
Halmstads högskola 
Magisteruppsats 30 p 
Magisterprogrammet i Handikappvetenskap 
Vårterminen 2012 
 
 

 
 

”Tänk så bodde man 
kvar hela livet” 

 
Tankar kring ett eget boende 

hos ungdomar i gymnasiesärskolan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av: Linda Sebek 
Handledare: Cecilia Kjellman 
Examinator: Åsa Wengelin 



 2

Abstract 
The last 1½ decade young people with intellectual disabilities have been a part of my life. My 
now 13 year old son and several pupils I have taught as a teacher in the compulsory school. 
Their future and what will affect their lives has always been interesting to me. How do I affect 
them, why do I do the things I do and think the way I think? 
 
This study springs out of that curiosity. The purpose is to get hold of the dreams and ideas 
about the future that young people with intellectual disabilities have. How are the dreams and 
ideas affected by the idea of the disability in the society as a large and by the youngsters 
themselves? In analysing the ideas and dreams the young men and women present the 
different models of disabilities and theories about role taking and identity has been used.  
 
The result shows that the dreams and ideas both are similar and different to these of young 
people without intellectual disabilities. The goals are often the same though the means to get 
there differ. The participants in this study describe their disability as an advantage that will 
give them privileges making it easier to enter an adult lift. 
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1 Inledning 
Att lämna boet och pröva sina egna vingar är en stor sak i människors liv. Steget tas på olika 
vis för olika människor. Jag började med att flytta till ett rum i en studentkorridor på en 
folkhögskola, en verklig mjukstart eftersom det var helpension så mat ordnades av 
restaurangen. Min syster valde att skaffa en lägenhet tillsammans med sin pojkvän direkt. 
Mina döttrar kommer att ta liknande steg som jag och min syster gjorde, men vad kommer 
min son att göra? Han har en utvecklingsstörning och behöver mer än bara uppmuntran för att 
kunna lämna oss och bo i sin egen bostad.  
 
Människor med utvecklingsstörning som behöver stöd för ett eget boende kan få detta på 
olika sätt. Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt att få ett 
boende med stöd. Stöd i eget boende kan också ges genom Socialtjänstlagen, SoL. 
Det stöd som ges enligt LSS ska ges på ett sätt så att den som får stödet har inflytande över 
stödets utformning (Socialstyrelsen, 2007b). Det känns därför viktigt att fokusera på vad de 
unga med utvecklingsstörning själva vill ha för stöd. 
 
Att få ett eget boende via LSS kan ibland ta tid. Brist på bostäder leder till att många 
kommuner inte verkställer beslut om särskild bostad (Bengtsson och Arvidsson, 2008; 
Länsstyrelserna, 2008). Unga vuxna som fortfarande bor hemma har egna föreställningar och 
tankar om hur de vill bo och vad de vill ha för slags stöd. Vi vet mycket lite om hur dessa 
tankar och föreställningar ser ut vilket gör det svårare att möta upp ungdomarnas egna 
önskemål vid bostadsplanering. Jag vill med den här studien bidra till att tydliggöra detta för 
att på så sätt bidra till en ökad kvalitet i det stöd för boende som ges till unga människor med 
utvecklingsstörning. 

1.1.1 Bakgrund 
Det finns ca 850 000 unga vuxna mellan 18 och 24 år i Sverige idag (SCB,2011). Ca 2 % av 
dessa går, eller har gått, i gymnasiesärskolan (www.skolverket.se). 
 
Vid 24 år har 70% av landets unga lämnat föräldrahemmet (Ungdomsstyrelsen, 2007). Någon 
statistik hur detta förhåller sig för 24-åringar med utvecklingsstörning finns inte. Vi vet att  
20 745 personer med utvecklingsstörning eller autism mellan 23-64 år bor i en LSS-bostad. 
Siffrorna visar också att det bara är en mindre del av de som lämnar gymnasiesärskolan som 
flyttar till en LSS-bostad.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är att synliggöra förväntningar kring att flytta 
hemifrån hos ungdomar med utvecklingsstörning. För att nå syftet används två vägledande 
frågeställningar genom hela arbetet. 
 

• Vad har unga vuxna med utvecklingsstörning för tankar kring ett eget boende? 
• Vilka föreställningar har de om vilket stöd de behöver? 
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1.3 Förförståelse 
För 12 år sedan föddes min son med Downs syndrom. Det var min första nära kontakt med 
utvecklingsstörning. Senare har jag i mitt yrke som lärare i grundskolan haft flera elever med 
lindrig utvecklingsstörning. Alla dessa unga människor har intresserat mig och så småningom 
lett mig in på utbildningar i handikappvetenskap. Att uppsatsen skulle kretsa kring 
utvecklingsstörning var för mig självklart. Samtidigt ville jag skriva om något som inte låg 
mig för nära då jag tror att en viss distans till ämnet är viktigt för att kunna studera ett 
fenomen så öppet som möjligt. 
Många av mina tidigare elever har vuxit upp och idag flyttat hemifrån. Jag är inte längre en 
del av deras liv, men de finns fortfarande i min tankar. Eget boende och utvecklingsstörning 
fångade på detta sätt mitt intresse, samtidigt som det är många år kvar innan det är aktuellt för 
min egen son. Att jag personligen inte är ”mitt uppe i det” ser jag som en styrka som gör att 
jag har en större distans till ämnet än jag skulle ha haft om min egen son just var i stånd att 
lämna föräldrahemmet. 
Teknik och hur tekniken han stödja har intresserat mig ända sedan sonen föddes, jag har 
fascinerats av mycket från talapparater till intelligenta hus så när jag väl valt att titta på 
processen att flytta till ett eget boende hade jag tankar på teknik som stöd, men som du 
kommer att märka var det inte där jag sedan landade. 

1.4 Begrepp 
Många begrepps används i uppsatsen och flera av dem beskrivs närmare under kapitel 2 och 
3. Här följer bara en kortare beskrivning att använda som referens under läsandets gång: 
 
Bostadskarriär Under en livstid byter de flesta vanligen bostad vid flera tillfällen. Olika 

faser i livet ställer olika krav på boendet. 
God man En samhällsinsats för den som behöver stöd att förvalta sin egendom, 

bevaka sin rätt eller sörja för sin person. 
Informant Deltagarna som bidrar med information i studien. 
LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. 
LSS-bostad En bostad med särskilt stöd som kan beviljas enlig LSS. Tre former 

finns; gruppbostad, servicebostad och annan särskild anpassad bostad. 
Ibland används begreppet trapphusboende. Det finns ca 23 500 
människor som bor i en LSS-bostad. 20 745 tillhörde personkrets 1. 

Roller Roller är de sociala identiteter som en människa har i olika sammanhang 
i livet. De påverkar oss och påverkas av oss och uppstår i interaktion med 
andra människor. 

SoL Socialtjänstlagen. 
Stödjare Stödjare är de människor som har till uppgift att ge människor med 

utvecklingsstörning stöd. Det är personal inom de olika verksamheter de 
unga kommer i kontakt med, men också vänner och familj agerar stödjare 
i de ungas vardag. 

 

1.5 Överblick av innehållet 
I detta första kapitel finner man min ingång till ämnet, syftet med studien och några av de 
begrepp som används. Kommande kapitel är disponerade på följande sätt: 
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Kapitel 2 Handikappvetenskapliga teorier beskriver den vetenskapliga grund som studien 
vilar på. 

Kapitel 3 En sammanställning av forskning om hem och boende för unga vuxna och 
människor med utvecklingsstörning samt om stöd och hjälpmedel. Det finns 
också en mindre del om arbetsmarknad då det är det är ett ämne som studiens 
deltagare själva lyfter.  

Kapitel 4 Här återfinns information om vilka metoder som använts, urvalet av deltagare 
och hur studien har genomförts. 

Kapitel 5 Studiens resultat i form av sammanfattande beskrivningar av 
fokusgruppssamtalen.  

Kapitel 6 I detta kapitel görs en analys genom att koppla ihop resultatet med tidigare 
forskning. 

Kapitel 7 Avslutningsvis finns en diskussion av de lärdomar som studien givit.  
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2 Handikappvetenskapliga teorier 
Handikappvetenskapliga teorier används i studien för att förstå och tolka de diskussioner som 
deltagarna fört kring ämnet att flytta hemifrån. Genom att belysa deltagarnas funderingar och 
tankar med skenet från de olika handikappvetenskapliga modellerna försöker jag förtydliga 
hur modellerna påverkar vår förståelse och i förlängningen det stöd som samhället erbjuder. 
Den samhällssyn som finns på en människa med funktionshinder beror på vilken 
handikappmodell som varit tongivande och detta borde även avspegla sig i deltagarna liv. 
 
I det här kapitlet beskrivs viktiga begrepp inom handikappvetenskapen. De handikapp-
teoretiska modellerna beskrivs utifrån flera perspektiv. Begreppen är relaterade till 
handikappidentitet och utvecklingsstörning. 

2.1 Begrepp 
Tre mycket viktiga begrepp kräver sin förklaring innan vi går närmare in på handikapp-
modellerna. Exakt hur de tolkas beror dock på vilken handikappmodell man utgår ifrån.  
Funktionsnedsättning är en nedsatt kroppslig förmåga - den strukturella avvikelsen. I denna 
studie är funktionsnedsättningen den utvecklingsstörning som deltagarna har. 
Funktionshinder var tills nyligen en synonym till funktionsnedsättning, men har på senare år 
bytt betydelse till att beskriva de hinder och svårigheter som en person med funktions-
nedsättning möter i sin vardag.  
Handikapp är det begrepp som tidigare användes för den betydelse som nu funktionshinder 
har. I detta arbete används handikapp synonymt med funktionshinder. 

2.2 Handikappmodeller 
Handikappmodeller beskriver olika sätt att förstå funktionshinder ur en social synvinkel. Det 
finns flera olika handikappmodeller, och några av dem flyter in i varandra. Jag har valt att 
dela in de olika handikappmodellerna i två övergripande grupper för att göra dem mer 
hanterbara. Varje modell eller perspektiv är utsatt för omfattande kritik eftersom inget synsätt 
är heltäckande. Högberg (2004) skriver t.ex. att ingen modell helt och hållet lyckas med att ge 
plats för den tänkande och kännande människan.  

2.2.1 Den individuella modellen 
Den individuella modellen, eller medicinska modellen som den också kallas, utgår från att de 
funktionshinder en person upplever är en effekt enbart av funktionsnedsättningen. 
Funktionsnedsättningen är en personlig tragedi med personliga svårigheter (Oliver, 1990; 
Thomas, 2002). Det finns ingen direkt förespråkare för den individuella modellen, i dagens 
samhälle går det helt enkelt inte att påstå att man inte anser att miljön inte påverkar 
delaktigheten för en människa med funktionsnedsättning. Att trappsteg hindrar någon med 
rullstol är det ingen förnekar (Shakespear, 2006). Samhället har, utifrån den individuella 
modellen, ett ansvar att förebygga och bota så långt det är möjligt för att utrota funktions-
hinder och därmed det personliga lidande som följer. Det är också samhällets ansvar att ge 
tidig träning och kompensatoriskt stöd för att minska funktionshindret så mycket som möjligt. 
Människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga måste också få stöd i att bejaka 
sorgen över funktionsnedsättningen och att lära sig hantera sina svårigheter. Signifikant är att 
alla åtgärder fokuserar på individen med funktionsnedsättning (Oliver, 2004).  
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Den individuella modellen kan också beskrivas som den historiskt traditionella synen på 
funktionshinder och blir då en tydlig motpol till utvecklingen av andra synsätt som tog fart 
under senare halvan av 1900-talet (Shakespear, 2006). 

2.2.2 Miljöpåverkande synsätt 
Inom denna rubrik samlar jag flera synsätt som alla är utvecklade som en reaktion på den 
individuella modellen. Tössebro (2004) beskriver det som en environmental turn, en 
förändring mot ett mer miljöpåverkande synsätt. Han menar att det som oftast kallas den 
sociala modellen och den miljörelativa modellen bara är olika perspektiv på ett miljö-
påverkande synsätt. Han får medhåll av Shakespear (2006) som använder termen ”social-
contextual approches to disability” för att samla en grupp av modeller.  
 
Gemensamt för dessa miljöpåverkande synsätt är att de ser miljön runt en individ som 
betydelsefull för det funktionshinder som hon upplever i sin vardag.  
 
”…disability comes into being when aspects of contemporary social structure and practice 
operate to disadvantage and exclude people with impairments through restrictions of their 
activity” (Thomas, 2002, s.  43) 
 
Det centrala är att det upplevda funktionshindret orsakas av ett samhälle som inte anpassar sig 
till alla sina innevånare. Det betyder att det inte är själva funktionsnedsättningen som är orsak 
till de hinder en individ möter, istället kan funktionshindret beskrivas som det som uppstår i 
mötet mellan funktionsnedsättningen och samhället. På så sätt begränsar samhället möjlig-
heterna för människor med funktionsnedsättning. 
Samhällets ansvar, i enlighet med ett miljöpåverkande synsätt, är att eliminera de 
samhällshinder som orsakar funktionshinder. Dessa hinder är såväl fysiska hinder som hinder 
inbyggda i våra sociala, politiska och ekonomiska strukturer. Det finns också ett ansvar att 
hjälpa människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga att bygga en positiv identitet 
samt att verka för en ökad social inkludering (Barnes och Mercer, 2000; Gustavsson, 2004; 
Shakespear, 2006). 
 
Detta förändrade synsätt på funktionshinder utvecklades parallellt i olika delar av västvärlden 
under 1960-talet som en reaktion på den individuella modellen. De olika perspektivens 
utformning är påverkade av den kultur, de traditioner och den historia som finns i respektive 
geografiskt område. Två av dessa perspektiv presenteras här lite närmare. 
 
Den sociala modellen 
I Storbritannien utvecklas den sociala modellen. Funktionshinder är helt och hållet orsakade 
av samhället. Samhällets begränsningar orsakar en känsla av maktlöshet som leder till en 
marginalisering . Den sociala modellen vill ge makten till dem som behöver den. Den makt 
som professionella har över det stöd och de resurser som människor med 
funktionsnedsättningar behöver måste minskas. Samhällets ansvar att eliminera de 
samhällshinder som orsakar funktionshindret är inte, i första hand, riktade mot individer utan 
på en högre samhällsnivå som leder till en samhällsförändring. (Barnes och Mercer, 2000; 
Söder, 2003). Kritiker hävdar att det finns en risk att människor med funktionsnedsättningar 
hamnar i en roll som förtryckt offer då alla funktionshinder som de upplever tolkas som ett 
resultat av samhälleligt förtryck. Det finns också en kritik mot en alltför stark fokusering på 
samhällshinder, Shakespear (2006) menar t.ex. att det finns hinder som skapas av 
funktionsnedsättningen som inte går att komma ifrån. Ett exempel som lyfts är svårigheten att 
tolka sociala koder utgör ett hinder för många med Autism. 
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Den miljörelativa modellen 
I Norden utvecklades den miljörelativa modellen och fick snabbt fäste i välfärdsamhället som 
officiell syn. Den miljörelativa modellen ser funktionshindret som situationsbundet och något 
som skapas i en relationen mellan miljö och individ. Mycket förenklat kan den beskrivas som 
ett mellanting mellan ytterligheterna; den individuella och den sociala modellen (Shakespear, 
2006).  Med ett miljörelativt synsätt menar man att det inte är individens funktionsnedsättning 
i sig som orsakar hinder för att individen skall kunna vara delaktig och aktiv på samhällets 
arenor. Istället är det faktorer i miljön i samverkan med funktionsnedsättningen som bidrar till 
att funktionshinder uppkommer. Det går därför inte heller att lägga allt ansvar för att hinder 
och svårigheter uppstår på individen (Gustavsson och Szönyi, 2004). Att funktionshindret är 
situationsbundet är något som är signifikant för den miljörelativa metoden, en person med 
funktionsnedsättning kan uppleva ett funktionshinder i en situation men inte i en annan 
(Shakespear, 2006).  
  
Samhällsinsatserna har fokuserat på att bygga bort fysiska hinder (Calais von Stokkom och 
Kebbon, 2000). Insatser riktas också direkt mot individer och deras miljö. Åtgärderna riktas 
mot miljön, men inte bara på ett samhällsövergripande plan, utan lika ofta på ett individuellt 
plan. Det är de situationer där en person upplever ett funktionshinder som ska stå i fokus för 
insatserna. Situationsbundenheten medför också att gruppen människor med funktionshinder 
är svår att urskilja, samhället har därför inriktat sig dels om en generell tanke på ett samhälle 
för alla och särskilda insatser till de mest utsatta (Gustavsson Holmström, 2005). 

2.3 Identitet 
Identitet är ett begrepp som används på väldigt många olika sätt och inom olika områden. 
Identiteten handlar ibland om vem man är eller hur man tycker att man är, men lika ofta vad 
man tillhör. I media kan man ibland läsa att något fått sin identitet stulen, då åsyftas att någon 
använder någon annans personnummer och kanske ID-handlingar. Identitetstjuven har 
däremot inte stulit någons inre självbild.  
 
Utvecklingspsykologi har en beskrivning av identitet som ofta har sin grund i Erik H 
Erikssons teorier där identitet är kopplat till mognad och utvecklingsstadier. Omgivningen 
utanför påverkar den inre mognad som utvecklar identiteten. Denna utveckling av identiteten 
sker under uppväxttiden och befästs i tonåren. Skeendet är lika för alla unga människor och 
avvikelser är tecken på en störd identitetsutveckling (Hammarén och Johansson, 2009). 
 
De socialvetenskapliga beskrivningarna av identitet skiljer sig från den psykologiska. Ibland 
används uttrycket social identitet eller roller. Rollteorin härstammar från Ervin Goffman som 
beskriver samhället som en teaterscen där människor agerar i roller (Hammarén och 
Johansson, 2009). Var och en har olika roller och vi har möjlighet att tolka rollerna på olika 
sätt. Det finns dock en begränsning i varje roll, tolkningen får inte göras hur fri som helst. Det 
finns ett slags tyst rollmanus som avgör vad som är möjligt och inte möjligt att göra inom 
rollen. Kliver man utanför det möjliga i rollen bryter man också den struktur som bygger hela 
scenen, vilket skapar oreda och förvirring för ensemblen och publiken. Rollerna en person 
använder sig av är en del av jaget eller identiteten (Goffman, 1974). 
Identiteten är kopplat till relationer, gemenskap och positioner i förhållande till andra i 
samhället.  
”När vi talar om social identitet och roller, eller om kollektiv identitet och livsstilar, berättar 
vi samtidigt en historia om hur samhället är strukturerat och uppbyggt.” (s. 41, Hammarén 
och Johansson, 2009) 
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Identitet ur ett socialvetenskapligt perspektiv är således inget som är statiskt inne i en person, 
utan något som påverkas av, och påverkar, samhället runt oss. Mina identiteter, eller roller, 
påverkas av de människor jag möter och i vilka miljöer och sammanhang jag möter dem. 
Tidigare erfarenheter och möten påverkar vilka roller jag tar och hur jag agerar inom dessa 
roller i framtiden. 
 
En kollektiv identitet beskriver en tillhörighet till en större grupp. Hammarén och Johansson 
(2009) utgår ifrån nationaliteter och etniska tillhörigheter för att beskriva kollektiva identiteter 
och dess, ibland förödande, betydelser för människors handlande. Kollektiva identiteter kan 
ibland hamna i förgrunden och pressa undan andra identiteter, men de kan också hamna i 
bakgrunden. Kollektiva identiteter bygger på en idé om att likhet och olikheter som finns 
inom gruppen tonas ner. Deltagarna i denna studie, som presenteras i kapitel 5, skulle kunna 
sägas ha en kollektiv identitet som människor med utvecklingsstörning eller 
funktionsnedsättningar.  
Denna kollektiva identitet är starkt påverkad av hur gruppen uppfattar sig själva och hur den 
uppfattas av andra. När det handlar om funktionshinder påverkar handikappmodellernas olika 
synsätt den kollektiva identiteten.   

2.3.1 Identitet och funktionshinder 
En av de viktigaste punkter för en blivande förälder är att barnet är friskt. Det finns ingen som 
önskar sig ett barn som inte är friskt. Innebörden i ordet frisk kan variera mellan olika 
människor, men ofta förstås det som att man önskar ett barn utan sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar. Nya metoder utvecklas för att tidigt finna foster med avvikande 
utveckling för att möjliggöra tidiga aborter. När väl ett barn fötts med en funktionsnedsättning 
sätts fokus på de områden där barnet skiljer sig från andra barn. På detta sätt blir olikheten en 
viktig del i barnets uppväxt (Barron, 2004).  
Barn med utvecklingsstörning upplever under sin uppväxt att de i vissa sammanhang är som 
alla andra och i andra sammanhang är annorlunda. De barn som går i särskolan upplever att de 
också tillhör en grupp av barn som har liknande begränsningar (Nordström, 2004). Rollen 
som utvecklingsstörd och hur det ska förstås är något som omgivningen tillskriver de unga 
med utvecklingsstörning under deras uppväxttid. Det är alltså en roll som de unga fostras in i 
(Sauer och Ineland, 2007).    
 
Utifrån en utvecklingspsykologisk syn på identitet kommer de erfarenheter som beskrivs av 
Barron, Nordström, Sauer och Ineland ovan att påverka de olika stadierna i identitets-
utvecklingen. Även med en mer socialvetenskaplig syn på identitet så påverkar dessa 
erfarenheter, men eftersom identiteten inte är statisk efter tonåren kommer även senare 
upplevelser få betydelse för en människas identiteter.  
Erfarenheterna av annorlundaskap kan leda till att man utvecklar en negativ självbild som står 
i samklang med den individuella handikappmodellens syn på funktionshinder som en 
personlig tragedi. Men man kan också utveckla en mer positiv syn, där olikheten värderas 
högt. Det är dock möjligt att omgivningen tolkar en individs positiva självbild utifrån den 
individuella modellen, som förnekelse eller att han eller hon anpassat sina krav på vad som är 
möjligt för honom eller henne utifrån hennes tragiska situation (Söder, 2005). 

2.4 Sammanfattning 
Jag har valt att samla ihop och presentera handikappmodeller i två övergripande synsätt; den 
individuella, eller medicinska, modellen samt olika miljöpåverkande synsätt. Till dessa finns 
också en diskussion mer inriktad mot identitet och funktionshinder. Olika synsätt på 
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handikapp påverkar den kollektiva identiteten som funktionshindrad, vilken i sin tur påverkar 
de roller som en människa med funktionshinder förväntas spela.  
Handikappmodellerna säger väldigt lite om hur individer med funktionshinder själva uppfattar 
sig själv och sina möjligheter. Teorierna kring social och kollektiv identitet hjälper mig att 
koppla handikappmodellerna med individerna i studien. Genom att använda både 
handikappmodeller och teorier kring identitet försöker jag fånga in hur den egna och 
omgivningens syn på funktionshinder påverkar deras tankar och drömmar om framtiden. 
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3 Litteratur 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Fokus ligger på 
forskning om boende och om att flytta hemifrån. Avhandlingar och artiklar med fokus på 
unga med utvecklingsstörning som flyttar hemifrån visade sig vara få och jag har därför 
breddat mina eftersökningar mot ungdomar och boende generellt, samt utvecklingstörning och 
boende. En uppsats på C-nivå (Jansson och Lindéll) har jag också tagit med då den har ett 
liknande syfte som denna studie och jämförelser därför är intressanta.  
Tanken är att kapitlet ska ge läsaren en del av den förförståelse som ligger till grund för 
studien. Information har sökts både nationellt och internationellt, med mer fokus på de 
nationella källorna då välfärdsstatens uppbyggnad är relativt nationsbundna. Statliga 
utredningar har också varit en viktig källa. 
 
Litteraturkapitlet är indelat i 4 delar; där ”Betydelse av ett hem” och ”Ungas boende” utgår 
ifrån människor i allmänhet och ”Boende och utvecklingsstörning” fokuserar närmare på det 
specifika när den boende har en utvecklingsstörning. Den sista delen, ”Arbetsmarknad” går 
kort igenom forskning kring arbete för unga generellt och arbetstagare med 
utvecklingsstörning. 

3.1 Betydelsen av ett hem 
Ordet hem har viktiga innebörder för alla människor. Ett hem är en plats där man känner sig 
rotad, trygg och har kontroll. Den personliga innebörden av ett hem varierar naturligtvis 
mellan olika människor. Vår kultur, ålder, socialklass m.m. påverkar hur vi uppfattar hemmet 
(Imrie, 2010). Gemensamt är ändå att hemmet är mycket viktigt för vårt identitetsbyggande. 
Kanske är hemmet t.o.m. den viktigaste faktorn för identitetsbyggandet (Tideman, 2000). 
Genom att uttrycka vår egen smak i inredningen både manifesterar vi och stärker vi vår egen 
identitet. Bostadens utformning och läge är också symboler för den boendes status och 
påverkar därigenom även vår syn på oss själva (Sjöström, 2008).   
Hemmet är en plats där man ska få vara sig själv och ge uttryck för sin egen personlighet. 
Man ska själv få bestämma själv hur det ska inredas, hur utrymmen ska användas och vem 
som ska få komma in. Ett hem ska vara en plats för avskildhet, trygghet och självständighet. 
Här ska man få vila i lugn och ro samt möjlighet att få utlopp för sin individualitet. Hemmet 
ska representera en stabil punkt i livet där man själv styr (Bengtsson och Arvidsson, 2010).  

3.2 Ungas boende 
Att skaffa sig en egen bostad och ett arbete är viktiga steg mot oberoende för unga människor 
på väg att skapa sig ett eget liv, som de flesta tar när de är i 20-24 årsåldern. Ungefär en 
tredjedel av dem bor ensamma, lika många med en partner och resten bor i andra 
konstellationer. (Ungdomsstyrelsen, 2007).  
Detta steg att flytta hemifrån innebär för många ett möte med en bostadsmarknad som är svår 
att överblicka och orientera sig i. Att söka bostad kan upplevas som ett halvtidsjobb där social 
förmåga och vältalighet premieras. Unga med stöd hemifrån och som etablerar sig i sin 
familjs bostadsort har störst möjligheter. Svårigheterna har olika karaktär i större och mindre 
städer, men generellt råder det brist på den typ av bostad som efterfrågas av unga. Antingen 
saknas lediga bostäder helt, eller så består utbudet av stora och/eller dyra lägenheter 
(Boutredningen, 2005; Ungdomsstyrelsen, 2010).  
För att få hyra en lägenhet är det vanligt att ägaren ställer krav på att den som vill hyra ska ha 
en viss inkomst vilket kan göra det besvärligt om man saknar arbete (Boutredningen, 2007) 
 



 14

Vanligen byter människor bostad flera gånger under livet. Ungdomar trivs generellt sämre i 
sitt bostadsområde än andra åldersgrupper vilket säkerligen är ett stort skäl till att många 
flyttar (Ungdomsstyrelsen, 2010). En annan viktig orsak till att man flyttar är att olika faser i 
livet ställer olika krav på vårt boende. Man brukar prata om en bostadskarriär (Bengtsson och 
Arvidsson, 2008). Många unga säger sig också vara intresserade av att flytta utomlands 
åtminstone en tid (Ungdomsstyrelsen, 2007). I den mån man faktiskt tar steget att flytta kan 
det ses som en del i dessa människors bostadskarriär.  

3.2.1 Könsroller och hushållsarbete 
Med könsroller menas här sådana egenskaper och beteenden som tillskrivs det ena eller andra 
könet, alltså vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Vårt kön påverkar hur vi 
uppfattar oss själva och hur vi uppfattas av andra. Identiteten har på detta sätt en stark 
bindning till könet (Barron, 2004). I fokusdiskussionerna i denna studie dyker frågor om 
könsroller upp i diskussioner om fördelningen av hushållsarbete. 
Ett stort antal studier sammanfattade av Roman (2004) visar att kvinnan fortfarande gör 
merparten av hushållsarbetet. När det gäller hur mycket hushållsarbete som utförs av männen 
är dock variationen mycket stor och det också finns också hem där makarna delar lika på 
arbetsuppgifterna. Arbetsfördelningen hos ett par skapas i samverkan mellan dem båda, ibland 
är arbetsfördelningen resultatet av en uttalad överenskommelse, men oftare skapas den mer 
eller mindre omedvetet. Roman skriver att par där kvinnan gör allt, eller nästan allt, 
hushållsarbete också i större utsträckning har konflikter kring arbetsfördelningen. Det har 
också visat sig att fördelningen blir mer jämlik när båda i paret är välutbildade och har 
liknande yrkesstatus.  

3.3 Boende och utvecklingsstörning 
Även människor med funktionshinder har rätt till, inte bara en bostad, utan ett fullvärdigt hem 
som ger både trygghet och skyddar integriteten. De har också samma rätt att välja bostad som 
andra människor. När kommunerna misslyckas med att erbjuda lämpliga lägenheter har det 
stora negativa konsekvenser för den enskildes livssituation (Bengtsson och Arvidsson, 2008).  
 
Människor som behöver stöd i sitt boende kan få det antingen genom LSS eller SoL. Genom 
LSS erbjuds gruppbostäder, servicebostäder och annat särskilt anpassat boende. 2010 bodde 
23.500 människor i en bostad erbjuden via LSS (Socialstyrelsen, 2010). Skillnaden mellan 
olika kommuner när det gäller insatser enligt LSS, så även bostäder, är dock stora. 
Gruppboendet är kanske det som är mest känt. Här finns ett fåtal lägenheter samlade runt ett 
gemensamt utrymme och fast anställd personal finns att tillgå dygnet runt. Servicebostaden 
kan beskrivas som ett mellanting mellan gruppbostad och vanlig bostad. Lägenheterna i ett 
serviceboende kan ligga i samma hus eller i närliggande hus, de boende har också här tillgång 
till personal dygnet runt och gemensamma utrymmen. Antalet lägenheter i ett serviceboende 
kan vara större än i gruppbostaden. Beteckningar som trapphusboende och satellitbostäder, 
ingår båda i begreppet servicebostad.  Annan särskild anpassad bostad är det närmaste en 
vanlig bostad som LSS kan erbjuda. I detta ingår inte personalstöd, men personalstöd kan 
ändå ges genom t.ex. personlig assistans (Socialstyrelsen, 2007a). Anpassningar och stöd i 
egen lägenhet ingår inte i LSS. SoL däremot ger möjlighet att få stöd via hemtjänst i egen 
lägenhet (Bengtsson och Arvidsson, 2008).En utvärdering från Blekinge län (Anderberg och 
Chamoun, 2009) visade att de som bodde i länets grupp- och servicebostäder var nöjda med 
sin bostad. Det råder dock brist på särskilda boenden enligt LSS och många beslut om att få 
en bostad verkställs inte. Kommunerna uppger att den vanligaste orsaken är resursbrist. Det 
händer också att enskilda tackar nej till bostäder när bostaden inte svarar upp mot den 
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bostadssökandes önskemål om t.ex. standard, geografiskt läge och anpassning efter den 
enskildes behov (Socialstyrelsen, 2004). 
  
Det är inte alltid man skiljer på gruppbostad och servicebostad i litteraturen. Olin och Ringsby 
Jansson (2008) beskriver tre ”gruppboenden” där det bor människor med lindrig och måttlig 
utvecklingsstörning. En av dem består av ett fåtal lägenheter (5) placerade runt ett gemensamt 
utrymme. Denna stämmer väl överens med beskrivningen av gruppbostad ovan. En annan 
består av ett större antal lägenheter (10) och har ett gemensamt utrymme i samma område, 
men inte i direkt anslutning till lägenheterna. Denna stämmer bättre överens med 
beskrivningen av servicebostaden. Det sista boendet som beskrives är intressant då det är en 
blandning av de ovan nämnda. Det är ett stort antal lägenheter (12) samlade runt ett 
gemensamt utrymme. Det visar att gränsen mellan servicebostad och gruppbostad inte alltid är 
så tydlig.  
  
Människor med lindrig utvecklingsstörning kan klara sig bra och många klarar att bo i 
samhället på liknande villkor som alla andra, även om de kan behöva visst stöd på vissa 
områden. Jag har redan tidigare skrivit att det stödet kan ges genom boende i gruppbostad 
eller servicebostad, men Ringsby Jansson och Olsson (2006) visar i en studie att många också 
bor i vanliga lägenheter.  
 
Undersökningar visar att gruppbostad är den vanligaste bostadsformen för människor med 
utvecklingsstörning (Olin, 2003; Tideman, 2000). Dessa undersökningar begränsar sitt urval 
av informanter till människor som får insatser via LSS och SoL. Ringsby Jansson och Olsson 
fann sina informanter genom mötesplatser och rekommendationer från tidigare informanter. 
På så sätt fick de både informanter som hade insatser från samhället och informanter som stod 
helt utanför samhällsstödet. Det visade sig att så många som en tredjedel av informanterna 
helt saknade koppling till omsorgen. Deras behov uppmärksammades först av samhället om 
de hamnat i svårigheter, t.ex. att de blir vräkta eller genom kriminalitet. De som bor i vanlig 
lägenhet klarar inte alltid av det, många har svårigheter med att hantera sin ekonomi. Gruppen 
med unga människor med lindrig utvecklingsstörning med sina speciella behov passar inte 
heller alltid de traditionella grupp- och servicebostäder som finns menar Ringsby Jannson och 
Olsson. De behövs mer forskning för att synliggöra de människor med utvecklingsstörning 
som idag inte har insatser från samhället.  
 
Det är också vanligt att människor som har ett särskilt boende stannar i samma bostad som de 
först flyttar till när de lämnar föräldrahemmet (Bengtsson och Arvidsson, 2008). 
Bostadskarriär är inte särskilt vanligt bland människor som har ett särskild boende enligt LSS. 
Det ställer extra stora krav på boendet som ska kunna förändras och anpassas för olika faser i 
livet. 

3.3.1 Ungdomar med utvecklingsstörning 
Jansson och Lindéll (2005) har i en intervjustudie med 8 ungdomar på gymnasiesärskolan 
analyserat ungdomarnas tankar och drömmar kring framtida boende utifrån deras 
rörelsemönster i samhället.  Analysen visar att ju fler platser ungdomarna aktivt använder på 
sin fritid, desto mer intresserade är de av att flytta längre från föräldrarnas bostad. De flesta 
deltagarna i studien vill bo i närheten av föräldrarna, eller i samma kommun som föräldrarna. 
Föräldrarna ses av ungdomarna som en viktig källa för att få stöd och hjälp vid behov. Ingen 
av ungdomarna tänker sig att de flyttar till ett boende med särskild service, men flera säger att 
de behöver stöd med t.ex. ekonomin. När det handlar om bostadens läge ville de flesta bo i 
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närheten av affärer, kompisar och kollektivtrafik. Alla ungdomarna önskade bo ihop med 
någon, antingen en partner eller kompisar. 

3.3.2 Vem bestämmer? 
Power (2010) beskriver att föräldrar till unga vuxna med utvecklingsstörning kan vara ovilliga 
att låta barnen flytta och på det sättet hämmar de utvecklingen mot självständighet. Människor 
med större utvecklingsstörning kan samtidigt ha svårt att själva ta initiativet till så stora 
förändringar i livet. Detta kan leda till att flytten till eget boende förskjuts. 
 
Enligt en brukarundersökning i Blekinge (Anderberg och Chamoun, 2009) tycker drygt två 
tredjedelar av länets boende i LSS-boenden att de har varit med och bestämt var de ska bo. 
Detta med att vara med och bestämma är dock inte självklart i hela landet vilket beskrivs av 
flera studier sammanfattade av Mineur, Bergh och Tideman (2009). 
De gemensamma utrymmen som finns i anslutning till LSS-boenden är utformade och inredda 
med personalen i åtanke. Det är personalens stil och förväntningar på hur rummet ska 
användas som speglas i inredningen (Olin och Ringsby Jansson, 2008). Det händer också att 
personalen begränsar rummets tillgänglighet för de boende genom att t.ex. sätta upp tider då 
rummet inte får användas (Anderberg och Chamoun, 2009). 
 

3.3.3 Stöd och hjälpmedel 
Idag är många människor med funktionsnedsättningar helt beroende av att andra människor 
hjälper dem med vardagliga uppgifter som vi andra gör utan att ens fundera på dem. Detta 
stöd gör det möjligt för dem att ha en vardag som är mer jämlik den vardag som människor 
utan funktionsnedsättning har, men det är också ett beroende som kan också hindra dem från 
att göra så som de själva vill. Människor som har till uppgift att ge stöd har en tendens att ha 
åsikter om hur den funktionsnedsatte borde göra och leva sitt liv, just för att de är mänskliga. 
Denna mänsklighet gör att de vill hjälpa, men också att skydda och ta hand om mer än vad 
som behövs  (Jönsson, 2005). Det förekommer att personalen som ska stödja de boende med 
deras individuella behov gör mer än vad den boende behöver och ibland helt tar över ansvaret 
för vissa vardagliga uppgifter som den boende egentligen klarar själv om han eller hon får rätt 
stöd (Mallander, 1999).  
 
En av de stora förändringar för ungdomar med utvecklingsstörning som flyttar hemifrån är att 
det personliga stödet ändrar utgångsläge. Inom familjen knyts den unges stödbehov ihop av 
relationer och vardagliga anpassningar. Ett sådant stöd är mycket svårt att formulera med ord. 
Stödet som ges av personalen på ett grupp- eller serviceboende har inte samma grund i 
relationer utan bygger istället på praktiska rutiner. Olin (2003) visar hur personalen har svårt 
att hitta rätt stöd och nivå på stödet i samband med att ett nytt boende för ungdomar byggs 
just pga av att stödet från familj och personal bygger på så olika grund. 
 
Vilket stöd människor med utvecklingsstörning får är relaterat till vilken typ av bostad han 
eller hon har. Power (2010) beskriver att det sociala stödet är större på bekostnad av det 
materiella i egna lägenheter och små gruppboenden. På vårdboenden och instutioner är 
däremot det materiella stödet större än det sociala. I Sverige finns inte instutioner på samma 
sätt som i Storbritannien, där Powers undersökning är gjord, däremot har det visat sig att stöd 
till de boende i gruppbostäder i Sverige företrädelsevis ges av personal och att hjälpmedel för 
fysiska funktionsnedsättningar förekommer, däremot finns sällan några kognitiva hjälpmedel. 
Gruppbostaden är oftare anpassad för att kompensera för fysiska funktionsnedsättningar än 
för kognitiva (socialstyrelsen, 1997). Det visar på att situationen i gruppboenden som Power 
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beskriver inte gäller vid behov av fysiska hjälpmedel, men däremot tycks gälla vid behov av 
kognitivt stöd. 
 
Tekniska hjälpmedel vinner mark idag, intresset visar sig t.ex. genom sociala forum som 
direkt riktar sig mot detta, som Facebook-gruppen ”Appar för särskolan”1. Dock går den 
tekniska utvecklingen mycket fortare än implementeringen i omsorgen, särskilt när det gäller 
kognitiva hjälpmedel. Det kan finnas en oro för tekniken hos omsorgspersonal som ligger till 
grund för att tekniken inte används i så stor utsträckning. Teknik kan också ställa till med 
besvär, något som var och en av oss upplevt i vår vardag, men det betyder inte att teknik i sig 
är olämplig att använda för att ge stöd även i boende för människor med funktions-
nedsättningar, däremot är det viktigt att tekniken anpassas till mänskliga behov och önskemål 
(Bauth, Jönsson, Svensk, 1995).  
 
Stöd och hjälp kan också handla om vad ungdomar med utvecklingsstörning förväntar sig. 
Szönyi (2005) skriver i sin avhandling om hur några elever i gymnasiesärskolan tänker sig att 
de får stöd och hjälp att hitta ett jobb efter skolan, tillskillnad från elever i gymnasieskolan 
som måste klara sig på egen hand.  
 
Många med lindrig utvecklingsstörning behöver bara ett mindre stöd i sitt vardagsliv, då 
handlar det ofta om att sköta sin ekonomi.  
Den samhällsinsats som kan ge stöd att sköta det ekonomiska är god man. God man kan utses 
till vuxna med utvecklingsstörning om utvecklingsstörningen påverkar deras beslutsförmåga, 
om han eller hon behöver stöd att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin 
person. Det krävs också att han eller hon inte kan få detta stöd av t.ex. anhöriga och slutligen 
att han eller hon vill ha hjälp. Godmannaskapet ska begränsas till att ge bara det stöd som 
behövs för att inte inskränka på integritet (Sjöstedt och Sporrstedt, 2011). 

3.4 Arbetsmarknad 
Arbete är en viktig del i vårt svenska identitetsskapande. Vårt samhälle genomsyras av en syn 
på arbete som något som kännetecknar ansvar och lojalitet. En målsättning är att alla vuxna 
ska vara i full sysselsättning. Stojanovic (2001) har i en studie samlat information genom 
dagböcker och intervjuer av ett stort antal unga i Sverige och Danmark. De unga svenskarna i 
studien pratar om att arbetslösheten gör att de inte känner sig samhällsnyttiga och det är något 
som många skäms över. Det är viktigt för dem att få ett jobb, men samtidigt vill de inte fastna 
i vilket yrke som helst. Okvalificerade industrijobb och städjobb är exempel på arbeten som 
ungdomarna bara ser som tillfälliga nödlösningar, och inget att bygga sin framtid på.  
 
Arbetslöshet är ett större problem bland unga människor än i andra åldersgrupper, fjärde 
kvartalet 2011 var 24,2% av 15-24 åringarna arbetslösa (SCB; Arbetskraftsundersökningarna 
(AKU) fjärde kvartalet 2011). Unga människor byter oftare jobb än äldre och då ofta mellan 
andra tidsbegränsade arbeten med likvärdiga uppgifter. De bättre jobben går till dem med mer 
arbetslivserfarenhet. Utbildningsnivån påverkar också möjligheten till arbete. Ungdomar med 
lägre utbildning har sämre chanser till jobb. (Stojanovic, 2001) 
 
Arbetslösheten bland människor med funktionshinder är större än bland befolkningen i övrigt. 
Skälen är flera, bland annat så har människor med funktionshinder generellt sett lägre 
utbildning. Ett annat viktigt skäl är att det finns utbredda fördomar hos arbetsgivare gentemot 
människor med funktionshinder med avseende på arbetsförmåga, en okunskap om möjligheter 

                                                 
1 Gruppen funnen våren 2011. 
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till anpassade arbetsuppgifter och en generell oro inför det okända (Näringsdepartementet, 
2000). Människor som har utvecklingsstörning anses dessutom av många arbetsgivare behöva 
konstant övervakning (Mineur, Berg och Tideman, 2009).   
 
Daglig verksamhet är den största insatsen enligt LSS och är också en stor del av vardagen för 
många med lindrig utvecklingsstörning. Dock står många unga med lindrig utvecklings-
störning helt utanför omsorgens insatser. De finns på den vanliga arbetsmarknaden, ofta har 
de tillfälliga jobb eller så är de helt arbetslösa. För många av dessa unga är det inte bara svårt 
att hitta ett jobb utan också att klara av att behålla jobbet (Ringsby Jansson och Olin, 2006). 
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4 Metod 
I kapitlet presenteras studiens datainsamlingsmetod, fokusgrupp, både som metod och skälen 
till att använda denna. Urvalet till studien diskuteras och problemen med att finna deltagare, 
så väl som information om hur studien genomförts. Vidare presenteras de metoder för 
tolkning och analys som har använts i studien. Avslutningsvis diskuteras validitet, där särskilt 
vikt lagts vid att ha deltagare med utvecklingsstörning. 

4.1 Fokusgrupp 

4.1.1 Vad är en fokusgrupp? 
Gruppintervjuer utmärks av att forskaren möter en grupp människor samtidigt. Det handlar 
vanligen om 3 till 12 deltagare, men ibland ännu större grupper (Halkier, 2008; Åman, 2006). 
Wibeck (2010) rekommenderar dock att man håller ner antalet till maximalt 6.  
Utformningen kan vara allt från strukturerade frågor till en deltagare i taget till fria 
diskussioner utan forskarens inblandning (Fontana och Frey, 2000). Fokusgruppen är ett 
strukturerat gruppsamtal. Forskaren styr samtalet, genom att uppmuntra deltagarna att fritt 
diskutera givna ämnen(Denscombe, 2006; Wibeck, 2010). Resultatet blir en blandning mellan 
intervju och observation, där forskaren inte bara får svar på frågor utan också får se den 
sociala interaktionen som uppstår (Madriz, 2000).  
Fokusgrupper används för att ta reda på hur en grupp resonerar kring ett givet ämne, en 
innehållsmässig information så som en grupps åsikter, tankar och attityder. Det är de 
kollektiva uppfattningarna som söks i första hand, även om forskaren till viss del även får 
information om individernas attityder (Denscombe, 2006; Madriz, 2000; Wibeck, 2010). 
Fokusgrupper kan också användas för att observera interaktionen i gruppen. Forskaren får 
möjlighet att se hur deltagarna engageras i samtalet, hur idéer byts, utvecklas och används 
(Denscombe, 2006; Madriz, 2000; Wibeck 2010). 
 
När man använder fokusgrupper som datainsamlingsmetod kan man välja två vägar, antingen 
träffas varje fokusgrupp endast en gång eller så har samma grupp flera träffar. Fördelen med 
att välja flera träffar är att det uppstår en reflektion hos både deltagare och forskare mellan 
träffarna som kan berika senare träffar. Forskaren har också en möjlighet att vid nästa träff ta 
avstamp i tidigare diskussion eller fånga upp tappade trådar (Wibeck, 2010).  Om man istället 
väljer att träffa varje fokusgrupp bara en gång kan man som forskare träffa fler grupper och 
därmed ett större antal informanter. Flera olika grupper kan ge en större bredd, medan samma 
grupp flera gånger kan ge ett större djup. 

4.1.2 Varför fokusgrupp? 
Fokusgruppssamtal ger forskaren ett rikt datamaterial att arbeta med, en viktig aspekt vid val 
av datainsamlingsmetod men även enskilda intervjuer och observationer kan ge stort 
datamaterial. Fokusgrupper har dock tre fördelar över andra kvalitativa metoder som ligger till 
grund för att just denna datainsamlingsmetod använts i denna studie; maktförskjutning, 
marginalisering och delaktighet. 
 
Maktförskjutning 
I all forskning finns ett ojämt maktförhållande mellan forskare och deltagare. Forskaren har 
makten över datainsamlingen genom sina frågor eller observationsschema. Ingen forskare kan 
få med allt, därför har han eller hon i förväg en plan som styr datainsamlingen. Makten kan 
också ligga i tekniken som används för datainsamlingen och hur den används. Efter själva 
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datainsamlingen följer en analys av materialet och den görs av forskaren som har makten över 
tolkningen (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 234-235).  
I fokusgrupper anses makten över datainsamlingen delvis skjutas mot deltagarna helt enkelt 
för att deltagarna är i numerärt överläge. Deltagarna får ett ökat inflytande över den 
information som forskaren får genom att det i grupp är lättare att påverka intervjuns innehåll. 
Deltagarna kan känna stöd av varandra för att ta upp sina ämnen och därigenom gå utanför 
forskarens i förväg uttänkta plan. Att vara en del i gruppen kan upplevas som mindre hotfullt 
än att vara ensam med forskaren (Madriz, 2000; Wilkinson, 1998).  
 
Marginalisering 
Fokusgrupper anses också vara bättre anpassad för att ge röst åt marginaliserade grupper 
genom maktförskjutning från forskaren mot deltagarna (Madriz, 2000; Wibeck, 2010). 
Marginaliserade grupper kännetecknas av att människor som saknar makt i samhället och av 
majoriteten uppfattas avvika från samhällsnormen på något vis. Deras möjligheter begränsas 
direkt eller indirekt. Det kan t.ex. handla om bristande tillgänglighet eller begränsad tillgång 
till hjälpmedel. Människor med utvecklingsstörning är en marginaliserad grupp i samhället. 
De är ofta hänvisade till andra arenor än människor utan utvecklingsstörning. Deras 
möjligheter påverkas av samhällets syn på utvecklingsstörning, som exempel kan nämnas en 
antagen oförmåga att utföra ett arbete som leder till svårigheter på arbetsmarknaden och 
knappa ekonomiska resurser (Kjellman 2003).  
 
Delaktighet 
Fokusgrupp anses av deltagare som mer givande och stimulerande för dem själv än att bli 
intervjuade (Fontana och Frey, 2000). Samspråk med andra i en grupp är uppskattat och 
många känner att de har blivit lyssnade på (Morgan, 1998). Träffarna ger möjlighet för 
deltagarna att byta kunskaper och erfarenheter med varandra, vilket i sin tur kan leda till nya 
insikter hos deltagarna (Denscombe, 2006). Förhoppningen är att deltagarna efter medverkan 
ska känna sig stärkta. Fokusgruppen blir då inte enbart till för att samla data till forskaren utan 
också för att ge något direkt tillbaka deltagarna.  

4.1.3 Att beakta vid fokusgrupp 
Fram till nu har jag främst lyft fördelarna med att använda fokusgrupp som datainsamlings-
metod, men det finns givetvis även mindre smickrande omständigheter vid användandet av 
fokusgrupp som man måste vara medveten om och beakta när man använder denna form av 
datainsamling. 
Forskarens roll och makten 
I en fokusgrupp har forskaren en viktig roll. Han eller hon har till uppgift att se till att samtalet 
verkligen blir fokuserat på rätt ämne(Denscombe, 2006). Forskaren kan välja att styra 
samtalet mycket eller ta en åskådarplats under samtalets gång. Det finns risker med båda 
ytterligheterna; vid hård styrning finns en risk att forskarens åsikter påverkar gruppens samtal 
samtidig som samtalet riskerar att tappa fokus och handla om annat än det tänkta om 
forskaren inte styr alls. (Wibeck, 2010)  
När en grupp människor diskuterar finns det alltid några som är mer dominanta och kanske 
t.o.m. hämmar andra deltagare (Denscombe, 2006). Deltagare kan gå på varandra på ett sätt 
som gör att någon tystnar eller censurerar sig själv för att inte sticka ut eller av rädsla för 
andra deltagare. Det kan också vara så att gruppen avstår från att diskutera vissa ämnen p.g.a. 
reaktionen mot ämnet hos någon av deltagarna. För forskaren gäller det att försöka balansera 
samtalet så att alla deltagarna får talutrymme och känner sig bekväma med att uttrycka sina 
tankar (Wilkinson, 1989).  
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4.2 Urval 
Detta är en kvalitativ studie, vilket medför att resultaten i denna studie inte är generaliserbara. 
Urval vid en liten kvalitativ studie som denna baseras sällan på sannolikhet och 
representerbarhet. Istället handlar det ofta om att finna informanter som på olika sätt kan 
belysa och förklara ett fenomen. Forskaren sätter upp de urvalsramar som fångar in vilken typ 
av informanter som kan komma ifråga för studien (Denscombe, 2006).  

4.2.1 Urval till fokusgrupper 
Hur man väljer deltagare till en fokusgrupp är naturligtvis beroende av syfte och 
frågeställningar. Det råder delade meningar huruvida det är bra om deltagarna i en grupp 
känner varandra eller inte. Känner deltagarna varandra sedan tidigare kan diskussionerna 
snabbt komma igång samtidigt som deltagarna utgår ifrån att de vet vad den andre tänker och 
kanske därför inte ifrågasätter varandra. Deltagare som inte känner varandra kan däremot vara 
vaksamma och censurera sig själva till dess att de känner sig trygga i gruppen (Halkier, 2008). 

4.2.2 Urval i denna studie 
I denna studie innebär urvalsramarna att informanterna ska ha en utvecklingsstörning och 
åldersmässigt ligga mellan 18-25. De ska vara intresserade av att lämna föräldrahemmet men 
ännu inte ha någon egen bostad klar. Som tidigare nämnts är det ungdomarnas egna 
föreställningar om sitt framtida boende som står i centrum för denna studie. För att undvika 
att diskussionerna landar i befintliga relationer och strukturer har ungdomar utan egen 
erfarenhet av eget boende valts ut till studien. Viktigt har dock varit att de redan funderat och 
tänkt på att flytta hemifrån, därför har endast ungdomar som önskar flytta hemifrån inom ett 
par år varit aktuella för studien.  
 
Det finns många sätt att finna deltagare till en studie. Till denna kontaktades först en LSS-
handläggare i kommun 1 (stor kommun med över 100 000 innevånare). Tanken var att 
ungdomar som var beviljade bostad, men ännu inte fått någon skulle bjudas in till studien. 
LSS-handläggaren kontaktade potentiella deltagare, som sedan ombads kontakta mig, vilket 
ingen gjorde. Flera tänkbara orsaker finns till att de inte gjorde detta, men utan mer 
information är dessa tänkbara orsaker bara rena spekulationer. 
 
Istället kontaktades en gymnasiesärskola i kommun 2 (mindre kommun med under 50 000 
innevånare). Lärarna på skolan var intresserade och bjöd in mig för att berätta om arbetet för 
en klass. I klassen går elever som tidigare gått i grundsärskolan eller varit integrerade i 
grundskolan.  
6 elever ville vara med och samtala om att flytta hemifrån och tid bokades i samråd med 
lärarna. En av dessa 6 avböjde senare, men gav inget skäl till detta. Ytterligare en deltagare 
kom till första träffen och ville vara med. Det sammanlagda antalet deltagare var därmed 6, 
men endast 2 närvarade på samtliga träffar.  
Alla deltagarna är 19 år gamla och de känner varandra sedan tidigare. Könsfördelningen var 2 
kvinnor och 4 män. Det finns deltagare med olika etniskt ursprung och från olika 
socialklasser. Ingen av deltagarna har några andra synliga funktionsnedsättningar utöver 
utvecklingsstörningen.   
 
Medgivande 
Alla deltagare fick både muntlig och skriftlig information om studien. Den skriftliga 
informationen var uppdelad i lättläst brev som riktade sig till ungdomarna och ett brev riktat 
till föräldrar/gode man. Deltagarna fick dock själva välja om de ville visa informationen för 
föräldrar/gode man. I början av varje träff delgavs deltagarna innehållet i medgivandet som de 
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skrivit på som en garant för att alla var insatta i vad deltagande i studien innebär. En av 
deltagarna avböjde att delta i mer än en träff, men godkände att det redan insamlade fick 
användas. 
Medgivandeblankett och den skriftliga informationen återfinns som bilaga 1-3. 

4.3 Genomförande 
Till studien fanns 6 intresserade deltagare som träffades vid tre tillfällen. Alla träffarna 
genomfördes i gymnasieskolans lokaler som var bekanta för deltagarna. Inga andra elever 
eller lärare hade tillgång till rummet under träffarna. Samtalen filmades.  
Första träffen låg direkt efter avslutad skoldag. På denna deltog 5 av deltagarna, de 2 tjejerna 
och 3 av killarna. Andra träffen låg på skoltid i början av skoldagen. 1 av tjejerna och 2 av 
killarna deltog, den ene killen var den som inte deltog första träffen. Denna andra träff fick 
bokas om 2 gånger innan den blev av. Sista träffen genomfördes en sen eftermiddag ca en 
timme efter avslutad skoldag. En av tjejerna och 2 av killarna deltog.  
Två av deltagarna, Anna och David deltog på samtliga träffar. Erik deltog första och tredje 
träffen. Övriga deltog en träff vardera. Det faktum att deltagandet var så varierande har 
naturligtvis påverkat innehållet i diskussionerna. Fördelen med upprepade träffar med samma 
fokusgrupp har delvis gått förlorad då hälften av deltagarna inte återkommit med sina 
reflektioner.  
 
Inför varje träff fanns en samtalsplanering som endast jag hade tillgång till. Varje träff 
sammanfattades direkt efter träffen, sammanfattningen skickades till deltagarna. Den sista 
sammanfattningen skickades endast till dem som deltog på sista träffen. (se bilaga 4) 

4.4 Tolkning och analys 
De bandade samtalen lyssnades igenom flera gånger i direkt anslutning till varje träff. En 
sammanfattning av samtalen skrevs och skickades till deltagarna (se bilaga 4). Efter samtliga 
träffar transkriberades samtalen. Diskussionerna i varje samtal grupperades i ämnesområden 
med hjälp av citat, vilket resulterade i ett stort antal ämnesgrupper från alla träffarna. Grupper 
i nära relation till varandra sammanfördes och bildade de grupper som nu finns i materialet. 
De samlade citaten användes för sammanfattande beskrivningar för varje ämnesgrupp, ett 
fåtal citat finns kvar för att styrka sammanfattningarna. Utifrån studiens frågeställningar 
delades diskussionsämnena upp i tre delar; presentationer, tankar om framtiden och vilka 
föreställningar har de om vilket stöd de behöver.  
Att presentera resultatet av kvalitativa gruppintervjuer på detta sätt innebär att ett mått av 
analys förekommer redan i resultatbearbetningen genom att vissa diskussioner tonas ner och 
andra lyfts fram.   
 
Analysen fortsatte att med hjälp av handikappvetenskapliga teorier och en socialvetenskaplig 
förståelse av roller och identitet koppla diskussionerna till aktuell litteratur. 

4.5 Validitet 
Det är för studien viktigt att jag lyckas fånga och förstå de ungas egna tankar och 
föreställningar. Det är endast deltagarna själva som kan avgöra om deras tankar och 
föreställningar kommer fram i det empiriska materialet. En möjlighet är att låta informanterna 
läsa intervjun i transkriberad form (Denscombe, 2000). Detta ser jag dock som orealistiskt, att 
läsa transkriberade intervjuer kan vara både tidskrävande och svårt för en ovan, även om 
denne inte har en utvecklingsstörning. Istället har jag valt att sammanfatta varje samtal och 
låtit deltagarna ta del av dessa innan nästa möte. Både samtal 2 och 3 började med att 
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sammanfattningen lästes och deltagarna diskuterade vidare utifrån det. På detta sätt har 
deltagarna komma in i en senare del av forskningsprocessen genom att de har påverkat 
analysarbetet. I och med att jag redan sammanfattat det som jag ansett viktig har jag också 
påbörjat analysarbetet, samtidigt har jag tydligt uppvisat vilka delar av samtalen som direkt 
fångat mitt intresse. Sammanfattningarna skrevs direkt i anslutning till samtalen och före 
transkriberingarna. Det betyder att alla delar som finns i resultatet inte finns med i 
sammanfattningarna och därmed har deltagarna inte tyckt till om allt insamlat material. 

4.5.1 Intervju med människor med utvecklingsstörning 
Kvalitativa intervjuer med människor med utvecklingsstörning ställer större krav på 
intervjuaren. Det kan vara svårt för forskaren att få användbar information, särskilt kring 
abstrakta ämnen (Löfgren Mårtensson, 2005). För att underlätta rekommenderar Atkinson 
(1988) en intervjustil som närmast liknar ett informellt samtal med öppna frågor. En 
fokusgrupp är ett samtal mellan deltagarna och eventuellt forskaren beroende på dennes grad 
av inblandning. Forskaren styr ämnet i samtalet, men deltagarna ställer också frågor till 
varandra.  Fokusgruppen är en intervjuform med stora möjligheter att kännas som informella 
samtal. 

4.6 Sammanfattning 
Deltagarna i studien är 6 ungdomar på samma gymnasiesärskola. Gruppen har träffats vid tre 
olika tillfällen i gymnasiesärskolans lokaler. Deltagarna i studien har tagit del av 
sammanfattningar av varje träff och getts möjlighet att kommentera dessa. Skälen att välja 
fokusgrupp som datainsamlingsmetod i denna studie är alltså för att få till en intervju i 
samtalsform, att minska forskarens styrning och för att påbörja en process hos deltagarna som 
de kan få direkt nytta av.   
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5 Resultat 
Resultatkapitlet börjar med en beskrivning av deltagarna, därefter är samtalsämnena sorterade 
under två huvudkategorier som följer studiens frågeställningar; Tankar kring framtiden, och 
Föreställningar om stödbehov. Tankar kring framtiden behandlar tre teman:  

• Att flytta hemifrån 
• Bostadskarriär 
• Att bo själv.  

Föreställningar om stödbehov behandlar även det tre teman:  
• Hjälp med 
• Hjälp av 
• Samhällsinsatser 

Varje tema tar upp flera olika diskussionsämnen. Slutligen avlutas resultatkapitlet med en 
sammanfattning. 
 
Samtalen och ämnena går in i varandra, ibland diskuteras flera ämnen parallellt och vissa 
ämnen återkommer flera gånger i samma samtal och några i flera samtal. I denna redovisning 
av samtalen har jag samlat ihop diskussionerna utifrån ämne. Diskussionerna är 
sammanfattade och på några ställen finns citat som ytterligare belyser ämnet. 

5.1 Deltagarna i studien 
Det finns olika sätt att presentera deltagare i en kvalitativ studie. I denna studie får deltagarnas 
egna drömmar och tankar stå i centrum för presentationen eftersom det är just deltagarnas 
tankar om eget boende som är i fokus för studien. Mer fakta om ungdomarna finns att läsa 
under urval i metodkapitlet.  
Presentationerna utgår främst ifrån första träffen där deltagarna ombads välja ut en bild på sitt 
framtida boende. Till detta hade de tillgång till ett stort antal bilder på dörrar och ingångar. 
Tanken med dörrarna var att deltagarna direkt skulle sätta fokus på framtida bostadsdrömmar. 
Dörrarna blir till representationer för dessa drömmar. Genom att använda denna del av 
diskussionerna till presentationerna är tanken att ge en direkt inblick i hur ungdomarna 
drömmer om sitt framtida boende. Förhoppningen är att detta ger en bra referenspunkt inför 
diskussionerna och en större förståelse för ungdomarnas tankeväg från vardagen till 
drömmarna. 
 

   

Anna funderar länge på vilken bild hon ska ta och 
frågar tillslut om hon får ta två. Den första dörren 
beskriver hon som en gullig stuga, medan den andra 
beskrivs som en lite finare och modernare 
lägenhetsdörr. Stugan är det Anna drömmer om, 
men en hyresrätt är det hon tror hon kommer att 
flytta till. Innanför dörren tänker hon sig att det finns 
ett fräscht hem med betydligt dyrare prylar än de 
hon har nu. 
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Sara är ivrig och vill gärna berätta om sina 
framtidsplaner. Hon har valt en bild med ett rosa hus 
med en blå dörr med mycket blommor runt dörren. 
Hon har valt bort dörrar som hon säger att hon 
tycker ser för vanliga och tråkiga ut. Innanför dörren 
drömmer hon om ett stilfullt hem med många färger 
och blommor. 
 

 

Erik har valt en bild på en ingång med dubbla 
glasade dörrar. Glasdörrarna gör det ljust och en 
öppnare känsla i bostaden menar han. Han berättar 
att dörren på ett sätt påminner om dörren till 
förskolan. Inne i bostaden är skillnaden egentligen 
inte så stor från hans rum idag, men han drömmer 
om att ha råd med större och dyrare saker. 
 

 

Simon har valt en bild av en dörr som han tycker ser 
hemsnickrad ut. Han drömmer om ett hus på 
landsbygden. Bostaden innanför trädörren tänker han 
sig som ett hem möblerat med möbler han själv 
snickrat och snidat. 
 

 

David fastnar för en bild som egentligen bara 
förestället ett handtag. Han tror att hans framtida 
bostad kommer att ha en dörr med ett liknande 
handtag. Han är lite osäker på om dörren går till en 
lägenhet eller en villa, men drömmer om att 
bostaden är fräsch och det finns en dyr 
ljudanläggning kopplat till TVn. 
 

 

Rikard deltog inte i den första träffen och har därför 
inte valt ut någon bild på en dörr. Han berättar om 
att han drömmer om en bostad i gott skick som 
ligger nära stadens sportarenor. 
 

 

5.2 Tankar om framtiden 
För ungdomarna handlar alla tre träffarna om att fundera högt kring framtiden. Det är 
funderingar om processen att flytta hemifrån och vad det innebär samt tankar kring hur det är 
att bo på egenhand och lite om vuxenlivet i allmänhet.  

5.2.1 Att flytta hemifrån 
Det första temat behandlar vägen från föräldrahemmet till den egna bostaden och vad det 
betyder för deltagarna. De underteman som diskuteras är; ”Erfarenhet och frihet”, ”När flyttar 
man hemifrån?”, ”Flyttprocessen” och slutligen ”Bo själv eller inte”. 
 
Erfarenhet och frihet 
Begreppen erfarenhet och frihet kopplar deltagarna ihop med att flytta hemifrån.  
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Deltagarna är överens om att man får större erfarenheter när man flyttar hemifrån. Deltagarna  
talar om att lära sig mer om all ta ansvar, om att städa och laga mat. Det är aktiviteter som ger 
dem erfarenhet av att klara sig själv. 
 
Frihet däremot skapar debatt. Två tydliga ståndpunkter tar form i samtalen. Under ett tillfälle 
ställs åsikterna mot varandra, vid det tillfället anser ena sidan att frihet endast uppstår när man 
inte har något som begränsar ens handlingsutrymme. Begränsningar som nämns är tider som 
måste passas och räkningar som måste betalas. Med sådana begränsningar anses man inte 
verkligt fri. Den andra sidan håller inte med, utan beskriver frihet som att man bestämmer 
själv, vad man vill göra, när man går och lägger sig. Men också att friheten medför ett ansvar 
för att t.ex. gå och lägga sig i tid så man orkar gå upp i rimligt tid. Frihet, menar de, är inte fri 
från begränsningar utan fri från föräldrar och möjlighet att bestämma över sitt liv och pengar 
själv. Vid andra tillfällen under samtalen kommer begreppet frihet inte upp till debatt utan 
nämns i förbigående, som här av Rickard. 
 
Rickard Det kan vara skönt att bo själv också för då har man sitt eget. Man har fria 

händer att göra vad man vill typ. 
 
När flyttar man hemifrån? 
Diskussionerna kring när man ska flytta är spridda och återkommer flera gånger. Två av 
deltagarna skulle gärna flytta hemifrån inom kort, medan de andra tycker att man kan vänta 
ett tag. Inom några år förväntar sig alla att de har flyttat hemifrån, men det är inte hur gamla 
de är som de ser som avgörande för när flyttlasset går. Ungdomarna framhåller att tiden för att 
flytta hemifrån är något man gör när man slutat skola och skaffat ett jobb. Eriks 
sammanfattning stämmer väl överens med många uttalanden: 
 
Erik Efter man har skaffat jobb och så där. Man måste alltid ha ett jobb innan man 

flyttar hemifrån för då har man en inkomst. Kan överleva. Då måste man ha till 
hyra, elräkningar allt. Annars blir det, om man inte har en inkomst, då blir det 
massa utkomster bara. Man måste ha en inkomst samtidigt som man får massa 
utkomster. 

 
Flyttprocessen 
Deltagarna diskuterar hur man går till väga för att flytta och vilka hinder som finns. Föräldrar 
ses inte som ett hinder, däremot tycker de att föräldrarna är till god hjälp när man ska flytta. 
Det som ungdomarna ser som ett hinder är svårigheten att få tag i lägenhet. De nämner LSS 
som en möjlig väg att få tag i en lägenhet. En av deltagarna säger att det finns för få bostäder 
inom LSS i stan.  
 
Anna Annars får man skaffa en sån här annan lägenhet. 
Rickard Dom är så dyra att köpa 
Jag Det finns en kostnadsfråga? 
Rickard Ja, jag tror att dom lägenheterna är lite dyrare än de som man får från LSS. 
David Man ska bygga sitt eget hus tycker jag 
Anna skrattar  
Rikard Blir en koja i skogen. 
David Så slipper man betala el-räkningar 
Jag Ska du ha el måste du nog betala elräkningen i alla fall 
David jag vet 
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LSS-bostaden ses som mer ekonomisk och därför åtråvärd. 
 
Bo själv eller inte 
Diskussionen om vem deltagarna tror de kommer att bo med kommer upp vid två träffar. Alla 
önskar att vid någon punkt i livet dela bostad med någon annan, men tre av deltagarna säger 
att man måste bo själv först så att man vänjer sig. Sara ifrågasätter det och undrar hur det ska 
gå till om det redan finns en partner när det är tid att flytta. David håller dock fast vid att det 
är viktigt att bo själv först. 
 
Tre av ungdomarna har tidigare funderat på att bo tillsammans. I diskussionen drivs detta 
främst av Sara medan de andra bekräftar att de har planerat det samtidigt som de framför 
andra planer parallellt. Två av deltagarna tycker att tanken att flytta ihop med kompisar är 
mycket främmande. I passagen nedan ser man den första reaktionen. 
 
Anna Ok… så du ska bara bo med kompisar typ? Om du träffar en kille då? Ska du 

inte bo med han då eller?  
 Sara slår sig för pannan. 
Sara Först så ska jag bo med Simon. Och sen ska jag bo med Anette. Jag ska sova 

i ett eget rum. Om jag hittar någon partner så ska han få flytta in med oss 
Anna Men är det dina framtidsplaner? 
Sara För det är bättre att vara 4, för om man är 2 som jag och Anette och Erik 

pratade om då bli massa småtjafs och så lämnar killen eller tjejen, nu får du 
ta allting jag skiter i att betala hyra och smäller igen dörren och åker och 
lämnar hela skiten till tjejen eller killen. Och det är inte lätt när man är 4, då 
blir det inte lika mycket. 

 
Den andre som ifrågasätter tycker att de måste bo själva också, vilket Sara avfärdar med att 
hon inte vill bo själv. Diskussionen fortsätter med vad som händer om man blir osams, vilket 
de av deltagarna som ska bo ihop inte tror kommer att hända.  

5.2.2 Bostadskarriär 
Andra temat är bostadskarriären, som här har delats upp i 4 underteman; ”Tänk så bodde man 
kvar hela livet”, ”Uppvärmning”, ”Först lägenhet, sen hus” och ”Att flytta utomlands” 
 
”Tänk så bodde man kvar hela livet”  
Citatet ovan är Davids reaktion på frågan om hur det kommer att kännas att lämna 
föräldrahemmet. Han och två andra funderar vidare kring detta med att bo kvar hemma, alltså 
att inte flytta hemifrån. Ingen av dem har egentligen bråttom att flytta hemifrån. De tycker det 
är skönt och bekvämt att bo med föräldrarna. I föräldrahemmet är allt ordnat för dem. De 
behöver inte ta ansvar för mat och tvätt. Alla tre hjälper dock till med pengar hemma, två av 
dem på regelbunden basis, medan den tredje hjälper till när familjen behöver ekonomisk 
hjälp. Att betala en summa varje månad beskrivs, av de av deltagarna som gör det, som en bra 
träning inför att flytta hemifrån och de tycker att den tredje också ska betala sina föräldrar en 
fast summa varje månad. Att bo kvar i föräldrahemmer är inte aktuellt för någon av 
deltagarna, de ser alla fram emot att flytta. 
 
Uppvärmning 
Deltagarna pratar om att bo på olika sätt. Första bostaden blir som uppvärmning, tills man 
känner sig van och säker. Två olika typer av ”uppvärmning” kommer upp i diskussionerna, 
dels serviceboende, dels att bo nära föräldrahemmet. Tre av deltagarna tycker att det låter bra 
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att först bo i ett seviceboende där man får hjälp något år och när man sen känner sig säker kan 
man flytta till en vanlig lägenhet. En av dem tycker dock att det är viktigare att den första 
bostaden ligger nära föräldrahemmet, än att det är en servicebostad. Närheten till 
föräldrahemmet är också viktigt för de andra tre deltagarna. De vill kunna få hjälp från 
föräldrarna om de behöver. Två av deltagarna tycker inte att närheten måste betyda samma 
stad, men det får i alla fall inte vara för långt bort. Det ska vara tillräckligt nära för att man lätt 
ska kunna åka och hälsa på över dagen. 
 
Uppvärmningen beskrivs av ungdomarna just som en uppvärmning. När de känner sig säkra 
tänker de sig att de flyttar vidare. 
 
Rikard Sen kan man ju alltid byta upp sig. Om man börjar i ett sånt där trapphusboende 

och sen känner Åh jag klarar mig så bra själv då kan man flytta till en egen 
lägenhet. 

 
Först lägenhet, sen villa 
Det är främst under första samtalet som det då och då i diskussionen kommer fram tankar 
kring olika bostäder under olika delar av livet. Två av deltagarna beskriver att de kommer att 
bo i lägenhet först och senare, när de blir äldre flyttar till en villa. För två andra var det mer en 
ekonomisk fråga. Lägenhet bor man i tills man har råd att köpa hus. En av ungdomarna tänker 
försöka skaffa ett hus på en gång. 

 
Att flytta utomlands 
En av ungdomarna har funderat på att flytta till Liverpool i England. Det är inget bestämt utan 
han har bara lekt med tanken. Hans vänner får gärna komma och hälsa på. De andra 
deltagarna är tveksamma till hans idé. De säger att England är helt annorlunda och att han 
måste lära sig leva där och lära känna ett nytt folk. Själv tror han inte att det är så stor skillnad 
på folk och det finns ju dessutom svenskar i England också. Eftersom han kan engelska tycker 
han inte språket är ett problem heller. En av de andra deltagarna tar upp hur föräldrarna skulle 
känna om man flyttar till ett annat land. De skulle nog inte bli glada. En variant som föreslås 
är att ta med familjen till England. 

5.2.3 Att bo i en egen bostad 
Tredje temat utgår ifrån ungdomarnas tankar om vuxenlivet i en egen bostad. Inga 
heltäckande diskussioner om vad det innebär att vara vuxen förekom, men några diskussioner 
som deltagarna kopplade ihop med bostaden. Dessa är ”Ens egen bostad är ens privata sfär”, 
”Jobb”, ”Annars blir man vräkt” och ”Könsroller och hushållsarbete”. 
 
Ens egen bostad är ens privata sfär 
Funderingarna kring den egna bostaden som privat sfär engagerar. Att ha kompisar hemma 
ser ungdomarna som förenat med ett ansvar.  
 
David Men det ska inte bli en fritidsgård heller. Nä, men typ om man får hem en massa 

Det är inte kul att få kompisar hela tiden hos sig kompisar och så. 
 
Davids ord leder till vidare funderingar bland de andra deltagarna. I begreppet fritidsgård 
lägger ungdomarna att kompisar kommer och går som de vill och är där var och varannan dag. 
Också att det förtäras alkohol ofta och att städningen uteblir. En av ungdomarna målar upp en 
bild av en lägenhet full med matrester och damm i hörnen. En beskrivning som leder till att 
Anna säger att lägenheten måste vara vuxen. Detta är ett begrepp som de andra direkt tar till 
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sig och tillsammans beskriver man den vuxna lägenheten som en bostad som definieras av 
ordning och reda. Man håller snyggt och städar direkt när man haft fest. De är också överens 
om att man i en vuxen lägenhet har kompisar hemma hos sig på fredagar och lördagar, när 
man inte ska upp och jobba dagen efter. Speciella dagar som när det är fotbollskväll går också 
bra, så länge det inte är varje dag. 
 
Jobb 
Jobb är ett återkommande ämne i samtalet. Jobb och inkomst är något ungdomarna tycker är 
mycket viktigt för att kunna flytta hemifrån. Är man utan en inkomst har man inte råd att 
betala räkningar är ett samtalsämne som återkommer. 
 
Sara Och så får man bo på gatan istället. Då är det bättre tills man inser att man har 

pengar så man kan flytta. Vissa flyttar ju bara tidigt. Åhh jag har inte råd med det 
här och det här så får de bo på gatan istället 

Simon Leva på Soc resten av livet 
 
Vid ett tillfälle börjar Anna fundera på vad man ska göra om man vill flytta hemifrån men inte 
har fått något arbete. Alternativa förslag till jobb som dyker upp under samtalen är att låna 
pengar från föräldrar, söka bidrag eller få daglig verksamhet. Dessa förslag ses dock som 
tillfälliga av deltagarna, jobb är annars det som framförs som enda alternativet. Tre av 
deltagarna pratar om möjligheterna att faktiskt få jobb. De säger att man måste ligga i och 
söka så mycket jobb som möjligt och ta det man kan få. Helgjobb och svartjobb är varianter 
som föreslås.  
 
Annars blir man vräkt 
Ungdomarna är tydliga med att en egen bostad innebär ett stort ansvar. De nämner att när man 
bor i lägenhet får man inte slösa pengar och spela hög musik. Exakt hur det funkar om man 
inte kan betala för sig skapar debatt.   
 
David Hallå, jag har bara en fråga. Om jag bor på ett lägenhet, och jag ska betala 

räkningar. Vad händer om jag inte har råd med det? 
Sara Då tar dom massa grejer eller hur? 
Erik Det är därför man måste veta att man har bra med jobb 
Sara Är det inte så, om man typ inte betalar så går dom hem till en och tar 
Anna Brukar man inte få en viss tid på sig? 
Erik Jo, en månad 
Anna Men om det är slutet av månaden? 
Sara Det är nån grej dom går hem och tar tv och det om man inte betalar 
Jag Kronofogden? 
Sara Ja, och sen fortsätter de att ta tills man inte har nånting och då får man bo 

på gatan 
Erik Nej, man får en prick 
Sara Ja, prick, men sen tar de lägenheten 
Anna  Ja ja, men de tar inte alla dina saker 
David Man blir vräkt 
Erik Nä 
Simon Dom stänger av elen sen tar dom lägenheten 
Sara Mina lärare dom sa att man får en tid och sen Om man inte gör det då får 

man en prick. Då har mina lärare sagt att kronofogden tar det dyraste man 
har och sen fortsätter dom så tar dom hela lägenheten. 
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Könsroller och hushållsarbete 
Det är under första samtalet som en debatt om könsroller och hushållsarbete blossar upp.  
Deltagarna framhåller att man måste städa och hålla ordning för att en lägenhet ska vara 
fräsch. På min fråga vem som ser till att det är städat utbryter en debatt som handlar mer om 
könsroller än om hushållsarbete. Det är självklart, för deltagarna, att de som bor i lägenheten 
ska hålla den ren och snygg, men fördelningen blir en källa till debatt. Tre av deltagarna säger 
att det finns saker som bara killen eller bara tjejen kan göra. Det handlar om att städa, laga 
mat, ta hand om barn och tvätta. De håller inte stenhårt fast vid sina beskrivningar utan 
påverkas av diskussionen vilket följande citat belyser väl. 
 
Simon En tjej ska laga mat, städa och ta hand om barn 
Sara Ska tjejerna göra allting och killarna bara sitta med en chipspåse så här? 
Erik jag tycker inte om chips 
David Det är bra om man hjälps åt ibland också 
Anna ja, Man ska hjälpas med allting 
Simon Ett modernt samhälle är att det ska vara likadant för båda två. 
Jag Måste man ha det så då? 
Anna Man väljer ju själv hur man vill ha det när man väl bor där, men man får 

bestämma och komma överens och sånt 
Erik Oftast är det så 
Simon I ett modernt samhälle. Om man inte vill att killen, eller tjejen, ska dumpa en så 

måste man hjälpa till 
 
Debatten fortsätter vidare med diskussioner om vad som händer ifall den ena parten struntar i 
sitt åtagande. Simon är tydlig; om man inte hjälps åt blir man dumpad.  

5.3 Vilka föreställningar har deltagarna om vilket stöd de behöver? 
Vilket samhällsstöd deltagarna tycker att de behöver för att klara ett eget boende framskymtar 
på olika ställen i samtalen, men lyfts inte direkt av deltagarna. Vad deltagarna behöver stöd 
med och av vem de vill ha stöd av är diskussionsämnen som jag har lyft. De teman som 
diskuteras är ”Hjälp med…”, ”Hjälp av” och ”Samhällsinsatser” 

5.3.1 Hjälp med… 
Det är framförallt under det andra samtalet som de kommer in på vad de egentligen behöver 
hjälp med för att klara sitt framtida boende. Det betyder också att det bara är de tre deltagarna 
som är närvarade då som jag har utförlig information om vilket stöd de vill ha.  
Den av deltagarna som tycker sig behöva mest, vill ha hjälp med att handla, laga mat och till 
viss del städning, men då främst att bli påmind om att det är dags att städa. Han är en av två i 
studien som tydligt sagt att han vill bo i en servicelägenhet. 
De andra två vill ha hjälp att hålla ordning på pengar och betala räkningar. De vet att de kan 
få den hjälpen även om de flyttar till en vanlig lägenhet, en av dem tycker därför inte att 
servicebostad är intressant, medan den andra tycker att det kanske är en bra uppvärmning.  
 
Ibland skymtar tankar kring stöd även i de andra samtalen. De är då inte så uttalade som i 
samtalet ovan. Ett exempel gäller en av ungdomarna som tycks försöka finna 
bostadsmöjligheter som inte medför att man behöver betala några räkningar. Det handlar om 
att köpa sin lägenhet, köpa ett hus eller bygga sitt hus själv. Han lägger fram dessa förslag 
inbäddade i annat. Vid varje tillfälle är det någon annan i gruppen som påpekar att även om 
han gör så kommer han att behöva betala räkningar. Han går aldrig i direkt försvar utan 
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accepterar och kommer med en ny variant längre fram. Att betala räkningar är tydligt något 
som han känner sig osäker kring och gärna skulle undvika.  

5.3.2 Hjälp av…. 
Under tredje samtalet ombads deltagarna fundera kring om de vill ha stöd och hjälp av en 
människa eller genom tekniska hjälpmedel. Den här diskussionen skiljer sig en hel del från de 
tidigare. Deltagarna kommer med få egna tankar och idéer kring ämnet, driver inte samtalet 
framåt som de gör med andra diskussionsämnen som behandlas under träffarna. Som 
diskussionsstöd används bilder på en man som får hjälp med att handla, betala räkningar och 
städa. Bilderna finns i två uppsättningar, en där mannen får stöd av en människa och en 
uppsättning där han använder ett tekniskt hjälpmedel. Valet av just städning, inköp och 
räkningar baseras på vad deltagarna uttryckt att de vill ha hjälp med under tidigare 
diskussioner. Syftet med att lyfta upp detta var inte vilken teknik som kan vara till hjälp utan 
deltagarnas uppfattning kring teknikiska hjälpmedel. De tekniska hjälpmedel som deltagarna 
tar upp utgår helt ifrån bilderna och är städrobot för städning, miniräknare och handdator som 
hjälp när man handlar samt datorn som hjälp att betala räkningen. De tar inte upp några egna 
erfarenheter av tekniskt stöd.  
 
Under diskussionen blir det tydligt att alla ser möjligheter och fördelar med både personligt 
stöd och tekniska hjälpmedel. T.ex. säger de att det är bra att få personlig hjälp i början och 
sen när man lärt sig då kan man använda tekniska lösningar istället. Det finns under samtalet 
inga tydliga ställningstaganden, därför ställer jag dem mot väggen med en rak fråga.  
 
Jag Spontant; person eller teknik? 
Erik Teknik 
David Person 
Anna Båda, nej gud det är jättesvårt. 
Jag Nej men, varför tänkte du båda? 
Anna  Jag kan ju inte välja nån av dem för båda är bra på olika sätt 
 
Diskussionen får ny fart. Det är frågan om tekniska lösningar går att lita på som engagerar. De 
kommer inte fram till någon gemensam uppfattning, men tankar som delges är att teknik inte 
kan ljuga, men den kan visa fel. Människor kan ha fel, men man kan fråga dem om vad som 
helst.  Att teknik måste hanteras korrekt för att den ska fungera sägs också.  

5.3.3 Samhällsinsatser… 
Deltagarna är väl medvetna om att det finns möjligheter att få stöd och hjälp av olika instanser 
i samhället. LSS och God man är det som deltagarna främst för fram.  
 
LSS 
LSS tas upp av deltagarna under andra och tredje samtalet. LSS beskrivs som en plats där man 
får hjälp snarare än en lag. En av deltagarna nämner dock att LSS står för lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade. Det är också han som redan haft kontakt med LSS-
handläggare. De andra tror att de kommer att ha kontakt med handläggare i framtiden. LSS 
beskrivs som en gräddfil. Genom att använda LSS tänker sig ungdomarna att de slipper 
bostadsförmedlingar och arbetsförmedlingar. LSS gör det lättare för dem att finna bostad och 
arbetspraktik än för ungdomar utan utvecklingsstörning som inte kan använda sig av LSS, 
dessutom nämner deltagaren att man kan få pengar från LSS.  
Det märks under samtalens gång att LSS ses som en garant och en livlina. Går något snett 
tänker de sig att LSS finns där och fångar upp dem. Vid ett tillfälle pratar tre av dem om hur 
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man ska gå tillväga om man inte har pengarna man behöver. Just denna passage belyser 
tydligt hur ungdomarna ser på LSS 
 
Anna Man kan ju gå till soc och få pengar 
Rikard Det är väl sista utvägen. 
David Eller hur, om man har LSS? Och om man inte har pengar, då får man ju pengar. 
 
God man 
Det är under de två senare samtalen God man kommer upp i diskussionerna. Rikard berättar 
för de andra vad en God man är för något. Anna tar till sig det direkt och tar själv upp det 
några gånger senare i samtalen och verkar forma sig själv en allt tydligare bild av hur hon 
skulle kunna nyttja en god man.  
 
Anna Så man kan ha en god man var man än bor. Om man inte vill ha hjälp av dom 

kan man skaffa en vanlig egen lägenhet. Eller så kanske han håller koll på en 
ifall man betalar den eller inte. 

 
En annan vill inte ha hjälp av en god man. Det beror inte på att han inte tycker sig behöva 
hjälp med ekonomin, han beskriver istället möjligheten att ta hjälp av kompisar eller föräldrar, 
om man behöver, för att lära sig betala räkningar. 

5.4 Sammanfattning 
I sammanfattningen utgår jag ifrån studiens två övergripande frågeställningar och ger ett kort 
sammandrag av hur diskussionerna fördes kring dem. I kapitlet återfinns också en närmare 
presentation av deltagarna som inte är med i sammanfattningen. 
 
Tankar om framtiden 
Det är bekvämt att bo hemma hos föräldrarna, men inom några år tror alla deltagarna att de 
flyttat hemifrån. Att flytta från föräldrahemmet kommer att ge dem erfarenheter och frihet. 
Några kommer att bo själva, andra tillsammans med en partner eller kompis. Först är det bra 
att bo i en lägenhet nära föräldrahemmet och kanske få mer stöd i sitt boende, senare när man 
är van kan man flytta längre bort, kanske t.o.m. utomlands.  
Deltagarna använder begreppet ”en vuxen lägenhet” för att beskriva hur de tycker man ska ha 
det när man flyttat hemifrån. Det handlar om att man ska sköta sin lägenhet och sköta 
ekonomin. Ett annat diskussionsämne är hushållsarbete och dess koppling till könsroller. 
 
Föreställningar om vilket stöd de behöver 
Deltagarna lyfter främst ett behov att få stöd kring det ekonomiska. De tar upp möjligheten att 
få stöd genom LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och God man. De 
diskuterar också tekniska hjälpmedel och stöd som ges av människor.   
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6 Analys  
Lindrig utvecklingsstörning är ofta ett osynligt funktionshinder. Anna, Sara, David, Erik, 
Rikard och Simon är som 19-åringar är mest. De hänger med kompisar, sitter framför datorn, 
sportar eller tittar på TV. De drömmer om en framtid där de har råd att köpa de dyra prylarna 
och bor på ett skönt ställe. Det som skiljer dem från andra ungdomar syns inte, men de märker 
av det. Utvecklingsstörningen skapar ett större beroende av andra människors stöd. Att bli en 
självständig vuxen kräver mer av dem än av andra i deras ålder. De är medvetna om detta, 
men det är inte något de lyfter fram direkt eftersom de först och främst ser sig själva som 
ungdomar.  
 
Analysen är indelad i tre delar. De första två följer frågeställningarna i studien medan den 
tredje går närmare in på hur en identitet som funktionshindrad kan uttolkas ur resultatet. 

6.1 Tankar om framtiden 
De handikappvetenskapliga modellerna säger inte mycket om framtiden, men deras påverkan 
på samhället i stort och människorna i samhället öppnar vissa dörrar och stänger andra. Under 
denna rubrik återfinns tankar om det framtida boendet och vägen dit.   

6.1.1 När flyttar man hemifrån? 
Deltagarna ansåg att de nog flyttat hemifrån om ett par år, det stämmer väl överens med det 
som ungdomar gör generellt enligt Ungdomsstyrelsens undersökning 2007. Powers (2010) 
resonemang att föräldrar kan hindra ungdomarnas utflyttande och att flytten skulle äga rum 
senare i livet stöds inte av uttalandena i denna studie. Power hävdar också en större svårighet 
att ta initiativ för människor med utvecklingsstörning. Tankarna hos deltagarna i denna studie 
visar att de vill flytta hemifrån, några har börjat ta initiativ som kommer att leda till en flytt 
och de tror att föräldrarna kommer att hjälpa dem att ta steget. 
 
Det är möjligt att skillnaderna beror på graden av svårigheter hos deltagarna i de respektive 
studierna. Utvecklingsstörning är den gemensamma nämnaren i både Powers studie och i 
denna, men en utvecklingsstörning kan betyda mycket olika saker för de enskilda individerna. 
Eftersom svårigheterna inte beskrivs närmare i Powers studie är det möjligt att det där handlar 
om människor som har betydligt större svårigheter än deltagarna i min studie även om de alla 
har en utvecklingsstörning.  
 
Det är också möjligt att skillnader i välfärdssystemen och kulturella värderingar påverkar 
händelseförloppet. I Storbritannien har den sociala modellen fått större plats i samhällets 
planering av insatser för människor med funktionshinder. Insatser för att minska 
funktionshinder ska i enlighet med den sociala modellen riktas mot hinder inbyggda i 
samhället. Det skulle kunna leda till att sådan som är till hinder för delaktighet för en enskild, 
t.ex. bristande initiativförmåga, inte uppmärksammas. I Sverige är insatser riktade mot både 
individ och dennes omgivning i enlighet med den miljörelativa modellen. Den enskilde 
individens hinder för att flytta hemifrån ska elimineras, oavsett om dessa är skapade av 
samhället eller funktionsnedsättningen. LSS är ett resultat av den miljörelativa modellen och 
ska ge unga med utvecklingsstörning i Sverige möjlighet att få en egen bostad med stöd även 
om man har stora svårigheter att klara sig på egen hand. 
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6.1.2 Flyttprocessen – att söka bostad 
Bostadsbrist är ett mörkt moln på många ungas himmel, främst i storstäderna, men även i 
mindre kommuner kan det vara svårt att hitta de små billiga bostäder som unga behöver. 
Många unga trivs inte i sina lägenheter just för att de inte fått den typ av bostad de vill ha. 
(Boutredningen, 2005; Ungdomsstyrelsen, 2010).  
 
Deltagarna i studien har många tankar på hur de vill bo och att inte vilken bostad som helst 
duger. De hinder de ser, för att själv fritt välja bostad, är: 

• Bristen på servicelägenheter vilket minskar möjligheten att välja en sådan för de som 
funderar på en sådan,  

• deras egen ekonomi. Det sistnämnda handlar om att vissa bostäder är för dyra och att 
de tänker sig att man måste nöja sig med en sämre och billigare bostad.  

 
Ungdomar med utvecklingsstörning har också möjlighet att söka boende genom LSS. Det 
råder dock så stor brist på LSS-bostäder att människor som blivit beviljade bostad inte får det 
eller få vänta oskäligt länge på en (Socialstyrelsen, 2004). En av deltagarna i denna studie har 
redan upptäckt brister av detta slag i sin kommun. Bristen på LSS-bostäder kan leda till att 
man kan känna sig tvingad att tacka ja till en bostad som inte motsvarar de önskemål man har 
eftersom inga andra alternativ finns. Bland de undersökningar som tittar på möjligheten att 
välja bostad inom LSS finns det, som tidigare beskrivet i kapitel 3, både boende som tycker 
att de har valt och boende som inte tycker det (Anderberg och Chamoun, 2009; Mineur, Bergh 
och Tideman, 2009). 
Bristen på lämpliga bostäder kan utgöra ett reellt hinder för att flytta för alla ungdomar. De 
unga med utvecklingsstörning som inte är behov av en LSS-bostad konkurrerar på samma 
bostadsmarknad som andra ungdomar. Svårigheten för de unga med utvecklingsstörning som 
konkurrerar på den vanliga bostadsmarknaden beror inte på att samhället inte är anpassat för 
människor med utvecklingstörning och det beror inte heller på att de har en funktions-
nedsättning. Bostadsbristen blir därmed inte ett funktionshinder för dem även om det är ett 
hinder. För de unga med utvecklingsstörning som behöver det stöd en LSS-bostad kan ge blir 
situationen en annan. De är beroende av att stödet finns för att kunna flytta från 
föräldrahemmet. När stödet inte ges har samhället misslyckats att ge dem förutsättningar att 
flytta hemifrån. Då blir bristen på bostäder med rätt bostadsstöd till ett funktionshinder, 
eftersom svårigheten uppstår i ett möte mellan samhälle (avsaknad av anpassade bostäder) 
och individens funktionsnedsättning (utvecklingsstörning).  
 
Att man kan behöva hjälp att få tag i lägenheten diskuterar deltagarna och då är det 
föräldrarna som de lyfter fram i första hand. Det tycks stämma väl med de statliga utredningar 
som visar att det är lättare för ungdomar att ordna bostad på den ort där föräldrahemmet ligger 
(boutredningen, 2004; Ungdomsstyrelsen, 2010). Det är sannolikt att unga med utvecklings-
störning behöver mer hjälp än andra att navigera sig på bostadsmarknaden. Samhället får en 
viktig roll för dessa ungdomar när föräldrarna inte har möjlighet att vara den hjälpen. 

6.1.3 Bo själv eller inte 
Ungdomsstyrelsen (2007) visar i sin undersökning att unga i åldern 20-24 år som flyttat från 
föräldrahemmet lika ofta bor själva, i par eller med kompisar. Hur stämmer det med tankarna 
framförda i denna studie? Jo, även här kommer alla tre varianterna upp, några av deltagarna 
framför mer än en variant så det blir inte någon exakt fördelning. Alla tror att de någon gång i 
framtiden kommer att bo med en partner. Några har tänkt sig att dela lägenhet med kompisar 
först, andra menar att det är viktigt att bo själv först.  



 35

LSS-bostäder kan utformas på olika sätt som tidigare beskrivits i kapitel 3. Det finns LSS-
bostäder med gemensamma utrymmen direkt i anslutning till bostaden och sådana som ligger 
utspridda bland vanliga lägenheter. Det krävs att det finns olika varianter för att svara mot 
olika önskemål hos de som behöver LSS-bostäder.  

6.1.4 Bostadskarriär 
Utifrån deltagarnas diskussioner kan tre steg i bostadskarriären identifieras: 

1. Att bo kvar i föräldrahemmet fram tills man slutat gymnasiet och skaffat någon form 
av ekonomisk försörjning.  

2. En första egen bostad som fungerar som en sorts mjukstart. Denna första bostad är en 
lägenhet inte alltför långt från föräldrahemmet, för några av deltagarna är det en 
servicelägenhet. 

3. Att flytta längre bort, kanske t.o.m. utomlands och/eller att flytta till ett hus istället för 
lägenhet. Två av deltagarna ser en flytt från servicelägenheten till en vanlig lägenhet 
som nästa steg. 

 
Alla deltagarna, även de som funderar kring att ansöka om särskilt boende enligt LSS, tänker 
sig någon form av bostadskarriär. Bostadskarriär är vanligt förekommande bland människor i 
allmänhet även om stegen kanske inte alltid ser ut på det sätt som just dessa ungdomar ser den 
framför sig. Däremot har studier visat att människor med utvecklingsstörning som bor i LSS-
bostäder inte alltid får möjligheten att väja eller att byta bostad senare i livet. Hur det ser ut 
för människor med utvecklingsstörning som bor i vanliga bostäder vet vi inte. 

6.1.5 Bostaden som en privat sfär 
Hur ett hem uppfattas speglar sig på hur den som bor i hemmet uppfattas. Inredning, 
utformning och läge är faktorer som Sjöström (2008) tar upp som betydelsefulla för hur den 
boende ser på sig själv och uppfattas av andra. Ungdomarna i studien pratar om hur de tänker 
sig bostaden, de pratar om planscher, överkast och annat kring inredningen. De unga kommer 
att få möjlighet att inreda sina lägenheter oavsett om de bor i en vanlig bostad eller i LSS-
bostad. Bosätter de sig i en gruppbostad eller en servicelägenhet finns det gemensamhets-
utrymmen som fungerar som en förlängning av lägenheten. Det här är en plats som på ett sätt 
tillhör de boende, men samtidigt en plats där de sällan har möjlighet att påverka utformningen 
eller hur rummet ska användas.  
 
Deltagarna i denna studie för också in hur hemmet används, och av vilka, som faktorer för hur 
de identifierar den som bor i bostaden. De skiljer på två typer av lägenheter; fritidsgården och 
den vuxna lägenheten. Fritidsgården betecknade något icke åtråvärt som signalerar att här bor 
någon som inte städar och som dricker för mycket. Den boende i fritidsgården har ingen 
kontroll över lägenheten och vilka som kommer och går. Den boende i fritidsgården är en 
slarver. 
Den vuxna lägenheten är det som deltagarna tycker man ska sträva efter. Här har den boende 
kontroll och lägenheten signalerar att det bor en ansvarsfull vuxen människa här. I den vuxna 
lägenheten finns den möjlighet för avskildhet och trygghet som saknas i fritidsgården. 
Hemmet som en plats att dra sig tillbaka till, där man känner sig trygg och kan bestämma 
själv, är något som både Bengtsson och Arvidsson (2010) och Imrie (2010) tar upp som 
beskrivningar för hur begreppet hem uppfattas av många människor. Det är denna beskrivning 
som också stämmer överens med den vuxna lägenheten. 
 
Beskrivningarna av de två lägenheterna visar upp på två olika roller som deltagarna förhåller 
sig mot; slarvern och den ansvarsfulle vuxne. De vill identifiera sig med och ta rollen som den 
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ansvarsfulle vuxne, snarare än slarvern. För att uppfattas som den ansvarfulle vuxne måste 
man hålla sig inom de ramar som definierar den vuxna lägenheten. Man får ha fest med 
kompis hemma, men städar man inte upp direkt efter festen är man inte längre trovärdig i 
rollen som den ansvarsfulle vuxne. Lägenhetens användning blir viktig då den talar om vem 
som bor där och hur denna person är.     

6.1.6 Jobb och arbetslöshet 
Stojanovic (2001) delar upp de unga arbetslösa i sin studie i olika grupper beroende på hur de 
hanterar sin arbetslöshet. En av kategorierna kallar hon ”de maktlösa”. Detta är en grupp unga 
som fortfarande bor i föräldrahemmet eftersom de känner att de inte kan flytta hemifrån utan 
ett tryggt och långvarigt arbete, vilket är liknande tankegångar som deltagarna i min studie 
har. Dock ser deltagarna i min studie att det finns möjlighet att få bidrag till sitt uppehälle 
under tiden man aktivt söker jobb som gör att man faktiskt kan lämna föräldrahemmet.  
 
Deltagarna lyfter fram ett antal saker att göra för att få jobb: 

• Ständigt söka jobb 
• Ta det jobb man kan få; även deltid, tillfälliga jobb och svartjobb 
• Utnyttja möjligheten till arbetspraktik för funktionshindrade 
• Bidrag eller daglig verksamhet under tiden man söker jobb eller som komplement om 

man bara har ett helg-jobb. 
 
I sina resonemang vandrar deltagarna mellan omsorgens insatser, den vanliga arbets-
marknaden och den svarta arbetsmarknaden. Rollen som blivande arbetstagare är lika viktig 
för deltagarna som för ungdomar i allmänhet. Genom att plocka in omsorgens insatser tänjer 
de på gränserna för rollen. Man är fortfarande arbetstagare när man har arbetspraktik. 
Brukare på daglig verksamhet är en roll som samhället i stort kopplar ihop med människor 
med utvecklingsstörning. Deltagarna i denna studie beskriver daglig verksamhet som en 
tillfällig lösning på samma sätt som att bidrag är en tillfällig lösning. Rollerna som brukare 
och som bidragstagare är roller som deltagarna inte lika gärna vill identifiera sig med. 
 
Enligt den individuella handikappmodellens synsätt är det ungdomarnas utvecklingsstörning 
som kommer att ge dem svårigheter på arbetsmarknaden. Därför finns en möjlighet till daglig 
verksamhet för människor med utvecklingsstörning.  
Arbetspraktik och lönebidrag är istället resultat av ett miljöpåverkande synsätt där insatser 
görs för att introducera människor med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Den 
grundläggande tanken här är att det är fördomar mot människor med funktionsnedsättningar 
som hindrar att de får jobb, inte själva utvecklingsstörningen. De arbetsgivare som vågar gå 
emot dessa fördomar gynnas. 

6.1.7 Könsroller och hushållsarbete 
I resultatet syns att ungdomarna funderar en hel del på arbetsfördelning i hemmet, de varierar 
mellan att tycka att allt ska vara jämlikt, till att vissa uppgifter bara kan utföras av endera 
parten i ett förhållande. Det finns egentligen ingen samlad åsikt hos deltagarna, utan de 
framför olika tankar och ändrar sig sedan. Deras tankar kring arbetsfördelningen av hushålls-
arbete påverkas av samhället i stort, av undervisningen i skolan och av sina egna erfarenheter 
av hur deras föräldrar fördelat olika uppgifter i hemmet.  
De skapar sig en bild över vad rollen som partner innebär och hur de vill identifiera sig med 
den rollen. Vilka gränser gäller för den partner de vill vara och den partner de vill ha? 
Rollerna påverkas också av hur de ser på manliga och kvinnliga uppgifter och hur de ställer 
sig till vad de uppfattar som norm för manligt och kvinnligt. Sara kritiserar föreställningen om 
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manligt och kvinnligt i ett förhållande när hon undrar om tjejer ska göra allt och killar käka 
chips. Det finns en föreställning om att kvinnor med utvecklingsstörning är svaga och 
hjälplösa (Barron, 2004). Varken Anna eller Sara framställer sig själva som vare sig hjälplösa 
eller svaga, utan båda lyfter vikten av att fördela hushållsarbete. De väljer att inte acceptera 
den tillskrivna bilden, utan väljer istället att identifiera sig med en roll som jämställd kvinna.  
 
Simons uttalande om att den andra parten kommer att lämna partnerskapet om man inte tar del 
i hushållsarbetet backas upp av Roman (2004) som menar att gräl om hushållsarbete är 
vanliga i familjer där kvinnan gör merparten av hushållsarbetet. Roman skriver också att 
jämlikheten i hushållsarbetet hänger ihop med parternas utbildning, där högutbildade delar 
mer jämställd. Eftersom man som ung också påverkas av sina föräldrar är det möjligt att de 
deltagare som har välutbildade föräldrar får med sig en mer jämlik syn på hushållsarbete än de 
som har föräldrar med lägre utbildning. Deltagarna i studien kommer inte att vara 
välutbildade då särskoletillhörigheten stängt dörrarna till högre studier. Riskerna för 
konflikter om hushållsarbete i deras framtida familjebildningar är kanske därför högre. 3 av 
ungdomarna är, genom hela samtalet, bestämda med att man måste dela jämställd. Kanske 
betyder det att de vill identifiera sig med rollen som jämställd partner och kommer att jobba i 
den riktningen. 

6.2 Vilka föreställningar har deltagarna om vilket stöd de behöver? 
Alla handikappmodeller säger något om människor med funktionshinder som människor i 
behov av stöd. Det som främst skiljer modellerna åt är synen på vad som orsakar behovet av 
stöd och vilket typ av stöd det handlar om. Denna del av analysen utgår ifrån deltagarnas 
diskussioner av detta stöd. 

6.2.1 Hjälp och stöd 
Diskussionen om att få stöd av teknik eller person blir abstrakt för deltagarna och de har svårt 
att knyta ihop det med egna erfarenheter. De är dock öppna för att använda tekniska hjälp-
medel så väl som stöd från personer. Tekniska hjälpmedel ser ungdomarna dock som något 
som man bara kan ha om man har råd då de är dyra. Eftersom det är mindre vanligt med 
kognitiva hjälpmedel i LSS-boenden är det säkert en tanke som stämmer med verkligheten, då 
man säkerligen får köpa dem själva. Tilliten hos deltagarna för personal som ska stödja är 
hög. De tänker sig att stödjare ibland kan ha fel och därmed komma med felaktiga råd.  
Mallander (1999) fann i sin studie av personal på gruppbostäder att personalen ibland tog över 
arbetsuppgifter i hemmet som de boende kunde klara själva. Några erfarenheter av att stödjare 
tar över för mycket kommer inte upp i deltagarnas samtal. Det beror säkert på att de inte har 
den erfarenheten. Olin (2003) har också visar att det stöd som ges i föräldrahemmet är så 
knutet till familjerelationerna att de inte ens ses som en stödinsats av familjerna utan bara helt 
”normala” familjeaktiviteter. Detta familjerelaterade stödet har alla ungdomar när de växer 
upp och att få mer hjälp hemma än man egentligen behöver är nog mer regel än undantag, 
även om man inte har ett funktionshinder.  
Ringsby Jansson och Olsson (2006) finner i sin studie att många med utvecklingsstörning inte 
bor i en LSS-bostad, men också att de för den sakens skull inte säkert klarar ett eget boende. 
Det var vanligt att deltagarna i Ringsby Jansson och Olssons studie, som inte bodde i LSS-
bostad, bodde hos vänner eller anhöriga. Bland dessa fanns också människor som haft bostad 
tidigare, men blivit vräkta.  
Deltagarna i denna studie tycker inte att de behöver särskilt mycket hjälp med någonting. De 
tänker sig att de kommer att bo i vanliga lägenheter, åtminstone så småningom. Det är hjälp 
med ekonomi och räkningar som deltagarna vill ha i olika stor utsträckning och då är det 
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främst hjälp att lära sig hantera ekonomin. En av deltagarna vill ha mer stöd än så, för att 
klara mat och städning.  
Många ungdomar med utvecklingsstörning bor, eller tänker sig att de kommer att bo, i vanliga 
lägenheter. De tycker sig behöva stöd, framför allt kring ekonomin, men inte med så mycket 
annat. Stödet ges ofta av anhöriga så länge de unga bor i föräldrahemmet. Med ett 
miljöpåverkande synsätt är den miljö där ungdomarna växer upp så anpassad till deras behov 
att deras utvecklingsstörning inte leder till ett funktionshinder. När dessa unga med lindrig 
utvecklingsstörning flyttar hemifrån måste den nya miljön vara lika väl anpassad för att ett 
funktionshinder inte ska uppstå. Hur stora behoven är beror på omgivningen. 

6.2.2 Samhällsinsatser 
För deltagarna i studien är LSS en gräddfil. LSS kommer att göra det lättare för dem att skaffa 
en bostad och de slipper bostadsförmedlingar. Szönyi (2005) har i en studie med ungdomar i 
gymnasiesärskolan fått ta del av liknande tankar. Då handlade det om möjligheterna att få 
jobb efter skolan, där deltagarna menar att de har större chans till jobb än andra ungdomar 
eftersom de får mer stöd i att finna jobb. Även ungdomarna i min studie tänker sig att LSS ger 
dem en fördel på arbetsmarknaden. Skolväsendet har en lång tradition av att särskilja elever 
med utvecklingsstörning. Denna avskiljning beskrivs ofta som positiv då den ska ge eleverna 
ett bättre stöd (Isaksson, Lindqvist och Bergström; 2007). Under skoltiden fostras alltså 
särskolans och gymnasiesärskolans elever in i ett synsätt som beskriver särskilt anpassat stöd 
som en förmån som andra elever inte har. Det är därför inte så underligt att de tänker sig att 
det gäller även utanför skolans värld.  
 
Möjligheterna till God Man är något nytt för de flesta deltagarna i studien. Flera av deltagarna 
uttrycker ett behov av att få hjälp att hålla ordning på pengar och framför allt betala räkningar. 
Några menar att de i första hand vill ha den hjälpen från familj och vänner. God man är tänkt 
att fungera som ett alternativ när inte detta stöd kan ges på annat sätt och bara om man själv 
önskar det. En god man ska också minimera sin insats till det som behövs för att inte störa 
personens integritet (Sjöstedt och Sporrstedt, 2011). God man som det är tänkt att fungera blir 
en mycket viktigt samhällsinstans för de deltagare som uttryckt just ett behov av stöd i det 
ekonomiska. Eftersom insatsen var ny för deltagarna hade de inte hunnit bilda sig någon 
uppfattning om hur de skulle kunna använda den än. 
 
Den miljörelativa handikappmodellen har genomsyrat det svenska samhället i över 30 år. 
Stödinsatser har skapats för att göra det möjligt för att ge personer med utvecklingsstörning 
samma möjligheter till bl.a. bostad och arbete som människor utan funktionsnedsättning.  
Deltagarna beskriver LSS och God Man just som möjligheter.  

6.3 Identitet som funktionshindrad 
Genom deltagarnas framtidstankar och funderingar kring stödbehov får jag syn på något som 
jag tolkar som en identitet som funktionshindrad. Jag menar att det är en positiv syn som visar 
sig. Att utvecklingsstörningen inte ses som ett hinder för deltagarna visar resultatet;  
LSS-bostaden beskrivs som en fördel. Den är, enligt deltagarna, billigare och den kan fungera 
som ett första steg, i en LSS-bostad får man lära sig hur det är att bo själv så man kan flytta 
vidare till en vanlig lägenhet sen. LSS-handläggare kan också, tänker sig deltagarna, hjälpa 
till att finna en vanlig bostad vilket gör att de slipper bostadsförmedlingar. Genom LSS ser de 
också möjlighet att får arbetspraktik och daglig verksamhet som ett sätt att komma in på 
arbetsmarknaden. De ser det som en genväg förbi arbetsförmedlingen. 
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Ett beroende av stödinsatser så som LSS-boende, god man och daglig verksamhet är faktorer 
som kan ses som ett hinder för frigörelse och som skulle leda till en negativ självbild av en 
som behöver hjälp och inte klarar sig själv. Tvärtom lyfter deltagarna dessa stödinsatser som 
privilegier som garanterar frigörelse.  
 
I beskrivningarna av sina framtidsplaner och drömmar finner man en bild som påminner om 
vilken ung människa som helst. Deltagarna drömmer om fräscha lägenheter, villor och stugor 
med snygg inredning och dyra prylar. De tänker sig ha flyttat hemifrån i samma ålder som 
andra ungdomar vanligen gör. De vill bo antingen ensamma eller tillsammans med någon 
precis som andra unga vuxna gör. Ingenting i hur de tänker sig sin framtida bostad avslöjar att 
de har en utvecklingsstörning.   
 
Det finns olika sätt att tolka deltagarnas beskrivning av sina möjligheter och sin framtid. Hur 
den tolkningen utfaller beror på vilken handikappsyn som påverkar mig som gör tolkningen. 
En möjlig tolkning är att dessa ungdomar väljer att se sitt beroende av stödinsatser som 
förmåner. Denna omtolkning från deras sida är ett sätt att anpassa framtidsplaner och 
drömmar till situationen som ung med utvecklingsstörning. Genom att göra en sådan tolkning 
utgår jag ifrån en självklarhet att utvecklingsstörningen måste vara en nackdel, en personlig 
tragedi. Den självklarheten finns bara i den individuella handikappmodellen. 
 
Istället väljer jag att använda ett mer miljöpåverkande synsätt på funktionshinder när jag 
tolkar deltagarnas beskrivningar om sin framtid och möjligheter. De är medvetna om 
utvecklingsstörningen, men väljer att inte låta den stå i vägen för framtidsplaner och 
drömmar. De ser utvecklingsstörningen som något som ger dem tillgång till insatser i 
samhället som förenklar. På det sättet blir utvecklingsstörningen något positivt. Detta blir 
extra tydligt när jag frågar om elever i gymnasieskolan har samma möjligheter som elever i 
gymnasiesärskolan att flytta hemifrån: 
 
David Vi har det bättre, va 
Anna Jag tror det är lite svårare för dom 
 
Jag hävdar att deltagarna har av omgivningen fått det som behövs för att bygga en positiv, 
kollektiv identitet som funktionshindrad. Det är dock bara en identitet av flera som dessa unga 
har. Kollektiva identiteter kan, som Hammarén och Johansson (2009) skriver, bli alltför 
dominerande och pressa undan andra identiteter genom att tona ner olikheter och förstora upp 
likheter. Deltagarna själva beskriver sig inte som en grupp med utvecklingsstörning. Den 
kollektiva identiteten finns i bakgrunden, där den inte stör de andra rollerna som deltagarna 
identifierar sig med. 
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7 Diskussion 
Utgångspunkten för studien var gymnasisärskoleungdomars förväntningar kring, och behov 
av stöd för att flytta hemifrån. Det som kom fram i samtalen med ungdomarna handlade mer 
om förmåner, normer och identitet än om behov av stöd. Ungdomarna ansåg sig behöva 
mindre stöd än vad jag förväntat mig vilket kanske säger mer om mig än om dem. Mina 
förkunskaper och fördjupade studier hade gett mig en bild av att dessa ungdomar skulle ha ett 
stort stödbehov. Därför är en viktig lärdom för mig att bara för att någon har en utvecklings-
störning betyder inte det att hen har ett stort stödbehov.  
 
Ger mitt arbete något svar på frågan vad ungdomarna i studien kommer att behöva för att 
klara eget boende? Nej, inte i en sådan betydelse att man efter att ha läst studien kan gå ut och 
skapa det perfekta boendestödet för alla med utvecklingsstörning. Däremot återfinns här 
förväntningar och förhoppningar hos 6 individer med lättare utvecklingsstörning. Dessa 
förhoppningar och förväntningarna kan vägleda stödjare som i sin vardag möter ungdomar 
som dessa och vara behjälpliga på ett sådant sätt att dörrarna till drömmarna inte stängs.  
 
Forskning för mig handlar mycket om att ställa frågor och försöka finna svar. Som oftast när 
man söker kunskap finner man fler frågor än svar och därför låter jag frågorna ge struktur till 
denna diskussion. 

7.1.1 Tyder valet av bostad något? 
Läser man socialvetenskaplig forskning kring människor med utvecklingsstörning är det ofta 
bara en avgränsad grupp som står i fokus; de med stora insatser från omsorgen, men med 
utvecklat tal. Det är trots allt bara en liten del av alla med utvecklingsstörning. De ungdomar 
som deltar i denna studie har alla utvecklat tal, men de kommer att ha få eller inga insatser 
från omsorgen i sitt vuxna liv.  
Ursprungligen var min tanke ett annat urval, just det urval som många andra studier inriktar 
sig på. Samtal med ungdomar, som alla redan riktat in sig på LSS-bostad, hade kanske visat 
på delvis andra tankar kring framtiden. Det är också möjligt att de ändå haft liknande tankar 
kring bostadskarriär, flytt och rollen som boende. En sådan studie hade varit intressant att 
jämföra med denna.  
Tyder valet av bostad något? Att rikta in sig på en grupp med större inlärningssvårigheter, 
t.ex. elever som tidigare gått träningsskola skulle också ge en intressant jämförelsepunkt. Har 
graden av utvecklingsstörning betydelse för framtidstankarna? Som referens hade ett samtal 
med gymnasieskolans ungdomar kunnat lyfta frågan om utvecklingsstörningen påverkar över 
huvudtaget. Min känsla är att jag hade fått liknande svar kring förväntningar från alla grupper, 
men det kan ju också vara en förutfattad mening. 

7.1.2 När flyttar unga med utvecklingsstörning hemifrån?  
Deltagarnas förväntningar stämmer överens med vad vi vet om unga i allmänhet och kanske 
finns där ingen skillnad. Kanske kommer de att flytta hemifrån vid 20-24 år precis som övriga 
befolkningen. Kanske kommer det vara svårt att hitta en lagom billig lägenhet. Eller så 
kommer de som Power (2010) beskriver lämna föräldrahemmet senare i livet. Powers studie 
är gjord i Storbritannien och det kan finnas flera anledningar till att den inte är giltig här vilket 
jag beskrivit i analyskapitlet. Det kan också vara så att den är giltig även i Sverige, vi vet helt 
enkelt inte vid vilken ålder unga med utvecklingsstörning flyttar och hur vanligt det är att 
stanna i föräldrahemmet längre i Sverige. Det här är ett område som behöver studeras mera 
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just för att veta hur välfärdssamhället kan vara behjälplig för någon som är på väg att ta steget 
och flytta till en egen bostad. 
Det finns väldigt lite forskning gjord om boendesituationen för människor med utvecklings-
störning som inte har en LSS-bostad. Det vi vet är att de som har en LSS-bostad ofta stannar i 
den livet ut. Att flytta mellan olika bostäder är ovanligt. Hur det däremot ser ut för de som 
inte har en LSS-bostad vet vi mycket lite om. Blir möjligheterna till bostadskarriär större, 
eller finns det andra begränsningar?  

7.1.3 Vad är det som formar synen på en utvecklingsstörning 
egentligen?  

I samtalen framträder många olika roller son deltagarna antingen identifierar sig med eller tar 
mer eller mindre avstånd ifrån. De vill vara jobbsökande och arbetstagare, men helst inte 
brukare eller bidragstagare. De tänker sig att de är ansvartagande boende som gör som man 
ska och som ibland flyttar, inte som en slarver som stannar kvar i föräldrahemmet hela livet. 
De ser sig som jämställda partners och att utvecklingsstörningen gör dem till förmånstagare. 
Ordet förmånstagare kan kanske tyckas malplacerat, jag har valt ordet eftersom det beskriver 
deltagarna som de som får de förmåner som en utvecklingsstörning ger. Jag överraskas av 
deras positiva syn på funktionsnedsättningen. De ser den som en fördel som kommer att 
hjälpa dem. En syn som de har utvecklat i samspel med andra och med omgivningen under sin 
uppväxt. En syn som jag inte anser mig ha rätt att ifrågasätta, men varför har vi inte alla deras 
positiva syn? Vi har ju också växt upp i det miljörelativa Sverige. Vad är det som formar 
synen på en utvecklingsstörning egentligen?  
En möjlighet till skillnaden i synsätt är att den miljörelativa handikappmodellen inte genom-
syrar hela samhället utan begränsar sig till statliga utredningar om funktionshinder och 
särskilda verksamheter. Inom andra områden i samhället lever fortfarande en mer individuell 
handikappsyn kvar. 

7.1.4 För vem finns teknikens under? 
Jag gick in i det här projektet med intresse för teknik som hjälpmedel för att klara eget 
boende, men landade i en fascination för drömmar och möjligheter. Kvar finns spår av 
intresse för det tekniska. Det är också därför jag lyfter tankarna kring tekniskt hjälpmedel trots 
att deltagarna inta själva gör det. Diskussionen håller sig hela tiden nära mina frågor, det blir 
tydlig för mig att tekniska hjälpmedel inte är något som ungdomarna ägnat mycket tanke på. 
Det finns tekniska möjligheter, kanske genom smartphones, att ge de stöd som deltagarna tror 
att de kommer att behöva, men precis som deltagarna själva säger är dessa än så länge dyra i 
inköp. Samtidigt är smartphones något som var och varannan köper vilket gör att de inte 
räknas som hjälpmedel. Det leder till svårigheter att få denna typ av hjälpmedel trots att de har 
möjlighet att minska beroendet. Eftersom människor med utvecklingsstörning ofta lever med 
små ekonomiska medel är det inte sannolikt att de, för egna medel kommer att ha råd. Vilka 
tekniska lösningar skulle kunna vara behjälpliga för gruppen med lindrig utvecklingsstörning 
och vem kommer egentligen att få tillgång till dem? 

7.1.5 Har metoden haft någon betydelse? 
Att intervjua människor med utvecklingsstörning ställer extra krav på intervjuaren och det kan 
vara svårt att få ut användbar information. Det var varningar som jag tog till mig från tidigare 
intervjustudier innan arbetet påbörjades. Dessa farhågor visade sig inte stämma särskilt väl, 
kanske var det för att jag valt en intervjuform som är så lik ett informellt samtal som möjligt 
vilket också rekommenderades av Atkins (1988). Även här tror jag att föreställningar om att 
alla människor med utvecklingsstörning har stora svårigheter påverkat. De forskare som har 
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intervjuat människor med utvecklingsstörning har främst intervjuat den grupp som har ett 
större stöd behov och som har stöd genom t.ex. LSS. 
David är den ende av deltagarna som kommer närmast beskrivningen om att det kan vara 
svårt att intervjua. På nästan alla frågor jag ställer svarar han  ”Va?” följt av ett ”Jag vet inte”. 
När diskussionen mellan övriga deltagare är igång kommer han ofta med inlägg som visar att 
han har mycket mer att komma med. Han svarar också mer utförligt när de andra deltagarna 
ställer frågor till honom. Här har metoden haft stor betydelse för att Davids tankar kunnat bli 
en del av uppsatsen. Det går naturligtvis inte att veta hur just han skulle agera i en enskild 
intervju, men man kan tänka att han stannat vid ”jag vet inte”. De andra deltagarna är desto 
mer utförliga i sina inlägg i diskussionerna.   
 
Användandet av fokusgrupp som metod hade också gett mig möjligheten att inrikta mig på 
interaktionen mellan deltagarna under själva samtalen. Analysen hade kunnat utgå ifrån hur 
de lyssnar på varandra, bekräftar varandra och vilka som tar störst plats. En sådan inriktning 
av analysen hade kunnat säga en hel del om interaktionen mellan ungdomar och kanske 
kunnat lyfta deras förväntningar och behov utifrån hur de beskriver och försvarar dem. 
Bristen för mig hade varit att en analys av interaktionen inte diskuterat utvecklingsstörningens 
påverkan av på deltagarnas förväntningar. Eftersom en viktig del av syftet i denna studie är att 
det handlar om ungdomar med just utvecklingsstörning måste också teorierna som används 
säga något om det. En viktig del för mig var också att tydliggöra hur se ser på möjligheten att 
få det stöd de behöver för ett eget boende. Stödet som samhället erbjuder är påverkat av den 
miljörelativa handikappmodellen och jag behövde en teoretisk grund som kunde visa hur 
handikappmodellen påverkade dessa ungdomarnas framtidstankar.  
Genom att välja att använda handikappvetenskaplig teori för att analysera deltagarnas 
uttalande känner jag att jag fångade upp och kunde synliggöra deras förväntningar och behov 
och samtidigt belysa hur dessa påverkas av utvecklingsstörningen. 

7.1.6 Hur upplevde jag arbetet? 
Att skriva en magisteruppsats har varit en verklig resa för mig. Jag har bytt både perrong och 
tåg flera gånger och kommit till en slutstation som ser väldigt annorlunda ut än den jag hade 
föreställt mig. Vissa spårbyten har berott på yttre omständigheter, men de flesta har varit 
medvetna val från min sida. Under arbetets gång har jag lärt mig mer och fått än fler frågor 
och de frågorna har lett mig vidare i nya riktningar. Det är så här jag nu känner att det ska 
vara att skriva en uppsats, att få möjlighet att låta ens frågor leda en framåt och upptäcka nya 
saker både om ämnet och om sig själv. Det betyder också att jag vid slutstationen har många 
fler frågor som kan ta mig vidare ut på nya resor. Att få möjligheten att skriva detta har varit 
ett privilegium. Tack till alla som stöttat mig under resan, er hjälp har varit ovärderligt.  
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Bilaga 1 
 
 
 
 

Hej  
 
Jag heter Linda Sebek och jag går på högskolan.  
På min utbildning ska jag tar reda på mer  
om vad unga vuxna med utvecklingsstörning tänker kring att flytta hemifrån. 
Jag vill också veta vad du tycker att du behöver för att kunna flytta.  
 
För att få veta det bjuder jag in dig och några andra unga vuxna till 3 träffar.  
Då får du också möjlighet att prata med andra som vill flytta hemifrån. 
Vi träffas under januari och februari. 
 
Samtalen på träffarna spelas in, men det är bara jag som kommer att lyssna. 
Jag kommer att skriva om det som sägs, 
men jag ändrar så att ingen ska kunna förstå vem jag skriver om. 
Det skrivna använder jag till en uppsats på Högskolan i Halmstad. 
 
Att vara med är frivilligt,  
du kan när som helst säga nej, även om du sa ja först. 
 
Om du vill vara med så kontakta mig. 
 
Hälsningar 
Linda Sebek 
 



 48

Bilaga 2 
 
 
 
 
 

Till gode man 
 
Hej 
 
Jag heter Linda Sebek och läser magisterprogrammet i handikappvetenskap på Högskolan i 
Halmstad.  
 
Som ett led i utbildningen ska jag genomföra ett examensarbete där jag fokuserar på hur unga 
med utvecklingsstörning ser på att flytta hemifrån och om de tycker att de behöver stöd för att 
kunna flytta hemifrån samt vilket stöd de i sådana fall skulle vilja ha.  
 
Det handlar om tre gruppsamtal med 5 unga vuxna. Samtalen kommer att spelas in, men 
endast jag kommer att ta del av dem. Jag kommer att skriva ut samtalen för att använda till 
uppsatsen, men allt som kan röja deltagarnas identitet kommer att tas bort.  
 
Det är viktigt att deltagarna verkligen själva vill delta.  De kan när de vill avbryta, det räcker 
att säga till, ringa eller skicka ett mail. Det går bra att avbryta mitt i samtalet, inga förklaringar 
behöver ges. 
 
Den 13 december träffade jag ungdomarna och presenterade mitt planerade arbete. 
 
Du är varmt välkommen att höra av dig till mig om du har frågor och funderingar. 
 
 
Ansvariga lärare på högskolan i Halmstad för detta arbete är: 
Cecilia Kjellman, Cecilia.Kjellman@hh.se 
 
 
Hälsningar 
Linda Sebek 
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Bilaga 3 

Medgivande 
 
Jag vill vara med i Linda Sebeks undersökning 
som handlar om unga vuxna med utvecklingsstörning  
som vill flytta hemifrån. 
 
Jag vill vara med och prata om att flytta hemifrån  
tillsammans med andra.  
 
Linda får spela in och filma samtalen. Det är bara Linda som kommer 
att lyssna och titta på det som spelas in. Inspelningar kommer att 
förstöras när Linda är klar med uppsatsen. 
 
Jag vet om att det är frivilligt att vara med i samtalen  
och att jag när som helst kan säga till om jag inte vill vara med längre. 
 
Mitt namn kommer inte att vara med i uppsatsen. 
 
 
_______________________________ 
namn 
 
_______________________________ 
underskrift 
 
_______________________________ 
ort och datum 
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Bilaga 4 

 
 
 
 

Hej 
 
Här kommer en sammanfattning av ert samtal onsdagen den 19/1. 
 
Utifrån bilder på dörrar pratade ni om  
när ni kommer att ha flyttat hemifrån.  
Flera av er tyckte att det var viktigt att ha ett jobb innan ni flyttade.  
Om man inte har ett jobb får man skulder sa några.  
De flesta av er tror att ni kommer att ha flyttat hemifrån om några år.  
 
Ni berättade också vem ni tror att ni kommer att bo ihop med.  
Ni tror att ni bor själva, med kompisar eller med en fru. 
 
 Ni pratade också om att det är viktigt att det är ett vuxet hem 
och inte som en fritidsgård.  
I sitt eget hem måste man få vara privat ibland  
och ha kompisar ibland. 
 
Ni pratade om vem som ska städa  
och kom fram till att det är viktigt att hjälpas åt.  
Om killen tycker att tjejen ska göra allt så blir det inte bra. 
 Bor man själv får man städa själv. 
 
Vi bestämde att träffas igen nästa onsdag (26/1) kl. 14-15 och onsdagen därefter (2/2) också 
kl. 14-15. Har vi mer att prata om så bestämmer vi ytterligare en träff. 
Nästa gång tar jag med kaffe också. 
 
Hälsningar 
Linda Sebek 
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Hej 
Här kommer min sammanfattning av vårt samtal den 31 januari.  
 
Ni funderade kring alternativ om man inte får jobb.  
Då tyckte ni att man kan prata med LSS och få pengar av dem. 
 
För att hitta en bostad sa ni att man kunde ta hjälp  
av föräldrarna, mäklare och LSS.  
 
Ni tänkte att ni kunde bo i en vanlig lägenhet eller i ett trapphusboende.  
I ett trapphusboende finns en bas, berättade ni,  
där finns det personal som man kan få hjälp av.  
En av er tänkte att man först kunde bo i ett trapphusboende  
och senare flytta till en vanlig lägenhet.  
 
Om man behöver hjälp med räkningar och sånt  
sa ni att man kanske kunde ha en god man.  
 
Ni tyckte att de kändes tryggast att först bo  
i samma stad som föräldrarna,  
men sen kan man flytta längre bort,  
kanske t.o.m. till ett annat land.   
 
Ni vill inte bo i vilken lägenhet som helst,  
det ska vara fint och renoverat. 
 
Att flytta hemifrån handlar om frihet, ensamhet, ansvar och erfarenhet.  
 
Vi bestämde att nästa träff blir på onsdag 9 februari klockan 15 till 16. 
 
Hälsningar 
Linda Sebek 
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Hej 
Här kommer min sammanfattning av vårt samtal den 9 februari.  
 
Först pratade ni lite om det som sades förra gången. I början behöver man inte bo i samma 
stad som föräldrarna, men i alla fall inte för långt bort. En av er berättade om LSS och ni 
beskrev trapphusboende som uppvärmning för en lägenhet. 
Ni pratade om detta med renoverad lägenhet. Den kanske inte måste vara nyrenoverad, men 
köket måste vara fräscht. Om man ska renovera tänkte ni att man kan ta hjälp av föräldrar och 
banken.  
 
Sedan pratade ni om frihet. Frihet betyder olika saker för er. Det kan betyda att bo själv och 
inte behöva göra som föräldrar säger. Frihet är också att slippa gå till jobbet en viss tid eller 
betala räkningar. Frihet kan också vara att välja själv vad man vill köpa för sina pengar. 
 
Ni pratade om huruvida ungdomar som lämnar gymnasieskolan har samma chans som 
ungdomar som lämnar gymnasiesärskolan till bostad. Ni tyckte att ni hade större chans för ni 
kan söka LSS och lättare få praktikplatser. De andra har svårare. De måste gå till 
arbetsförmedling och hyresförmedlingar.  
 
Sedan pratade ni om påhittade Kent och om hur han får hjälp hemma. Kent behövde hjälp att 
städa, handla och betala räkningar. Antingen fick han hjälpen av en person eller av en teknisk 
pryl. Ni funderade på vilket som var bäst och varför. Ni hade olika åsikter. 
 
Sista uppgiften var att jämföra ert nuvarande rum med er framtida/dröm-bostad. Ni var ganska 
överens om att den största skillnaden var att ni tänkte er dyrare och mer lyxiga grejer i 
framtiden. 
 
Till sist sa ni att om jag behövde mer information från er kunde jag höra av mig igen. Jag 
lovade att göra det och att komma och berätta om vad jag skrivit när jag är klar. 
 
Om ni tycker att något av detta är fel eller vill lägga till något så får ni gärna 
skriva/ringa/sms:a om det.  
 
Ett stort tack för att ni ställt upp! 
 
Hälsningar 
Linda Sebek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


