
skolan6. Sex barn eller 85,7 procent går på Kommunal förskola och 1 barn eller 14,3 
procent går på privat eller kooperativ förskola. 
 

                                                 
5 Observera att dessa frågor har ett relativt stort internt bortfall (10, 8, 15, 14 och 18). 
6 Trots att det informerades om att frågorna kring barnomsorg endast skulle besvaras av dem som har barn 
som ännu inte börjat skolan har det visat sig att även föräldrar som har barn som går i skolan har fyllt i 
dessa frågor. Totalt svarade till exempel sju personer har de har annan barnomsorg till sina barn och där 
dessa har svarat fritids, särgymnasium eller att barnet är stort nog att klara sig själv. Analyseras ålder på 
alla de som har svarat på enkäten visar den att fem barn är mellan ett och fem år, två barn är sex år och två 
barn är sju år. Sex respondenter har svarat att de har barn på kommunal förskola och en att de har sitt barn 
på kooperativ eller privat förskola. Dessa barn kan därför antas vara de som från början var tänkt att beröras 
av frågan, varför analyser om barnomsorg enbart kommer att göras med dessa respondenter. 
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På frågan om hur de som svarar på enkäten tycker att barnomsorgen fungerar svarar 57,1 
procent mycket bra och 42,9 procent ganska bra. 
 
Några av föräldrarna har gett kommentarer kring barnomsorgen där ett flertal av dessa 
handlar om den assistent som barnet har och som de ser som mycket viktig 
 

Vår son har en resurs som jobbar mycket med hans språkliga, 
sociala och mentala utveckling. 

 
Exemplarisk assistent. 

 
Respondenterna pekar även kring problem kring assistenter i förhållande till annan 
personal som hur valet av assistent går till. 
 

Mkt bråk på avd. gällande förståelse för hans assistent bland övr. 
personal. Detta ledde till ren mobbning varvid hon tvingades sluta. 
Fick ej påverka val av ny assistent själva. 

 
En annan kommentar har att göra med personalstyrkan och att respondenter inte anser att 
det är möjligt för personalen att ha en överblick över vad som händer på förskolan. 
 

För lite personal stundtals - har besökt dagis o det kan hända 
mycket - fröknarna har inte en chans att ha översyn. 

3.4 Utbildning 
Frågorna kring utbildningen har besvarats av dem som har barn som går i skolan. 
Frågorna berör vilken typ av skola barnen går i, barnomsorg efter skolan samt hur 
skolgången upplevs. 
 
Bland de som svarat på enkäten går 78 procent i den obligatoriska skolan. Av dessa går 
19,3 procent i grundskolan. 32,5 procent går i grundsärskola, 9,6 procent går i 
träningsskola och 15,7 procent går i specialklass. 21,9 procent går gymnasieutbildning. 
Ungdomarna går olika program inom gymnasiesärskolan så som; Estetiskt program, 
Hotell och restaurang, Trä och metallteknik, Fastighet och anläggning samt gymnasium 
för personer med diagnos inom autismspektrat, men som inte har någon 
utvecklingsstörning. 
 
 Antal Procent 
Grundskola 12 16,4 
Grundsärskola 26 35,6 
Träningsskola 7 9,6 
Specialklass 12 16,4 
Gymnasieutbildning 16 21,9 
Totalt 73 100 
Tabell 12. Utbildning som barnet genomgår eller genomgått.7 

                                                 
7 Observera att det finns en del bortfall på denna fråga eftersom flera har kryssat mer än ett alternativ. 
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Individuell integrering 
25 procent av barnen är individuellt integrerade. På frågan hur de som svarar på enkäten 
anser att det fungerar att barnen är individuellt integrerade svarar 76 procent mycket eller 
ganska bra. 8 procent svarar varken bra eller dåligt och 12 procent svarar dåligt. 
 
 Antal Procent 
Mycket bra 8 32 
Ganska bra 11 44 
Varken bra eller dåligt 2 8 
Dålig 3 12 
Mycket dåligt 0 0 
Kan ej bedöma 1 4 
Totalt 25 100 
Tabell 13. Bedömning av hur den individuella integreringen fungerar.  
 
En kommentar kopplat till hur det fungerar med att barnen är individuellt integrerade är 
att det är beroende av specifika personer och att de finns på plats. 
 

Fungerar bra när det är en fröken som är där som tar sig an han. 
Men nu är hon borta (sjukskriven) och ops glöms han. 

Särskolans undervisningsformer 
Bland dem som går på särskola finns denna i 82,1 procent av fallen på samma skola som 
klasser för icke-funktionshindrade. 17,9 procent svarar därmed att det inte finns några 
klasser för icke-funktionshindrade på samma skola som deras barn går i särskolan på. 
Bland dem som har barn som går på skolor där det finns klasser för icke-
funktionshindrade svarar 68,8 procent att de äter lunch tillsammans med övriga elever. 
59,4 procent svarar att de har rast samtidigt som andra elever och 39,1 procent svarar att 
de har friluftsdagar och liknande tillsammans med övriga skolan. 
 
 Ja Nej Vet ej 
Rast samtidigt som övriga skolbarn 59,4 % 

(38) 
12,5 % 

(8) 
28,1 % 

(18) 
Äter lunch samtidigt som övriga elever 68,8 % 

(44) 
15,6 % 

(10) 
15,6 % 

(10) 
Teater, friluftsdagar och liknade tillsammans 
med övriga skolan 

39,1 % 
(25) 

35,9 % 
(23) 

25 % 
(16) 

Tabell 14. Frågor kring om särskolans klasser har rast, äter lunch samt har friluftsdagar och 
liknande tillsammans med övriga elever/skolan. 
 
Många tycker att skolgången fungerar bra. 88,8 procent anser att skolgången fungerar 
mycket eller ganska bra. 9,7 procent anser att den varken fungerar bra eller dåligt och 4,2 
procent anser att skolgången fungerar dåligt eller mycket dåligt. 
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 Antal Procent 
Mycket bra 38 52,8 
Ganska bra 24 33,3 
Varken bra eller dåligt 7 9,7 
Dålig 2 2,8 
Mycket dåligt 1 1,4 
Kan ej bedöma 0 0 
Totalt 72 100 
Tabell 15. Bedömning av hur skolgången fungerar. 
 
Kommentarer kring skolgången berör personalen där respondenter pekar på att de gör ett 
bra jobb, men att det behövs mer utbildning. En annan kommentar relaterat till personal 
är att det är mycket personberoende, och beroende av att det finns personal som vill 
engagera sig. 
 

Pedagogerna kanske inte är superinsatta i barnens funktionshinder, 
men gör så gott de kan utifrån förutsättningarna som finns. 

 
Allt upphängt på 1 fröken som gör det för att hon tycker om han. 
Hon är fröken för språkbarnen inte hans fröken. 

 
En problematik som tas upp är att barnen behöver lugn och ro för att kunna arbeta, vilket 
de inte alltid får. 
 

De andra barnen är stökiga och stör henne hela tiden. 
 

Klassen är integrerad på Klaragymnasiet, vilket är en dålig och 
stökig miljö. Autistiska elever som ofta har svårt med det sociala 
samspelet, är ojämnt begåvade, har svårt att förstå och fungera 
tillsammans med övriga elever på Klara, som även de har stora 
svårigheter och en helt annan typ av problem. 

 
Slutligen är det en grupp som ger positiva kommentarer och uttrycker att både barn och 
föräldrar tycker om skolan och att barnen utvecklas. 
 

Min son går på Lummerskolan och har utvecklats enormt dessa år 
han gått där! 

Gemensamma frågor kring trivsel och tillsyn 
Barnen som går i skolan trivs i stor utsträckning bra visar tabell 16. 86,5 procent trivs 
mycket eller ganska bra. 3,7 procent trivs varken bra eller dåligt och 4,9 procent trivs 
dåligt. Ingen har svarat att barnet trivs mycket dåligt. 
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 Antal Procent 
Mycket bra 48 58,5 
Ganska bra 23 28 
Varken bra eller dåligt 3 3,7 
Dålig 4 4,9 
Mycket dåligt 0 0 
Kan ej bedöma 4 4,9 
Totalt 82 100 
Tabell 16. Bedömning av hur barnet trivs i skolan. 
 
Det ges en rad positiva kommentarer till hur barnet trivs, med skolan och med sina lärare. 
 

Skolan är livet för vårt barn! Han älskar sin skola. Jag är övertygad 
om att dessa sju åren kommer vara de bästa i hans liv. Jag är 
mycket orolig för hur livet skall bli för honom när han tvingas byta 
sin trygga miljö nästa läsår. 

 
Kommentarer som ges av mer negativ karaktär har att göra med att barnet inte trivs med 
den sociala situationen och den sociala miljön i skolan. 
 

Trivs med lektionerna dock ej med klasskamraterna. Känner sig 
ignorerad många gånger, är ofta ensam. 

 
Slutligen är det en som kommenterar en problematik med att gå i särkskolan inte vara 
som ”alla andra”. 
 

Vill gå över till en ”vanlig” klass. Vill vara som dom andra 
jämnåriga. Tycker ej om särskolenamnet!! 

 
Svaren på frågan om hur tillsynen av barnen är ordnad före och efter skoltid visar att en 
stor del, 34,7 procent, är hemma hos föräldrarna. 20,8 procent är hemma själva. 33,3 
procent är på fritids, av dessa är 19,4 procent på ett fritidshem särskilt för särskoleelever 
och 13,9 procent på ett kommunalt fritidshem. 11,1 procent har svarat annat, vilket 
utvecklas med att skriva; personlig assistent, gruppboende, fritidsgård, att barnet klarar 
sig själv samt fritids. 
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 Antal Procent 
Barnet är hemma hos förälder 25 34,7 
Barnet är hemma själv 15 20,8 
Barnet är hos anhörig/släkting 0 0 
Barnet är på kommunalt fritidshem 10 13,9 
Barnet är på kooperativt/privat fritidshem 0 0 
Barnet är hos kommunal dagmamma 0 0 
Barnet är hos privat dagmamma 0 0 
Barnet är på särskilt fritids för särskoleelever 14 19,4 
Annat 8 11,1 
Har ingen tillsyn, men skulle behöva 0 0 
Totalt 72 100 
Tabell 17. Tillsyn före och efter skoltid.8 

3.5 Avlastning 
Tabell 18 visar att 41,9 procent inte har någon avlastning och inte heller anser sig behöva 
någon. 14 procent har ingen avlastning men anser sig behöva det. Bland dem som har 
avlastning är korttidshem det vanligaste, vilket 26,7 procent av dem som svarat har.8,1 
procent har avlösarservice och 7 procent har avlastning genom stödfamilj eller 
kontaktperson. 10,5 procent får avlastning genom anhöriga, vänner och liknande. 
 
 Antal Procent 
Har ingen avlastning och behöver ingen 36 41,9 
Har ingen avlastning men skulle behöva 12 14 
Har avlastning, använder korttidshem 23 26,7 
Har avlastning, använder avlösarservice 7 8,1 
Har avlastning i form av stödfamilj/kontaktperson 6 7 
Har avlastning genom hjälp av anhöriga, släktingar, vänner 
etcetera 

9 10,5 

Tabell 18. Typ av avlastning. 
 
53 procent anser att de får tillräckligt med avlastning medan 47 procent inte anser att de 
får tillräckligt med avlastning. 
 
En del allämna kommentarer kring att föräldrarna behöver mer avlastning är: 
 

Vore bra om man får mer än 15 timmar i månaden 
 

Inte alltid. Om vi vill åka på semester räcker inte 10 d/mån korttids. 
 

Känns så jobbigt att man aldrig kan göra spontana grejor. Allt 
måste planeras in i minsta detalj. Vi kan inte bara sticka på bio med 
de andra barnen, bara sådär, ta restresa m.m. 

 
Skulle önska en "extramormor". 

                                                 
8 Observera att det är en del bortfall på denna fråga på grund av att flera har kryssat i mer än ett alternativ. 
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Flera kommenterar vikten men också problem kring korttidshemsplats. Några menar att 
de inte är anpassade för alla typer av funktionshinder och andra skulle vilja att deras barn 
var där på andra tider. 
 

Det ”kortis” som finns är ej anpassat för just autistiska barn. 
 
En annan problematik som kommenteras är att det antingen inte finns någon passande 
avlösning eller att barn är beviljade avlösning, men att det inte finns någon passande 
avlösning tillgänglig. 
 

Finns inget passande för barn i hans situation, vilket får mig att gå 
på knäna. 

 
Är beviljar ledsagarservice, för att kunna bli självständig och få en 
möjlighet att hitta på roliga aktiviteter utanför familjen. Finns dock 
ej ingen lämplig ledsagare tillgänglig. 

 
En del tycker att de har tillräcklig med avlastning alternativt tycker att barnet är för litet 
för avlastning. 
 

Tillräckligt 
 

Han är fortfarande för liten (tycker vi) för avlastning. 

3.6 Ekonomi 
Familjernas disponibla inkomst fördelar sig enligt följande: 
 
 Antal Procent 
Mindre än 10 000 10 11,6 
10 000 – 15 000 12 14 
15 000 – 20 000 9 10,5 
20 000 – 25 000 18 20,9 
25 000 – 30 000 14 16,3 
Över 30 000 23 26,7 
Totalt 86 100 
Tabell 19. Familjens disponibla inkomst. 
 
På frågan om familjen kan skaffa fram 20000 kronor inom en vecka om de skulle behöva 
det svarar 62,5 procent att de skulle det och 37,5 procent att de inte skulle kunna det. Av 
dessa skulle 64,7 procent skaffa fram pengarna genom att ta ut dem på banken. 13,7 
procent skulle låna av släktingar eller vänner och lika många skulle låna pengar på 
banken eller liknande. 7,8 procent skulle skaffa fram pengarna på annat sätt, så som att; 
sälja fonder, låna av släktingar, i bank samt realisera aktiekapital. 
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På frågan om familjen har låtit bli att köpa kläder, gå på evenemang eller göra en resa på 
grund av att de inte har råd visar tabell 20 att strax över 42 procent svarar att de ofta eller 
någon gång har avstått från att köpa kläder eller gå på något evenemang. En ännu större 
andel, 67,5 procent, svarar att de ofta eller ibland låtit bli att åka på semester på grund av 
att ekonomin har hindrat dem. 
 
 Ofta Någon gång Aldrig 
Köpa kläder som Ni behöver 15,5 % 

(13) 
27,4 % 

(23) 
57,1 % 

(48) 
Gå på bio, idrott eller 
liknande 

21,7 % 
(18) 

20,5 % 
(17) 

57,8 % 
(48) 

Åka på semester 32,2 % 
(28) 

35,3 % 
(22) 

42,5 % 
(37) 

Tabell 20. Hindrade att göra saker på grund av dålig ekonomi. 

3.7 Boende 
En stor majoritet, 94,4 procent, av barnen bor hos en eller båda sina föräldrar. Övriga 
barn, vilka är 4 stycken eller 5,6 procent bor i familjehem, gruppbostad eller har svarat 
annat boende, vilket innefattar: behandlingshem samt växelvis boende mamma/pappa 1 v 
i stöten. 
 
Över hälften av barnen, 53,8 procent, bor i en stad. 35,2 procent bor i ett mindre samhälle 
och 11 procent bor på landet. 
 
 Antal Procent 
Stad 49 53,8 
Mindre samhälle 32 35,2 
På landet 10 11 
Totalt 91 100 
Tabell 21. Hindrade att göra saker på grund av dålig ekonomi. 
 
66,7 procent av barnen bor i småhus medan 33,3 procent bor i flerfamiljsfasigheter. 

3.8 Fritid och kultur 
Barnens fritid har studerats genom att ställa frågor kring fritidsaktiviteter, föreningar och 
vem barnen gör sina fritidsaktiviteter tillsammans med, semester och läger samt 
möjligheten till en aktiv fritid. 
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Fritidsaktiviteter 
Frågor ställdes kring vilka aktiviteter barnen gör på sin fritid. En analys av dessa visar att 
mer än hälften någon gång (ofta eller ibland) utövar följande aktiviteter. 
 

• Ströva i skog och mark 
• Promenader 
• Bilutflykter 
• Bada 
• Idrott eller motion inomhus 
• Idrott eller motion utomhus 
• Besöka restaurang/pizzeria/café 
• Titta på TV 
• Spela dataspel/tv-spel 
• Surfa på Internet 

 
En del av dem som svarat har kryssat i att det gör annat, vilket är: Bibliotek, ridning, köra 
häst och vagn, cykla och vara på fritidsgård. 

Föreningar 
41,2 procent av barnen deltar i aktiviteter som ordnas av föreningar som vänder sig till 
alla och inte enbart personer med funktionshinder. 58,8 procent av barnen deltar inte i 
aktiviteter som ordnas av föreningar som vänder sig till alla. 
 
En fråga som relaterar till ovanstående är huruvida barnen som deltar i studien gör 
aktiviteter tillsammans med barn som inte har något funktionshinder. Tabell 22 visar att 
34,8 procent aldrig deltar i fritidsaktiviteter tillsammans med barn som inte har något 
funktionshinder. 25,8 procent deltar sällan i aktiviteter tillsamman med barn som inte har 
något funktionshinder. 39,3 procent av barnen som deltar i undersökningen gör alltid eller 
ofta aktiviteter tillsammans med barn som inte har något funktionshinder. Tabell 22 visar 
att det finns en skillnad mellan flickor och pojkar där flickor i större utsträckning än 
pojkar gör fritidsaktiviteter tillsammans med barn som inte har något funktionshinder. 
 
 Flicka Pojke Totalt 
Alltid 25 % 

(6) 
12,3 % 

(8) 
15,7 % 

(14) 
Ofta 33,3 % 

(8) 
20 % 
(13) 

23,6 % 
(21) 

Sällan 16,7 % 
(4) 

29,2 % 
(19) 

25,8 % 
(23) 

Aldrig 25 % 
(6) 

38,5 % 
(25) 

34,8 % 
(31) 

Totalt 100 % 
(24) 

100 % 
(65) 

100 % 
(89) 

Tabell 22. Hur ofta barn gör fritidsaktiviteter til lsammans med barn som inte har något 
funktionshinder. 
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Semester och läger 
33,7 procent av barnen har varit på läger under det senaste året. Av dessa har 5,6 procent 
varit på läger som varit en vecka eller längre. 66,3 procent av barnen har inte varit på 
något läger det senaste året. 
 
När det gäller semesterresor har 30 procent av barnen varit på en eller flera semesterresor 
det senaste året som varit en vecka eller längre. 36,7 procent har varit på en eller flera 
semesterresor som varit kortare än en vecka. 37,8 procent har inte varit på någon 
semesterresa det senaste året. 

Möjlighet till en aktiv fritid 
48,9 procent av dem som har besvarat enkäterna anser att barnet har en aktiv fritid medan 
51,1 procent inte anser att barnet har en aktiv fritid. 
 
 Antal Procent 
Det saknas lämpliga fritidsaktiviteter 
 

30 60 

Barnet har ingen att göra saker med 17 34 
Barnet har för lite hjälp av personal 
 

9 18 

Saknar pengar 12 24 
Det är svårt att ta sig till och från olika aktivit eter 7 14 
Barnet är inte intresserat av att göra mer än nu på sin 
fritid 

15 30 

Annat 9 18 
Tabell 23. Hinder för en aktiv fritid.  
 
Tabell 23 visar vilka hinder föräldrarna ser för att barnet ska kunna ha en aktiv fritid. Det 
vanligaste hindret som de pekar på är att det saknas lämpliga fritidsaktiviteter, vilket 60 
procent svarar. Att barnet inte har någon att göra saker med upplevs som ett hinder av 34 
procent av dem som svarat. 30 procent menar att barnet inte är intresserat av att göra mer 
på sin fritid. 
 
18 procent svarar annat, vilket innefattar att de anser att de har för lite avlösartid, är för 
handikappade för att delta i fritidsaktiviteter som anordnas, att de vuxna inte själva har 
någon aktiv fritid som de kan ta med sig barnen till, barnet tröttnar fort på aktiviteter som 
barnet provat, barnet söker aktiviteter som passar barnet samt att barnet är för litet för att 
delta i sådana aktiviteter. 

3.9 Resor och kommunikation 
De flesta av barnen har mindre än en timmas restid till barnomsorg eller skola. Endast 6,7 
procent svarar att de har mer än en timmas restid och 93,3 procent svarar att de har 
mindre än en timmas restid. 
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Hälften av barnen, det vill säga 50 procent, tar sig till skolan i särskild bil. 14,6 procent 
åker särskild buss. 12,2 procent tar sig till barnomsorg skola med cykel eller promenerar. 
11 procent av barnen åker med kollektivtrafiken. 6,1 procent åker vanlig skolbuss och 
lika många blir skjutsade av familjen. 
 
 Antal Procent 
Särskild buss 12 14,6 
Särskild bil 41 50 
Vanlig skolbuss 5 6,1 
Kollektivtrafik 9 11 
Familjen skjutsar 5 6,1 
Promenad, cykel etcetera 10 12,2 
Totalt 82 100 
Tabell 24. Färdsätt till barnomsorg/skola. 

Kollektivtrafik 
91,1 procent av barnen har kollektivtrafik i närheten av sin bostad medan 8,9 procent inte 
har det. Bland dem som har kollektivtrafik i närheten av bostaden svarar 33,3 procent att 
barnet åker med kollektivtrafiken medan 66,7 procent svarar att barnet inte gör det. 
 
 Antal Procent 
Funktionshindret hindrar 35 57,4 
För liten för att åka 10 16,4 
Kollektivtrafiken går ej på tider som 
passar 

2 3,3 

Annat 14 23 
Totalt 61 100 
Tabell 25. Anledningar till att barnen inte åker kollektivt.  
 
Orsaker till att barnen inte använder kollektivtrafiken är främst att funktionshindret 
hindrar, vilket 57,4 procent svarar. 16,4 procent av barnen åker inte med kollektivtrafiken 
för att de är för små. 3,3 procent svarar att tiderna inte passar. 23 procent svarar annat, 
och kommenterar med att barnet cyklar, barnet inte har något behov, barnet inte kan åka 
buss själv, bussen inte går till skolan samt att föräldrarna kör barnet i bil. 

Färdtjänst 
Tabell 26 och 27 visar barnens behov av färdtjänst och riksfärdtjänst. 12,3 procent svarar 
att de skulle behöva eller skulle behöva mer färdtjänst. Samma siffra när det gäller 
riksfärdtjänst är 7,9 procent. Skillnaden i om föräldrarna anser att barnet behöver 
färdtjänst och riksfärdtjänst är stor 48,9 procent anser inte att barnet behöver färdtjänst 
medan 86,4 procent inte anser att barnet behöver riksfärdtjänst. 
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 Antal Procent 
Nej, barnet behöver inte färdtjänst 44 48,9 
Nej, barnet har inte färdtjänst, men skulle 
behöva 

6 6,7 

Ja, barnet har färdtjänst, men behöver mer 5 5,6 
Ja, barnet har tillräckligt med färdtjänst 35 38,9 
Totalt 90 100 
Tabell 26. Behov av och tillgång till färdtjänst. 
 
 Antal Procent 
Nej, barnet behöver inte riksfärdtjänst 76 86,4 
Nej, barnet har inte riksfärdtjänst, men skulle 
behöva 

4 4,5 

Ja, barnet har riksfärdtjänst, men behöver mer 3 3,4 
Ja, barnet har tillräckligt med riksfärdtjänst 5 5,7 
Totalt 88 100 
Tabell 27. Behov av och tillgång till riksfärdtjänst. 

3.10 Sociala kontakter 
Frågorna kring sociala kontakter berör familj, vänner och grannar samt stöd i form av god 
man, kontaktperson och förvaltare. 

Familjen 
64,4 procent av barnen bor i ett hem där två vuxna tillsammans har det dagliga 
föräldraansvaret. 31,1 procent av barnen bor i ett hem där en vuxen har det dagliga 
föräldraansvaret. 4,4 procent har en annan föräldrasituation. 
 
50 procent av barnens mammor och 55,7 procent av barnens pappor svarar att de tillhör 
yrkeskategorin arbetare eller liknande. Cirka 10 procent av mammorna respektive 
papporna är egenföretagare eller högre tjänstemän. Lika många är pensionärer, 
långtidssjukskrivna eller liknande.13 procent av mammorna och 12,5 procent av 
papporna hamnar i kategorin annat. Bland dem som har kryssat i annat på papporna har 
en stor majoritet inte kontakt med pappan och vet inte vad han arbetar med. Bland 
mammorna som svarat annat är en stor andel studerande, arbetslösa eller hemmafruar. 
 
 Antal Procent 
Egen företagare, högre tjänsteman 9 10 
Tjänsteman eller liknande 14 15,6 
Arbetare eller liknande 45 50 
Pensionär, långtidssjukskriven eller liknande 10 11,1 
Annat 12 13 
Totalt 90 100 
Tabell 28. Mammans yrkeskategori 
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 Antal Procent 
Egen företagare, högre tjänsteman 9 10,2 
Tjänsteman eller liknande 11 12,5 
Arbetare eller liknande 49 55,7 
Pensionär, långtidssjukskriven eller liknande 8 9,1 
Annat 11 12,5 
Totalt 88 100 
Tabell 29. Pappans yrkeskategori 
 
93,1 procent av barnen har syskon och 6,9 procent har inga syskon. Barnen har mellan 1 
och 7 syskon. Medelvärlden på antal syskon är 2 och även medianen är 2. barnen finns 
mellan plats 1 och 7 i syskonskaran. Medelvärdet på plats i syskonskaran är 2 liksom 
medianen. 
 
Endast tio av barnen bor på elevhem eller i familjehem. Av dessa har 4 eller 40 procent 
kontakt med sina anhöriga en eller flera gånger i veckan. 1 eller 10 procent har kontakt 
med sina anhöriga någon gång i månaden. 1 eller 10 procent har kontakt med sina 
anhöriga någon gång per år. 3 eller 30 procent har kontakt med sina anhöriga mindre än 
varje år eller aldrig och 1 eller 10 procent har inga anhöriga. 

Vänner och grannar 
44,8 procent av barnen har inga vänner som de umgås med utan är för det mesta 
ensamma. 23 procent av barnen har vänner som de träffar ibland och 32,2 procent av 
barnen har vänner som de träffar ganska ofta. I denna fråga finns en skillnad mellan 
könen där flickor i större utsträckning har vänner än pojkar, vilket tabell 30 visar. 
 
 Flicka Pojke Totalt 
Barnet har några vänner som hon/han träffar 
ganska ofta 

45,8 % 
11 

27 % 
17 

32,2 % 
(28) 

Barnet har några vänner som hon/han träffar 
ibland 

25 % 
6 

22,2 % 
14 

23 % 
(20) 

Barnet är för det mesta ensamt 29,2 % 
7 

50,8 % 
32 

44,8 % 
(39) 

Totalt 100 % 
(24) 

100 % 
(63) 

100 % 
(87) 

Tabell 30. Vänner som barnen umgås med. 
Tabell 31 visar att 41,1 procent av barnen inte umgås med några grannar. 32,2 procent 
umgås med en granne eller grannfamilj och 21,1 procent av barnen umgås med två 
grannar eller grannfamiljer eller mer. 
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 Antal Procent 
Ingen 37 41,1 
1 granne/grannfamilj 29 32,2 
2 grannar/grannfamiljer 12 13,3 
3-4 grannar/grannfamiljer 6 6,7 
Fler än 4 grannar/grannfamiljer 1 1,1 
Vet ej 5 5,6 
Totalt 90 100 
Tabell 31. Antal grannar som barnen umgås med. 
 
Tabell 32 visar att om barnet känner sig ensamt vänder det sig oftast i första hand till 
föräldrarna, vilket 76,7 procent svarar. 
 
 Antal Procent 
Föräldrar 46 76,7 
Syskon 3 5 
Medboende 0 0 
Vänner 1 1,7 
Grannar 0 0 
Personal 1 1,7 
Ingen 4 6,7 
Ingen, men visar missnöje 2 3,3 
Vet ej 3 5 
Totalt 60 100 
Tabell 32. Till vem vänder sig barnet i första hand när det känner sig ensam?9 

Stöd 
Barnen har i relativt liten utsträckning stöd i form av god man, kontaktperson eller 
förvaltare. 84,1 procent har inget av ovanstående. 10,2 procent har en kontaktperson, 6,8 
procent har en god man och 1,1 procent har en förvaltare. 

3.11 Trygget och säkerhet 
Frågorna kring trygghet och säkerhet rör två teman, mobbning samt våld och hot. 

Mobbning 
6,7 procent svarar att det ofta händer att deras barn blir mobbat. 38,9 procent svarar att 
deras barn blir mobbade ibland eller sällan och 32,2 procent svarar att deras barn aldrig 
blir mobbade. 22,2 procent svarar att de inte vet. 
 
 
 

                                                 
9 Observera att det är ett stort internt bortfall på denna fråga, vilket beror på att många har kryssat i mer än 
ett alternativ. Många av dessa har kryssat i både föräldrar och syskon, vilket med en annan 
frågekonstruktion hade höjt svarsfrekvensen och ytterligare betonat föräldrars och syskons betydelse samt 
att barnen har flera personer i sin omgivning som de kan vända sig till. 
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 Antal Procent 
Ofta 6 6,7 
Ibland 18 20 
Sällan 17 18,9 
Aldrig 29 32,2 
Vet ej 20 22,2 
Totalt 90 100 
Tabell 33. Händer det att ditt barn blir mobbat? 
 
På frågan om barnet ofta är rädd för att bli utsatt för mobbning svarar 62,1 procent att de 
inte är det. 19,5 procent svara att de inte vet. 17,2 procent är rädda för att bli utsatta för 
mobbning i skolan och 10,3 procent är rädda för att bli utsatta för mobbning på fritiden. 

Våld och hot 
13,3 procent av barnen har varit utsatta för våld eller hot det senaste året visar tabell 34. 
 
 Antal Procent 
Ja 12 13,3 
Nej 67 74,4 
Vet ej 11 12,2 
Totalt 90 100 
Tabell 34. Har barnet varit utsatt för våld och hot det senaste året? 
 
Bland dem som varit utsatta för våld har 60 procent av dessa varit utsatta för våld i 
skolan. 6,2 procent har blivit utsatta för våld i den egna bostaden och lika många på 
restaurang, café, dansställe eller liknande plats. 33,3 procent anger att de har blivit utsatta 
för våld på annan plats, vilket utvecklas med utomhus på fritiden, ute i bostadsområdet 
samt på korttidshemmet. 
 
På frågan om barnet har stannat hemma på kvällen det senaste året på grund av att barnet 
är rädd för att bli utsatt för våld eller hot om våld svarar 77,4 procent nej. 6 procent svarar 
ja och 16.7 procent vet ej. 
 
 Antal Procent 
Ja 5 6 
Nej 65 77,4 
Vet ej 14 16,7 
Totalt 84 100 
Tabell 35. Har barnet avstått från att t.ex. gå ut på kvällen på grund av rädsla för våld eller hot om 
våld? 

3.12 Inflytande 
Frågorna om inflytande berör föräldrarnas sätt att se på huruvida de har inflytande över 
den stöd och service barnet får på grund av sitt funktionshinder samt inflytande över 
skolgång och barnomsorg. 
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Tabell 36 visar att 16,7 procent inte anser sig ha något inflytande över den stöd och 
service som barnet får på grund av sitt funktionshinder. 25 procent anser att de 
bestämmer helt själva. 
 
 Antal Procent 
1 inte alls 14 16,7 
2 9 10,7 
3 24 28,6 
4 16 19 
5 bestämmer helt själv 21 25 
Totalt 84 100 
Tabell 36. Inflytande över stöd och service. 
 
Kommentarer kring inflytande handlar mycket om att föräldrarna inte känner att de kan 
påverka och att de känner att de måste argumentera för det de har rätt till. 
 

Kommunen och liknande instanser är experter på att ta beslut som 
påverkar mitt barn negativt utan att jag som förälder kan påverka 
detta det minsta. 

 
Man får det man argumenterar för. Man får ta reda på vilka 
rättigheter man har själv. 

 
Man känner sig alltid maktlös. Det ska ringas runt och ordnas med 
allt hela tiden. Det slutar ofta med att man ger upp. 

 
Korttidshem som inte är handikappvänligt. Inegt vi kunde påverka 
utan bara konstatera att han kan inte vara där. Mycket kämpa för 
som det har rätt till och efter mer kämpa så får man inflytande men 
har tex fortfarande inga vikarier om pers.ass blir sjuk då får oftast 
vi föräldrar ta. 

 
När det gäller inflytande över skola och barnomsorg visar tabell 37 och 38 att föräldrarna 
önskar mer inflytande över skolan än de har jämfört med barnomsorgen. 35,7 procent 
anser sig ha fullt tillräckligt inflytande över skolan medan 41,7 procent anser sig ha fullt 
tillräckligt inflytande över barnomsorgen. 
 
 Antal Procent 
Ja, fullt tillräckligt 30 35,7 
I viss utsträckning 40 47,6 
I princip inget inflytande 12 14,3 
Ej aktuellt, barnet går inte i skolan 2 2,4 
Totalt 84 100 
Tabell 37. Inflytande över skolgång. 
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 Antal Procent 
Ja, fullt tillräckligt 30 41,7 
I viss utsträckning 16 22,2 
I princip inget inflytande 10 13,9 
Ej aktuellt, barnet har ingen barnomsorg 16 22,2 
Totalt 72 100 
Tabell 38. Inflytande över barnomsorg. 
 
Kommentarer till skola: 
 

Väldigt bra bemötande från personal och förståelse av elevens 
besvär. 

 
Har under skolgång hela tiden haft stora problem med skola pga 
hans funktionshinder o att har personlig assistans. 

 
Finns bara 1 skolalternativ att välja på 

 
Skulle vilja att undervisningen var lite svårare. För hon klarar mer. 
De leker mest i skolan. Hon gick i vanlig klass upp till årskurs 5. 

3.13 Sammanfattning och framtid 
Sammanfattningsvis anser respondenterna att barnen i stor utsträckning har det bra. 81,6 
procent svarar att barnet har det mycket eller ganska bra. 1,1 procent anser att barnet har 
det dåligt och ingen anser att barnet har det mycket dåligt. 
 
 Antal Procent 
Barnet har det mycket bra 39 44,8 
Barnet har det ganska bra 32 36,8 
Barnet har det varken bra eller dåligt 15 17,2 
Barnet har det ganska dåligt 1 1,1 
Barnet har det mycket dåligt 0 0 
Totalt 87 100 
Tabell 39. Bedömning av barnets situation. 
 
Kommentarer som gör att respondenterna inte tycker att barnet har det bra berör i stor 
utsträckning det sociala: 
 

Ett ”ensamt” liv, är hela tiden m en vuxen. Aldrig m andra barn 
förutom syskon efter skola-fritids. 

 
Positiva kommentarer om att barnet har ett bra liv utgår mycket från de förutsättningar 
som finns runt barnet. 
 

Tack vare en mycket lindrig downs och att vi har det mkt gott ställt 
ekonomiskt. Vi gör allt vi vill ober. kommunen. Vi är en mkt aktiv 
”utomhus-familj” Våra barn får följa med på allt vi gör. Vi lämnar 
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aldrig Jonatan hemma pga hans handikapp. Och de människor vi 
träffat på hittills behandlar honom inte annorlunda, bortsett från att 
de frågar om Downs och teckenspråk. 

 
Barnet är mycket älskat av sin omgivning. 

Framtid 
Frågan kring framtiden redovisas genom att återge hur de som svarat enkäterna uttrycker 
sig i enkäterna. På detta sätt ges en bild av vad respondenterna själva anser vara viktigt i 
framtiden. 
 

Barnomsorg 
Fyra aspekter tas upp kopplat till barnomsorgen och vad respondenterna ser är viktigt i 
relation till den för framtiden. En aspekt har att göra med information, vilket följande två 
citat ger uttryck för. 
 

Bättre kontakter och information om våra rättigheter. 
 
I relation till detta tas även inflytande upp, i den bemärkelse att respondenterna önskar 
mer inflytande över var barnet får sin barnomsorg och vad som sker där. 
 

Vi kan kanske bättre bestämma vilken dagis går han på och hans 
mat i förskola. 

 
En annan aspekt är utbildning och kunskap där respondenterna konkret tar upp vikten av 
att personalen kan teckenspråk för att kunna kommunicera med vissa barn. 
 

Personalens teckenspråksutbildning är indragen pga ekonomin, 
detta är mkt problematiskt då de inte förstår barnets 
kommunikation! Ny kurs!!! 

 
Slutligen lyfts några aspekter kring miljön och organiseringen av barnomsorgen fram, 
vilka respondenterna anser viktiga i framtiden. 
 

En person som är knuten till vår son. 
 

Inte byta miljö för ofta. 
 

Små grupper. 

Skola 
En grupp uttrycker att de är nöjda med hur skolan har fungerat hittills och för framtiden 
hoppas de att barnen ska få samma stöd fortsättningsvis och att det ska fungera lika bra 
som det gjort tidigare. 
 

Att den fortsätter fungera lika bra som idag även på gymnasiet 
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Andra uttrycker på liknande sätt att de är nöjda med hur det fungerar nu, men de har 
fokus på kontinuitet i förhållande till personer som finns runt barnet idag och som de vill 
ska finnas kvar i framtiden. 
 

Att få gå kvar på samma skola, i samma klass alla tio åren. 
 
Andra har synpunkter på hur skolgången fungerar för deras barn idag och uttrycker på 
olika sätt önskan om att det blir bättre i framtiden utifrån olika perspektiv. Några pekar på 
att det behövs mer kunskap bland personalen. 
 

Mer kunskap och med speciallärare. 
 

Pedagogik, välutbildad personal. 
 
En annan grupp föräldrar ser vad som kan benämnas inställning, arbetssätt och 
organisering som centrala för framtiden. 

Möjligt till mer integrerad undervisning. Slippa tjafs om att det inte 
går, finns inte resurser trots att vi har rätt. 

 
Få kunna gå integrerat i vanlig skola för självkänslan. 

 
Bemötas efter sin förmåga 

 
Bättre möjligheter när det gäller gymnasiesärsko. Nu finns 
begränsade val. 

 
Några lyfter även fram relationen till personalen som föräldrarna önskar att den var bättre 
samt att de hade tydligare koppling till en person. 
 

Bättre kontakt med lärarna. 
 
Stöd från och information till omgivningen anser några andra föräldrar som centralt inför 
framtiden. 
 

Att politikerna inte drar ner på dessa barnen. Vi behöver mycket 
stöd i skolan. 

 
Beskriva för andra vad lindrig utvecklingsstörning är. Särskola och 
träningsskola måste man skilja på. 

Hälsa 
Tre olika kategorier av aspekter som lyfts fram kring hälsa kan utläsas. En kategori rör 
sjukdomar och möjligheten att bli fri från sjukdomar. Några lyfter fram att de önskar att 
det görs bättre utredningar, vilket kan exemplifieras med nedanstående utlåtanden. 
 

Det finns mycket att göra för autistiska barn. Det går att behandla 
autism. Tyvärr får man själv betala och leta upp behandlingarna 
själv tex ABA = aplied behavor anallysis. Gluten och mjölkfri diet. 
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Behandling enligt Dan protocol = biokemisk behandling tomatis 
lyssning mm om man satsade pengar på det istället skulle den inte 
behövas så mycket insatser utan barnen skulle bli friskare. Titta 
gärna på www.behandla autism.nu eller varvei.no. Andra länder 
ligger längre fram än Sverige. Här erbjuds man bara avlastning, när 
det är behandling som krävs Skamligt! vi har gjort detta för våran 
son med stora kostnader som följd, men det är det värt när det när 
man ser resultatet. en Ok kille som innan var svårt autistisk. 

 
Den andra kategorin består i respondenter som pekar på förbättringar inom sjukvården, 
vilket främst har att göra med att de önskar en tätare och tydligare kontakt med 
sjukvården. 
 

Bättre kontakt med en ”egen” läkare som kan hjälpa till då man har 
frågor och bekymmer. 

 
Den sista kategorin är de som lyfter fram hälsoaspekter kring motion och vikt. Där de ur 
ett framtidsperspektiv önskar mer motion samt hjälp med att gå ner i vikt, för att därmed 
förbättra sin hälsa. 
 

Hon skulle behöva hjälp med att gå ner i vikt. 

Fritid  
En stor mängd föräldrar skriver att mer och lika typer av fritidssysselsättningar skulle 
behövas. Respondenter pekar på att de vill ha aktiviteter som är lämpliga utifrån olika 
barns specifika situation.  
 

Mer aktiviteter som är möjliga att klara av med hänsyn till pojkens 
möjligheter. 

 
En del vill göra aktiviteter tillsammans med andra med liknande funktionshinder, medan 
andra pekar på att de vill hitta aktiviteter där barnen inte alltid är med andra barn med 
funktionshinder. 
 

Mer aktiv fritid tillsammans med likasinnade. 
 
Mer aktiviteter för barnen gruppvis (dvs ej ihopklumpade med 
andra handikapp/funktionshinder) 

 
Ekonomi ser en del föräldrar som ett hinder för att deras barn ska ha en aktiv fritid och de 
efterfrågar aktiviteter som inte kostar för mycket. 
 

Aktiviteter som inte kostar så mycket men det är väl önsketänkande. 
 
Vänner lyfts fram som centralt för fritiden i framtiden. 
 

Lite mer kompisar 
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Likaså hjälp och stöd från personer med kompetens på områden som är viktiga för att 
barnen ska kunna ha en aktiv fritid. 
 

Små grupper med utbildad personal på funktionshindret. 

Kamrater och relationer 
Många som svarar önskar att deras barn ska finna goda vänner och skapa sig fler 
relationer i framtiden. En del pekar specifikt på att de önskar att barnen ska få kontakt 
med andra som har liknande funktionshinder. 
 

Ska träffa utanför hemmet kompisar. 
 

Kontakter med barnet som har likadana problem 
 
Samtidigt som flera pekar på att respondenterna önskar att barnen får fler och goda 
vänner är det även några som lyfter fram problematiken kring det sociala samspelet som 
vissa av barnen behöver mycket träning i och som krävs för att ha kamrater och relationer 
till andra människor. Respondenterna trycker här på att barnen ska få stöd i detta från 
skola och fritids. 
 

Att han vill ha fler kompisar. Hoppas han lär sig det sociala 
samspelet på skola/fritids. 

 
En annan grupp pekar på vilka attityder och synsätt som råder i dagens samhälle och de 
menar att de behöver förändra attityder i samhället för att få en större förståelse för vad 
det innebär att vara annorlunda. 
 

Få andra barn att förstå att det inte är lätt att vara annorlunda. 
 

Inte lätt att påverka attityden i dagens samhälle med hänsyn till att 
vara annorlunda. 

 

Stöd och service 
Önskningar inför framtiden när det gäller stöd och service är inriktat på olika typer av 
stöd insatser som respondenter önskar, men även kring organiseringen av stödinsatser. 
När det gäller det senare är det flera som pekar på förbättringsåtgärder. 
 

Att vi föräldrar får mer hjälp och att vi blir hörda. 
 

Idag är det mesta så splittrat. Man måste ha kontakt med så många 
och det tar mycket tid och energi. Som man skulle behöva ge 
barnet. 

 
Att det görs långsiktiga planer kring barnen så att det inte går att 
skylla på dålig ekonomi. 
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När det gäller mer specifika stödinsatser är det tre saker som återkommer, korttidsboende, 
kontaktperson samt eget boende. Korttidsboende lyfts det fram kritiska uttalande mot 
samtidigt som respondenterna pekar på vikten av detta. 
 

Korttidsboende som är anpassat för funktionshindrade dvs ej 
Jaktfalksvägen. 

 
Personalen på korttidshemmet skulle engagera sig, lära känna 
barnet och se behoven. De måste bli lugna och trygga 
anknytningspersoner. 

 
Uttalanden kring kontaktpersoner handlar om att personer som svarat på enkäten önskar 
en kontaktperson, främst för att denne ska kunna ta med barnet på olika aktiviteter. 
 

Att det finns möjlighet till kontaktperson som kan följa med honom 
på åldersadekvata sysselsättningar om han inte kan ensam. 

 
Många föräldrar lyfter fram eget boende och gruppbostad som främsta alternativet, för 
barnet i framtiden. Flera önskar att barnet kan ha ett eget boende och att det får stöd i 
detta. 
 

Hjälp med ”eget boende” om 3 år. Vi vet inte en vart vi ska vända 
oss. 

Övrigt  
Under punkten övrigt är det många som pekar på vikten av att låta personer med 
funktionshinder ha en plats i samhället och att det krävs en attitydförändring i samhället. 
 

Att alla har rätt att vara som man är oavsett funktionshinder. 
 

Mitt barn har inga synliga handikapp vilket gör att ”allmänheten” 
har låg förståelse för hans handikapp. Ändrad attityd. 

 
Andra lyfter fram en önskan samtidigt som de kan se en oro kring hur det ska blir när 
barnet blir vuxet. 
 

Han börjar närma sig 18 år och det är mycket som känns osäkert 
med boende, god man, sysselsättning efter gymnasiet. 

 
Slutligen är det några som skriver att de tycker att de har en bra situation. 
 

Vi tycker att han har det bra och får det han behöver. 
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4. Jämförelse av barns situation år 1991 – 1995 – 2 009 
Nedan görs en jämförelse av barns livssituation genom att jämföra resultat från enkäter 
som besvarats år 1991, 1995 respektive 2009.10 

4.1 Funktionshinder 
Andelen som inte har någon utvecklingsstörning, och därmed enbart autism är större år 
2009 jämfört med år 1991 och framförallt år 1995. Det finns även en tendens till att 
andelen med en omfattande eller mycket omfattande utvecklingsstörning minskar. 
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Figur 1. Grad av utvecklingsstörning. 

4.2 Hälsa 
Barnens kontakt med sjukvården har förändrats över tid. Mellan år 1991 och 1995 skedde 
en nedgång i andelen som besökt läkare respektive sjuksköterska de senaste tre 
månaderna. Mellan år 1995 och 2009 har det sedan skett en ökning av kontakten med 
sjukvården genom läkar- och sjuksköterskebesök, vilket figur 2 visar. Däremot finns 
ingen stor skillnad i vilken omfattning barnen varit inlagda på sjukhus mellan åren. 

                                                 
10 Jämförelser har gjorts i de fall där det har varit möjligt utifrån frågornas konstruktion. Som riktlinje har 
förändring setts som att det finns en skillnad om förändringen är tio procent eller mer, även om vissa 
undantag kan förekomma. 
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Figur 2. Andel som besökt läkare respektive sjuksköterska de senaste tre månaderna. 
 
I samband med detta är det intressant att notera att barnen inte har tilläggshandikapp i 
någon större utsträckning om man jämför undersökningen från år 1995. Som Tideman 
(2000) noterar i undersökningen från 1995 är det relativt vanligt att barnen har ett eller 
flera tilläggshandikapp i form av synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsehinder, 
epilepsi, psykiska komplikationer eller medicinska komplikationer. Detta är fortfarande 
fallet, men det har däremot inte skett någon stor förändring. Samtidigt bedömer 
föräldrarna inte att barnen är mer funktionshindrade än tidigare, istället är det en mindre 
andel som bedömer sina barn som att de har en omfattande eller mycket omfattande 
utvecklingsstörning och en större andel som svarar att deras barn inte har någon 
utvecklingsstörning (se figur 1). 
 
En förändring när det gäller hälsa finns dock på några av de indikatorer som mäter 
psykisk hälsa, vilket figur 3 visar. På frågan hur barnen känt sig under de två senaste 
veckorna kan man se en ökning av dem som ofta känner trötthet samt haft huvudvärk när 
åren 1991, 1995 och 2009 jämförs. Även bland de som har sömnbesvär, ont i magen, 
samt känt ängslan, oro eller ångest finns en tendens till ökning, men i en liten 
omfattning.11 
 

                                                 
11 Frågan om barnen under de senaste 2 veckorna känt ängslan, oro eller ångest ställdes inte år 1991, varför 
enbart 1995 och 2009 jämförs när det gäller den frågan. 
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Figur 3. Andel som känt trötthet respektive haft huvudvärk under de senaste två veckorna. 

4.3 Barnomsorg 
Liksom på 1990-talet är de flesta förskolebarns barnomsorg ordnad genom att de går på 
förskolan. Det har däremot skett förändringar kring hur man anser att barnomsorgen 
fungerar för barnen. Mellan år 1991 och 1995, ökade andelen som var mycket nöjda med 
barnomsorgen. Mellan år 1995 och 2009 har det sedan skett en tillbakagång i andelen 
som är mycket nöjda med hur barnomsorgen fungerar för barnen. Inget av åren är det 
någon som anser att barnomsorgen fungerar dåligt eller mycket dåligt. Däremot har 
andelen som anser att det fungerar varken bra eller dåligt sjunkit under åren och år 2009 
svarade ingen detta. Förändringen innebär alltså att det år 2009 är färre som tycker att 
barnomsorgen fungerar mycket bra samtidigt som det även är färre som anser att 
barnomsorgen varken fungerar bra eller dåligt. 
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Figur 4. Uppfattning om hur barnomsorgen fungerar. 
 
Analyser av tillsynen för skolbarn visar att andelen skolbarn som inte har någon tillsyn, 
det vill säga är hemma hos föräldrarna eller hemma själva, har ökat från år 1995 till 2009. 
Andelen som är på kommunalt fritidshem har istället minskat. 
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Figur 5.Hur tillsynen är ordnad före och efter skoldagen.12 

                                                 
12 Denna jämförelse måste göras med stor försiktighet av flera anledningar. För det första finns ett stort 
bortfall i frågan både år 1995 och 2009 på grund av att man kryssat i flera svarsalternativ. För det andra 
fanns inte svarsalternativet annat som alternativ år 1995. 
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4.4 Utbildning 
Andelen barn som är individuellt integrerade minskade mellan åren 1991 och 1995. Från 
år 1995 till år 2009 har andelen ökat och är tillbaka på samma nivå som år 1991. 
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Figur 6. Andel barn som är individuellt integrerade i skolan. 
 
Bland de barn som går i särskoleklass har det inte skett någon förändring mellan år 1995 
och 2009 kring huruvida man går på en skola där även icke-funktionshindrade går. De 
flesta går på en skola där även icke-funktionshindrade går.13 
 
Analyseras hur man tycker att skolgången fungerar för barnen finns en tendens till att 
föräldrar till barn som går i särskolans undervisningsformer anser att skolgången fungerar 
bättre jämfört med hur föräldrar till dem som är individuellt integrerade tycker att skolan 
fungerar. 
 
Jämförs år 1991 med år 2009 finns det en tendens till att man tycker att skolgången för 
barn som är individuellt integrerade fungerar mindre bra. Samtidigt som samma 
jämförelse av särskolans undervisningsformer visar en tendens som innebär att 
skolgången fungerar bättre år 2009 jämfört med år 1991, vilket figurerna 7 och 8 visar. 
Fler svarar att de tycker att skolgången fungerar mycket bra år 2009 än år 1991, vilket 
figur 7 visar. 
 

                                                 
13 Frågorna kring i vilken utsträckning de som går i särskolan har rast, lunch och friluftsdagar tillsammans 
med de övriga barnen kan inte jämföras av den anledning att svarsalternativet ”vet ej” lagts till år 2009, 
vilket en stor andel har kryssat för. 
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Figur 7. Upplevelse av hur skolan fungerar för barn som går i särskolans undervisningsformer. 
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Figur 8. Upplevelse av hur skolan fungerar för barn som är individuellt integrerade. 

4.5 Avlastning 
Andelen som inte har någon avlastning och inte heller behöver någon avlastning har ökat 
när man jämför åren 1995 och 2009. Det har skett en minskning av andelen som använder 
sig av korttidshem och avlösarservice. 
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Figur 9. Typ och behov av avlastning. 
 
På frågan om man anser sig ha tillräckligt med avlastning är det fler som anser sig ha 
tillräckligt med avlastning år 1995 än 1991. Mellan år 1995 och 2009 sker dock återigen 
en nedgång, och år 2009 är man nöjd i samma utsträckning som man var år 1991. 
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Figur 10. Anser du att du har tillräckligt med avlastning? 
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Detta innebär att det är fler som inte anser sig behöva någon avlastning år 2009 jämfört 
med 1995. Bland dem som anser sig behöva avlastning har det dock skett en ökning av 
dem som inte anser att de har tillräckligt med avlastning om man jämför samma år. 

4.6 Ekonomi 
Andelen som låtit bli att köpa kläder, gå på bio eller liknande eller åka på semester på 
grund av att de inte har råd har inte förändrats när åren 1995 och 2009 jämförs. 

4.7 Boende 
En stor majoritet av barnen bodde hos förälder/ar år 2009, vilket är oförändrat om man 
jämför med år 1991 och 1995. 
 
Mellan åren 1991 och 1995 skedde en förändring, där det förekom en ökning av andelen 
barn som bodde i en stad och en minskning av andelen barn som bodde i ett mindre 
samhälle. Mellan år 1995 och 2009 har det inte skett några större förändringar, och 
fortfarande bor över häften av barnen i en stad. 
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Figur 11. Andelen barn som bor i stad, mindre samhället och på landet. 
 
Däremot är det möjligt att se en tendens till att andelen barn som bor i småhus eller villa 
minskat mellan åren 1995 och 2009, till förmån för boende i flerfamiljshus. 
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Figur 12. Andelen barn som bor i villa respektive flerfamiljshus. 

4.8 Fritid 
De aktiviteter som barnen i störst utsträckning ägnar sig åt på sin fritid år 2009 är:14 
 

• Ströva i skog och mark 
• Promenader 
• Bilutflykter 
• Bada 
• Idrott eller motion inomhus 
• Idrott eller motion utomhus 
• Besöka restaurang/pizzeria/café 
• Titta på TV 
• Spela dataspel/tv-spel 
• Surfa på Internet 

 
En del av dessa var även de vanligaste aktiviteterna år 1991 och 1995. Det som förändrats 
är att de tillkommit aktiviteter. De aktiviteter som är vanligast år 2009, men som inte var 
det 1991 och 1995 är idrott eller motion utomhus samt besöka restaurang/pizzeria/café. 
Dessutom har aktiviteterna spela dataspel/tv-spel och surfa på Internet tillkommit, men 
dessa frågades inte efter i undersökningarna på 1990-talet. 
 
Föräldrarna ser olika hinder för att barnen ska kunna ha en aktiv fritid. Hindren man ser 
för att barnet ska ha en aktiv fritid har överlag ökat mellan åren 1995 och 2009. 
Avsaknad av lämpliga aktiviteter är det hinder som har ökat mest. Men även ekonomiska 

                                                 
14 Definieras som de aktiviteter som över hälften av barnen gör ofta eller ibland. 
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hinder, att man inte får tillräckligt med hjälp av personal samt att man inte har någon att 
utöva fritidsaktiviteterna med har ökat. 
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Figur 13. Hinder för en aktiv fritid. 
 
Relaterar man till vem barnen utövar fritidsaktiviteter med och i vilken utsträckning man 
gör fritidsaktiviteter med barn som inte har något funktionshinder är det oförändrat. Cirka 
1/3 av barnen deltar aldrig i fritidsaktiviteter tillsammans med andra barn som inte har 
något funktionshinder. 
 
En välfärdsindikator som har att göra med fritid är möjligheten att resa från hemmet, 
genom att åka på semester eller läger. Figur 14 visar att andelen barn som det senaste året 
varit på läger som varat minst en vecka har minskat kraftig mellan åren 1995 och 2009. 
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Figur 14. Andelen barn som under det senaste året har varit på läger som varat minst en vecka. 
 
Andelen barn som det senaste året varit på en semesterresa som varat minst en vecka är 
dock oförändrat när år 1995 och 2009 jämförs. Däremot skedde en minskning mellan 
åren 1991 och 1995. 
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Figur 15. Andelen barn som det senaste året har varit på semester som varat minst en vecka. 
 
Detta innebär att det är en stor andel barn som varken är på läger eller åker på semester 
som varar minst en vecka. 
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4.9 Resor och kommunikation 
De flesta frågor som handlar om kommunikationer och transport har inte förändrats, till 
exempel när det gäller användandet av kollektivtrafik och varför man inte använder 
kollektivtrafik. En skillnad finns dock vilken rör behovet av färdtjänst. Figur 16 visar att 
andelen barn som inte behöver färdtjänst har ökat när man jämför åren 1991 och 1995 
med 2009. 
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Figur 16. Behov av färdtjänst visat i procent år 1991, 1995 och 2009. 

4.10 Sociala kontakter 
Barnens föräldrasituation låg relativt konstant mellan år 1991 och 1995. Däremot har det 
skett en förändring mellan åren 1995 och 2009 där en större andel av barnen har en 
föräldrasituation där en vuxen har det dagliga ansvaret för barnet. 
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Figur 17. Föräldrasituation. 
 
Övrig familjesituation har inte förändrats när man jämför 1995 års undersökning med 
2009 års undersökning. Föräldrarnas yrkestillhörighet har inte förändrats och inte heller 
andelen som har syskon. 
 
När det gäller relationer utanför familjen har vissa aspekter förändrats, medan andra inte 
har förändrats. Barnens stöd i form av god man, förvaltare eller kontaktperson, har inte 
förändrats och det är en förhållandevis liten andel av barnen som har något sådant typ av 
stöd. Mer än tre fjärdedelar av barnen har inte någon av dessa stödformer. 
 
Däremot har vänskapsrelationer ökat och det har skett en minskning, när man jämför år 
1991 och 1995 med 2009, av andelen barn som för det mesta är ensamma. 
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Figur 18. Huruvida barnen har vänner som de umgås med. 
 
Det har däremot skett en minskning i vilken utsträckning barnen umgås med grannar 
mellan år 1995 och 2009. En större andel barn umgås inte med några av sina grannar år 
2009 i jämförelse med 1995. 
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Figur 19. Antalet grannar eller grannfamiljer som barnen umgås med. 
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4.11 Trygghet och säkerhet 
Det har skett en minskning av andelen barn som sällan eller aldrig blir utsatta för 
mobbning, om man jämför år 1995 med år 2009.15 Samtidigt har andelen som ofta blir 
utsatta för mobbning ökat. År 1991 var det inget barn som ofta blev utsatt för mobbning 
och år 2009 var andelen 6,6 procent, vilket figur 20 visar. 
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Figur 20. Andelen barn som utsätts för mobbning. 
Detta visar sammantaget på en tendens till att andelen barn som blir utsatta för mobbning 
har ökat. 

4.12 Inflytande 
Figur 21 visar att det har skett en ökning av dem som anser att de bestämmer helt själva 
över stöd och service som barnet får på grund av sitt funktionshinder. Inflytande över 
skola och barnomsorg, har däremot inte förändrats. 
 

                                                 
15 Rädsla för att bli utsatt för mobbning kan ej jämföras på grund av att frågorna formulerats på olika sätt. 
Inte heller frågorna kring hot och våld kan jämföras. 
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Figur 21. Inflytande över stöd och service. 

4.13 Sammanfattning 
En stor majoritet anser att barnen har det bra. Man kan dock se en förskjutning när år 
1995 och 2009 jämförs, där det är fler som år 2009 anser att barnen har det mycket bra 
jämfört med år 1995. 
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Figur 22. Sammanfattande bild över hur barnen har det. 
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5. Vuxnas levnadsvillkor 
Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen bland de vuxna. Resultatet 
presenteras i de teman som togs upp i enkäten. Det vill säga: Funktionshinder, Stöd och 
service, Hälsa, Arbete, Ekonomi, Boende, Fritid, Resor, Sociala kontakter, 
Samhällsdeltagande, Trygghet och säkerhet samt Sammanfattning och framtid. 

5.1 Funktionshinder 
De som har svarat på enkäten har olika typer av funktionshinder, utvecklingsstörning, 
autism och/eller vuxenhjärnskada. 79,4 procent har en utvecklingsstörning, 17,6 procent 
har autism och 9,9 procent har en vuxenhjärnskada. 
 
På frågan om hur omfattade den egna utvecklingsstörningen är svarar 13,5 procent att de 
inte har någon utvecklingsstörning.16 58,7 procent har en lindrig eller måttlig 
utvecklingsstörning och 27,8 procent har en omfattande eller mycket omfattande 
utvecklingsstörning. 
 
 Kvinnor Män Totalt 
Jag har ingen utvecklingsstörning 14,8 % 

(8) 
12,8 % 

(10) 
13,5 % 

(18) 
Jag har en lindrig utvecklingsstörning 46,3 % 

(25) 
20,5 % 

(16) 
31,6 % 

(42) 
Jag har en måttlig utvecklingsstörning 20,4 % 

(11) 
32,1 % 

(25) 
27,1 % 

(36) 
Jag har en omfattande utvecklingsstörning 9,3 % 

(5) 
17,9 % 

(14) 
14,3 % 

(19) 
Jag har en mycket omfattande 
utvecklingsstörning 

9,3 % 
(5) 

16,7 % 
(13) 

13,5 % 
(18) 

Totalt 100 % 
(54) 

100 % 
(78) 

100 % 
(133) 

Tabell 40. Bedömning av utvecklingsstörningens omfattning. 
 
I den egna bedömningen av graden av utvecklingsstörning finns en könsskillnad där 
männen anser sig ha en mer omfattande utvecklingsstörning än kvinnorna. 28 procent av 
männen och 18,6 procent av kvinnorna svarar att de har en omfattande eller mycket 
omfattande utvecklingsstörning samtidigt som 66,7 procent av kvinnorna och 52,6 
procent av männen svarar att det inte har någon eller har en lindrig utvecklingsstörning. 
 
Resultatet av frågor kring tilläggshandikapp visar att cirka en tredjedel har psykiska 
problem, medicinska problem och epilepsi. Över häften har nedsatt syn och 21 procent 
har nedsatt hörsel. 44,2 procent har ett rörelsehinder. Slutligen anger 21,3 procent att de 
har andra komplikationer. 
 

                                                 
16 Om man har autism behöver man inte ha en utvecklingsstörning, men man kan ha en kombination av 
utvecklingsstörning och autism. 
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Tilläggshandikapp Ja Nej 
Nedsatt syn 54,1 % 

(59) 
45,9 % 

(50) 
Nedsatt hörsel 21 % 

(21) 
79 % 
(79) 

Rörelsehinder 44,2 % 
(50) 

55,8 % 
(63) 

Epilepsi 30,8 % 
(32) 

69,2 % 
(72) 

Psykiska problem 32,3 % 
(31) 

67,7 % 
(65) 

Medicinska problem 33,3 % 
(33) 

66,7 % 
(66) 

Andra komplikationer 21,3 % 
(19) 

78,7 % 
(70) 

Tabell 41. Tilläggshandikapp. 
 
De som svarat att de har psykiska, medicinska eller andra komplikationer har utvecklat 
detta. Exempel på psykiska problem är; depression, panikångest, fobier, sömnproblem, 
schizoaffektiv syndrom, nervös och orolig, ångest, tvångssyndrom, aggressivitet samt 
bipolär sjukdom. Exempel på medicinska problem är; demens, talsvårigheter, spastisk, 
andningsproblem, högt blodtryck, problem med sköldkörteln, diabetes, MS, 
ämnesomsättningsrubbningar, astma och allergi, plexusskada, värk, stomiopererad, stel 
rygg, inkontinens, magproblem t ex försämrad tarmfunktion, cirkulationsproblem, 
leukemi samt muskelsjukdom. 
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5.2 Stöd och service 
Frågorna kring stöd och service berör hur respondenterna uppskattar sitt hjälpbehov, vad 
de har för typ av stödinsatser samt delaktighet i den egna situationen. 

Uppskattat hjälpbehov 
Tabell 42 visar att 12,9 procent svarar att de klarar sig helt själva. 20 procent behöver 
hjälp om det händer något speciellt eller om de ska göra något som de inte gjort förut. 10 
procent behöver hjälp varje vecka. Och 57,1 procent behöver hjälp dagligen i olika 
omfattning. 
 Antal Procent 
Jag klarar mig helt själv 18 12,9 

Jag klarar mig själv, men kan ibland behöva lite hjälp 
om det händer något speciellt 

20 14,3 

Jag klarar mig för det mesta själv, men behöver hjälp 
när jag ska göra saker som jag inte gjort förut 

8 5,7 

Jag klarar mycket själv, men behöver regelbunden hjälp 
varje vecka 

14 10 

Jag behöver lite hjälp varje dag 24 17,1 

Jag behöver mycket hjälp varje dag 12 8,6 

Jag behöver hjälp i princip dygnet runt 44 31,4 
Totalt 140 100 

Tabell 42. Behov av hjälp i vardagen. 

Stödinsatser 
Tabell 43 visar att 84 procent har god man och 15,5 procent har förvaltare. 76 procent har 
kontaktperson i sitt boende och 45,7 procent har en kontaktperson. 
 
 Ja Nej Totalt 
God man 84 % 

(105) 
16 % 
(20) 

100 % 
(125) 

Kontaktperson 45,7 % 
(42) 

54,3 % 
(50) 

100 % 
(92) 

Förvaltare 15,5 % 
(11) 

84,5 % 
(60) 

100 % 
(71) 

Kontaktperson i boende 76 % 
(79) 

24 % 
(25) 

100 % 
(104) 

Tabell 43. Har god man, kontaktperson, förvaltare och/eller kontaktperson i boende.17 
 
 

                                                 
17 Observera att det finns ett relativt stort bortfall på dessa frågor. På frågan om man har en god man är det 
23 personer som inte har svarat, på frågan om man har en kontaktperson är det 56 personer som inte har 
svarat. På frågan om man har en förvaltare är det 77 personer som inte har svarat och på frågan om man har 
kontaktperson i boendet är det 44 personer som inte har svarat. 
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Tabell 44 visar att en stor andel har stöd i form av boende för vuxna (54,5 procent) och 
daglig verksamhet (59,3 procent). 4,1 procent har ingen av stödinsatserna som angetts. 
 
Stödinsats Antal Procent av 

svarande personer 
Råd och stöd 24 16,6 
Personlig assistent 19 13,1 
Ledsagarservice 6 4,1 
Kontaktperson 39 26,9 
Avlösarservice 1 0,7 
Korttidsvistelse 7 4,8 
Korttidstillsyn 1 0 
Familjehem/särskilt boende för barn/unga 0 0,7 
Boende för vuxna (gruppbostad) 79 54,5 
Daglig verksamhet 86 59,3 
Har inga av ovanstående stödinsatser 6 4,1 
Tabell 44. Typ av stödinsatser. 
 
På frågan om respondenten sökt och inte fått något av de stödinsatser som visas i tabell 
44 svarar 11,8 procent att de har det medan 88,2 procent svarar nej på frågan. I stor 
utsträckning får de som söker stöd alltså det stöd som sökts. De som har sökt men inte 
fått något stöd anger att de inte fått följande 
 

• Personlig assistent eller fler timmar med personlig assistent 
• Kontaktperson 
• Ledsagarservice 
• Daglig verksamhet 
• Heltid på daglig verksamhet och att slippa ta semester 
• Serviceboende 

Delaktighet 
På frågor om delaktighet kring möten som handikappomsorgspersonalen har kring 
respondentens situation och framtid svarar 53,3 procent att de deltar i sådana möten och 
46,7 procent att de inte deltar i sådana möten. Av dem som svarat att de inte deltar anger 
de följande orsaker: 
 
 Antal Procent 
Jag kan inte 23 45,1 
Jag har inte fått lära mig 2 3,9 
Jag vill inte vara med 18 35,3 
Jag får inte för personalen, den som man pratar om 
brukar inte vara med 

8 15,7 

Totalt 51 100 
Tabell 45. Anledningar till varför respondenterna inte deltar i planeringsmöten. 
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Drygt hälften deltar i möten, men utifrån denna studies resultat går det inte att bedöma i 
vilken utsträckning det också innebär ett reellt inflytande. 

5.3 Hälsa 
Frågor kring hälsa som berörs har att göra med uppsökandet av sjukvård, upplevt 
hälsotillstånd, medicinering samt motion. 

Uppsökande av sjukvård 
Tabell 46 visar att 39,5 procent har varit hos läkaren de senaste tre månaderna. 31,7 
procent har varit hos en sjuksköterska och 4,8 procent har varit inlagda på sjukhuset. 
 
 Ja Nej Totalt 
Varit hos läkare de senaste 3 månaderna 39,5 % 

(58) 
60,5 % 

(89) 
100 % 
(147) 

Varit hos sjuksköterska de senaste 3 månaderna 31,7 % 
(46) 

68,3 % 
(99) 

100 % 
(145) 

Varit inlagd på sjukhuset de senaste 3 
månaderna 

4,8 % 
(7) 

95,2 % 
(139) 

100 % 
(146) 

Tabell 46. Uppsökande av sjukvård på grund av sjukdom. 
 
Andelen som har varit hos tandläkaren det senaste året är 90,9 %. 6,1 procent har varit 
hos tandläkaren för mellan ett och två år sedan och 2,8 procent har inte varit hos 
tandläkaren sedan två år tillbaka eller mer. 

Upplevt hälsotillstånd 
Upplevelser av hälsa har mätts genom frågor kring trötthet, sömn, värk samt ängslan, oro 
och ångest. Tabell 47 visar att 40,7 procent känt ängslan, oro eller ångest de senaste två 
veckorna. 39,5 procent har ofta känt sig trötta de senaste två veckorna och 29,3 procent 
har haft besvär med sömnen de senaste två veckorna. 13 respektive 22,5 procent har haft 
besvär med huvudvärk och magont de senaste två veckorna. 
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 Ja Nej Totalt 
ofta känt Dig trött? 39,5 % 

(47) 
60,5 % 

(72) 
100 % 
(119) 

haft besvär med sömnen? 29,3 % 
(34) 

70,7 % 
(82) 

100 % 
(116) 

haft återkommande huvudvärk? 13 % 
(14) 

87 % 
(94) 

100 % 
(108) 

haft ont i magen? 22,5 % 
(25) 

77,5 % 
(86) 

100 % 
(111) 

Känt ängslan, oro eller ångest? 40,7 % 
(48) 

47,3 % 
(70) 

100 % 
(118) 

Tabell 47. Upplevelser av trötthet, sömnbesvär, huvudvärk, ont i magen samt ängslan, oror och 
ångest.18 
 
När det gäller medicinering tar 40,8 procent receptbelagda medel mot oro, smärta eller 
sömnproblem regelbundet. 

Motion 
Tabell 48 visar att 35,5 procent motionerar en gång i veckan eller mer. 44 procent 
motionerar lite då och då genom till exempel kortare promenader och 20,6 procent 
motionerar i stort sett inte alls. 
 
 Antal Procent 
Jag motionerar praktiskt taget inte alls 29 20,6 
Jag motionerar lite då och då 62 44 
Jag motionerar regelbundet ungefär 1 gång i 
veckan 

10 7,1 

Jag motionerar regelbundet minst 2 gånger i 
veckan 

10 7,1 

Jag motionerar regelbundet mer än 2 gånger i 
veckan 

30 21,3 

Totalt 141 100 
Tabell 48. Motion. 

5.4 Arbete och sysselsättning 
Temat kring arbete och sysselsättning berör frågor så som typ av arbete, hur mycket 
respondenterna arbetar, arbetskamrater, trivsel och inflytande. 

Arbete och arbetstid 
Den typ av arbete eller sysselsättning som är vanligast bland respondenterna är arbete på 
dagcenter där 67,4 procent arbetar. 0,8 procent finns på den öppna arbetsmarknaden. 20,5 
procent är pensionärer, varav 12,9 av dessa är förtidspensionärer. De som har kryssat i 

                                                 
18 Dessa frågor har ett relativt stort internt bortfall, mellan 29 och 40 respondenter har inte svarat på 
frågorna. 
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annat arbete har i stor utsträckning skrivit daglig verksamhet, men även Vävning på Röda 
Korset, förpackningsindustri samt stall finns bland alternativet annat. 
 
 Antal Procent 
Jag arbetar på öppna marknaden 1 0,8 
Jag arbetar i skyddat arbete 2 1,5 
Jag har lönebidragsanställning 5 3,8 
Jag arbetar på dagcenter 89 67,4 
Jag studerar/går i skola 1 0,8 
Jag är arbetslös19 4 3,0 
Jag är ålderspensionär och arbetar inte 10 7,6 
Jag är förtidspensionerad och arbetar inte 17 12,9 
Jag har annan sorts arbete 3 2,3 
Totalt 132 100 
Tabell 49. Typ av sysselsättning. 
 
Bland dem som arbetar på dagcenter är 77,8 procent inne på ett dagcenter medan 12,2 
procent arbetar på en utflyttad dagcentergrupp och 4,4 procent har en företagsplacering, 
det vill säga arbetar på ett företag men är inskriven på dagcenter. 3,4 procent svarar 
annat, vilket är lantbruk, hunddagis, Röda Korset, städar på sjukhuset, daglig verksamhet 
sam dagcenter på vintern och utflyttad dagcentergrupp på sommaren. 
 
Tabell 50 visar att hälften av alla som arbetar har en arbetstid på 5-6 timmar per dag. 
Resterande 50 procent arbetar i stor utsträckning mindre än 5 timmar per dag. 
 
 Antal Procent 
1-2 timmar/dag 12 11,8 

3-4 timmar/dag 21 20,6 

5-6 timmar/dag 51 50 

7-8 timmar/dag 18 17,6 
Totalt 102 100 
Tabell 50. Arbetstid per dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Observera att på frågan hur länge man har varit arbetslös anger 11 stycken att de är arbetslösa. Sex av 
dessa svarar att de har varit arbetslösa mindre än ett år och fem att de har varit arbetslösa i mer än ett år. 
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Det finns en stor variation i typ av arbetsuppgifter som de som arbetar har som 
huvudsaklig uppgift, vilket tabell 51 visar. 
 
 Antal Procent 
Enklare förpackningsarbete 16 20,8 
Hantverk 13 16,9 
Verkstadsarbete 5 6,5 
Kontorsarbete 4 5,2 
Service 6 7,8 
Vårdarbete 0 0 
Jordbruk 2 2,6 
Lagerarbete 1 1,3 
Annat arbete 30 39 
Totalt 77 100 
Tabell 51. Typ av arbetsuppgifter. 
 
Tabell 51 visar att en stor del, 39 procent, av dem som svarat på enkäten har svarat att det 
huvudsakligen har någon annan arbetsuppgift än de som listats i enkäten. De arbeten som 
de anger är: 
 

• arbeten som kan kategoriseras som hantverk, till exempel krukmålning 
• arbeten som kan kategoriseras som tvätt och städ, till exempel arbete på tvätteri 

och lokalvårdare 
• arbete med djur, till exempel arbete i stall och med hundar 
• sinnestränings och social träning 

Arbetskamrater och trivsel 
Personerna som svarat på enkäten arbetar i liten utsträckning tillsammans med personer 
som inte har något funktionshinder. På frågan huruvida respondenterna har någon 
arbetskamrat bortsett från arbetsledare och chefer som inte har något funktionshinder 
svarar 75 procent nej. 
Svaren på frågor kring inflytande över arbete visar att över 40 procent varken har varit 
med och bestämt var de ska arbeta eller vad de ska arbeta med. 
 
 Antal Procent 
Nej, jag har inte varit med om att bestämma det 42 41,6 
Jag har sagt vad jag tycker men andra har 
bestämt 

13 12,9 

Ja, jag har varit med och bestämt 38 37,6 
Ja, jag har bestämt helt själv 8 7,9 
Totalt 101 100 
Tabell 52. Bestämt var du ska arbeta. 
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 Antal Procent 
Nej, jag har inte varit med om att bestämma det 48 48 
Jag har sagt vad jag tycker men andra har 
bestämt 

12 12 

Ja, jag har varit med och bestämt 31 31 
Ja, jag har bestämt helt själv 9 9 
Totalt 100 100 
Tabell 53. Bestämt vad du ska arbeta med. 
 
90,7 procent anser att de har ett arbete som passar dem bra. 6,2 procent anser att de har 
ett arbete som är för lätt för dem och 3,1 procent att de har ett arbete som är för svårt för 
dem. En stor del av dem som svarat på enkäten trivs även bra med sitt arbete 83,7 procent 
svarar att det trivs mycket eller ganska bra med sitt arbete. Endast 3 procent svarar att de 
trivs dåligt eller mycket dåligt med sitt arbete. 

5.5 Ekonomi 
57,6 procent svarar att det skulle kunna skaffa fram 20 000 kronor på en vecka om det 
skulle behövas medan 42,4 procent av dem som svarat inte skulle kunna skaffa fram 
pengarna. De flesta av dem som skulle kunna skaffa fram pengarna skulle göra det 
genom att ta ut dem från banken, vilket 78,6 procent har svarat. 4,8 procent skulle låna 
pengar av släkt eller vänner och 3,6 procent skulle låga pengarna på bank eller liknande. 
31,1 procent svarar att de skulle skaffa fram pengarna på annat sätt. Sätt som anges är att 
föräldrarna skulle betala och att god man tar ut på banken eller överför pengar. 
 
28,9 procent svarar att deras ekonomi ofta eller någon gång har hindrat dem från att köpa 
kläder. Andelen som avstått från att gå på evenemang på grund av dålig ekonomi är 25 
procent och andelen som av samma anledning avstått från att åka på semester är 31,5 
procent. 
 
 Ofta Någon gång Aldrig 
Köpa kläder som Du behöver 8,9 % 

(12) 
20 % 
(27) 

71,1 % 
(96) 

Gå på bio, idrott eller 
liknande 

7 % 
(9) 

18 % 
(23) 

75 % 
(96) 

Åka på semester 12,3 % 
(16) 

19,2 % 
(25) 

68,5 % 
(89) 

Tabell 54. Hindrad att göra saker på grund av dålig ekonomi. 
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Inflytande över den egna ekonomin 
Tabell 55 visar att 58,9 procent bestämmer själva eller tillsammans med andra om sin 
ekonomi. 41,1 procent har inget inflytande över sin ekonomi, den sköts av andra. 
 
 Antal Procent 
Ja, jag bestämmer själv 18 12,3 
Ja, jag bestämmer men tillsammans med en god 
man, förvaltare, anhörig eller personal 

68 46,6 

Nej, jag bestämmer inte, det gör god man, 
förvaltare, anhörig eller personal 

60 41,1 

Totalt 146 100 
Tabell 55. Inflytande över den egna ekonomin. 

5.6 Boende 
Frågorna kring boende rör typ av bostad, var bostaden finns, inflytande över boende samt 
vem som ansvarar för hushållsarbetet. 
 
Tabell 56 visar att den största delen av respondenterna bor i gruppbostad eller 
servicebostad. 57,8 procent bor i gruppbostad eller servicebostad, antingen med eget rum 
eller också egen lägenhet. 23,9 procent bor i egen lägenhet, 12,7 procent bor hos anhöriga 
och 5,6 procent bor i eget boende med boendestöd. 
 
 Antal Procent 
I egen bostad 34 23,9 
Hos föräldrar eller andra anhöriga 18 12,7 
I gruppbostad/servicebostad med eget rum 15 10,6 
I gruppbostad/servicebostad med egen lägenhet 67 47,2 
Eget boende med boendestöd 8 5,6 
Annat 0 0 
Totalt 148 100 
Tabell 56. Typ av boende. 
 
En majoritet, 66,4 procent, av dem som svarat på enkäten bor i en stad. 31,5 procent bor i 
ett mindre samhälle och 2,1 procent på landet. De flesta, 69,8 procent, bor i flerfamiljshus 
eller hyreshus, resterande 30,2 procent bor i småhus eller villa. 
 
Bland dem som bor i en gruppbostad svarar 36,3 procent att det finns andra 
gruppbostäder alldeles i närheten, det vill säga i samma kvarter eller i grannkvarteret. 
37,4 procent svarar att det finns andra gruppbostäder i närheten, men att de ligger en bit 
bort. 18,7 procent svarar att det inte ligger andra gruppbostäder i närheten och 7,7 procent 
vet inte om det finns någon annan gruppbostad i närheten eller inte. 
 
Tabell 57 visar att respondenterna i stor utsträckning, över 80 procent, har egna möbler, 
egen köksutrustning och egna sängkläder i sitt boende. Över 70 procent har egen nyckel, 
egen brevlåda samt namnskylt på sin dörr. 
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Över 90 procent har egen radio och TV. Däremot har ett mindre antal egen tidning (33,3 
procent). 57,5 procent har egen telefon och 47,8 procent har egen mobiltelefon. 40,5 
procent har egen dator och av dessa har 67,9 procent Internetuppkoppling. 
 
 Ja Nej Vet ej Totalt 
Egen nyckel 79,1 % 

(110) 
20,9 % 

(29) 
0 % 
(0) 

100 % 
(139) 

Egna möbler 97,9% 
(138) 

1,4% 
(2) 

0,7% 
(1) 

100 % 
(141) 

Egen telefon 57,5 % 
(77) 

42,5 % 
(57) 

0 % 
(0) 

100 % 
(134) 

Egen mobiltelefon 47,8 % 
(65) 

52,2 % 
(71) 

0 % 
(0) 

100 % 
(136) 

Egen tidning 33,3 % 
(42) 

66,7% 
(84) 

0 % 
(0) 

100 % 
(126) 

Egen radio 94,1 % 
(128) 

5,9 % 
(8) 

0 % 
(0) 

100 % 
() 

Egen TV 93,6 % 
(131) 

6,4 % 
(9) 

0 % 
(0) 

100 % 
(140) 

Egen dator 40,5 % 
(53) 

59,5 % 
(78) 

0 % 
(0) 

100 % 
(131) 

Internetuppkoppling 20 42,9 % 
(36) 

57,1 % 
(48) 

0% 
(0) 

100 % 
(84) 

Egen brevlåda 72,4 % 
(97) 

27,6 % 
(37) 

0 % 
(0) 

100 % 
(134) 

Namnskylt på dörren 73,5 % 
(100) 

25,7 % 
(35) 

0,7 % 
(1) 

100 % 
(136) 

Egen köksutrustning 82,5 % 
(113) 

17,5 % 
(24) 

0 % 
(0) 

100 % 
(137) 

Egna sängkläder 97,9 % 
(137) 

2,1 % 
(3) 

0 % 
(0) 

100 % 
(140) 

Tabell 57. Tillgång till egna saker i boendet. 

Inflytande över boende 
Frågorna kring inflytande över boende rör huruvida respondenten själv valt var denne ska 
bo samt om denne valt och väljer vad denne ska äta och sina möbler. Tabell 58 visar att 
52,6 procent har bestämt själva eller varit med och bestämt var de ska bo. 8,9 procent har 
fått komma med önskemål och 38,5 procent har inte alls varit med och bestämt var de ska 
bo. 

                                                 
20 Observera att frågan var ställd på ett sådant sätt att enbart de som svarat att de har egen dator skulle svara 
på om de har Internetuppkoppling. Eftersom det var 53 respondenter som svarade att de har egen dator och 
84 personer som har svarat på frågan innebär det att även några personer som inte har egen dator har svarat. 
Om en analys av svaren görs utifrån att ingen som inte har dator har Internetuppkoppling skulle det 
innebära att 36 personer av dem som har dator har Internetuppkoppling och 17 personer av dem som har 
dator inte har Internetuppkoppling. Det innebär att 67,9 procent av dem som har dator har 
Internetuppkoppling och 32,1 procent av dem som har dator inte har Internetuppkoppling,  
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 Antal Procent 
Jag har bestämt själv 30 22,2 
Jag har varit med och bestämt 41 30,4 
Jag har fått komma med önskemål 12 8,9 
Jag har inte varit med och bestämt 52 38,5 
Totalt 135 100 
Tabell 58. Inflytande över var man bor. 
 
Över hälften (51,8 procent) bestämmer själva över vad de ska ha för kläder. Strax över 40 
procent bestämmer över vad de har för möbler, vad de ska äta samt när de ska äta. 
Mattider skiljer däremot ut sig i den bemärkelse att 35,5 procent inte bestämmer när de 
ska äta. Andelen som inte bestämmer vad de ska äta, vad de ska ha på sig och vad de ska 
ha för möbler ligger runt 15 procent. 
 
 Jag 

bestämmer 
själv 

Jag får vara 
med och 

bestämma 

Jag får 
komma 

med 
önskemål 

Jag 
bestämmer 

inte 

Totalt 

Möbler 44,3 % 
(62) 

37,1 % 
(52) 

2,9 % 
(4) 

15,7 % 
(22) 

100 % 
(140) 

Kläder 51,8 % 
(72) 

32,4 % 
(45) 

2,2 % 
(3) 

13,7 % 
(19) 

100 % 
(139) 

Mat 40,3 % 
(56) 

22,3 % 
(31) 

20,1 % 
(28) 

17,3 % 
(24) 

100 % 
(139) 

Mattider 43,5 % 
(60) 

15,9 % 
(22) 

5,1 % 
(7) 

35,5 % 
(49) 

100 % 
(138) 

Tabell 59. Inflytande över hemmet. 
 
Tabell 60 och 61 visar att de som svarat på enkäten har lite inflytande över andra 
personer som finns runt dem i deras boende, i form av vilka man bor tillsammans med 
och personal. 15,3 procent av dem som svarat menar att de har någon typ av inflytande 
över vilka de bor tillsammans med och 18,2 procent att de har något inflytande över vilka 
som arbetar där de bor. 
 
 Antal Procent 
Jag bestämmer själv 16 12,9 
Jag får vara med och bestämma 2 1,6 
Jag får komma med önskemål 1 0,8 
Jag bestämmer inte 71 57,3 
Jag bor inte tillsammans med någon 34 27,4 
Totalt 124 100 
Tabell 60.Inflytande över vem man bor med.21 
 
 

                                                 
21 Observera att det interna bortfallet är 24. 
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 Antal Procent 
Jag bestämmer själv 8 6,3 
Jag får vara med och bestämma 12 9,5 
Jag får komma med önskemål 3 2,4 
Jag bestämmer inte 84 66,7 
Det finns ingen personal som arbetar där jag 
bor 

19 15,1 

Totalt 126 100 
Tabell 61. Inflytande över vem som arbetar i boendet.22 

5.7 Fritid och kultur 
Frågorna om fritid och kultur berör fritidsaktiviteter, föreningar, möjligheten till en aktiv 
fritid samt inflytande över den egna fritiden. 

Fritidsaktiviteter och semester 
Frågor ställdes kring vilka aktiviteter respondenterna gör på sin fritid. En analys av dessa 
visar att mer än hälften någon gång (ofta eller ibland) utövar följande aktiviteter. 
 

• Promenader 
• Bilutflykter 
• Besöka restaurang/pizzeria/café 
• Läsa veckotidningar 
• Titta på TV 

 
En del av dem som svarat har kryssat i att det gör annat, vilket är: Lyssna på musik, 
lyssna på talböcker, bowling samt rida/hästar. 
 
68,1 procent har varit på semester det senaste året och av dessa har 25 procent varit på en 
resa som varat en vecka eller längre. 

Föreningar 
På frågan om föreningar som vänder sig till alla ordnar någon eller några av de aktiviteter 
som respondenterna deltar i svarar en stor andel, 61,2 procent, ja och 38,8 procent nej. 
Däremot svarar 61,6 procent att de sällan eller aldrig utövar fritidsaktiviteter tillsammans 
med personer som inte har något funktionshinder. 38,4 procent svarar att de alltid eller 
oftast utövar fritidsaktiviteter tillsammans med personer som inte har något 
funktionshinder. 

Möjligheten till en aktiv fritid 
60,6 procent anser att de har en aktiv fritid medan 39,9 procent inte anser att de har en 
aktiv fritid. Anledningar till att respondenterna inte anser sig ha en aktiv fritid är i stor 
utsträckning att de anser att det saknas anpassade aktiviteter, vilket 48,4 procent svarar. 
 

                                                 
22 Observera att det interna bortfallet är 22. 
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 Antal Procent 
Det saknas anpassade aktiviteter 
 

31 48,4 

Jag har ingen att göra saker med 13 20,3 
Jag har för lite hjälp av personalen 
 

14 21,9 

Jag saknar pengar 9 14,1 
Det är svårt att ta sig till och från olika aktivit eter 6 9,4 
Jag är inte intresserad av att göra mer än nu på min 
fritid 

20 31,2 

Annat 6 9,4 
Tabell 62. Hinder för en aktiv fritid.  
 
Tabell 62 visar även att en relativt stor andel av dem som svarat, 31,2 procent menar att 
de inte är intresserade av att göra mer på sin fritid. En relaterande kommentar till detta är 
de som har skrivit att de inte gör mer på sin fritid på grund av tidsbrist. Några exempel på 
ytterligare kommentarer är: 
 

Skulle vilja ha mer aktiviteter som är anpassade mer för mitt 
handikapp, ofta är det höga kostnader o svåra tider som gör det 
svårt att komma till o från. 

 
Svårt att hitta aktivitet på hemmaplan. Vill ut och ha egentid med 
personal. 

 
Det saknas anpassade aktiviteter för en 83-åring. 

 
Personal saknar engagemang. 

Inflytande över den egna fritiden 
Huruvida respondenterna själva har inflytande över sin egen fritid har undersökts genom 
två frågor; om respondenterna anser att de bestämmer över vad de ska göra på sin fritid 
samt om de kan bestämma över när de ska komma hem på kvällarna. Tabell 63 visar att 
53,1 procent bestämmer själva över vad de ska göra på sin fritid och 22,4 procent får vara 
med och bestämma. 7 procent svarar att de får komma med önskemål och 17,5 procent att 
de inte bestämmer över vad de ska göra på sin fritid. 
 
 Antal Procent 
Jag bestämmer själv 76 53,1 
Jag får vara med och bestämma 32 22,4 
Jag får komma med önskemål 10 7 
Jag bestämmer inte 25 17,5 
Totalt 143 100 
Tabell 63. Inflytande över vad man gör på sin fritid. 
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Lite mer är hälften av dem som har besvarat enkäten, 51,1 procent, svarar att de själva 
kan bestämma när de kan gå ut och komma hem på kvällen, medan 48,9 procent svarar 
att de inte kan bestämma över när de ska gå och komma hem. 

5.8 Resor och kommunikation 
De flesta har mindre än en timmes restid till arbetet. Endast 4,2 procent svarar att de har 
mer än en timmes restid. 73,6 procent svarar att de inte har mer än en timmes restid till 
arbetet och 22,2 procent svarar att de inte har något arbete. 

Kollektivtrafik 
De flesta har kollektivtrafik i närheten av sitt boende, endast 5 procent svarar att de inte 
har det. Däremot åker knappt hälften kollektivtrafik. 42,6 procent svarar att de brukar åka 
kollektivt och 57,4 svarar att de inte brukar åka kollektivt. Av dem som inte åker 
kollektivt svarar en stor andel 76 procent att anledningen till att de inte åker kollektivt är 
att deras funktionshinder hindrar dem från det, vilket tabell 64 visar. 
 
 Antal Procent 
Mitt funktionshinder hindrar mig 57 76 
Tiderna passar inte, tidtabellen är dålig 4 5,3 
Annat 14 18,7 
Totalt 75 100 
Tabell 64. Anledningar till att man inte åker kollektivt.  
 
18,7 procent har svarat annat och angett följande orsaker: 
 

• Bussarna går inte dit personen ska. 
• Cyklar eller promenerar 
• Har färdtjänst 
• Åker i gruppbostadens buss 
• Tidsbrist, bussen tar för lång tid 
• Får hjälp av anhöriga 

Färdtjänst 
Tabell 65 och 66 visar på behovet av och tillgången till färdtjänst och riksfärdtjänst. 7 
procent svarar att de skulle behöva eller behöva mer färdtjänst än de har idag. 
Motsvarande siffra när det gäller riksfärdtjänst är 8,7 procent. Skillnaden i om de som 
besvarat enkäterna behöver färdtjänst eller riksfärdtjänst är däremot stor. 79,7 procent 
svarar att de inte behöver riksfärdtjänst medan 22,2 procent svarar att de inte behöver 
färdtjänst. 
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 Antal Procent 
Nej, jag behöver inte färdtjänst 32 22,2 
Nej, jag har inte färdtjänst, men skulle behöva 4 2,8 
Ja, jag har färdtjänst, men behöver mer 6 4,2 
Ja, jag har tillräckligt med färdtjänst 102 70,8 
Totalt 144 100 
Tabell 65. Behov av och tillgång till färdtjänst. 
 
 Antal Procent 
Nej, jag behöver inte riksfärdtjänst 110 79,7 
Nej, jag har inte riksfärdtjänst, men skulle 
behöva 

11 8 

Ja, jag har riksfärdtjänst, men behöver mer 1 0,7 
Ja, jag har tillräckligt med riksfärdtjänst 16 11,6 
Totalt 138 100 
Tabell 66. Behovet av och tillgången till rikstfärdtjänst. 

5.9 Sociala kontakter 
En stor majoritet av dem som svarat är ensamstående utan barn. Tabell 67 visar att 93,7 
procent faller inom denna kategori. 4,2 procent är sambo och 2,1 procent är ensamstående 
med barn. Ingen av dem som svarat är gift eller sambo och har barn. 
 
 Antal Procent 
Ensamstående – har inga barn 134 93,7 
Sambo – har inga barn 6 4,2 
Ensamstående – med barn 3 2,1 
Gift/sambo – med barn 0 0 
Totalt 143 100 
Tabell 67. Civilstånd 
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Kontakt med anhöriga 
På frågan om hur omfattande kontakt respondenterna har med anhöriga svarar 13,3 
procent att de bor hos någon anhörig. 53,9 procent svarar att de har kontakt med sina 
anhöriga en eller flera gånger i veckan. 3,5 procent saknar anhöriga och 5,6 procent 
träffar sina anhöriga mindre än en gång per år eller aldrig. 
 
 Antal Procent 
Jag bor hos mina föräldrar/anhöriga 19 13,3 
Flera gånger i veckan 53 37,1 
Någon gång i veckan 24 16,8 
Någon gång i månaden 17 11,9 
Någon gång i kvartalet 11 7,7 
Någon enstaka gång per år 6 4,2 
Mer sällan eller aldrig 8 5,6 
Saknar anhöriga/närstående 5 3,5 
Totalt 143 100 
Tabell 68. Kontakt med anhöriga. 

Vänner och grannar 
När det gäller andra nära personer har frågor ställts kring vänner och grannar. 72,1 
procent svarar att de har vänner som de träffar ofta eller ibland. 28 procent svarar att de 
inte har några vänner som de träffar, utan att de för det mesta är ensamma. 
 
 Antal Procent 
Jag har några vänner som jag träffar ganska ofta 45 31,5 
Jag har några vänner som jag träffar ibland 58 40,6 
Jag har inga vänner som jag träffar, jag är för det mesta 
ensam 

40 28 

Totalt 143 100 
Tabell 69. Vänner som man umgås med. 
 
46,8 procent svarar även att de har en nära vän som de kan prata om vad som helst med, 
medan 53,2 procent inte anser sig ha en nära vän. 48,9 procent har en eller flera vänner i 
sitt boende, 24,8 procent svarar att de inte är god vän med någon som de bor med och 
26,3 procent bor inte tillsammans med någon. 
 
De flesta umgås inte med några grannar. 78,5 procent svarar att de inte umgås med några 
grannar och 21,5 procent svarar att de umgås med grannar. 
 
10,5 procent svarar att de sällan känner sig ensamma. De vanligaste personerna att vända 
sig till när de som besvarat enkäten känner sig ensam är personal (33,3 procent) och 
föräldrar eller andra anhöriga (31,4 procent). 5,7 procent vänder sig inte till någon när de 
känner sig ensamma. 
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 Antal Procent 
Sambo/man/hustru 4 3,8 
Föräldrar/anhöriga 33 31,4 
Vänner 7 6,7 
Någon av dem jag bor tillsammans med 2 1,9 
Personal 35 33,3 
Kontaktperson 5 4,8 
Personlig assistent 2 1,9 
Jag känner mig sällan ensam 11 10,5 
Ingen 6 5,7 
Totalt 105 100 
Tabell 70. Till vem vänder du dig i första hand när du känner dig ensam? 
 
66,7 procent svarar att de alltid kan bestämma själva vilka de vill ha besök av eller vilka 
de vill besöka. 11,3 procent svarar att de har inflytande över det ibland och 22 procent 
svarar att de inte kan bestämma själva vilka de vill ha besök av eller vilka de vill besöka. 

5.10 Samhällsdeltagande 
Detta tema berör medlemskap i förening, röstdeltagande samt om man håller sig 
uppdatera på vad som händer i världen. 

Medlemskap i förening 
51,4 procent svarar att de inte är medlem i någon förening. 36,4 procent är medlemmar i 
förening/ar för funktionshindrade. 12,9 procent är medlemmar i förening/ar som är öppna 
för alla och 3,6 procent är medlemmar i en fackförening. 
 
 Antal Procent 
Förening som är öppen för alla 18 12,9 
Förening som i första hand är för funktionshindrade 51 36,4 
Fackförening 5 3,6 
Inte medlem i någon förening 72 51,4 
Tabell 71. Medlemskap i föreningar. 

Valdeltagande samt nyhetsuppdatering 
När det gäller valdeltagande svarar 36,8 procent att de röstade i senaste valet. 0,7 procent 
fick inte rösta och 2,8 procent vet inte om de röstade eller ej. 59,7 procent svarar att de 
inte röstade i senaste valet. 
 
På frågan om de som besvarat enkäten skulle kunna överklaga ett myndighetsbeslut 
svarar 50,7 procent att de inte skulle kunna det. 40,1 procent svarar att de inte skulle 
kunna det men att de känner någon som skulle kunna hjälpa dem. 4,1 procent svarar att 
de själva skulle kunna överklaga ett myndighetsbeslut och 4,9 procent svarar att de inte 
vet. 
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Det är en större andel som tittar på nyhetsprogram på Tv än som läser dagstidningar 
dagligen. 60,4 procent svarar att de ser på nyheterna på Tv att jämföra med 35,2 procent 
som svarar att de läser dagstidningen varje dag. 

5.11 Trygghet och säkerhet 
Frågorna kring detta tema berör mobbning, hot och våld. 

Mobbning 
Tabell 72 visar att 2,9 procent svarar att de ofta blir utsatta för mobbning. 11,8 procent 
blir utsatta för mobbning ibland, 22,1 procent sällan och 63,2 procent blir aldrig utsatta 
för mobbning. 
 
 Antal Procent 
Ofta 4 2,9 
Ibland 16 11,8 
Sällan 30 22,1 
Aldrig 86 63,2 
Totalt 136 100 
Tabell 72. Har du blivit utsatt för mobbning? 
 
77,5 procent är inte rädda för att bli utsatta för mobbning. Bland de som är rädda för att 
bli utsatta för mobbning är den vanligaste rädslan att blir utsatt för mobbning på kvällen, 
vilket 15,9 procent svarar att de är. 5,8 procent är rädda för att bli utsatta för mobbning på 
dagen. 3,6 procent är rädda för att bli utsatta för mobbning på arbetet respektive i 
boendet. 

Våld och hot 
17 personer svarar att de har blivit utsatta för våld. Av dessa svarar 80 procent att de har 
blivit utsatta för våld i den egna bostaden. 20 procent svarar att de har blivit utsatta för 
våld i någon annans bostad. 30 procent anger att de har blivit utsatta för våld på tåg, buss 
eller station och lika många anger att de har blivit utsatta för våld på restaurang, café, 
dansställe eller liknande. 10 procent eller en person anger att den har blivit utsatt för våld 
på annan plast, vilket anges vara ”i gruppbostaden”. 
10 personer anger att de har blivit hotade så att de har blivit rädda. Av dessa anger 54,5 
procent att de har blivit hotade på restaurang, café, dansställe eller liknande plats. 18,2 
procent svarar att de har blivit hotade på arbetet. 8,3 procent svarar att de har blivit 
hotade i bostaden och lika många svarar att de har blivit utsatta för hot på tåg, buss eller 
station. 18,2 procent eller två personer anger att de har blivit hotade på annan plats där en 
anger ”i gruppbostaden” och den andra svarar ”i gruppbostaden där jag bodde innan”. 
 
På frågan om respondenterna har stannat hemma på kvällen det senaste året på grund av 
att de är rädda för att bli utsatt för våld eller bli hotad svarar 83,2 procent nej. 16,8 
procent svarar att de ofta eller någon gång stannat hemma på grund av rädsla. 
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 Antal Procent 
Ja, ofta 12 8,8 
Ja, någon gång 11 8,0 
Nej 114 83,2 
Totalt 137 100 
Tabell 73. Har det under det senaste året hänt att Du stannat hemma på kvällen för att Du varit rädd 
för våld eller för att bli hotad?  

5.12 Sammanfattning och framtid 

Bedömning av inflytande och den egna situationen 
Sammanfattningsvis svarar respondenterna på två frågor angående deras syn på hur stort 
inflytande de har över sitt eget liv samt hur de tycker att de har det i stort. På frågan om 
hur mycket respondenterna bestämmer över sitt eget liv svarar 62,2 procent att de ofta 
eller ganska ofta kan bestämma själva. 26,2 procent bestämmer själva ibland eller sällan 
och 12,1 procent bestämmer aldrig själva. 
 
 Antal Procent 
Jag bestämmer oftast själv  47 33,3 
Jag bestämmer ganska ofta själv 40 28,4 
Jag bestämmer ibland själv 21 14,9 
Jag bestämmer sällan själv 16 11,3 
Jag bestämmer aldrig själv 17 12,1 
Totalt 141 100 
Tabell 74. Hur mycket kan du bestämma över ditt eget liv? 
 
Den slutgiltiga bedömningen av hur respondenterna tycker att de har det visar att 50,4 
procent svarar att de har det mycket bra. 3,7 procent svarar att de har det ganska dåligt 
eller mycket dåligt. 
 
 Antal Procent 
Jag har det mycket bra 69 50,4 
Jag har det ganska bra 45 32,8 
Jag har det varken bra eller dåligt 18 13,1 
Jag har det ganska dåligt 3 2,2 
Jag har det mycket dåligt 2 1,5 
Totalt 137 100 
Tabell 75. Bedömning av den egna situationen. 
 
Några har kommenterat sin situation. En kategori pekar på att de mår bra alternativt 
uppfattar personal och anhöriga att de mår bra. 
 

Jag mår mycket bra, känner mig trygg. 
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Trivs bra på gruppboendet vilket hon uttryckligen sagt till 
personalen, vilket även visar sig genom sitt psykiska o fysiska 
välmående. 

 
Några lyfter fram önskningar kring hur de skulle få det bättre. 
 

Jag vill ha en egen bostad och mer aktiviteter och jobba mer än vad 
jag gör. En assistent eller någon som går ut med mig oftare än vad 
jag gör. Just nu har jag bara 5 tim/veckan med en ledsagare och det 
är alldeles för litet för mig. Oftast går jag ut ensam och det är inte 
kul men jag älskar att gå ut och se världen. 

 
Alla verka inte bry sig att man vill ha en tjej. Jag har varit singel i 8 
år och det är jobbigt. 

 
Jag saknar ett jobb. 

 
Jag vill ha egen personlig assistans men jag får inte, i tidigare 
ansökningar har fått avslag men - dom vill påtvinga mig personal 
dom söker. Jag vill ha någon som jag tycker om och passar med 
mitt behov och uppväxt som det gäller mat, tradition-vana-religion 
osv. 

 
En grupp signalerar att det inte är helt tillfreds med livet och är oroliga för framtiden. 
 

Lite ensam ibland. 
 

Personalen utövar påtryckning när det gäller att köpa saker. Jag 
trivs inte på gruppbostaden. 

 
Jag oroar mig mycket för framtiden. Vad händer när mina föräldrar 
är borta. Jag klarar mig inte själv och har svårt att vara med andra, 
vill inte bo på gruppboende, är rädd att bli alldeles ensam. 

Framtid 
Frågan kring framtiden redovisas genom att återge hur de som svarat enkäterna själva 
uttrycker sig i enkäterna. På detta sätt ges en bild av vad respondenterna själva anser vara 
viktigt i framtiden. 

Boende 
En grupp vill inte ha några förändringar utan vill bo kvar där de bor. Många trycker 
specifikt på att de känner sig trygga i sitt nuvarande boende och därför inte vill ha någon 
förändring.  
 

Få stanna kvar på gruppbostaden där jag känner trygghet. 
 
Det finns också de som uttrycker att de vill flytta, för att på olika sätt förbättra sin 
livssituation. Till exempel vill några flytta till staden och andra vill flytta till landet. 
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Några ger uttryck för att de vill att bostaden ska vara anpassade mer utifrån deras behov 
vad gäller storlek och anpassning utifrån de specifika behov som funktionshindret skapar. 

Flytta in till stan, komma närmare aktiviteter o slippa reskostnaden 
som nu är stor p g a att jag bor utanför stan o alltid måste ta 
färdtjänst. 

 
En annan grupp önskar ett eget boende i framtiden. Medan andra önskar bo kvar hos sina 
föräldrar. 
 

Ett eget boende/lägenhet nära min familj och stöd från personal. 
Bo hemma hos föräldrar. 

 
Flera lyfter fram sociala aspekter som centrala för deras boende och önskningar om hur 
de vill ha det i framtiden. Det har att göra med vilka de bor tillsammans med, att kunna 
bo tillsammans med sin partner samt personalen i boendet. 
 

Gruppbostad/servicelägenhet tillsammans med min flickvän och 
andra i samma ålder, inte med människor som är mycket äldre än 
jag. 

 
Mer tid enskilt med personal. Vill åka iväg o fika-äta ensam utan 
andra boende. Vill få tillbaka gruppbostadens buss som vi hade 
förut. 

 
Trygghet och inflytande är två andra aspekter som de som besvarat enkäterna lyfter fram 
som viktiga förutsättningar för deras boende i framtiden. 
 

Att det känns bra att känna sig trygg i sitt hem o att man trivs. 
 

Att jag eller mina närmaste fick bestämma med vilka jag skall bo 
och vara med och bestämma vilken personal som ska hjälpa mig. 

Arbete 
Många pekar på vikten av att i framtiden få ett arbete alternativt få behålla det arbete som 
de har idag. Flera lyfter fram att de trivs bra med det arbete som de har idag. 
 

Att jag förhoppningsvis har ett då. 
 

Fortsatt heltidsarbete med lönebidrag. 
 
En grupp lyfter fram att de tycker att de arbetar för lite och skulle vilja arbeta mer, gärna 
heltid. Det finns även de som pekar på att de inte vill ta semester eftersom de inte mår bra 
av det. 
 

Arbeta från 9-15 för att få balans i min dag. Slippa ta semester, 
behöver växelverkan som dagcentret ger. Har det jobbigt under 
semestern. 
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Är 65, får troligtvis ej något arbete. Dagcenter kan ej erbjuda 
pensionärer daglig verksamhet. Han vill fortsätta arbeta! 

 
Meningsfullhet och kontinuitet är två begrepp som kan sammanfatta vad flera lyfter fram 
att de vill att deras arbete ska kännetecknas av i framtiden. Dessa respondenter pekar på 
att de vill att systelsättningen ska vara anpassad efter individen så att den blir 
stimulerande och meningsfull. Samtidigt lyfter de även fram kontinuitet som centralt för 
arbetet. 
 

Meningsfullt, varierande och individuellt anpassat. 
 
Det finns en grupp som har en önskan om arbetsuppgifter som de inte har idag. Exempel 
på sådana är; kontorsarbete, spela teater, tycker om att klippa gräs, vill också tvätta bilar, 
ha något att göra, som travtränare, skulle vilja syssla med musik, pastor eller präst, jag 
vill jobba inom kyrkan, jobba med sjuka barn samt att jobba med hundar. 
 
Slutligen finns en grupp som ser ekonomi som viktigt för framtiden. Arbetet ska ge dem 
en inkomst, och en bättre sådan än vad de har idag. 
 

Jag vill ha ett arbete som jag orkar med och klarar av så jag får en bättre ekonomi. 

Hälsa 
Att må bra och/eller behålla sin goda hälsa anser flera vara viktigt. Det kan exemplifieras 
med vad några personer har skrivit. Några ser specifikt att de skulle vilja slippa sina 
sjukdomar. 
 

Bättre hälsa, mår inte så bra. 
 
Slutligen finns en grupp som ser motion och hygien som centralt för sin hälsa i framtiden. 

 
Gå ner i vikt, motionera. 

 
Duscha varje dag. 

Fritid  
En grupp skriver att de trivs med det de gör på sin fritid och önskar att de får fortsätta 
med de fritidsaktiviteter som de idag håller på med.  
 

Att fortsätta med mina aktiviteter. 
 
En annan grupp önskar mer fritidsaktiviteter. De nämner individuellt anpassade 
aktiviteter till exempel till pensionärer, fler aktiviteter och mer att göra. 
 

Aktiv fritid med möjlighet till individuell hjälp. 
 
En grupp har skrivit specifikt att de önskar att de i framtiden får mer möjligheter till 
utflykter och semestrar. Flera lyfter fram att de vill åka ut mer i minibuss eller egen buss. 
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Mer semesterresor. 

 
Resa ut och se mig omkring i minibuss. 

 
Vänner och personal är centrala för fritiden. Flera respondenter skriver att de vill ha 
vänner att göra aktiviteter tillsammans med. Dessutom vill de ha mer tid och hjälp av 
personal för att kunna ha en mer aktiv fritid. 
 

Vänner att göra saker tillsammans med. 
 

Att jag får röra mig på fritiden och inte bara sitta i rullstolen. Att 
det finns tillräckligt med personal så någon kan hjälpa mig att vara 
aktiv. Prova på nya saker. 

 
Inflytande över sin fritid är viktigt och flera önskar att de kan påverka vad de ska göra 
och kunna göra de saker de vill när de vill. 
 

Få bestämma själv, ibland simma eller något annat eller hemma, 
titta på TV, fika grupplokal. 

 
Några har gett innehållsmässiga förslag på vad de skulle vilja göra eller göra mer av på 
sin , fritid; vill ha fler djur, historiekurser, dans, resor, fisk, rida, syssla med musik, cykla 
och datorarbete. 

Ekonomi 
En grupp tycker att de har en fungerande ekonomi och hoppas att de i framtiden kommer 
att ha samma ekonomiska nivå som idag. 
 

Att vi får ha den ekonomin vi har. 
 
Samtidigt skriver andra att de i framtiden vill ha en god ekonomi och att de önskar en 
högre lön eller pension/bidrag. 
 

Jag vill ha en ekonomi där jag inte behöver tänka på hela tiden vad jag handlar. 
Många har drömmar om en bättre ekonomi genom att till exempel vinna pengar. De har 
också en klar bild av vad de skulle vilja göra om de hade mer pengar. Många vill resa och 
åka på semester. Andra lyfter fram att de vill köpa saker. 
 

att jag kommer få bättre ekonomi och ha råd att hälsa på mina 
systrar i Skåne oftare och resa till Bahamas, Maldiverna (Florida 
och Australien där jag har släktingar). Jag vill vinna på TRISS! 

 
kunna ha råd med aktiviteter, kläder m m. 
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Nära relationer/kontakter  
Några skriver att de är nöjda med de sociala relationer de har idag och hoppas att de i 
framtiden kommer att ha det som de har det idag. Många saknar dock nära vänner 
och/eller partner och önskar att de hade fler vänner och/eller en partner. 
 

Vill ha pojkvän, någon som jag litar på och ha det bra med. 
 

Ha en bästa kompis som jag kan umgås med. 
 
Släkt och familj är också viktigt och respondenter uttrycker vikten av att fortsätta träffa 
familj och släkt. 
 

Att jag får träffa mina syskon, föräldrar och andra nära släktingar. 
Att de kommer och hälsar på mig. 

 
Kontaktpersoner ses av många som centrala för deras sociala relationer och flera pekar på 
att det är viktigt att de får behålla sin kontaktperson och att de skulle önska en tätare 
kontakt med sin kontaktperson. 
 

Att jag får behålla min kontaktperson. 

Stöd och service 
De flesta som skrivit något kring stöd och service har uttryckt att de önskar mer personer 
i sin omgivning som kan ge dem stöd och hjälp. En grupp uttrycker att de önskar 
kontaktpersoner och assistenter som de kan göra saker med. 
 

Någon som kunde följa med till stan, handla lite, gå på bio eller fika 
och som inte är mamma. 

 
En annan grupp uttrycker att de behövs mer personal. Här uttrycker flera respondenter att 
de både önskar mer engagerad personal men även mer kontinuitet i personalstyrkan. 
 

Kunna gå ner till personalen, veta vem som arbetar, känna igen 
personalen. 

 
Ett fåtal ger uttryck för mer materiellt stöd, vilket har att göra med bidrag samt 
hjälpmedel. 
 

Lättare att få hjälp med de hjälpmedel jag behöver o anpassningar 
utan att behöva tjafsa om det. 

 
Bostadsbidrag. 

Övrigt  
Slutligen har personer som svarat på enkäten gett uttryck för ytterligare önskemål av mer 
övergripande karaktär. Inflytande är en aspekt som flera lyfter upp och de önskar mer 
inflytande. 
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Få mer medbestämmande och bli mer delaktig. 

 
Kunnighet och hänsyn av personer som har inflytande över livet på personer med 
funktionshinder, så som politiker och personal, efterlyses. 
 

Vill säga att folk som bestämmer ska ta mer hänsyn på oss som ej 
kan klara oss själva. 

 
öka kvalitén på personalen = utbildning (obs! alltid snälla och 
trevliga men inte alltid så kunniga). 

 
Slutligen är det några som ger uttryck över att de är positiva till sin situation och hoppas 
att framtiden blir lika positiv. 
 

Jag har det bra och hoppas att jag får ha det lika bra i framtiden. 
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6. Jämförelse av vuxnas situation år 1991 – 1995 – 2009 
Nedan görs en jämförelse av de vuxnas livssituation genom att jämföra resultat från 
enkäter som besvarats år 1991, 1995 respektive 2009.23 

6.1 Funktionshinder 
Graden av funktionshinder har inte förändrats i någon större utsträckning när 2009 års 
undersökning jämförs med år 1995. Den tendens till förändring som finns är att det finns 
en viss ökning av andelen som har en mycket omfattande utvecklingsstörning medan 
färre menar att de har en omfattande utvecklingsstörning. 
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Figur 23. Grad av utvecklingsstörning, visat i procent för åren 1995 och 2009. 
 
Andelen som har tilläggshandikapp har inte förändrats, när det gäller nedsatt syn, nedsatt 
hörsel samt psykiska problem, när åren 1991 och 2009 jämförs. Däremot har det skett en 
ökning av andelen som har rörelsehinder, epilepsi samt medicinska problem. 
 

                                                 
23 Som riktlinje har förändring setts som att det finns en skillnad om förändringen är tio procent eller mer, 
även om vissa undantag kan förekomma. Jämförelser har inte varit möjliga kring alla frågor på grund av att 
frågorna förändrats. 
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Figur 24. Andelen som har tilläggshandikappen rörelsehinder, epilepsi samt medicinska problem 
åren 1991 och 2009. 

6.2 Stöd och service 
Andelen som har stöd i form av god man, förvaltare samt kontaktperson i boendet är 
relativt konstant när åren 1995 och 2009 jämförs. Däremot finns det en tendens till att 
andelen som har kontaktperson har ökat. 
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Figur 25. Andel som har god man, kontaktperson, förvaltare samt kontaktperson i boende år 1995 
och 2009. 
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6.3 Hälsa 
Omfattning av kontakt med sjukvården genom att besöka läkare, sjuksköterska eller vara 
inlagd på sjukhuset har inte förändrats mellan åren 1995 och 2009. Inte heller har andelen 
som har problem av psykisk karaktär ökat, vilket figur 26 visar. 
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Figur 26. Andelen som ofta känner sig trötta, har sömbesvär, återkommande huvudvärk, ont i 
magen samt känner oro, ängslan och ångest år 1995 och 2009. 

6.4 Arbete och sysselsättning 
Sysselsättningen domineras vid samtliga mättillfällen av arbete på dagcenter. Det går 
dock att urskilja en nedgång i arbete vid dagcenter år 1995. År 2009 har det sedan skett 
en uppgång, men andelen är inte lika hög som år 1991. En notering som kan göras är att 
detta har skett samtidigt som andelen pensionärer har ökat. Det finns två typer av 
pensionärer, ålderspensionärer och förtidspensionärer som inte arbetar. År 1991 var 4,5 
procent pensionärer och av dessa var 0,6 procent förtidspensionärer. År 2009 var 20,5 
procent pensionärer och av dessa var 12,9 procent förtidspensionärer. Det har därmed 
skett en ökning av andelen förtidspensionärer med 12,3 procent om man jämför år 1991 
med 2009.24 
 

                                                 
24 År 1995 ställdes frågan på ett annat sätt och en jämförelse kan inte göras. 
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Figur 27.Typ av sysselsättning angivet i procent år 1991, 1995 och 2009. 
 
Hur många timmar om dagen som de som besvarat enkäten arbetar har förändras mellan 
år 1991, 1995 och 2009. Förändringen som har skett innebär att det har skett en 
minskning i arbetstid. År 1991 arbetade hälften av respondenterna mellan sju och åtta 
timmar per dag. Andelen som arbetade mellan sju och åtta timmar per dag år 1995 var 
38,3 procent och andelen år 2009 var 17,6 procent. Det har alltså skett en stadig 
minskning mellan åren. På samma sätt har det skett en ökning av dem som arbetar mellan 
en och två timmar per dag. År 2009 arbetade 11,8 procent en till två timmar per dag, 
vilket kan jämföras med år 1991 då 1,2 procent arbetade en till två timmar per dag. 
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Figur 28.Antalet arbetstimmar per dag angivet i procent år 1991, 1995 och 2009. 
 
Inflytande över var man arbetar har däremot blivit större när åren 1995 och 2009 jämförs. 
Det är en mindre andel som inte alls har varit med och bestämt sin arbetsplats och istället 
en större andel som svarar att han/hon har fått vara med och bestämma. 
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Figur 29. Inflytande över att välja var man arbetar. 
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På en rad andra punkter har det inte skett någon förändring kring arbetet. Inflytande över 
typ av arbetsuppgifter har inte förändrats i någon större utsträckning. Inte heller andelen 
som har arbetskamrater som inte har något funktionshinder har förändrats, över 70 
procent har inte arbetskamrater utan funktionshinder visar undersökningarna från både år 
1995 och 2009. 

6.5 Ekonomi 
Jämförelser mellan åren 1995 och 2009 kring om man ofta eller någon gång har behövt 
avstå från att köpa kläder man behöver, gå på bio eller liknande eller åka på semester 
visar att det inte har skett några förändringar. 
 
Inte heller huruvida respondenterna själva bestämmer över sina pengar har förändrats 
nämnvärt. Runt 60 procent har något inflytande över dem år 1991, 1995 och 2009, 
antingen själv eller tillsammans med någon annan, till exempel god man. 

6.6 Boende 
Boendesituationen har förändrats sedan 1991. 1991 bodde 26 procent av respondenterna 
på vårdhem. Detta alternativ fanns inte med i enkäterna år 1995 och 2009, om det finns 
några som bor på vårdhem finns dessa inom kategorin annat under dessa år25. I stor 
utsträckning bor respondenterna istället i gruppbostad med egen lägenhet år 1995 och 
2009. En annan noterbar skillnad är att det har skett en minskning av boende i 
gruppbostad med egen lägenhet mellan åren 1995 och 2009. Detta har skett till förmån 
för boende i egen bostad samt boende hos föräldrar och anhöriga26. 
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25 Kategorin annat är så liten att man kan se att det skett en förändring. 
26 Kategorin annat år 2009 innefattar enbar eget boende med boendestöd, ett alternativ som inte fanns de 
andra åren mätningarna gjordes. En ökning kan därmed också finnas i boende med boendestöd. 



 88 

Figur 30.Typ av boende visat i procent år 1991, 1995 och 2009. 
 
Analyser var respondenterna bor visar att fler bor i en stad år 2009 jämfört med 1991. Det 
är även fler som bor i flerfamiljshus år 2009 jämfört med 1991. Dessa tendenser kan man 
se redan då åren 1991 och 1995 jämförs. 
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Figur 31. Boende i stad, tätort eller på landsbygd visat i procent år 1991, 1995 och 2009. 
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Figur 32. Boende i småhus eller villa visat i procent år 1991, 1995 och 2009. 
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När det gäller inflytande över boende så som vad och när man ska äta, de man bor 
tillsammans med och vilka som arbetar i boendet finns inga stora skillnader mellan åren 
1991, 1995 och 2009. 
 
På frågorna kring om respondenterna har egen nyckel, egna möbler, egen telefon, egen 
brevlåda, egen namnskylt, egen köksutrustning och egna sänkläder har det inte skett 
några större förändringar27. Däremot har det skett förändringar på frågor om 
respondenterna har egen tidning, och TV. I dessa fall har andelen som har egen tidning 
minskat och andelen som har egen TV ökat. 
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Figur 33. Har eller har inte egen tidning visat i procent år 1991, 1995 och 2009. 
 

                                                 
27 Det skedde kring vissa av dessa stora förändringar mellan år 1991 och 1995. Däremot har det inte skett 
några direkta förändringar när åren 1995 och 2009 jämförs. 
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Figur 34. Har eller har inte egen TV visat i procent år 1991, 1995 och 2009. 
 
På frågorna vem som lagar mat och städar har det inte skett några stora förändringar 
mellan åren 1995 och 2009. Däremot har det skett en förändring kring hur tvätten sköts. 
Respondenterna tvättade i högre utsträckning själva år 2009 jämfört med år 1991 och 
1995. 
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Figur 35. Vem som tvättar visat i procent år 1991, 1995 och 2009.28 

                                                 
28 År 1991 fanns inte alternativet ”jag och dem jag bor tillsammans med”. År 1995 svarade 0,6 procent att 
de både tvättar med dem de bor tillsammans med samt tillsammans med anhöriga. Dessa 0,6 procent finns 
inte med i redovisningen. 
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6.7 Fritid och kultur 
I 2009 års undersökning var de vanligaste29 fritidsaktiviteterna: 
 

• Promenader 
• Bilutflykter 
• Besöka restaurang/pizzeria/café 
• Läsa veckotidningar 
• Titta på TV 

 
Jämförs dessa med 1995 och 1991 är de ungefär samma aktiviteter som var vanligast då. 
Det som skiljer är att några aktiviteter har fallit bort 2009 (medan inga har tillkommit). 
Vanliga fritidsaktiviteter år 1995 och 1991 var även att delta i kurser och studiecirklar 
samt år 1995 att bada och dansa och år 1991 att ströva i skog och mark. 
 
Andelen som har varit på en semesterresa som varat en vecka eller mer det senaste året 
har minskat sedan 1990-talet. Vid undersökningarna år 1991 och 1995 hade över hälften 
gjort en sådan resa. År 2009 hade 25 procent gjort en sådan resa. 
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Figur 36. Andelen som gjort en semesterresa som varet en vecka eller längre det senaste året, år 
1991, 1995 och 2009. 

6.8 Resor och kommunikation 
Svaren på resor och kommunikation när det gäller kollektivtrafik har inte förändrats. 
Ungefär lika många åker med kollektivtrafik och det är ungefär samma fördelning på 
anledningar till varför respondenterna inte åker kollektivt, där den största anledningen är 

                                                 
29 De vanligaste fritidsaktiviteterna har definierats som dem som mer än hälften gör ofta eller ibland. 
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funktionshindret. Det har dock skett förändringar kring resandet när behovet av färdtjänst 
analyseras. Andelen som svarar att de inte behöver färdtjänst har minskat från 41,6 
procent år 1991 till 22,2 procent år 2009. 
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Figur 37. Behov av färdtjänst visat i procent år 1991 och 2009. 

6.9 Sociala kontakter 
Civilstånd har inte förändrats, en stor majoritet är ensamstående och har inga barn. I 
vilken omfattning respondenterna har kontakt med föräldrar eller andra anhöriga har inte 
heller det förändrats i någon större utsträckning. 
 
Det har inte skett några stora förändringar kring om de har en eller flera vänner bland 
dem man bor tillsammans med. I vilken omfattning man har vänner som man träffar har 
inte förändrats. Däremot kan man se en viss ökning av respondenter som svarar att de har 
en vän som den kan prata med vad som helst om. 
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Figur 38. Andel som har en nära vän som de kan prata med allt om, år 1995 och 2009. 
 
Analyseras kontakten med grannar åren 1991, 1995 och 2009 visar den att den har 
minskat. År 2009 svarar 78,5 procent att de inte har någon kontakt med någon granne, 
samma siffra år 1995 var 61,4 procent och år 1991 42,2 procent. 
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Figur 39. Kontakt med grannar visat i procent år 1991,1995 och 2009.30 

                                                 
30 Observera att svarsalternativet ”vet ej” inte fanns år 2009. 
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6.10 Samhällsdeltagande 
Andelen som är medlem i en förening har minskat. År 2009 var 51 procent inte 
medlemmar i någon förening. Detta kan jämföras med att 39,3 procent inte var 
medlemmar i någon förening år 1995 och 29,1 procent var inte medlem i någon förening 
år 1991.31 Den stora skillnaden är minskningen av personer som är medlemmar i en 
förening för funktionshindrade. 
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Figur 40. Andel som är medlemmar i en förening för funktionshindrade år 1991, 1995 och 2009. 
 
Det har inte skett några stora förändringar när det gäller röstdeltagande, huruvida man 
tittar på nyheter på tv eller läser dagstidningar. 

6.11 Trygghet och säkerhet 
Analyser av frågorna kring trygghet och säkerhet visar inga stora förändringar. Dessutom 
är flera frågor ställda på ett sätt som inte medger jämförelse. 

6.12 Sammanfattning 
En stor andel bedömer både år 1995 och 2009 att de i stort har det mycket bra eller 
ganska bra. En liten tendens till en förändring mot att bedöma sin situation mindre bra 
kan dock ses. 
 

                                                 
31 År 1991 och 1995 fanns svarsalternativet ”vet ej” på frågan om man är medlem i någon förening. Det 
gjorde det inte år 2009. Andelen som svarade vet ej 1991 var 2,7 procent och andelen år 1995 var 1,8 
procent. 
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Figur 41. Bedömning av den egna situationen visad i procent år 1995 och 2009. 
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7. Sammanfattning 
Högskolan i Halmstad har på uppdrag av Halmstad kommun genomfört en undersökning 
av levnadsvillkoren för barn, unga och vuxna som erhåller insatser enligt LSS 
personkrets 1 och 2 och/eller barn och unga som mottagna i särskolan. Studien har 
genomförts under hösten 2009. 
 
Undersökningen har varit en totaltundersökning och svarsfrekvensen för vuxna får anses 
tillfredsställande medan svarsfrekvensen på barn och ungdomsenkäten är låg. Den senare 
ligger dock på en högre nivå än motsvarande undersökningar under 2000-talet i Norge. 
Förklaringarna till den låga svarsfrekvensen kan vara flera, bland annat att föräldrar till 
barn och unga med funktionshinder upplever en viss ”enkättrötthet” samt att enkäten var 
omfattande. Sammantaget innebär detta att resultaten för barn och ungdomar får tolkas 
med viss försiktighet. 
 
I detta avslutande kapitel görs först en sammanfattning av de viktigaste 
levnadsvillkorsresultaten 2009 samt jämförelser med tidigare studier och i viss 
utsträckning med personer utan funktionshinder.  

7.1 Sammanfattning – Barn och unga 
Nedan redovisas de huvudsakliga resultaten avseende levnadsvillkor för barn och unga. 

Funktionshinder, hälsa och sjukvård 
Cirka en femtedel av barnen bedöms inte ha någon utvecklingsstörning. Över hälften 
bedöms ha en lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Cirka en femtedel bedöms ha en 
omfattande eller mycket omfattade utvecklingsstörning. Barnen bedöms ha en mindre 
omfattande utvecklingsstörning år 2009 jämfört med 1995 och 1991. 
 
Barnen besöker läkare och sjuksköterska i högre utsträckning år 2009 än 1995. Detta är 
en tillbakagång till situationen som rådde år 1991 då fler besökte läkare och 
sjuksköterska än vad som var fallet år 1995. Andelen som varit inlagd på sjukhus är 
däremot oförändrat. 
 
Det är relativt vanligt med tilläggshandikapp i form av nedsatt syn, nedsatt hörsel, 
rörelsehinder, epilepsi, psykiska komplikationer eller medicinska komplikationer. 
Däremot finns ingen skillnad i andelen som har tilläggshandikapp om man jämför med 
1991 och 1995. 
 
Andelen som har psykiska besvär, vilket mäts genom indikatorerna, trötthet, sömnbesvär, 
huvudvärk, ont i magen samt ängslan oro och ångest ligger mellan 20 och 30 procent på 
respektive indikator. Detta kan jämföras med SCB:s undersökning av barns 
psykosomatiska besvär från 2004/2005 vilken visar att 28 procent av barnen mellan 10 
och 17 år har huvudvärk minst en gång i veckan och 19 procent har ont i magen minst en 
gång i veckan (BR2007:04). 
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Det fanns mellan mätningarna år 1991 och 1995 en tendens till att fler barn hade den 
typen av besvär. Denna tendens har fortsatt och fler har upplevt trötthet, sömnbesvär, 
huvudvärk, ont i magen samt ängslan oro och ångest år 2009 jämfört med 1995. Detta är 
särskilt tydligt när det gäller två av indikatorerna, trötthet och huvudvärk, där det skett en 
markant ökning. 
 
Nästan häften av barnen motionerar en gång i veckan eller mer, vilket kan jämföras med 
att nästan hälften av barnen motionerade regelbundet år 1991 och 1995. 

Barnomsorg och utbildning 
Samtliga barn i förskoleåldern går i förskola i studien för 2009. Uppfattningen om hur 
förskolan fungerar har förändrats mellan åren 1995 och 2009, men i lite olika riktningar. 
Det är en lägre andel som anser att förskolan fungerar mycket bra, samtidigt som det är 
färre som anser att förskolan fungerar varken bra eller dåligt (vilket är det sämsta betyg 
som ges i samtliga tre undersökningar). Det skulle kunna sammanfattas som att det 
högsta betyget samt medelbetyget har minskat till förmån för en ökning av betyget som 
ligger däremellan. 
 
En tredjedel av barnen år 2009 går på fritids och en tredjedel är hemma hos föräldrarna. 
Den resterande tredjedelen består av barn som är hemma själva eller annat så som att de 
har personlig assistent eller bor på gruppbostad. Tillsyn av barn i skolåldern har 
förändrats i den bemärkelse att fler barn är hemma år 2009 än 1995, samtidigt har det 
skett en minskning av andelen barn som går på fritids. 
 
Av skolbarnen är 25 procent individuellt integrerade. Andelen skolbarn som är 
individuellt integrerade ökar om man jämför med andelen som var det år 1995, däremot 
ligger det på samma nivå som år 1991. 
 
Bland de barn som finns inom särskolans undervisningsformer, det vill säga 75 procent 
av barnen, går en stor majoritet på en skola där det även finns barn som inte är 
funktionshindrade. Över hälften av dessa har rast och äter lunch tillsammans med barn 
som inte är funktionshindrade och över en tredjedel har friluftsdagar och liknande 
tillsammans med barn som inte är funktionshindrade. 
 
En stor andel anser att barnens skolgång fungerar bra. Det finns dock en tendens till att de 
som är individuellt integrerade tycker att skolan fungerar mindre bra än de som går i 
särskolans undervisningsformer. Samtidigt finns även en tendens till att de som är 
individuellt integrerade tycker att skolan fungerar mindre bra år 2009 om man jämför 
med år 1991. Däremot finns en tendens till att de som finns inom särskolans 
undervisningsformer tycker att skolan fungerar bättre om man jämför år 2009 med 1991. 
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Avlastning och stöd 
Cirka 40 procent anser sig inte behöva någon avlastning. Andelen som inte behöver 
avlastning har ökat om åren 1995 och 2009 jämförs. 
 
Cirka en tredjedel använder sig av korttidshem och/eller avlösare, vilket har minskat om 
man jämför med år 1995. Däremot är andelen som använder sig av stödfamilj eller 
kontaktperson oförändrat. 
 
Strax över hälften anser att de har tillräckligt med avlastning. Detta är en minskning 
jämfört med 1995 och är på samma nivå som år 1991. 
 
Kommentarer kring avlastning handlar om att den är oflexibel och att det är svårt att göra 
något spontant på grund av det. Man önskar även mer avlastningstid. Detta visar även 
Tideman (2002) i sin studie. 

Ekonomi 
Lite mer än en tredjedel har en disponibel inkomst på mindre än 20 000 kronor i månaden 
och cirka två tredjedelar har en disponibel inkomst på mer än 20 000 kronor i månaden. 
 
Det är inte någon skillnad i andel som låtit bli att köpa kläder, gå på bio eller liknande 
eller åka på semester om de inte har råd när åren 1995 och 2009 jämförs. 

Boende 
En stor majoritet av alla barn bor hemma hos förälder/föräldrar, vilket de även gjorde år 
1991 och 1995. En liten del av barnen bor i familjhem, gruppbostad eller 
behandlingshem. Över hälften av barnen bor i en stad, vilket de även gjorde år 1995. 
Däremot har andelen barn som bor i flerfamiljshus ökat när man jämför med 
undersökningarna från 1990-talet. En tredjedel av barnen bodde i flerfamiljshus år 2009, 
år 1991 och 1995 bodde en fjärdedel av barnen i flerfamiljshus. Andelen barn som bor i 
flerfamiljshus år 2009 är något större än bland barn generellt där 29 procent i 
flerfamiljshus och 71 procent bor i småhus (friliggande, radhus eller kedjehus) (BR 
2007:04). 

Fritid och kultur 
De vanligaste fritidsaktiviteterna bland barnen år 2009 var: 

• Ströva i skog och mark 
• Promenader 
• Bilutflykter 
• Bada 
• Idrott eller motion inomhus 
• Idrott eller motion utomhus 
• Besöka restaurang/pizzeria/café 
• Titta på TV 
• Spela dataspel/tv-spel 
• Surfa på Internet 
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Detta liknar till viss del de vanligaste fritidaktiviteterna på 1990-talet, med undantag för 
att spela dataspel/tv-spel samt surfa på Internet, vilket inte fanns som alternativ i 
undersökningarna på 1990-talet. 
 
Hindren för att ha en aktiv fritid ökar om man jämför åren 1995 och 2005, där de hinder 
som ökar mest är avsaknaden av lämpliga aktiviteter, vilket även är det vanligaste hindret 
man ser. Även andra ekonomiska hinder, att man inte får tillräckligt med hjälp av 
personal samt att man inte har någon att göra saker med har ökat. 
 
Över 40 procent av barnen deltar i aktiviteter som anordnas av föreningar som vänder sig 
till alla och inte enbart funktionshindrade. Samtidigt utövar cirka en tredjedel av barnen 
aldrig fritidsaktiviteter tillsammans med andra barn som inte har något funktionshinder. 
Detta har inte förändrats om man jämför med 1990-talet. Det finns en skillnad mellan 
flickor och pojkar i undersökningen år 2009 när det gäller huruvida de utövar 
fritidsaktiviteter tillsammans med barn som inte har några funktionshinder, där flickor i 
större utsträckning än pojkar deltar i fritidsaktiviteter tillsammans med barn som inte har 
något funktionshinder. 
 
Det har skett en kraftig minskning av andelen barn som varit på läger som varat minst en 
vecka. År 2009 har 5,6 procent varit på minst ett veckolångt läger, vilket kan jämföras 
med nästan 30 procent år 1995. 
 
Andelen som varit på semester minst en vecka är 30 procent år 2009, en lika stor andel 
som 1995, men en mindre andel än 1991. 

Resor och kommunikation 
De flesta av barnen har mindre än en timmas restid till barnomsorg och skola. Hälften av 
barnen tar sig till barnomsorg och skola i särskild bil. 
 
En majoritet av barnen har tillgång till kollektivtrafik i närheten av sin bostad. Av dem 
utnyttjar en tredjedel kollektivtrafik. Den största anledningen till att barnen inte åker 
kollektivt är att deras funktionshinder hindrar dem. 
 
Nästan häften av barnen är inte i behov av färdtjänst och mer än tre fjärdedelar är inte i 
behov av riksfärdtjänst. Endast en liten andel anser att barnet behöver mer färdtjänst 
respektive riksfärdtjänst än de har idag. Jämför man färdtjänstbehovet med 
undersökningarna från 1990-talet finns det ett minskat behov där fler föräldrar anger att 
deras barn inte är i behov av färdtjänst. 

Familjesituation och sociala relationer 
En stor majoritet av barnen bor hos förälder/ar år 2009, vilket är oförändrat om man 
jämför med åren 1991 och 1995. En förändrig som inträffat mellan undersökningarna är 
att barn år 2009 i avsevärt större utsträckning har en familjesituation där en vuxen har det 
dagliga ansvaret för barnet. Över 30 procent av barnen bor tillsammans med en förälder 
år 2009. Detta är även en större andel än barn generellt. En undersökning från 2005 visar 
att 22 procent av barn mellan 0 och 17 år bor tillsammans med en förälder (BR 2007:04). 
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Övrig familjesituation, det vill säg andelen som har syskon, vilket en stor majoritet har 
samt antal syskon har inte förändrats. Andelen barn som har syskon år 2009 är 93,1 
procent och därmed är det 6,9 procent som inte har några syskon. Detta är en något lägre 
andel om man jämför SCB:s undersökning från 2005 där 19 procent av barnen är 
ensambarn (BR 2007:04).32. 
 
Inte heller har föräldrarnas yrkestillhörighet förändrats, där cirka hälften av både 
mammor och pappor klassificerar sig som arbetare eller liknande. 
 
En liten andel av barnen har stöd utanför familjen i form av god man, förvaltare eller 
kontaktperson. Andelen som har sådant stöd har inte förändrats om man jämför med 
undersökningarna från 1990-talet. 
 
Barnens vänskapsrelationer har ökat och det är färre barn som för det mesta är ensamma 
år 2009 om man jämför med 1991 och 1995. Samtidigt är det fortfarande över 40 procent 
av barnen som för det mesta är ensamma år 2009. Studien från 2009 visar även att det 
finns en skillnad i flickors och pojkars vänskapsrelationer, där pojkar är mer ensamma än 
flickor. 
 
När barnen känner sig ensamma vänder de sig i störst utsträckning till föräldrarna. 
Andelen barn som umgås med sina grannar har minskat stort mellan undersökningarna på 
1990-talet och undersökningen år 2009. Över 40 procent umgås inte med någon granne, 
vilket är en avsevärt större andel än 1995 och 1991. 

Trygghet och säkerhet 
Det är mer än en fjärdedel av barnen som blir mobbade ofta eller ibland år 2009 är. Barn 
blir mobbade i större utsträckning år 2009 än 1991 och 1995. Andelen som sällan eller 
aldrig blir mobbade har minskat. Samtidigt finns det en tendens till att andelen som ofta 
blir mobbade har ökat. 
 
13,3 procent av barnen har blivit utsatta för våld och hot. Våldet och hoten har de blivit 
utsatta för i skolan, i den egna bostaden, på restaurang, café eller dansställe, utomhus på 
fritiden, i bostadsområdet samt på korttidshemmet. 
 
De flesta har inte stannat hemma på kvällarna för att de är rädda för att gå ut, men sex 
procent har gjort det. 

Inflytande 
25 procent anser att de bestämmer helt själva över det stöd och den service som barnet får 
på grund av sitt handikapp samtidigt anser 16,7 procent att de inte har något inflytande 
över det. Andelen som anser att de har ett stort inflytande över har ökat om man jämför år 
2009 och 1995. 
 

                                                 
32 Observar att denna undersökning studerar hemmaboende syskon (BR 2007:04). 
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Det är fler som anser att de har tillräckligt med inflytande över barnomsorgen än som 
anser sig ha tillräckligt med inflytande över skolan, 41,7 respektive 35,7 procent. 
Däremot är det ungefär lika stor andel som i princip anser att de inte har något inflytande 
över skola respektive barnomsorg. 

Sammanfattning av levnadssituationen och framtid 
En majoritet av föräldrarna anser att barnet har det bra eller mycket bra. Jämförs 2009 års 
undersökning med undersökningen år 1995 visar det att andelen som anser att barnen har 
det mycket bra har ökat. 
 
När det gäller framtiden dominerar skola, relationer och förhoppningar om ett gott 
vuxenliv. 

7.2 Sammanfattning – Vuxna 
Nedan redovisas de huvudsakliga resultaten avseende levnadsvillkor för vuxna. 

Funktionshinder 
Över 10 procent av de vuxna respondenterna har ingen utvecklingsstörning. Över hälften 
bedöms ha en lindrig eller måttlig utvecklingsstörning och nästan 30 procent har en 
omfattande eller mycket omfattande utvecklingsstörning. I bedömningen av graden av 
utvecklingsstörning finns en skillnad mellan könen, där männen har en mer omfattande 
utvecklingsstörning än kvinnorna. Om man jämför med år 1995 finns en tendens till att 
fler är mycket gravt utvecklingsstörda år 2009 än 1995. 
 
Det är vanligt med tilläggshandikapp och mellan 21 och 54 procent har nedsatt syn, 
nedsatt hörsel rörelsehinder, epilepsi, medicinska problem respektive psykiska problem. 
Tre av dessa, rörelsehinder, epilepsi, medicinska problem, har ökat när man jämför med 
år 1991. 
På två punkter är det möjligt att jämföra med befolkningen i stort, när det gäller 
rörelsehinder och nedsatt hörsel. 6,7 procent av befolkningen mellan16 och 84 år har ett 
rörelsehinder (ULF 2004/2005, SCB:s statistikdatabaser), vilket kan jämföras med 44,2 
procent bland respondenterna i denna undersökning. Bland respondenterna i denna 
undersökning har 21 procent nedsatt hörsel, att jämföra med 13,8 procent av 
befolkningen mellan 16 och 84 år (ULF 2004/2005, SCB:s statistikdatabaser). Personerna 
i denna studie har alltså rörelsehinder och nedsatt hörsel i större utsträckning än 
befolkningen i stort. 

Hälsa och sjukvård 
60,5 respektive 68,3 procent svarar att de under de senaste tre månaderna har varit hos 
läkare respektive sjuksköterska på grund av sjukdom. 4,8 procent har under samma 
period varit inlagda på sjukhus. Detta har inte förändrats när man jämför med år 1995. 
Jämför man andelen som besökt läkare med befolkningen som helhet så besöker 
befolkningen som helhet läkare i mindre utsträckning. Andelen av befolkningen som 
besökt läkare på grund av sjukdom under de senaste tre månaderna är 38,5 procent (ULF 
2004/2005, SCB:s statistikdatabaser). 
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Indikatorerna på psykisk ohälsa, trötthet, sömnbesvär, återkommande huvudvärk, ont i 
magen samt oro, ängslan och ångest, har varken ökat eller minskat när man jämför med 
år 1995. De som flest har problem med är trötthet (39,5 procent) samt oro, ängslan och 
ångest (40,7 procent). Bland befolkningen som helhet har 24,4 procent besvär med 
sömnen (ULF 2004/2005, SCB:s statistikdatabaser), vilket är relativt likvärdigt med 
andelen i denna studie, där 29,3 procent har besvär med sömnen. 
 
Ungefär en tredjedel av de vuxna respondenterna motionerar en gång i veckan eller mer. 

Stöd och service 
En stor andel har god man (84 procent). Det är även en stor andel som har kontaktperson 
i boendet (76 procent). 45,7 procent har kontaktperson och en liten del (15,5 procent) har 
en förvaltare. Andelen som har stöd i form av god man, förvaltare samt kontaktperson i 
boendet är relativt konstant när åren 1995 och 2009 jämförs. Däremot finns det en 
tendens till att andelen som har kontaktperson har ökat. 
 
De vanligaste stödinsatserna är boende (gruppbostad) samt daglig verksamhet. Över 
hälften som svarat har stöd i form av boende respektive daglig verksamhet. 
Kontaktperson är även det en relativt vanlig insats, vilket en fjärdedel har. 11,8 procent 
har sökte en stödinsats med fått avslag. 
 
Strax över hälften deltar i möten som handikappomsorgspersonalen har kring 
respondenternas situation och framtid. De som inte deltar i sådana möten anger, i första 
hand, att de inte kan eller vill vara med som orsak till detta. 

Arbete och sysselsättning 
En stor andel arbetar på dagcenter, vilket är fallet vid samtliga mättillfällen. Det går dock 
att urskilja en nedgång i arbete vid dagcenter år 1995. År 2005 har det sedan skett en 
uppgång, men andelen är inte lika hög som år 1991. Samtidigt har andelen pensionärer 
ökat och då gäller de förtidspensionärer som inte arbetar. 
 
Det har skett en minskning i arbetstid när åren 1991, 1995 och 2009 jämförs. År 1991 
arbetade hälften av respondenterna mellan sju och åtta timmar per dag. Andelen som 
arbetade mellan sju och åtta timmar per dag år 2009 var 17,6 procent. Samtidigt har det 
skett en ökning av dem som arbetar mellan en och två timmar per dag. År 2009 arbetade 
11,8 procent en till två timmar per dag, vilket kan jämföras med år 1991 då 1,2 procent 
arbetade en till två timmar per dag. 
 
De vanligaste arbetsuppgifterna är enklare förpackningsarbete (20,8 procent) och 
hantverk (16,9 procent). 39 procent svara att de har andra arbetsuppgifter, vilket 
innefattar, sinnesträning och social träning, arbete med djur, arbete med tvätt och städ 
samt arbete som kan kategoriseras som hantverk. 
 
En liten andel, en fjärdedel, har arbetskamrater som inte har något funktionshinder. 
Denna situation har inte förändrats sedan 1995. 
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Andelen som varit med och bestämt var de ska arbeta och vad de ska arbeta med är över 
40 procent. Inflytande över var man arbetar har blivit större när åren 1995 och 2009 
jämförs. Det är en mindre andel som inte alls har varit med och bestämt sin arbetsplats 
och istället en större andel som svarar att han/hon har fått vara med och bestämma. 
Inflytande över typ av arbetsuppgifter har däremot inte förändrats i någon större 
utsträckning. 
 
En majoritet har ett arbete som de anser passar dem bra och ett arbete som de trivs med. 

Ekonomi 
Över hälften skulle kunna skaffa fram 20000 kronor på en vecka och en stor andel av 
dessa (78,6 procent) skulle göra det genom att ta ut pengarna från banken. 
 
28,9 procent har avstått från att köpa kläder på grund av att ekonomin inte tillåter det. 25 
procent har avstått från att gå på bio eller liknande och 31,5 procent har avstått från att 
åka på semester av samma anledning. Jämförelser mellan åren 1995 och 2009 kring om 
man ofta eller någon gång har behövt avstå från att köpa kläder man behöver, gå på bio 
eller liknande eller åka på semester visar att det inte har skett några förändringar. 
 
Inte heller huruvida respondenterna själv bestämmer över sina pengar har förändrats 
nämnvärt. Runt 60 procent har något inflytande över dem år 1991, 1995 och 2009, 
antingen själv eller tillsammans med någon annan, till exempel god man. 

Boende 
57,8 procent bor i gruppbostad eller servicebostad. 23,9 procent bor i egen lägenhet och 
5,6 procent i egen lägenhet med boendestöd. 12,7 procent bor hos anhöriga. En noterbar 
skillnad är att det har skett en minskning av boende i gruppbostad med egen lägenhet 
mellan åren 1995 och 2009. Detta har skett till förmån för boende i egen bostad samt 
boende hos föräldrar och anhöriga. 
 
Över hälften av dem som bor i gruppbostad svarar att det finns andra gruppbostäder i 
närheten eller en liten bit bort. 
 
Över hälften (66,4 procent) av dem som svarat på enkäten bor i en stad. De flesta, 69,8 
procent, bor i flerfamiljshus eller hyreshus, resterande 30,2 procent bor i småhus eller 
villa. Det är en mindre andel som bor i småhus än den totala befolkningen. En 
undersökning visar att andelen av befolkningen mellan 16 och 84 år som bor i småhus är 
57,2 procent och andelen som bor i flerfamiljshus är 42,6 procent (ULF 2004/2005, 
SCB:s statistikdatabaser). 
Över 80 procent har egna möbler, egen köksutrustning och egen sängkläder i sitt boende. 
Över 70 procent har egen nyckel, egen brevlåda samt namnskylt på dörren. Över 90 
procent har egen radio och TV. Däremot har ett mindre antal egen tidning (33,3 procent). 
57,5 procent har egen telefon och 47,8 procent har egen mobiltelefon. 40,5 procent har 
egen dator och av dessa har 67,9 procent Internetuppkoppling. På frågorna kring om 
respondenterna har egen nyckel, egna möbler, egen telefon, egen brevlåda, egen 
namnskylt, egen köksutrustning och egna sänkläder har det inte skett några större 
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förändringar33. Däremot har det skett förändringar på frågor om respondenterna har egen 
tidning, och TV. I dessa fall har andelen som har egen tidning minskat och andelen som 
har egen TV ökat. 
 
På frågorna vem som lagar mat och städar har det inte skett några stora förändringar 
mellan åren 1995 och 2009. Däremot har det skett en förändring kring hur tvätten sköts. 
Respondenterna tvättade i högre utsträckning själva år 2009 jämfört med år 1991 och 
1995. 
 
Över hälften av respondenterna har varit med och bestämt var de ska bo. Samtidigt har 
38,5 procent inte haft något inflytande över det. Mellan cirka 40 och 50 procent 
bestämmer själva över möbler, kläder, mat och mattider. Däremot är det en mindre andel 
som har inflytande över vem som arbetar där de bor och vilka de bor tillsammans med. 

Fritid och kultur 
I 2009 års undersökning var de vanligaste34 fritidsaktiviteterna: 
 

• Promenader 
• Bilutflykter 
• Besöka restaurang/pizzeria/café 
• Läsa veckotidningar 
• Titta på TV 

 
Jämförs dessa med 1995 och 1991 är de ungefär samma aktiviteter som var vanligast då. 
Det som skiljer är att några aktiviteter har fallit bort 2009 (medan inga har tillkommit). 
Vanliga fritidsaktiviteter år 1995 och 1991 var även att delta i kurser och studiecirklar 
samt år 1995 att bada och dansa och år 1991 att ströva i skog och mark. 
 
Över hälften deltar i aktiviteter som anordnas av föreningar som vänder sig till alla. 
Samtidigt svarar över hälften att de sällan eller aldrig utövar aktiviteter med personer som 
inte har något funktionshinder. 
 
År 2009 hade 25 procent gjort en semesterresa som varat minst en vecka det senaste året. 
Detta är en minskning sedan undersökningarna på 1990-talet. Det är även avsevärt färre 
än befolkningen i sin helhet, där 63,5 procent av befolkningen i åldern 16-84 år har under 
det senaste året gjort en semesterresa som varat minst en vecka (ULF 2004/2005, SCB:s 
statistikdatabaser). 
 
60 procent anser att de har en aktiv fritid. Det största hindret för en aktiv fritid är att det 
saknar passande aktiviteter. Även stöd från personal och någon att utöva aktiviteterna 
med ses av många som ett hinder. 

                                                 
33 Det skedde kring vissa av dessa stora förändringar mellan år 1991 och 1995. Däremot har det inte skett 
några direkta förändringar när åren 1995 och 2009 jämförs. 
34 De vanligaste fritidsaktiviteterna har definierats som dem som mer än hälften gör ofta eller ibland. 



 105 

Över hälften av respondenterna bestämmer själva över vad de ska göra på sin fritid. 17,5 
procent har inget inflytande över vad de gör på sin fritid. 

Resor och Kommunikation 
En stor andel av dem som har ett arbete har mindre än en timmes restid dit. De flesta har 
tillgång till kollektivtrafik och knappt hälften åker med kollektivtrafik. Bland dem som 
inte åker är den största anledningen till det att deras funktionshinder hindrar dem. Svaren 
på resor och kommunikation när det gäller kollektivtrafik har inte förändrats när man 
jämför med år 1995. Ungefär lika många åker med kollektivtrafik och det är ungefär 
samma fördelning på anledningar till varför respondenterna inte åker kollektivt, där den 
största anledningen är funktionshindret.  
 
Det har skett förändringar kring resandet när behovet av färdtjänst analyseras. Andelen 
som svarar att de inte behöver färdtjänst har minskat från 41,6 procent år 1991 till 22,2 
procent år 2009. Andelen som inte behöver riksfärdtjänst är större, nästan 79,7 procent. 

Familjesituation och sociala relationer 
De flesta respondenter är ensamstående utan barn, något som inte har förändrats sedan 
undersökningarna på 1990-talet. 4,2 procent är sambo, vilket är en betydligt lägre andel 
om man jämför med hela befolkningen. Där är andelen bland befolkningen i åldern 16-84 
år som inte är sammanboende 37,6 procent (ULF, SCB:s statistikdatabaser). 
 
13,3 procent bor med sina anhöriga. Över hälften av övriga har kontakt med sina 
anhöriga varje vecka. 
 
Nästan hälften har vänner i sitt boende, vilket är oförändrat sedan 1995. 28 procent har 
inga nära vänner och över hälften har inte någon nära vän som de kan prata med allt om. I 
vilken omfattning man har vänner som man träffar har inte förändrats. Däremot kan man 
se en viss ökning av respondenter som svarar att de har en vän som den kan prata med 
vad som helst om. Detta kan jämföras med befolkningen i stort, där 16,6 procent av 
befolkningen mellan 16 och 84 år inte har någon nära vän (ULF 2004/2005, SCB:s 
statistikdatabaser). 
 
Ungefär tre fjärdedelar umgås inte med någon av sina grannar, vilket är en ökning 
jämfört med år 1991 och 1995. 
 
Om personerna i undersökningen känner sig ensamma vänder de sig i första hand till 
föräldrar eller andra anhöriga samt personal. 
 
En femtedel har inget inflytande över vilka de vill besöka eller får besök av. 
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Samhällsdeltagande 
Andelen som är medlem i en förening har minskat. År 2009 var 51 procent inte 
medlemmar i någon förening. Detta kan jämföras med att 39,3 procent inte var 
medlemmar i någon förening år 1995 och 29,1 procent var inte medlem i någon förening 
år 1991.35 Den stora skillnaden är minskningen av personer som är medlemmar i en 
förening för funktionshindrade. 
 
Över hälften svarar att de inte röstade i senaste valet. 60 procent ser på nyheterna på Tv 
och 35 procent läser tidningen. Det har inte skett några stora förändringar när det gäller 
röstdeltagande, huruvida man tittar på nyheter på tv eller läser dagstidningar. 
 
Cirka hälften av respondenterna svarar att de inte skulle kunna överklaga ett 
myndighetsbeslut. 40 procent känner någon som kan hjälpa dem att överklaga ett 
myndighetsbeslut. 4 procent skulle kunna överklaga ett myndighetsbeslut. Detta kan 
jämföras med befolkningen mellan 16 och 84 år där 68,2 procent själv kan överklaga ett 
myndighetsbeslut (ULF 2004/2005, SCB:s statistikdatabaser). 

Trygghet och säkerhet 
Ungefär 15 procent eller 20 personer blir utsatta för mobbning ofta eller ibland. Nästan 
en fjärdedel är rädda för att bli utsatta för mobbning, främst på kvällen. 
 
5,7 procent har blivit utsatta för våld och 7,1 procent har blivit hotade så att de blivit 
rädda. Detta kan jämföras med den totala befolkningen där 3,7 procent av befolkningen 
mellan 16 och 84 år har blivit utsatt för våld under de senaste 12 månaderna och 6,9 
procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har blivit utsatt för hot eller våld under de 
senaste 12 månaderna (ULF 2004/2005, SCB:s statistikdatabaser). 
 
De flesta stannar inte hemma på kvällarna på grund av rädsla för våld och hot. 

Sammanfattning av levnadssituationen, inflytande oc h framtid 
En tredjedel bestämmer ofta själv över sitt eget liv. 23 procent bestämmer sällan eller 
aldrig över sitt eget liv. 
 
En stor andel bedömer både år 1995 och 200936 att de i stort har det mycket bra eller 
ganska bra. En liten tendens till en förändring mot att bedöma sin situation mindre bra 
kan dock ses. 
 
När det gäller framtidsönskemål dominerar frågor om arbete, inflytande och relationer. 
 

                                                 
35 År 1991 och 1995 fanns svarsalternativet ”vet ej” på frågan om man är medlem i någon förening. Det 
gjorde det inte år 2009. Andelen som svarade vet ej 1991 var 2,7 procent och andelen år 1995 var 1,8 
procent. 
36 Det finns ingen tillgänglig data från år 1991. 
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7.3 Avslutande reflektioner 
Studien bygger på enkätundersökningar till barn respektive vuxna med 
utvecklingsstörning, autism och personer med förvärvad hjärnskada i Halmstads 
kommun. Bland vuxna har svarsfrekvensen varit god medan den för barn och ungdomar 
(där föräldrarna ombads svara) är låg. Det senare gör att resultaten för barn och 
ungdomar får tolkas med försiktighet. Studiens tids och resursmässiga förutsättningar har 
inte medgett jämförelser med befolkningen i övrigt i den utsträckning som vore önskvärt. 
Med ytterligare tid och skulle även djupare analyser av förändringar av villkoren över tid 
kunnat göras samt olika faktorers, som etnicitet, genus och graden av 
utvecklingsstörning, betydelse belysas mer ingående. 
 
Ser man sammantaget till livsvillkoren för barn och vuxna med utvecklingsstörning, 
autism och förvärvade hjärnskador så är den övergripande bilden att det fortfarande finns 
mycket kvar att göra innan det uppnåtts normalisering i betydelse likvärdiga 
levnadsvillkor med befolkningen i övrigt (se även kapitel 1). De förhoppningar som fanns 
om stora förbättringar efter kommunaliseringen har inte infriats. Sett över tid har det skett 
en del förändringar. Några till det bättre, några till det sämre medan det på de flesta 
livsområden är status quo. De förändringar som skett är svåra att orsaksbestämma. Vad är 
effekter av satsningar/försämringar inom handikappområdet specifikt och vad är effekter 
av mer övergripande samhällsförändringar? Denna studie har inte haft tids- och 
resursmässiga förutsättningar att fördjupa den analysen. Av erfarenhet vet vi dock att 
handikapprelaterade reformer och insatser är starkt beroende av samhällsutvecklingen i 
stort och att det som sker inom större politikområden som utbildnings- eller socialpolitik 
ofta sätter spår även inom handikappomsorgen. 
 
Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är målet att 
skapa ett samhälle där människor med olika förutsättningar, förmågor och behov ska vara 
delaktiga på alla samhällets arenor. I arbetet för att förverkliga detta har kommunerna 
som ansvariga för utbildning och stödinsatser en mycket betydelsefull roll. För barn och 
vuxna med utvecklingsstörning eller autism är kvaliteten och kvantiteten på de insatser 
som kommunerna gör ofta mycket betydelsefulla. Funktionshindret medför inte sällan ett 
livslångt beroende av samhällsstöd vilket innebär att levnadsvillkor och livskvalitet 
påverkas mer än för andra människor av samhällets ambitioner när det gäller såväl 
generella som individuella stödinsatser. 
 
Förutom argument för att på bred front försöka förbättra levnadsvillkoren för barn och 
vuxna med utvecklingsstörning/autism finns det utifrån denna studie några angelägna 
områden för Halmstads kommun att utveckla. 

Barn 
• Indikatorerna på psykisk ohälsa har ökat sedan 1990-talet. 
• Det har skett en ökning av andelen som är individuellt integrerade i skolan. 

Samtidigt finns en tendens till att de som har barn som är individuellt integrerade 
inte anser att skolan fungerar lika bra som de som har barn som går i särskolans 
undervisningsformer. 
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• De som går i skolan inom särskolans undervisningsformer går i stor utsträckning 
på skolor som även barn utan funktionshinder går på. Däremot är det inte lika stor 
andel som är integrerade på skolan i form av gemensamma raster, luncher och 
friluftsdagar. 

• Det är fler som behöver avlastning och det är fler som önskar mer avlastning än 
de har idag om man jämför med 1990-talet. Avlastningen upplevs, liksom på 
1990-talet, som oflexibel. 

• Upplevelser av hinder för fritidsaktiviteter har ökat jämfört med år 1995. De 
hinder som ökar är främst att det inte finns lämpliga aktiviteter, men även andra 
hinder ökar. 

• Pojkar deltar i lägre utsträckning än flickor i aktiviteter tillsammans med andra 
barn som inte har något funktionshinder. 

• Det har skett en minskning i andelen barn som har varit på läger som varat minst 
en vecka. Detta har inte kompenserats med att barn i högre utsträckning gör 
semesterresor. 

• Andelen barn som har en familjesituation där en vuxen har det dagliga ansvaret 
för barnet har ökat sedan 1990-talet. 

• Det finns en positiv trend när det gäller vänskap och barnens vänskapsrelationer 
har ökat, men fortfarande är många av barnen ensamma. Pojkarna är mer 
ensamma än flickorna. 

• Kontakten med grannar har minskat. 
• Andelen som blir utsatta för mobbning har ökat sedan 1990-talet. 
• Andelen som känner att de har inflytande över stöd och service som barnet har på 

grund av sitt handikapp har ökat, men det finns fortfarande de som inte anser att 
de har något inflytande. 

Vuxna 
• Indikatorerna på psykisk ohälsa är konstant sedan 1990-talet, men det är 

fortfarande en stor andel som har sådana problem. 
• Strax över hälften deltar i planeringsmöten kring den egna situationen och 

framtiden. De som inte deltar anger i stor utsträckning att de inte kan eller vill 
som anledningar till detta. Nya former för deltagande skulle behöva utvecklas. 

• Arbetstiden har minskat sedan 1990-talet, vilket kan tolkas som problematiskt i 
den bemärkelsen att personer uppger att de vill arbeta mer samt att det inte 
överensstämmer med situationen för befolkningen som helhet. 

• Arbete och sysselsättning som ett sätt att skapa relationer med personer utan 
funktionshinder har inte ökat sedan 1990-talet. 

• Cirka en tredjedel har ekonomiskt relaterade problem. 
• Fler vuxna bor hos föräldrar eller andra anhöriga än år 1995. 
• Andelen som deltar i arrangerade fritidsaktiviteter har minskat. 
• Andelen som åker på semesterresor har minskat. 
• Det finns en problematik kring att många inte har vänner. 
• Andelen som umgås med grannar har minskat stort i jämförelse med 1990-talet. 
• Andelen som är medlemmar i föreningar har minskat, den största minskningen är 

andelen som är medlemmar i föreningar för funktionshindrade. 
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• Andelen som blivit utsatta för hot och våld ligger i nivå med övriga befolkningen. 
• Det finns en problematik när det gäller mobbning där personer blir utsatta för 

mobbning samt är rädda för att bli utsatta för mobbning. 
 
Denna studie bidrar med unika kunskaper om levnadsvillkoren för grupper som oftast är i 
stort beroende av samhällets stöd. Utvecklingen sedan kommunaliseringen 1991 visar på 
att det skett en del förbättringar på vissa livsområden medan andra är oförändrade och 
några visar på försämringar. Särskilt viktigt torde det vara att uppmärksamma frågor om 
inflytande, sociala relationer och skola/sysselsättning. Studien lyfter även fram behov av 
fördjupade kunskaper på flera områden som till exempel varför pojkar i så mycket större 
utsträckning än flickor erhåller samhällets insatser, varför kvinnor och mäns fritidsvanor 
och sociala relationer skiljer sig åt och om hur levnadsvillkoren för både barn och vuxna 
förändras över tid och i relation till befolkningen i stort. 



 110 

Referenser 
Allardt, E. (1975). Att ha, att älska, att vara - Om välfärd i Norden. Lund: Argos förlag. 
 
BR 2007:04. Upp till 18 år – fakta om barn och ungdom. Barnombudsmannen, Statistiska 
centralbyrån. 
 
Erikson, R. (1990). Den svenska levnadsnivåforskningen. Stockholm: Institutet för social 
forskning. 
 
Johansson, S. (1970). Om levnadsnivåundersökningen. Stockholm: Allmänna förlaget. 
 
Johansson, S. (1979). Mot en teori för social rapportering. Stockholm: Institutet för 
social forskning. 
 
Marshall, T H. (1964). Class, citizenship and social development. New York: Dobleday. 
 
Nirje, B. (1992). The normalization principle papers. Uppsala: Centre for handicap 
research, Uppsala university. 
 
Sandvin, J. (1992). Fra normalisering til sosial integrasjon. I J, Sandvin (red). Mot 
normalt? Omsorgsideologier i forandring. Oslo: Kommuneforlaget. 
 
Sen, A. (1989). Rättigheter och förmågor. I Idéer om rättvisa. Volym 1 i Tidens Idéserie. 
Stockholm: Tidens förlag. 
 
Sen, A. (1992). Inequality Reexamined. Cambridge, Mass. Harvard: University Press. 
 
Tideman, M. (2000). Normalisering och kategorisering. Om handikappideologi och 
välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Stockholm: 
Johansson & Skyttemo förlag. 
 
Titmuss, R. (1962). Income Distribution and social change. London: Allen & Unwin. 
 
ULF. (Undersökning av levnadsförhållanden). SCB:s statistikdatabaser, 2010. 
 
Walzer, M. (1989). Trygghet och välfärd. I Idéer om rättvisa. Volym 1 i Tidens Idéserie. 
Stockholm: Tidens förlag. 



 111 

Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

Kartläggning av levnadssituationen 
 
Kommunfullmäktige i Halmstad kommun har beslutat om att det ska genomföras en 
studie för att öka kunskapen om levnadsvillkor för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning/autism. Uppdraget att genomföra studien har getts till Högskolan i 
Halmstad. Den enkät du håller i just nu är den viktigaste delen av studien. Därför ber vi 
Dig, som förälder eller annan närstående, att besvara detta frågeformulär. 
 
De uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt. Inga enskilda personers 
förhållanden kommer att identifieras. Det är frivilligt att lämna uppgifter och Ni har 
möjlighet att avstå. 
 
Det ifyllda formuläret skickar Ni i bifogat frankerat och adresserat svarskuvert till 
Högskolan i Halmstad. Här avskiljs enkätens identifikationsnummer från den besvarade 
enkäten. Numret används endast för att inte skicka påminnelser till de som har svarat. 
 
Svaren sammanställs därefter. Sammanställningen av svaren beräknas vara klar i januari 
2010. 
 
Vi hoppas att Ni vill bidra till ökad kunskap om barnens/ungdomarnas förhållanden 
genom att besvara frågeformuläret. 
 
Har Ni frågor, ring eller mejla gärna! 
 
Helena Eriksson: e-post: helena.eriksson@hh.se telefon: 035-16 73 60 
Magnus Tideman e-post: magnus.tideman@hh.se telefon: 035-16 71 81 
 
Tack för Er medverka! 
 
____________________________   ____________________________ 

Magnus Tideman      Helena Eriksson 
     Professor i Handikappvetenskap        Projektsekreterare 
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När du fyller i frågeformuläret 
 
Hur många svarsalternativ kan man välja? 
I varje fråga ska endast ett svarsalternativ kryssas för. Det står tydligt när flera 
svarsalternativ kan kryssas för. 
 
 
Om du är osäker på svaret 
Om du inte är säker på svaret på en fråga så samråd gärna med t.ex. personal. Hoppa över 
de frågor Du inte, trots samråd, kan svara på. 
 
 
Om något är oklart 
Ring eller skriv om något är oklart, svårt att förstå osv. Namn, e-postadress och 
postadress finns på förstasidan. 
 
 
Fyll i och skicka in frågeformuläret så fort som möjligt! 
 
 
Än en gång, tack för hjälpen! 
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Om Du inte vill svara 
 
1.  Vill ej svara 
 
Anledningen till att formuläret inte fylls i är ____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Även om frågeformuläret inte fylls i är vi tacksamma om du vill skicka tillbaks det i det 
bifogat svarskuvert (så slipper Du få påminnelser). 
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Bakgrundsuppgifter 
 
2. Barnet är fött år ________ 
 
3. Barnet är en: 
 

1.  Flicka 
2.  Pojke 

 
4. Är barnet eller någon av barnets föräldrar födda utanför Sverige? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
5. Vem har besvarat frågorna? 
 

1.  Mamma 
2.  Pappa 
3.  Mamma och pappa tillsammans 
4.  Familjehemsförälder/föräldrar 
5.  Personal, yrke __________________________________________________ 
6.  Barnet själv 
7.  Annan ________________________________________________________ 

 
6. Har frågorna besvarats i samarbete med barnet? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
7. Kryssa för de alternativ som stämmer överens med barnets situation. (Flera alternativ 
kan kryssas i.) 
 

1.  Barnet har haft LSS-insatser på grund av funktionsnedsättning sedan hon/han 
var ____ år 

2.  Barnet har ej LSS-insatser 
3.  Barnet har varit inskriven i särskolan sedan hon/han var ____ år 
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Funktionshinder 
 
8. Vilket eller vilka funktionshinder har barnet? (Flera alternativ kan kryssas i.) 
 

1.  Utvecklingsstörning 
2.  Autism eller autismliknande tillstånd 
3.  Vuxenhjärnskada 

 
9. Hur omfattande tycker Du att barnets utvecklingsstörning är? 
 

1.  Barnet har ingen utvecklingsstörning 
2.  Barnet har en lindrig utvecklingsstörning 
3.  Barnet har en måttlig utvecklingsstörning 
4.  Barnet har en omfattande utvecklingsstörning 
5.  Barnet har en mycket omfattande utvecklingsstörning 

 
10. Har barnet något annat funktionshinder? 
       Ja  Nej 

a) Nedsatt syn?        
b) Nedsatt hörsel?       
c) Rörelsehinder?       
d) Epilepsi?        
e) Psykiska komplikationer?      
f) Medicinska komplikationer?      
g) Andra komplikationer?      

 
Skriv här vilka medicinska, psykiska eller andra komplikationer barnet har ___________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
11. Vilket av nedanstående alternativ passar bäst in på barnet (i förhållande till vad som 
är ”normalt” för barnets ålder)? 
 

1.  Barnet klarar sig helt själv 
2.  Barnet klarar sig vanligtvis helt själv, men kan ibland behöva lite hjälp om det 

händer något speciellt 
3.  Barnet klarar mig för det mesta själv, men behöver hjälp när hon/han ska göra 

saker som hon/han inte gjort förut 
4.  Barnet behöver lite hjälp varje dag 
5.  Barnet behöver mycket hjälp varje dag 
6.  Barnet behöver hjälp i princip dygnet runt 
7.  Barnet är för litet för att detta ska kunna bedömas 
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Hälsa 
 
12. Har barnet, under de senaste 3 månaderna besökt läkare? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
13. Har barnet under de senaste 3 månaderna besökt sjuksköterska? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
14. Har barnet, under de senaste 3 månaderna varit inlagt på sjukhus? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
15. När var barnet senast hos tandläkaren/tandhygienisten? 
 

1.  För mindre än 3 månader sedan 
2.  För 3 månader till 1 år sedan 
3.  För 1 till 2 år sedan 
4.  För 2 till 5 år sedan 
5.  För 5 år sedan eller mer 
6.  Har aldrig varit hos tandläkaren 

 
16. Tar barnet receptbelagd (smärtstillande, sömngivande, nervlugnande) medicin 
regelbundet? (OBS! Räkna inte med medicin mot epilepsi) 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
17. Hur mycket motionerar barnet på sin fritid?  
 

1.  Motionerar praktiskt taget inte alls 
2.  Motionerar lite då och då (t.ex. kortare promenader) 
3.  Motionerar regelbundet ungefär 1 gång i veckan 
4.  Motionerar regelbundet minst 2 gånger i veckan 
5.  Motionerar regelbundet mer än 2 gånger i veckan 
6.  Barnet är för litet för att motionera 
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18. Den senaste 2 veckors perioden har barnet: 
Ja  Nej 

a) ofta känt trötthet       
b) haft sömnbesvär       
c) haft huvudvärk       
d) haft ont i magen       
e) känt ängslan, oro eller ångest      

 



 118 

Barnomsorg – förskolebarn 
 
Besvaras av de som har barn upp till skolåldern. 
 
19. Hur är barnomsorgen för barnet ordnad? 
 

1.  Barnet är hemma hos förälder 
2.  Barnet är hos anhörig/släkting 
3.  Barnet är på kommunal förskola 
4.  Barnet är på kooperativ/privat förskola 
5.  Barnet är hos kommunal dagmamma 
6.  Barnet är hos privat dagmamma 
7.  Annat__________________________________________________________ 
8.  Har ingen barnomsorg, men skulle behöva 

 
20. Hur tycker Du att barnomsorgen fungerar för Ditt barn? 
 

1.  Mycket bra 
2.  Ganska bra 
3.  Varken bra eller dåligt 
4.  Dålig 
5.  Mycket dåligt 
6.  Kan ej bedöma 

 
Ev. kommentar ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Utbildning – Skolgång 
 
Besvaras av de som har barn som går i skolan. 
 
21. Vilken utbildning har barnet genomgått eller genomgår för närvarande? 
 

1.  Grundskola 
2.  Grundsärskola 
3.  Träningsskola 
4.  Specialklass 
5.  Yrkesutbildning 
6.  Yrkesträning 
7.  Verksamhetsträning 
8.  Gymnasieutbildning, linje/program __________________________________ 

 
22. a) Är barnet individuellt integrerat (dvs. inskriven i särskolan med får sin 
undervisning i vanlig grundskola/gymnasieskola)? 
 

1.  Ja 
2.  Nej (fortsätt med fråga 23) 

 
b) Om barnet är individuellt integrerat hur tycker Ni att det fungerar? 
 

1.  Mycket bra 
2.  Ganska bra 
3.  Varken bra eller dåligt 
4.  Dåligt 
5.  Mycket dåligt 
6.  Kan ej bedöma 

 
Ev. kommentar ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Frågorna 23-27 besvaras av de som har barn som går i någon av särskolans 
undervisningsformer (dvs. inte är individuellt integrerade). 
 
23. Finns särskoleklass på samma skola som klasser för icke-funktionshindrade? 
 

1.  Ja (fortsätt med fråga 24) 
2.  Nej (fortsätt med fråga 27) 
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24. Har särskolans elever rast samtidigt som övriga skolbarn? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 
3.  Vet ej 

 
25. Äter särskolans elever lunch samtidigt som övriga elever? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 
3.  Vet ej 

 
26. Har särskolan teater, friluftsdagar och liknade tillsammans med övriga skolan? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 
3.  Vet ej 

 
27. Hur tycker du att skolgången fungerar för ditt barn? 
 

1.  Mycket bra 
2.  Ganska bra 
3.  Varken bra eller dåligt 
4.  Dåligt 
5.  Mycket dåligt 
6.  Kan ej bedöma 

 
Ev. kommentar ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
28. Hur trivs ditt barn i skolan? 
 

1.  Mycket bra 
2.  Ganska bra 
3.  Varken bra eller dåligt 
4.  Dåligt 
5.  Mycket dåligt 
6.  Kan ej bedöma 

 
Ev. kommentar ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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29. Hur är tillsynen ordnad före och efter skoltid? 
 

1.  Barnet är hemma hos förälder 
2.  Barnet är hemma själv 
3.  Barnet är hos anhörig/släkting 
4.  Barnet är på kommunalt fritidshem 
5.  Barnet är på kooperativt/privat fritidshem 
6.  Barnet är hos kommunal dagmamma 
7.  Barnet är hos privat dagmamma 
8.  Barnet är på särskilt fritids för särskoleelever 
9.  Annat__________________________________________________________ 
10.  Har ingen tillsyn, men skulle behöva 
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Avlastning 
 
Besvaras oavsett barnets ålder. 
 
30. Har Ni avlastning i någon form beroende på barnets funktionshinder? Hur är 
avlastningen i så fall ordnad? (Flera alternativ kan kryssas i.) 
 

1.  Har ingen avlastning och behöver ingen 
2.  Har ingen avlastning men skulle behöva 
3.  Har avlastning, använder korttidshem 
4.  Har avlastning, använder avlösarservice 
5.  Har avlastning i form av stödfamilj/kontaktperson 
6.  Har avlastning genom hjälp av anhöriga, släktingar, vänner etcetera 

 
31. Tycker Ni att Ni får tillräckligt mycket avlastning? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
Ev. kommentar ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Ekonomi 
 
32. Ungefär hur mycket pengar har familjen att röra sig med en genomsnittlig månad? 
Lägg ihop alla inkomster: lön, pensioner, bidrag etcetera samt dra av skatten = disponibel 
inkomst. 
 
Disponibel inkomst en genomsnittlig månad: 
 

1.  Mindre än 10 000 
2.  10 000 – 15 000 
3.  15 000 – 20 000 
4.  20 000 – 25 000 
5.  25 000 – 30 000 
6.  Över 30 000 

 
33. Om familjen plötsligt skulle hamna i en situation, där Ni på en vecka måste skaffa 
fram 20 000 kronor, skulle Ni klara det? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
34. Om Ni kryssat för ja i förra frågan, på vilket sätt skulle Ni skaffa fram pengarna? 
 

1.  Ta ut pengar på banken 
2.  Låna av släktingar eller vänner 
3.  Låna i bank eller liknande 
4.  Annat sätt, nämligen _____________________________________________ 

 
35. Har familjen låtit bli att göra något av följande under det senaste året på grund av 
dålig ekonomi? 
       Ofta  Någon gång Aldrig 

a) Köpa kläder som Ni behöver        
b) Gå på bio, idrott eller liknande       
c) Åka på semester         
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Boende 
 
36. Var bor barnet? 
 

1.  Hos föräldrarna/förälder 
2.  I familjehem 
3.  På elevhem 
4.  I gruppbostad 
5.  I gruppbostad med egen lägenhet 
6.  Annat _________________________________________________________ 

 
37. Bor barnet/familjen i småhus eller flerfamiljsfastighet? 
 

1.  Småhus 
2.  Flerfamiljsfastighet 

 
38. Bor barnet i en stad, mindre samhälle eller på landet? 
 

1.  Stad 
2.  Mindre samhälle 
3.  På landet 
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Fritid – Kultur 
 
39. Brukar barnet göra någon av nedanstående aktiviteter och i så fall hur ofta? Om 
barnet inte utövar en aktivitet men skulle vilja göra det kryssa i rutan längst till höger. 
 
Ofta = en eller flera gånger i veckan 
Ibland = en eller flera gånger i månaden 
Sällan = en eller flera gånger om året 
 
      Ofta Ibland Sällan Aldrig  Skulle vilja göra/ 
              göra mer av 
a) Trädgårdsarbete                  
b) Ströva i skog och mark                 
c) Promenader                   
d) Bilutflykter                   
e) Segla/båtutflykter                  
f) Fritidsfiske                   
g) Bada                   
h) Idrott/motion inomhus                 
i) Idrott/motion utomhus                 
j) Besöka idrottstävlingar t.ex. fotboll               
k) Besöka restauranger, pizzerior, café               
l) Besöka utställningar/museum                
m) Biobesök                   
n) Besöka musik/teaterföreställningar               
o) Spela teater                   
p) Måla                   
q) Själv spela musik                  
r) Läsa veckotidningar                 
s) Läsa böcker                   
t) Titta på TV                   
u) Vara med på kurser/studiecirklar                
v) Gå till kyrkan                  
x) Hobbyverksamhet                  
     t.ex. snickeri/handarbete                 
y) Spela bingo                   
z) Dansa                   
å) Spela dataspel/tv-spel                 
ä) Surfa på Internet                  
ö) Annat _________________________               
 
40. Ordnar föreningar som vänder sig till alla någon/några av de aktiviteter som barnet 
deltar i? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 
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41. Har barnet varit på läger under det senaste året? (Du kan kryssa i flera rutor.) 
 

1.  Ja, läger som varit 1 vecka eller längre 
2.  Ja, läger som varit kortare än en vecka 
3.  Nej 

 
42. Har barnet gjort någon semesterresa under det senaste året? (Du kan kryssa i flera 
rutor.) 
 

1.  Ja, resa/resor som varit 1 vecka eller längre 
2.  Ja, resa/resor som varit kortare än en vecka 
3.  Nej 

 
43. Hur ofta gör barnet fritidsaktiviteter tillsammans med barn som inte har något 
funktionshinder? 
 

1.  Alltid 
2.  Oftast 
3.  Sällan 
4.  Aldrig 

 
44. Anser Du att barnet har en aktiv fritid? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
45. Om Du svarat nej på ovanstående fråga, vad hindrar barnet från att ha en mer aktiv 
fritid? (Du kan kryssa i flera rutor.) 
 

1.  Det saknas lämpliga fritidsaktiviteter 
2.  Har ingen att göra saker med 
3.  Har för lite hjälp av personal 
4.  Saknar pengar 
5.  Det är svårt att ta sig till och från olika aktiviteter 
6.  Är inte intresserad av att göra mer än nu på sin fritid 
7.  Annat _________________________________________________________ 
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Kommunikationer – transporter 
46. Har barnet mer än 1 timmas restid till och från barnomsorg/skola? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
47. a) Finns kollektivtrafik (t.ex. buss) i närheten av bostaden? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
b) Om det finns kollektivtrafik i närheten av bostaden, använder barnet kollektivtrafiken? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
c) Om barnet inte använder kollektivtrafiken, vad beror det på? 
 

1.  Funktionshindret hindrar 
2.  För liten för att åka 
3.  Kollektivtrafiken går ej på tider som passar 
4.  Annat _________________________________________________________ 

 
48. Hur sker transporten till och från barnomsorg/skola? 
 

1.  Särskild buss 
2.  Särskild bil 
3.  Vanlig skolbuss 
4.  Kollektivtrafik 
5.  Familjen skjutsar 
6.  Promenad, cykel etcetera 

 
49. Behöver barnet färdtjänst? 
 

1.  Nej, barnet behöver inte färdtjänst 
2.  Nej, barnet har inte färdtjänst, men skulle behöva 
3.  Ja, barnet har färdtjänst, men behöver mer 
4.  Ja, barnet har tillräckligt med färdtjänst 

 
50. Behöver barnet riksfärdtjänst? 
 

1.  Nej, barnet behöver inte riksfärdtjänst 
2.  Nej, barnet har inte riksfärdtjänst, men skulle behöva 
3.  Ja, barnet har riksfärdtjänst, men behöver mer 
4.  Ja, barnet har tillräckligt med riksfärdtjänst 
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Sociala kontakter 
 
51. Hur många vuxna finns i barnets hem med ansvar för fostran och vård? 
 

1.  Två vuxna har tillsammans det dagliga föräldraansvaret 
2.  En vuxen har ensam det dagliga föräldraansvaret 
3.  Annan föräldrasituation 

 
52. Vilket yrkeskategori tillhör barnets mamma? 
 

1.  Egen företagare, högre tjänsteman 
2.  Tjänsteman eller liknande 
3.  Arbetare eller liknande 
4.  Pensionär, långtidssjukskriven eller liknande 
5.  Annat__________________________________________________________ 

 
53. Vilken yrkeskategori tillhör barnets pappa? 
 

1.  Egen företagare, högre tjänsteman 
2.  Tjänsteman eller liknande 
3.  Arbetare eller liknande 
4.  Pensionär, långtidssjukskriven eller liknande 
5.  Annat__________________________________________________________ 

 
54. Har barnet syskon? 
 

1.  Ja, antal _______, Vilken plats i syskonskaran har barnet? Nr _______ 
2. Nej 

 
55. Har barnet: (Flera kryss är möjliga.) 
 

1.  God man 
2.  Kontaktperson 
3.  Förvaltare 
4.  Inget av ovan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 

56. Om barnet bor på elevhem eller i familjehem, hur ofta har hon/han kontakt med 
anhöriga? 
 

1.  Flera gånger i veckan 
2.  Någon gång i veckan 
3.  Någon gång i månaden 
4.  Någon gång i kvartalet 
5.  Någon gång per år 
6.  Mer sällan eller aldrig 
7.  Saknar anhöriga 

 
57. Har barnet några vänner som hon/han brukar vara tillsammans med? 
 

1.  Har några vänner som hon/han träffar ganska ofta 
2.  Har några vänner som hon/han träffar ibland 
3.  Är för det mesta ensam 

 
58. Hur många grannar känner barnet/familjen så bra att de besöker varandra då och då? 
 

1.  Ingen 
2.  1 granne/grannfamilj 
3.  2 grannar/grannfamiljer 
4.  3-4 grannar/grannfamiljer 
5.  Fler än 4 grannar/grannfamiljer 
6.  Vet ej 

 
59. Till vem vänder sig barnet i första hand när hon/han känner sig ensam? 
 

1.  Föräldrar 
2.  Syskon 
3.  Medboende 
4.  Vänner 
5.  Grannar 
6.  Personal 
7.  Ingen 
8.  Ingen, men visar missnöje 
9.  Vet ej 
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Inflytande 
60. Kan Ni som föräldrar bestämma över det stöd och den service som barnet och Ni 
behöver beroende på barnets funktionshinder? Markera på skalan i vilken utsträckning Ni 
kan bestämma. 1 betyder inte alls och 5 betyder att Ni bestämmer helt själva. 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
Eventuell kommentar ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
61. Har Ni som föräldrar inflytande över Ert barns skolgång i den utsträckning Ni 
önskar? 
 

1.  Ja, fullt tillräckligt 
2.  I viss utsträckning 
3.  I princip inget inflytande 
4.  Ej aktuellt, barnet går inte i skolan 

 
Eventuell kommentar ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
62. Har Ni som föräldrar inflytande över Ert barns barnomsorg (förskola, fritids och 
liknande) i den utsträckning Ni önskar? 
 

1.  Ja, fullt tillräckligt 
2.  I viss utsträckning 
3.  I princip inget inflytande 
4.  Ej aktuellt, barnet har ingen barnomsorg 

 
Eventuell kommentar ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Trygghet – Säkerhet 
 
63. Det är tyvärr relativt vanligt att barn blir mobbade. Händer det ditt barn? 
 

1.  Ofta 
2.  Ibland 
3.  Sällan 
4.  Aldrig 
5.  Vet ej 

 
64. Har barnet varit utsatt för våld/hot senaste året? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 
3.  Vet ej 

 
65. Om barnet varit utsatt för våld, var inträffade det? (Flera alternativ kan kryssas i.) 
 

1.  I skolan/förskolan eller liknande 
2.  I barnets bostad 
3.  I någon annans bostad 
4.  På tåg, buss eller station 
5.  På restaurang, café, dansställe eller liknande 
6.  På gatan, torg eller annan allmän plats 
7.  Annat, plats_________________ 

 
66. Har barnet avstått från att t.ex. gå ut på kvällen på grund av rädsla för våld eller hot 
om våld? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 
3.  Vet ej 

 
67. Är barnet ofta rädd för att bli utsatt för mobbning eller dylikt? (Flera alternativ kan 
kryssas i.) 
 

1.  Ja, i skolan 
2.  Ja, på fritiden 
3.  Nej 
4.  Vet ej 
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Sammanfattning 
68. Vi har nu frågat många olika saker. Om Ni försöker sammanfatta barnets 
situation/förhållanden i stort, hur tycker Ni att hon/han har det? 
 

1.  Barnet har det mycket bra 
2.  Barnet har det ganska bra 
3.  Barnet har det varken bra eller dåligt 
4.  Barnet har det ganska dåligt 
5.  Barnet har det mycket dåligt 

 
Eventuell kommentar ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Framtiden 
 
69. Om Du skulle få bestämma vad som borde göras för barnet det de närmaste 5 åren, 
vad är då det viktigaste? Kryssa för det som är viktigast och skriv hur Du vill ha det. 
 

 Barnomsorg, nämligen __________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Skola, nämligen ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Hälsa, nämligen _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Fritid, nämligen _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Kamrater, relationer, nämligen ____________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Stöd och service, nämligen _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Övrigt, nämligen _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Frågor om hur Du lever och hur Du har det 
Politiker i Halmstad vill veta mer om hur personer med funktionshinder har det. Frågorna 
i den här enkäten handlar om Ditt liv nu. Frågorna handlar t.ex. om: vad Du arbetar med, 
hur Du bor, vad Du brukar göra på Din fritid och mycket annat. 
 
Det är många frågor att svara på. En del kan vara lite svåra, men vi hoppas att Du 
försöker svara ändå. Om Du och alla andra som får frågorna svarar får de som bestämmer 
reda på det och vad de kan göra för att det ska bli bättre i framtiden. 
 
Ingen kommer att kunna se vad just Du har svarat. Det nummer som finns på Din enkät 
tas bort direkt när vi får dina svar, det används bara för att de som har svarat inte ska få 
en påminnelse. 
 
På nästa sida står det lite om vad Du ska tänka på när Du svarar på frågorna. När Du har 
svarat på frågorna lägger Du dem i det kuvert som följer med (Du behöver inte sätta på 
frimärke!). Skicka sedan tillbaka det (adressen står redan på kuvertet). 
 
Det är viktigt att så många som möjligt svarar, också Du! Om Du inte vill svara på 
frågorna ber vi Dig skicka tillbaka enkäten ändå. Skriv gärna varför Du inte vill svara. 
 
Vi som arbetar med enkäten är Magnus Tideman och Helena Eriksson och vi arbetar på 
Högskolan i Halmstad. Vi räknar ihop alla svar. Sedan skriver vi en bok om hur alla har 
svarat på de olika frågorna. Den boken ska vara klar om ungefär 6 månader. 
 
Svara så fort Du kan! Om det är något Du vill fråga så får Du gärna mejla eller ringa till 
någon av oss. 
 
Helena Eriksson: e-post: helena.eriksson@hh.se telefon: 035-16 73 60 
Magnus Tideman e-post: magnus.tideman@hh.se telefon: 035-16 71 81 
 
 
Tack för hjälpen! 
 
____________________________   ____________________________ 

Magnus Tideman      Helena Eriksson 
     Professor i Handikappvetenskap        Projektsekreterare 



 135 

Att tänka på när Du svarar 
 
Bara ett svar på varje fråga 
Det finns flera olika svar på varje fråga. Du ska välja ett svar på varje fråga. Kryssa i den 
rutan som passar bäst in på dig. 
 
På några frågor står det att man kan kryssa för flera olika svar. Då kan Du välja så många 
som passar Dig. 
 
 
Om det är svårt att svara själv 
Be gärna någon Du känner om hjälp om Du tycker det är svårt att förstå frågorna eller att 
fylla i svaren. 
 
Om Du inte är säker på svaret på en fråga, så prata med någon Du känner väl och litar på. 
Då kan Ni svara tillsammans. Om det är en fråga som Du inte kan svara på så fortsätt 
med nästa fråga. 
 
 
 
 

Tack för hjälpen! 
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Om Du inte vill svara 
 
1.  Jag vill inte svara på någon fråga 
 
Jag vill inte svara därför att _________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Även om Du inte vill svara på frågorna ber vi Dig skicka in enkäten ändå (så slipper Du 
få påminnelser). 
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Bakgrundsuppgifter 
 
2. Jag är född år 19___ 
 
3. Jag är: 
 

1.  Kvinna 
2.  Man 

 
4. Är Du själv eller någon av Dina föräldrar födda utanför Sverige? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
5. Vem svarar på frågorna? 
 

1.  Jag själv (utan hjälp) 
2.  Jag själv tillsammans med någon annan (se nästa fråga) 
3.  Någon annan svarar ensam (se nästa fråga) 

 
6. Om Du har hjälp att besvara frågorna eller någon annan svarar på frågorna åt Dig 
(kryssat i nummer 2 eller 3 på fråga 5) vem är det som hjälper Dig? 
 

1.  Mamma 
2.  Pappa 
3.  Syskon 
4. Annan släkting 
5.  Kontaktperson 
6.  Personal där jag bor 
7.  Personal där jag arbetar 
8.  Kurator 
9.  Psykolog 
10.  Vän eller granne 
11.  Personlig assistent 
12.  Någon annan ____________________________ 
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Funktionshinder 
 
7. Vilket eller vilka funktionshinder har Du? 
 

4.  Utvecklingsstörning 
5.  Autism eller autismliknande tillstånd 
6.  Vuxenhjärnskada 

 
8. Hur omfattande tycker Du att Din utvecklingsstörning är? 
 

1.  Jag har ingen utvecklingsstörning 
2.  Jag har en lindrig utvecklingsstörning 
3.  Jag har en måttlig utvecklingsstörning 
4.  Jag har en omfattande utvecklingsstörning 
5.  Jag har en mycket omfattande utvecklingsstörning 

 
9. Har Du något annat funktionshinder? 
       Ja  Nej 

a) Har Du nedsatt syn?       
b) Har Du nedsatt hörsel?      
c) Har Du rörelsehinder?       
d) Har Du epilepsi?       
e) Har Du psykiska problem?      
f) Har Du medicinska problem?      
g) Har du andra komplikationer?     

 
Skriv här vilka medicinska, psykiska eller andra komplikationer Du har ______________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Stöd och service 
 
10. När det gäller vardagslivet (t.ex. äta, tvätta Dig, hitta själv) vilket av nedanstående 
alternativ passar bäst för Dig? 
 

8.  Jag klarar mig helt själv 
9.  Jag klarar mig själv, men kan ibland behöva lite hjälp om det händer något 

speciellt 
10.  Jag klarar mig för det mesta själv, men behöver hjälp när jag ska göra saker 

som jag inte gjort förut 
11.  Jag klarar mycket själv, men behöver regelbunden hjälp varje vecka 
12.  Jag behöver mycket hjälp varje dag 
13.  Jag behöver lite hjälp varje dag 
14.  Jag behöver hjälp i princip dygnet runt 

 
11. Har Du: 

Ja  Nej 
a) God man       
b) Kontaktperson       
c) Förvaltare       
d) Kontaktpersonal i boendet     

 
12. a) Vilken eller vilka av följande stödinsatser har Du? (Du kan kryssa i flera rutor.) 
 

1.  Råd och stöd 
2.  Personlig assistent 
3.  Ledsagarservice 
4.  Kontaktperson 
5.  Avlösarservice 
6.  Korttidsvistelse 
7.  Korttidstillsyn 
8.  Familjehem/särskilt boende för barn/unga 
9.  Boende för vuxna (gruppbostad) 
10.  Daglig verksamhet 
11.  Har inga av ovanstående stödinsatser 

 
b) Är det någon eller några stödinsatser som Du sökt men inte fått? 
 

1.  Ja, om ja vilken/vilka_____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2.  Nej 
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13. Är Du med när handikappomsorgspersonalen pratar om hur Du har det och vad som 
ska hända Dig i framtiden, t.ex. på planeringsmöten? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
14. Om Du inte är med (kryssat nej på ovanstående fråga) vad tror Du det beror på? 
 

1.  Jag kan inte 
2.  Jag har inte fått lära mig 
3.  Jag vill inte vara med 
4.  Jag får inte för personalen, den som man pratar om brukar inte vara med 

 



 141 

Hälsa 
 
15. Har Du, under de senaste 3 månaderna, på grund av att Du varit sjuk besökt 
läkarmottagning eller läkare på sjukhus? 
 

3.  Ja 
4.  Nej 

 
16. Har Du, under de senaste 3 månaderna, på grund av att Du varit sjuk besökt 
sjuksköterska? 
 

3.  Ja 
4.  Nej 

 
17. Har Du, under de senaste 3 månaderna, på grund av att Du varit sjuk varit inlagd på 
sjukhus? 
 

3.  Ja 
4.  Nej 

 
18. När var Du senast hos tandläkaren/tandhygienisten? 
 

7.  För mindre än 3 månader sedan 
8.  För 3 månader till 1 år sedan 
9.  För 1 till 2 år sedan 
10.  För 2 till 5 år sedan 
11.  För 5 år sedan eller mer 
12.  Har aldrig varit hos tandläkaren 

 
19. Tar Du regelbundet någon medicin som doktorn gett Dig, om Du är orolig, har ont 
eller inte kan sova (OBS! Räkna t.ex. inte med medicin mot epilepsi)? 
 

3.  Ja 
4.  Nej 

 
20. Hur mycket motionerar (springer, cyklar, gör gymnastik, spela fotboll eller liknande) 
Du? 
 

1.  Jag motionerar praktiskt taget inte alls 
2.  Jag motionerar lite då och då (t.ex. kortare promenader) 
3.  Jag motionerar regelbundet ungefär 1 gång i veckan 
4.  Jag motionerar regelbundet minst 2 gånger i veckan 
5.  Jag motionerar regelbundet mer än 2 gånger i veckan 

 
 



 142 

21. Har Du, under de senaste 2 veckorna:  
Ja  Nej 

a) ofta känt Dig trött?       
b) haft besvär med sömnen?      
c) haft återkommande huvudvärk?     
d) haft ont i magen?       
e) känt ängslan, oro eller ångest?     
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Arbete – Sysselsättning 
 
22. Vilket arbete/sysselsättning har Du? 
 

1.  Jag arbetar på öppna marknaden (har vanlig anställning med lön) 
2.  Jag arbetar i skyddat arbete (t.ex. Samhall) 
3.  Jag har lönebidragsanställning 
4.  Jag arbetar på dagcenter 
5.  Jag studerar/går i skola 
6.  Jag är arbetslös 
7.  Jag är ålderspensionär (över 65 år) och arbetar inte 
8.  Jag är förtidspensionerad (pensionerad före 65 år) och arbetar inte 
9.  Jag har annan sorts arbete, nämligen _________________________________ 

 
23. Om Du arbetar på dagcenter (kryssat i nummer 4 fråga 22) är det: 
 

1.  Dagcenter 
2.  Utflyttad dagcentergrupp eller liknande 
3.  Företagsplacering, d.v.s. jag arbetar på ett företag men är inskriven på 

dagcenter 
4.  Annat__________________________________________________________ 

 
Frågorna 24-30 besvaras av dem som har någon form av arbete/sysselsättning. 
 
24. Hur många timmar arbetar Du per dag? 
 

1.  1-2 timmar/dag 
2.  3-4 timmar/dag 
3.  5-6 timmar/dag 
4.  7-8 timmar/dag 

 
25. Vad arbetar Du mest med? 
 

1.  Enklare förpackningsarbete (legoarbete) 
2.  Hantverk (t.ex. vävning, träarbete, keramik) 
3.  Verkstadsarbete 
4.  Kontorsarbete 
5.  Affär, restaurang, kök, bensinmack osv. (service) 
6.  Barn, sjuka, gamla osv. (vårdarbete) 
7.  Jordbruk 
8.  Lagerarbete 
9.  Annat arbete, vilket? _____________________________________________ 
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26. Har Du arbetskamrater (inte arbetsledare och chefer) som inte har något 
funktionshinder? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
27. Har Du själv bestämt var Du ska arbeta? 
 

1.  Nej, jag har inte varit med om att bestämma det 
2.  Jag har sagt vad jag tycker men andra har bestämt 
3.  Ja, jag har varit med och bestämt 
4.  Ja, jag har bestämt helt själv 

 
28. Har Du själv bestämt vad Du ska arbeta med? 
 

1.  Nej, jag har inte varit med om att bestämma det 
2.  Jag har sagt vad jag tycker men andra har bestämt 
3.  Ja, jag har varit med och bestämt 
4.  Ja, jag har bestämt helt själv 

 
29. Tycker Du att Du har ett arbete som passar Dig? 
 

1.  Arbete passar mig bra 
2.  Arbetet är för lätt för mig 
3.  Arbetet är för svårt för mig 

 
30. Hur trivs Du med Ditt arbete? 
 

1.  Mycket bra 
2.  Ganska bra 
3.  Varken bra eller dåligt 
4.  Dåligt 
5.  Mycket dåligt 

 
31. Om Du är arbetslös (inte har någon sysselsättning och söker arbete genom 
Arbetsförmedlingen), hur länge har Du varit arbetslös? 
 

1.  Mindre än 1 månad 
2.  Mellan 2 och 6 månader 
3.  Mellan 7 månader och 1 år 
4.  Mer än 1 år 
5.  Jag är inte arbetslös 
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Ekonomi 
 
32. Om Du plötsligt skulle hamna i en situation, där Du på en vecka måste skaffa fram 
20 000 kronor, skulle Du klara det? 
 

3.  Ja 
4.  Nej 

 
33. Om Du kryssat för ja i förra frågan, på vilket sätt skulle Du skaffa fram pengarna? 
 

5.  Ta ut pengar på banken 
6.  Låna av släktingar eller vänner 
7.  Låna i bank eller liknande 
8.  Annat sätt, nämligen _____________________________________________ 

 
34. Har Du låtit bli att göra något av följande under det senaste året på grund av dålig 
ekonomi/att Du inte har haft råd? 
       Ofta  Någon gång Aldrig 

a) Köpa kläder som Du behöver        
b) Gå på bio, idrott eller liknande       
c) Åka på semester         

 
35. Bestämmer Du själv över Dina pengar? 
 

1.  Ja, jag bestämmer själv 
2.  Ja, jag bestämmer men tillsammans med en god man, förvaltare, anhörig eller 

personal 
3.  Nej, jag bestämmer inte, det gör god man, förvaltare, anhörig eller personal 
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Boende 
 
36. Hur bor Du? 
 

1.  I egen bostad 
2.  Hos föräldrar eller andra anhöriga 
3.  I gruppbostad/servicebostad med eget rum 
4.  I gruppbostad/servicebostad med egen lägenhet 
5.  Eget boende med boendestöd 
6.  Annat _________________________________________________________ 

 
37. Bor Du i småhus/villa eller hyreshus/flerfamiljsfastighet? 
 

1.  Småhus/villa 
2.  Hyreshus/flerfamiljsfastighet 

 
38. Bor Du i en stad, i ett mindre samhälle eller på landet? 
 

1.  Jag bor i en stad 
2.  Jag bor i ett mindre samhälle 
3.  Jag bor på landet 

 
39. Om Du bor i gruppbostad (kryssat i nr 3 eller 4, fråga 36) ligger det fler 
gruppbostäder eller bostäder för gamla, sjuka eller funktionshindrade i närheten av Din 
gruppbostad? 
 

1.  Ja, alldeles i närheten (i samma kvarter eller grannkvarter) 
2.  Ja, men de ligger en bit bort 
3.  Nej 
4.  Vet ej 

 
40. Har Du bestämt var Du bor någonstans? 
 

1.  Jag har bestämt själv 
2.  Jag har varit med och bestämt 
3.  Jag har fått komma med önskemål 
4.  Jag har inte varit med och bestämt 
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41. Får Du bestämma om följande: 
 
a) Vilka möbler Du ska ha? 
 

1.  Jag bestämmer själv 
2.  Jag får vara med och bestämma 
3.  Jag får komma med önskemål 
4.  Jag bestämmer inte 

 
b) Vilka kläder Du ska ha? 
 

1.  Jag bestämmer själv 
2.  Jag får vara med och bestämma 
3.  Jag får komma med önskemål 
4.  Jag bestämmer inte 

 
c) Vad Du ska äta? 
 

1.  Jag bestämmer själv 
2.  Jag får vara med och bestämma 
3.  Jag får komma med önskemål 
4.  Jag bestämmer inte 

 
d) När Du ska äta? 
 

1.  Jag bestämmer själv 
2.  Jag får vara med och bestämma 
3.  Jag får komma med önskemål 
4.  Jag bestämmer inte 

 
e) Vem Du ska bo tillsammans med (t.ex. vilka som bor i samma gruppbostad som Du)? 
 

1.  Jag bestämmer själv 
2.  Jag får vara med och bestämma 
3.  Jag får komma med önskemål 
4.  Jag bestämmer inte 
5.  Jag bor inte tillsammans med någon 

 
f) Vilken personal som ska arbetar där Du bor? 
 

1.  Jag bestämmer själv 
2.  Jag får vara med och bestämma 
3.  Jag får komma med önskemål 
4.  Jag bestämmer inte 
5.  Det finns ingen personal som arbetar där jag bor 
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42. Har Du: 
      Ja  Nej  Vet ej 

a) Egen nyckel         
b) Egna möbler         
c) Egen telefon         
d) Egen mobiltelefon        
e) Egen tidning         
f) Egen radio         
g) Egen TV         
h) Egen dator         
      Om dator, har Du Internet på datorn?      
i) Egen brevlåda         
j) Egen namnskylt på ytterdörren      
k) Egen köksutrustning        
l) Egna sängkläder        

 
43. Vem sköter det som har att göra med maten (planering, inköp, tillagning, dukning, 
diskning)? 
 

1.  Jag själv 
2.  Jag och de som jag bor tillsammans med 
3.  Jag tillsammans med personal 
4.  Jag tillsammans med anhöriga 
5.  Anhörig eller personal 

 
44. Vem städar hemma hos Dig? 
 

1.  Jag själv 
2.  Jag och de som jag bor tillsammans med 
3.  Jag tillsammans med personal 
4.  Jag tillsammans med anhöriga 
5.  Anhörig eller personal 

 
45. Vem tvättar hemma hos Dig? 
 

1.  Jag själv 
2.  Jag och de som jag bor tillsammans med 
3.  Jag tillsammans med personal 
4.  Jag tillsammans med anhöriga 
5.  Anhörig eller personal 
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Fritid – Kultur 
 
46. Hur ofta brukar Du göra något av detta när Du är ledig? Vad skulle Du vilja göra? 
Fyll i alla rutor som visar hur ofta Du gör olika saker och vad Du skulle vilja göra. 
 
Ofta = en eller flera gånger i veckan 
Ibland = en eller flera gånger i månaden Skulle vilja göra/göra mer av 
Sällan = en eller flera gånger om året 
 
      Ofta Ibland Sällan Aldrig  Skulle vilja göra/ 
              göra mer av 
a) Trädgårdsarbete                  
b) Ströva i skog och mark                 
c) Promenader                   
d) Bilutflykter                   
e) Segla/båtutflykter                  
f) Fritidsfiske                   
g) Bada                   
h) Idrott/motion inomhus                 
i) Idrott/motion utomhus                 
j) Besöka idrottstävlingar t.ex. fotboll               
k) Besöka restauranger, pizzerior, café               
l) Besöka utställningar/museum                
m) Biobesök                   
n) Besöka musik/teaterföreställningar               
o) Spela teater                   
p) Måla                   
q) Själv spela musik                  
r) Läsa veckotidningar                 
s) Läsa böcker                   
t) Titta på TV                   
u) Vara med på kurser/studiecirklar                
v) Gå till kyrkan                  
x) Hobbyverksamhet                  
     t.ex. snickeri/handarbete                 
y) Spela bingo                   
z) Dansa                   
å) Spela dataspel/tv-spel                 
ä) Surfa på Internet                  
ö) Annat _________________________               
 
47. Ordnar föreningar som vänder sig till alla någon/några av de aktiviteter som Du är 
med på? 
 

3.  Ja 
4.  Nej 
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48. Utövar Du fritidsaktiviteter tillsammans med människor som inte har något 
funktionshinder? 
 

5.  Ja, alltid 
6.  Ja, oftast 
7.  Nej, sällan 
8.  Nej, aldrig 

 
49. Har Du under de senaste året gjort någon semesterresa eller nöjesresa? (Du kan 
kryssa i flera rutor.) 
 

4.  Ja, resa/resor som varit 1 vecka eller längre 
5.  Ja, resa/resor som varit kortare än en vecka 
6.  Nej 

 
50. Kan Du själv bestämma när Du vill gå ut och komma hem på kvällarna? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
51. Vem bestämmer vad Du ska göra på Din fritid? 
 

1.  Jag bestämmer själv 
2.  Jag får vara med och bestämma 
3.  Jag får komma med önskemål 
4.  Jag bestämmer inte 

 
52. Anser Du att Du har en aktiv fritid? 
 

3.  Ja 
4.  Nej 

 
53. Om Du svarat nej på ovanstående fråga, vad hindrar Dig från att ha en mer aktiv 
fritid? (Du kan kryssa i flera rutor.) 
 

8.  Det saknas anpassade aktiviteter 
9.  Jag har ingen att göra saker med 
10.  Jag har för lite hjälp av personalen 
11.  Jag saknar pengar 
12.  Det är svårt att ta sig till och från olika aktiviteter 
13.  Jag är inte intresserad av att göra mer än nu på min fritid 
14.  Annat__________________________________________________________ 
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Resor – kommunikation 
 
54. Har Du mer än 1 timmes restid till och från arbetet? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 
3.  Har inget arbete 

 
55. a) Finns kollektivtrafik (t.ex. buss) i närheten av bostaden? 
 

3.  Ja 
4.  Nej 

 
b) Om det finns buss eller tåg i närheten där Du bor, brukar Du åka med dem? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
c) Om Du svarat nej på fråga 55 b, vad beror det på att Du inte använder buss eller tåg? 
 

1.  Mitt funktionshinder hindrar mig 
2.  Tiderna passar inte, tidtabellen är dålig 
3.  Annat _________________________________________________________ 

 
56. Behöver Du färdtjänst? 
 

5.  Nej, jag behöver inte färdtjänst 
6.  Nej, jag har inte färdtjänst, men skulle behöva 
7.  Ja, jag har färdtjänst, men behöver mer 
8.  Ja, jag har tillräckligt med färdtjänst 

 
57. Behöver Du riksfärdtjänst? 
 

5.  Nej, jag behöver inte riksfärdtjänst 
6.  Nej, jag har inte riksfärdtjänst, men skulle behöva 
7.  Ja, jag har riksfärdtjänst, men behöver mer 
8.  Ja, jag har tillräckligt med riksfärdtjänst 
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Sociala kontakter 
 
58. Är Du: 
 

1.  Ensamstående – har inga barn 
2.  Sambo – har inga barn 
3.  Ensamstående – med barn 
4.  Gift/sambo – med barn 

 
59. Hur ofta har Du kontakt med Dina föräldrar eller andra anhöriga? 
 

1.  Jag bor hos mina föräldrar/anhöriga 
2.  Flera gånger i veckan 
3.  Någon gång i veckan 
4.  Någon gång i månaden 
5.  Någon gång i kvartalet (var tredje månad) 
6.  Någon enstaka gång per år 
7.  Mer sällan eller aldrig 
8.  Saknar anhöriga/närstående 

 
60. Har Du några vänner som Du brukar vara tillsammans med? 
 

1.  Jag har några vänner som jag träffar ganska ofta 
2.  Jag har några vänner som jag träffar ibland 
3.  Jag har inga vänner som jag träffar, jag är för det mesta ensam 

 
61. Har Du någon riktigt nära vän som Du kan ta kontakt med och prata med vad som 
helst om? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
62. Hur många grannar (ej de som bor i samma gruppbostad) känner Du så bra att ni 
besöker varandra då och då? 
 

1.  Ingen 
2.  En 
3.  Två 
4.  Tre-fyra 
5.  Fler än fyra 
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63. Är någon av de som Du bor tillsammans med god vän till Dig? 
 

1.  Nej 
2.  Ja, en 
3.  Ja, flera 
4.  Jag bor inte tillsammans med någon 

 
64. Till vem vänder Du Dig i första hand när Du känner Dig ensam? 
 

1.  Min sambo/man/hustru 
2.  Mina föräldrar/anhöriga 
3.  Vänner 
4.  Någon av dem jag bor tillsammans med 
5.  Personal 
6.  Kontaktperson 
7.  Personlig assistent 
8.  Jag känner mig sällan ensam 
9.  Ingen 

 
65. Kan Du själv bestämma vilka Du vill ha besök av eller vilka Du ska besöka? 
 

1.  Ja 
2.  Ibland 
3.  Nej 
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Samhällsdeltagande 
 
66. Är Du medlem i någon förening? (Kryssa för alla de rutor som passar/är aktuella). 
 

1.  Ja, i förening som är öppen för alla 
2.  Ja, i förening som i första hand är för personer med funktionshinder 
3.  Ja, i fackförening 
4.  Nej, jag är inte medlem i någon förening 

 
67. Röstade Du i senaste valet (2006)? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 
3.  Jag fick inte rösta 
4.  Jag vet inte 

 
68. Skulle Du själv kunna skriva och överklaga ett beslut av en myndighet? 
 

1.  Ja 
2.  Nej, men jag känner någon som skulle kunna hjälpa mig 
3.  Nej 
4.  Jag vet inte 

 
69. Brukar Du titta på nyhetsprogram på TV? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
70. Brukar Du läsa dagstidningen varje dag? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 
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Trygget – Säkerhet 
 
71. Det är tyvärr relativt vanligt att man blir mobbad, retad och inte får vara med andra. 
Händer det Dig? 
 

1.  Ofta 
2.  Ibland 
3.  Sällan 
4.  Aldrig 

 
72. Har Du utsatts för våld (t.ex. blivit slagen) under det senaste året? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
73. Om Du har blivit utsatt för våld (kryssat i ja på fråga 72), var inträffade det? (Du kan 
kryssa i flera rutor.) 
 

8.  I min bostad 
9.  I någon annans bostad 
10.  På min arbetsplats 
11.  På tåg, buss eller station 
12.  På restaurang, café, dansställe eller liknande 
13.  På gatan, torg eller annan allmän plats 
14.  Annat, plats_____________________________________________________ 

 
74. Har Du blivit hotad (så att Du blev rädd) under det senaste året? 
 

1.  Ja 
2.  Nej 

 
75. Om Du blivit hotad (kryssat i ja på fråga 74), var inträffade det? (Du kan kryssa i 
flera rutor.) 
 

1.  I min bostad 
2.  I någon annans bostad 
3.  På min arbetsplats 
4.  På tåg, buss eller station 
5.  På restaurang, café, dansställe eller liknande 
6.  På gatan, torg eller annan allmän plats 
7.  Annat, plats ____________________________________________________ 
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76. Är Du rädd för att bli utsatt för mobbning (att bli retad, kanske slagen eller liknande)? 
(Du kan kryssa i flera rutor.) 
 

1.  Ja, ute i samhället på dagtid 
2.  Ja, ute i samhället på kvällstid 
3.  Ja, på arbetet 
4.  Ja, där jag bor 
5.  Nej 

 
77. Har det under det senaste året hänt att Du stannat hemma på kvällen för att Du varit 
rädd för våld eller för att bli hotad? 
 

1.  Ja, ofta 
2.  Ja, någon gång 
3.  Nej 
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Sammanfattning 
 
78. Hur mycket kan Du bestämma över Ditt eget liv? 
 

1.  Jag bestämmer oftast själv 
2.  Jag bestämmer ganska ofta själv 
3.  Jag bestämmer ibland själv 
4.  Jag bestämmer sällan själv 
5.  Jag bestämmer aldrig själv 

 
79. Vi har nu frågat många frågor om olika saker. Vi vill nu fråga om Dina förhållanden i 
stort. Hur tycker Du att Du har det? 
 

1.  Jag har det mycket bra 
2.  Jag har det ganska bra 
3.  Jag har det varken bra eller dåligt 
4.  Jag har det ganska dåligt 
5.  Jag har det mycket dåligt 

 
Ev. Kommentar __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Framtiden 
 
80. Om Du skulle få bestämma hur Du skulle ha det de närmaste 5 åren, vad är då det 
viktigaste som skulle hända Dig? Kryssa för det som är viktigast och skriv hur Du vill ha 
det. 
 

 Boende, nämligen ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Arbete, nämligen ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Hälsa, nämligen _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Fritid, nämligen _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Ekonomi, nämligen ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Nära relationer/kontakter, nämligen ________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Stöd och service, nämligen _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Övrigt, nämligen _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

TACK FÖR ATT DU SVARAT PÅ FRÅGORNA 
JUST DIN MEDVERKAN ÄR MYCKET VIKTIG!  
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Bilaga 3 
 

 

 

 
 
Till Er som ännu inte svarat på enkäten angående Ert barns Levnadssituation 
 
För några veckor sedan fick Ni en enkät angående barns och ungdomars levnadssituation. 
Enligt våra anteckningar har Ni ännu inte svarat. Om Ni under de senaste dagarna har 
skickat enkäten till oss ber vi Er ha överseende med denna påminnelse. 
 
Om Ni inte svarat på enkäten ännu vore vi mycket tacksamma om Ni kunde ta Er tid att 
göra det. Era svar är viktiga för att öka kunskapen om levnadsvillkor för barn och unga 
med utvecklingsstörning/autism. Vi vill påminna om att undersökningen sker på uppdrag 
av Halmstad kommun och troligen kommer att användas som underlag för kommunala 
beslut. 
 
Skicka tillbaka den ifyllda enkäten så snart som möjligt i det medsända frankerade och 
adresserade kuvertet.  
 
Om Ni har frågor är Ni välkomna att kontakta oss: 
 
Helena Eriksson: e-post: helena.eriksson@hh.se telefon: 035-16 73 60 
Magnus Tideman e-post: magnus.tideman@hh.se telefon: 035-16 71 81 
 
 
 
Tack för Er medverkan! 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 

Magnus Tideman      Helena Eriksson 
     Professor i Handikappvetenskap        Projektsekreterare 
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Till Dig som ännu inte svarat på enkäten angående hur Du lever och hur Du har det 
 
För några veckor sedan fick Du en enkät med frågor om hur Du lever och hur Du har det. 
 
Enligt våra anteckningar har Du inte svarat än. Du har kanske skickat enkäten de senaste 
dagarna och då är säkert enkäten på väg till oss och du kan slänga denna påminnelse. 
 
Om Du ännu inte svarat på frågorna i enkäten vore vi mycket tacksamma om Du kunde ta 
Dig tid och göra det och sedan skicka tillbaka den till oss så snart som möjligt. Be gärna 
någon om hjälp (tex. god man, personal eller föräldrar) om Du tycker det är svårt eller 
inte själv förstår frågorna eller kan fylla i svaren. Alla svar kommer att ställas samman 
och redovisas för politiker i Halmstad kommun så de får veta hur Du och andra har det. 
 
När Du eller den som har hjälpt Dig att svara på frågorna är klara lägger Du dem i det 
kuvert som följer med (Du behöver inte sätta på frimärke!). Skicka sedan tillbaka det 
(adressen står redan på kuvertet). 
 
Om Du har frågor är Du välkommen att kontakta oss: 
 
Helena Eriksson: e-post: helena.eriksson@hh.se telefon: 035-16 73 60 
Magnus Tideman e-post: magnus.tideman@hh.se telefon: 035-16 71 81 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 

Magnus Tideman      Helena Eriksson 
     Professor i Handikappvetenskap        Projektsekreterare 

 


