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Abstrakt

I början av 1900-alet växte människor med intellektuell funktionsnedsättning upp på stora, 

enkönade institutioner. Som en reaktion på samhällets avståndstagande från människor med 

funktionsnedsättningar växte så småningom ideal om avinstitutionalisering och normalisering 

fram alltmer. Fr.o.m. 1994 har vi i Sverige en lag, Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387), som syftar till att understryka dessa människors 

självständighet och tillförsäkra dem självbestämmande, valfrihet och integritet. Till följd av 

denna samhälleliga utveckling är särskolan fr.o.m. 1996 integrerad i grundskolan och lyder under 

den allmänna skollagen.

Syftet med denna studie är att utifrån ungdomstiden och frigörelseprocessen hos ungdomar med 

intellektuell funktionsnedsättning belysa anhörigas och personalens förhållningssätt.

Frågeställningarna vi utgått ifrån är:

1. Hur förhåller sig anhöriga till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning under 

frigörelseprocessen/separation?

2. Hur förhåller sig personal på gruppbostaden/särskolan till ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning i fråga om deras ungdomstid och frigörelseprocess?

För att nå syftet och få svar på frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer med 

personal och anhöriga.

Följande slutsatser drar vi av vad som framkom i studien: 

Hos många föräldrar till barn med funktionsnedsättning finns det en sorg inombords, en sorg 

över att barnet har en funktionsnedsättning, den förbjudna sorgen. Denna sorg över barnet har i 

denna studie visat sig leda till att många av föräldrarna har svårt att vara ärliga och berätta för 

barnet att det har en funktionsnedsättning. I de övre tonåren finns det idag ungdomar som inte 

fått förklarat för sig varför de går på särskola Både personal inom särskolan och inom omsorgen 

uppger att de tror att denna oärlighet bottnar i den förbjudna sorgen och att man inte vill såra 

barnet.

Frigörelseprocessen för dessa ungdomar är oftast en process som föräldrarna får starta. Men 

parallellt med denna process finns hos många föräldrar ett enormt kontrollbehov. Många 

föräldrar är god man för sitt intellektuellt funktionsnedsatta barn när de flyttar hemifrån och vill 

inte överlåta god manskapet till någon utomstående. Eftersom dessa ungdomar befinner sig i en 
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beroendeställning gentemot personal och anhöriga är det för omgivningen viktigt att uppmuntra 

förmågan till självständighet.

Sökord: Ungdomar, intellektuell funktionsnedsättning, gruppbostad, frigörelseprocess,

sexualitet, självständighet i samband med funktionsnedsättning, anhöriga och 

funktionsnedsättning
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Abstract

In the early 1900 people with intellectual disabilities grew up in large, single-sex institutions. In 

response to society's rejection of people with disabilities, ideas of de-institutionalization and 

normalization emerged. As of 1994 there is a law in Sweden, LSS, Act on support and service to 

certain disabled(LSS) (SFS 1993:387), which aims to highlight these people's independence and 

to assure them of independence, choice and privacy. As a result of this societal development, 

särskolan is as of 1996 integrated in primary schools and are subject to the general school law.

The purpose of this study is based on adolescence and the emancipation process in adolescents 

with intellectual disabilities highlight relatives and staff attitude. 

Issues we have assumed is:

1. How do the families of adolescents with intellectual disabilities in the emancipation process / 

separation? 

2. How does the staff at group home / särskolan for young people with intellectual disabilities in 

terms of their youth and the emancipation process?

To achieve the objective and to answer questions was conducted qualitative interviews with staff

and family. 

The conclusions we draw on the ideas emerging in the study:

In many parents of children with disabilities, there is a sadness that the child has a disability, the 

forbidden grief. This grief has in this study proved to lead to the fact that many parents find it 

hard to be honest and tell the child that he or she has a disability. There are many young people 

today who have not yet been told why they attend special schools. Staff members in special 

schools and day care centers say they believe that this dishonesty stems from the forbidden grief 

and that parents do not want to hurt the child. 

The emancipation process for these young people is often a process that parents may have to 

initiate. Many parents also have a tremendous need to be in control. Many parents are god 

man/företrädare to their intellectually handicapped children when they leave home and do not 

want to transfer that responsibility to a third party. As these young people are at a disadvantage 

in relation to staff and family, it is important to encourage the capacity for autonomy.

Keywords: Adolescents, intellectual disabilities, group home, the emancipation process, 

sexuality, autonomy in the context of disability, dependents and disabilities
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1. Inledning

I det här första kapitlet ger vi en presentation av ämnet för studie och även syftet med studien 

samt forskningsfrågorna.

Människor som på ett eller annat sätt betraktas som annorlunda eller avvikande har alltid funnits 

och kommer alltid att finnas. Personer med funktionsnedsättning hör till dem som under 

historiens gång ofta blivit sedda som avvikande. Idag, till skillnad mot förr, lever personer med 

funktionsnedsättning integrerade bland andra i samhället och ambitionen är att de ska vara 

delaktiga i samhällslivet. Normalisering och integrering är begrepp som bland annat kommer till 

uttryck i handikapplagstiftningen, vilken har som mål att skapa förutsättningar för ett 

självständigt och värdigt liv för personer med funktionsnedsättning (Tideman 1996).

Enligt Lindehag & Lindberg (1998) är de intellektuellt funktionsnedsatta en av de största 

handikappsgrupperna bland barn och ungdomar. Pojkarna dominerar i alla åldrar och grader av 

intellektuell funktionsnedsättning varierar.

Det går inte att generalisera personer med intellektuell funktionsnedsättning, men att tonårstiden 

för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning ofta ”glöms bort” speglas också i den 

litteratur som finns om människor med intellektuell funktionsnedsättning. Om barnen har det 

skrivits massor, vuxnas situation när det gäller boende och arbete är väl dokumenterat, men om 

ungdomstiden finns det nästan ingenting skrivet eller forskat om (Folkesson & Kollberg, 1996).

Enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(SFS 1993:387), har personer 

med intellektuell funktionsnedsättning rätt till insatser såsom t.ex. gruppbostad. Att bo i 

gruppbostad innebär att den enskilde är i beroendeställning och får ett begränsat privatliv då det

på de flesta gruppbostäderna finns personal dygnet runt.

Ofta talas det om att personer med intellektuell funktionsnedsättning har sexuella problem, så är 

det dock inte. Det finns inga specifika sexuella problem hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen påverkar inte deras sexualitet och samlevnad mer 

än andra. Att ha en intellektuell funktionsnedsättning och ha ett privatliv är inte alltid lätt, det 

kan vara svårt att hålla anhöriga på lagom avstånd och att bli bemött som en vuxen människa 

med en vuxen människas behov är inte alltid en självklarhet (Söderman & Nordlund, 2005).
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta examensarbete är att utifrån ungdomstiden och frigörelseprocessen hos 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning belysa anhörigas och personalens 

förhållningssätt.

1. Hur förhåller sig anhöriga till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning under 

frigörelseprocessen/separation?

2. Hur förhåller sig personal på gruppbostaden/särskolan till ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning i fråga om deras ungdomstid och frigörelseprocess?

1.3 Begreppsförklaring

Frigörelseprocess – en strävan att bli en självständig vuxenperson med en säker identitet 

(Löfgren-Mårtensson, 2009).

Funktionsnedsättning - beskriver konsekvenserna av skada på individnivå, relaterat till vad om 

anses normalt för människor i allmänhet (Tideman, 2000).

Enligt Rabe (1997) är människor med intellektuell funktionsnedsättning som alla andra, en 

produkt av det samspel i vilket de ingår. För att dessa människor ska få möjlighet att integreras i 

samhället måste de få möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter i samspel med andra i 

samhället. Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är inte en enskild sorts 

människor. De är pojkar som ska bli män och flickor som ska bli kvinnor. Liksom för andra 

vuxna varierar också behoven hos dessa personer.

Sexualitet - är inte helt lätt att definiera och det finns olika syn på sexualiteten. Nordqvist (2002) 

definierar sexualitet som en del av personligheten hos varje människa, som ett grundbehov som 

driver oss till att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. 
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2. Bakgrund

I det här kapitlet bearbetas bakgrunden för studien utifrån litteratur.

Fram till 1960-talet placerades många personer med intellektuell funktionsnedsättning på 

institutioner, men efter att omsorgslagen (SFS 1967:940) trädde i kraft beslutades det att 

personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning skulle integreras i samhället 

(Söderman & Nordlund, 2005). Efter detta har denna lag i omgångar skrivits om utvecklats över 

tiden och år 1994 kom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS blev en 

tilläggslag till socialtjänstlagen med specificerade rättigheter för bland annat personer med 

utvecklingsstörning. Lagen syftar till att understryka självständigheten och tillförsäkra personer 

med omfattande funktionsnedsättningar valfrihet och personlig integritet (Nordeman, 1999).

Under tonårstiden brukar frigörelse- och separationsfasen ses som en central del för utvecklandet 

av den egna identiteten och sexualiteten (Helmius, 2004). I frigörelseprocessen frigör sig barnet 

från föräldrarna för att forma sin egen identitet. Denna fas kompliceras av den beroendeställning 

som den unge med intellektuell funktionsnedsättning befinner sig i (Folkesson & Kollberg, 

1996). Det är ofta de närmast anhöriga som står för att ge den hjälpen och det stödet de behöver

eller ordna med ledsagning. För föräldrarna handlar det många gånger om en svårighet att 

acceptera att barnet blir äldre och har rätt till ett fritt och självständigt liv. I och med 

frigörelseprocessen tvingas föräldrarna successivt att släppa kontrollen vilket för föräldrar till 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har visat sig i många fall vara extra svårt då 

man gärna vill överbeskydda barnet. Detta kan ligga till grund för att föräldrar till ungdomar med 

intellektuell funktionsnedsättning mer eller mindre medvetet kan motverka frigörelsen(Gotthard, 

1996). Under frigörelseprocessen ska tonåringen också få tillfällen att testa sina förmågor och få 

sina törnar. Genom erfarenhet skapas på så sätt en alltmer realistisk syn på den egna förmågan. 

Men för unga med funktionsnedsättningar försvåras ofta detta eftersom omgivningen ofta 

förebygger situationer med riskmoment och sällan tillåter dem att begå misstag eller ta 

risker(Löfgren-Mårtensson, 2005). Frigörelsen sker inte helt utan konflikter och föräldrarna 

skapar successivt nya relationer till sitt barn. För föräldrarna handlar det om att de måste 

acceptera att barnet blir äldre och har rätt till ett självständigt liv i egen lägenhet med personal 

eller assistenter som tar över den roll föräldrarna haft i fråga om att tillgodose hjälpbehovet

(Gotthard, 1996).
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Många av dem som har en intellektuell funktionsnedsättning har ofta en fritid som överlag är 

organiserad, tillrättalagd och arrangerad av vuxna och inte av ungdomarna själva. Detta är en 

märkbar skillnad om man jämför med andra ungdomar i samma ålder (Löfgren-Mårtensson, 

2005). Men en sak som de absolut har gemensamt med andra ungdomar är att de tillhör den s.k. 

nätgenerationen (Tapscott, 1998). De är uppvuxna med Internet och använder datorer dagligen 

både i skolan, på fritiden och i arbetslivet. Eftersom de flesta av dagens ungdomar kommunicerar 

och umgås på Internet finns där en möjlighet för dessa ungdomar till delaktighet med andra, man 

behöver inte uppge att man har en funktionsnedsättning. Språket som används vid 

kommuniceringen på Internet är inte korrekt vad gäller stavning och grammatik och känslor 

uttrycks ofta med hjälp av symboler. Detta gör att det inte märks om man har läs och 

skrivsvårigheter. Det allra viktigaste skälet för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning 

att använda Internet är förhoppningen om att träffa både nya vänner och partners på Internet. På 

Internet kan de även prata och umgås mer ostört av föräldrar eller personal (Löfgren-Mårtensson, 

2005). Enligt författaren oroar sig föräldrar och personal mycket för just användandet av Internet 

bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Man tänker främst på risken för att de 

unga ska bli lurade, känslomässigt och/eller ekonomiskt, och riskerna med att de träffar någon 

okänd i verkliga livet som sedan förgriper sig på dem sexuellt.

3. Historik

I detta kapitel ges en presentation av hur det samhälleliga synsättet på personer med 

funktionsnedsättning har förändrats över tid.

Vi använder ordet sinnesslöa i den historiska beskrivningen då det är ett begrepp som ger uttryck 

för det tankesätt som var aktuell under mitten av 1800-talet. Sinnesslöa kallades den grupp som i 

dag kallas personer med utvecklingsstörning eller med intellektuell funktionsnedsättning 

(Engwall, 2000). Enligt Barron (2004) menades med begreppet sinnesslösa en ”medfödd eller 

tidigt förvärvad intellektuell defekt”. Först i mitten av 1800- talet kunde läkarna avgöra vem som 

var sinnesslö, det kunde upptäckas till exempel när ett barn började skolan eller vid en 

intelligenstestning. Kriterierna man då använde sig av för intelligenstestning skiljer sig från dem 

som används idag för att beteckna någon som har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Skillnaden är alltför stor för att kunna jämställas. Detta kan också förklara varför fler ansågs vara 

sinnesslö jämfört med dem som idag kallas utvecklingsstörda. Över tiden förändras begreppen 
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och diagnoser. Vissa begrepp som t.ex. sinnesslö försvinner och nya begrepp tillkommer som 

t.ex. ADHD, DAMP och utbrändhet. Olsson & Qvarsell (1996) i Tideman skriver att det var en 

komplicerad process att avskilja de utvecklingsstörda, eller sinnesslöa, från de sinnessjuka. I 

kyrkobokföringen från början av 1800-talet kan man se prästerna skiljde handikappade från 

andra människor. År 1860 blev det en skyldighet för prästerna att anteckna förekomst av 

handikapp så som t.ex. blind, döv epilepsi. Den viktigaste drivkraften var att man trodde att man 

kunde lära de handikappade ett yrke eller ”bota” dem från deras kroppsliga fel. Genom att lära 

barnen ett yrke och klara sig själva skulle man minska kostnaderna för fattigvården och ge de 

handikappade en möjlighet att delta i samhällslivet (Tideman, 1996).

Människor med intellektuella funktionsnedsättningar levde i början av 1900-talet på stora, 

enkönade institutioner utan sina närstående omkring sig. Institutionerna var avgränsade från det 

övriga samhället med höga murar. För att bli utskriven från institutionen krävdes det många 

gånger sterilisering eftersom sociala problem ansågs gå i arv och för att kunna ingå äktenskap lät 

man sig först steriliseras (Engwall, 2000). På utbildningssidan hade redan 1944 en viss 

förändring inträtt, då kunde de som ansågs vara ”bildbara sinnesslöa” under landstingets försorg 

erbjudas undervisning ( SFS 1944:477/478). Detta var inte primärt motiverat av en omsorg om 

dessa personer, utan ska ses som en förlängning av den lagstiftning rörande hjälpklasser som 

kom att gälla inom den vanliga folkskolan. Den största andelen ”sinnesslöa” ansågs obildbara i 

ytterligare ett par decennier (Bladini, 1990).

Som en reaktion mot förhållandena på institutionerna formulerades på 1960-talet principerna om 

normalisering och integrering. Normaliseringen innebar att människor med intellektuell 

funktionsnedsättning skulle leva så likt andra människor som möjligt. Normaliseringsprincipen 

innebar ett accepterande av att det fanns de som var annorlunda och att man inte till varje pris 

skulle tränas till att bli ”normal”(Nirje, 1970). Integreringssträvandena kan ses som en självklar 

följd av normaliseringsprincipen. Istället för att skiljas ut och tvingas leva isolerade från andra 

skulle personer med intellektuell funktionsnedsättning så långt det var möjligt bo, leva och verka 

bland andra i samhället. I denna anda antogs 1967 en omsorgslag där alla personer med 

intellektuell funktionsnedsättning gavs lagstadgad rätt till undervisning och sysselsättning (SFS 

1967:940). Detta var första gången dessa personer fick dessa rättigheter.

Parallellt med normaliserings- och integreringssträvandena under 1950- och 60 talen pågick en 

relativt omfattande sterilisering. Lagen om sterilisering upphörde först 1975 ( Rabe, 1997). 

Folkesson & Kollberg (1996) skriver att samhället ända fram till 1970- talet officiellt betraktade 

människor med intellektuella funktionsnedsättningar antingen som individer utan förmåga att 

kontrollera eller styra sina känslor och behov av sexuell natur eller som avkönande ”varelser” 
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utan förmåga att bekräfta sexualiteten. Vidare skriver författarna att vi i vårt samhälle ända fram 

till 1970- talet betraktade människor med intellektuella funktionsnedsättningar antingen som 

individer utan förmåga att kontrollera eller styra sina känslor och behov av sexuell natur eller 

som avkönande ”varelser” utan förmåga att bekräfta sexualiteten. Vidare skriver författarna att 

under 1970-80 talen när människor med intellektuell funktionsnedsättning började arbeta och bo 

i samhället utanför institutionerna ökade kunskapen om och förståelsen för deras möjligheter och 

rättigheter bland omgivningen. I takt med detta ökade också bland annat behovet av lämplig 

samlevnadsundervisning.

Lagen om omsorg om psykiskt utvecklingsstörda reformerades 1986 (SFS 1985:585). Den nya 

lagen syftade till att förstärka möjligheter för människor med intellektuell funktionsnedsättning 

att leva som andra. I lagen lades stor vikt vid sådana insatser som skulle göra det möjligt för barn 

att växa upp i sina familjer och för vuxna att kunna skapa sig en egen tillvaro. Lagen var till 

skillnad från sina föregångare inte en särlag utan skulle vara ett komplement till befintlig 

lagstiftning, t.ex. socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och skollag (Rabe, 1997).

År 1994 började Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (SFS 1993:387) 

att gälla och är en tilläggslag till socialtjänstlagen med specificerade rättigheter för bland annat

personer med utvecklingsstörning. Lagen syftar till att understryka rättigheten till självständighet 

och tillförsäkra personer med omfattande funktionsnedsättningar självbestämmande, valfrihet 

och personlig integritet. Lagstiftningen anger målen men lämnar stor frihet till kommuner och 

landsting att själva bestämma hur de ska uppnå målen. Många kommuner anger ekonomiska skäl 

till att de inte alltid efterlever LSS(Nordeman, 1999).

När man eftersträvar normalisering ser man bland annat till familjekontakt, nära relationer, 

vänskapsförhållanden och relationer till grannar. Normalisering innebär alltså det som vi räknar 

som normalt och vanligt som t.ex. att ha en normal dags- och veckorutin, att flytta hemifrån vid 

vuxen ålder och att som vuxen ha en egen bostad (Lindberg & Lindehag, 1998).

Sedan 1/1 1996 är särskolan integrerad i grundskolan och faller under den allmänna skollagen. 

De elever som p.g.a. begåvningshandikapp inte klarar grundskolans undervisning erbjuds att gå i 

särskola. Grundsärskolan är 10-årig och klasserna är små för att varje elev ska kunna få det stöd 

han eller hon behöver. Undervisningen är konkret och verklighetsnära och man utgår ofta från 

elevernas vardagliga händelser (Linberg & Lindehag, 1998).
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3.1 Tidigare forskning/ identitetsutvecklingen/frigörelseprocessen

Vi ska här kortfattat beskriva vad författarna vi i denna studie relaterar till skriver om 

ungdomstiden och frigörelseprocessen.

Enligt Steinberg 1999 i Magnusson & Nordin (2009) är identitetsutvecklingen en central process 

under tonåren. Författaren menar att det finns tre olika aspekter av identitetsutveckling; 

självföreställningar, självkänsla och känslan av identitet. Självkänslan handlar om individens 

positiva och negativa syn på sig själv. Enligt Magnusson & Wulf (2009) i Magnusson & Nordin 

(2009) är självkänslan ofta mycket instabil i början av tonåren på grund av individuella och 

sociala förändringar. För att hitta sig själv och sin egen identitet under tonårstiden är frågor som; 

vem är jag?; duger jag?; hur ser mitt liv ut i framtiden? viktiga enligt Löfgren-Mårtensson 

(1997). Tonårstidens frigörelsesträvan innebär för många att till slut bli en självständig 

vuxenperson. För unga med funktionsnedsättning är det därför enligt (ibid) viktigt att fundera 

över hur omgivningen kan uppmuntra förmågan till självständighet i en beroendeställning.

Folkesson & Kollberg i Tdeman(1996) menar att frigörelseprocessen från föräldrarna kan bli 

svår för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eftersom det finns föräldrar som 

upplever att deras barn kommer att behöva hjälpa med många saker i sitt vuxenliv, även på 

intima och privata områden. I frigörelseprocessen är vänner och kompisar viktiga. Om man går i 

en särskola bor man oftast långt bort ifrån sina skolkompisar p.g.a. det geografiska 

upptagningsområdet, då behöver man ha praktiskt hjälp av föräldrarna för att kunna träffa 

kompisar vilket försvårar självständigheten och beroendet av föräldrarna förstärks. Enligt (ibid) 

är ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som alla andra tonåringar starkt påverkade 

av omgivningen. Dessa ungdomar har också stora drömmar om sin framtid, men på grund av 

funktionsnedsättningen har de inte samma möjlighet att leva upp till sina drömmar. Vidare 

skriver författarna att det för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kan vara svårt att 

lita på att sina känslor vilket kan kopplas samman med funktionsnedsättningen. På grund av sin 

funktionsnedsättning har inte dessa ungdomar samma möjlighet som andra ungdomar att samtala 

om sina funderingar tillsammans med kompisar. Detta kan leda till att man inte känner sig 

accepterad, önskvärd eller älskad.  Enligt Nordeman (1993) har känslorna inte en nedsatt 

funktion utan funktionsnedsättningen finns i förståendet. Författaren hävdar att förälskelsen sitter 

i känslorna och att det därför inte finns något som tyder på att människor med intellektuell 

funktionsnedsättning känner mindre när de blir förälskade.
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Enligt Folkesson & Kollberg i Tideman (1996) betonar sex- och samlevnadsundervisningen 

aspekter av sexualiteten som hygien, preventivmedel och könsbundna sjukdomar medan man i 

undervisning däremot pratar väldigt lite om passion, åtrå och kärlek i skolan.  Sexualiteten ses 

som en fara och inte som en tillgång. 

4. Metod

I detta kapitel beskrivs metoden som vi använt och hur vi gått till väga för att samla in data.

Syftet med detta examensarbete är att utifrån ungdomstiden och frigörelseprocessen hos 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning belysa personalens och anhörigas attityder. För 

att nå syftet och få svar på frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer med personal 

och anhöriga. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa intervjun ämnesorienterad eftersom den sker 

mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Enligt en annan tolkning

av Svensson & Starrin (1996) borde den kvalitativa intervjun vara så öppna som möjligt. De

skriver även att skälet till den öppna intervjun är att man vill få omedelbar information om 

företeelser och attityder. Författarna påpekar att öppenhet inte innebär att frågorna inte har någon 

riktning. De betonar att om frågorna är öppna glömmer inte intervjuaren att fokusera dem. Kvale 

(1997) i sin tur påpekar att öppenheten inte betyder att intervjupersonerna bara fortsätter prata 

om vad som helst. Vidare skriver författaren att det är viktigt att man som intervjuare vet vad det 

är man vill veta, därför det är viktigt att man under intervjun koncentrerar sig på detta. Om man 

genomför en halvstrukturerad intervju har man enligt Kvale (1997) möjlighet att göra 

förändringar i frågornas form och även i vilken ordning man vill ställa frågorna. Enligt Svensson 

& Starrin (1996) är den kvalitativa intervjun icke- standardiserad. Författarna menar att från 

början kan man inte veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla. Här handlar det om att 

intervjuaren måste vara uppmärksam, vaken och intolerant, att kvalitativa intervjuer på sitt sätt är

oförutsägbara och att det under intervjun kan uppstå många överraskningar. Enligt Svensson & 

Starrin (1996) utgörs den kvalitativa intervjun av en interaktion mellan minst två personer där 

både intervjuare och intervju person reagerar på och påverkar varandra. 

4.1 Tillvägagångssätt

För att få svar på frågeställningarna genomfördes intervjuer med sex personer som arbetar på 

gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi intervjuade även sex 

anhöriga till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning samt fyra personer som är 
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pedagoger på särskola. Anhöriga som ingår i studien rekryterades via LSS-handläggare samt 

FUB i de aktuella kommunerna. I ett tidigt skede skickade vi ett informationsbrev till 

verksamhetschefen inom omsorgen, berörd enhetschef och till anhöriga i dessa kommuner. I 

brevet informerades om att studien och att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Vi 

förklarade tydligt syftet med studien och de etiska aspekterna. Vi var även tydliga med 

informationen om att de medverkade på frivillig grund och att de när som helst fick avbryta sin 

medverkan om de så önskade. Telefonkontakt togs också med enhetscheferna till de olika

gruppbostäderna för personer med intellektuell funktionsnedsättning och bokande in tillfällen då 

vi utförde våra intervjuer med personalen. Personalintervjuerna skedde under dagtid på 

respektive arbetsplats, på olika gruppbostäder, samt på särskolan. Varje intervju tog cirka 1 

timme. Intervjuerna var strukturerade och vi använde oss av vår intervjuguide (bil. 2). Samtliga 

informanter var positiva till att delge oss sina tankar och erfarenheter kring frigörelseprocessen 

och hur de bemöter och förhåller sig till ungdomarna med intellektuell funktionsnedsättning i 

denna process. Några av intervjuerna med anhöriga skedde hemma hos familjen och resterande 

av intervjuerna med anhöriga skedde på deras arbetsplats. Vi lät informanterna själva välja var 

de ville att vi skulle utföra dessa intervjuer. Ett föräldrapar ville intervjuas tillsammans och i 

övriga fall det var mammor och syskon som var själva vid intervjutillfället.

Vi bandade alla intervjuer och skrev sedan ned dem ordagrant.

Vi har även parallellt med intervjuerna läst mycket litteratur som är relevant för denna studie och 

på så sätt förkovrat oss i kunskap som vi sedan relaterat till i analysen.

4.2 Bearbetning, tolkning och presentation av studien  

Bearbetning av datan började redan när vi samlade den. Materialet studerades noggrant och 

skrevs ut ordagrant. När vi sedan sammanställde alla intervjuerna i skriftlig form valde vi ut det 

som vi ansåg var relevant för denna studie utifrån syftet. Av det som kom fram i intervjuerna 

skapade vi olika teman. I dessa teman finns även citat av vad informanterna sagt under 

intervjuerna.

4.3 Etiska överväganden  

Kvale (1997) skriver om etiska reflektioner, när det gäller de personer som ska intervjuas så har 

man gett information i förväg om de etiska aspekterna vilka gäller framförallt frivillighet, 

konfidentialitet och nyttjande. Konfidentialitetskravet innebär att man inte lämnar ut information 

som kan komma att användas för att identifiera deltagare mot deras vilja. Nyttjandekravet 

innebär att allt material som samlas in för forskning, endast får användas för forskningsändamål.
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Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Denna 

information gav vi i informationsbrevet där vi på ett lättförståeligt sätt förklarade att 

informanterna var anonyma och att inte heller ort eller kommun skrivs ut i studien. Vi 

informerade även i brevet att informanterna ställde upp på frivillig grund och att de när som helst 

under studien fick avbryta sitt deltagande om de så önskade. Svensson & Starrin (1996) 

beskriver hur man som intervjuare kan hamna i en stressande situation både för intervjuaren och 

också den som blir intervjuad. I liknande situationer under våra intervjuer kände vi att vi hade 

stor nytta av vår intervjuguide. Som intervjuare kan man ibland hamna i situationer där 

informationen kan vara av så känslig karaktär att man noga får överväga om man ska undvika att 

ta med det i rapporten. Detta har vi inte själva någon erfarenhet av utan vi upplever att våra 

informanter var positiva till att svara på våra intervjufrågor och några av informanterna uttryckte 

sin glädje över att vi intresserade oss av att skriva om dessa ungdomar.

4.4 Validitet, reliabilitet 

Denna uppsats är en empirisk studie där vi har genomfört intervjuer med sex anhöriga till 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, fyra lärare på särskola och sex personal som 

arbetar på gruppboende för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Intervjuerna har vi 

genomfört i två olika kommuner för att få så stor spridning av information som möjligt samt för 

att minimera risken att informanterna kan kännas igen. De anhöriga vi intervjuat är 

yrkesverksamma i olika verksamheter och personalens ålder och kön är olika på olika 

arbetsplatser vilket har påverkat resultatet. Enligt Svensson i Svensson & Starrin (1996) är 

validitet överordnat i förhållande till reliabilitet. Kvale (1997) i sin tur påpekar att validitet inom 

kvalitativ forskning handlar om trovärdighet och teknisk skicklighet och om att beskriva för hur 

studien har genomförts och på vilka grunder analys gjorts.

I vår studie vi har tänkt på validitet och reliabilitet.  Reliabiliteten ses i sitt sammanhang och 

bedöms utifrån den situation som föreligger vid intervju tillfället. Reliabiliteten närmar sig i den 

kvalitativa studien till den man ger validiteten (Kvale, 1997). Vi anser att vi kommit fram till 

hög validitet, alltså vi har besvarat våra frågeställningar, samlat in viktigt material som vi 

behövde för att svara på våra frågeställningar. Vår handledare har inspirerat oss till att formulera 

fler teman och på tydligt sätt att belysa området. Och under arbetes gång informanterna och vår 

handledare på olika sätt fått oss att reflektera över de olika teman vi arbetat fram.

Holme & Solvang (1997) hävdar att forskaren under den kvalitativa studien kritiskt måste 

analysera sina egna tolkningar och vara medveten om att både informanter och forskare kan ha 



17

förförståelse som kan påverka studien. Vi har kritisk reflekterat över egna utgångspunkter och 

föreställningar som är nödvändigt för studiens kvalitet.

5. Analys

I detta avsnitt redovisar vad som framkommit under intervjuerna. Slutsatserna redovisas i teman 

med underrubriker. De teman som har utkristalliserats är; Den förbjudna sorgen, 

Identitetskonflikt, Frigörelse – självständighet, Empati och Kärlek och sexualitet.

Namnen Kalle och Pelle som förekommer i detta avsnitt är ett fingerade namn, personerna ifråga 

heter i verkligheten något annat.

5.1 Den förbjudna sorgen

Enligt Fyhr (2002) innebär det att få ett barn med funktionsnedsättning för många, de allra flesta 

att en sorgeprocess eller en psykisk kris startar. Hur denna kris eller sorgeprocess visar sig beror 

på familjemönster, det sociala skyddsnätet och bemötande från omgivningen. I en av intervjuerna

berättade en informant att läkaren, som var med under förlossningen, i ett tidigt skede när barnet 

var nyfött förstod att det hade en utvecklingsstörning. Denna läkare hade tagit sig tid att 

informera, lyssna och finnas till hands för de nyblivna föräldrarna. Detta är informanten och den 

andre föräldern idag är väldigt tacksamma över. En annan informant sa att det alltid finns en sorg 

inombords, en slags förbjuden sorg över barnet med funktionsnedsättning. Denna sorg finns 

alltid och gör sig påmind under olika faser i livet. Informanten menade att man kan bearbeta sin 

sorg till en viss gräns men man kommer aldrig över den riktigt, den finns alltid där långt inne.

En av de intervjuade berättade att det var personalen på BB som hjälpte till med att knyta kontakt 

med andra familjer med barn med funktionsnedsättning. Dessa kontakter ledde i sin tur till att 

denna familj aktivt sökte sig till olika föreningar och på så vis fick de kontakt med fler familjer 

med barn med funktionsnedsättning.

En annan informant berättade att när barnet sedan blev äldre och det var aktuellt med dagis ville 

inte dagispersonalen att barnet skulle på ett dagis för ”vanliga barn”. Detta bottnade i en rädsla 

hos personalen, de kunde inget om barn med intellektuell funktionsnedsättning. Till slut var det 

en förskolekonsulent som gav med sig och sa att barnet fick börja på det dagiset om föräldrarna 

ordnade med personalen. Att ordna med personal var naturligtvis inte en enkel uppgift för 

föräldrarna, men en nära släkting till familjen tog tjänstledigt från sitt ordinarie arbete och var ett 

år med Kalle på dagiset. Efter det var det en god vän till familjen som var tillsammans med Kalle
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på dagiset i ett års tid. Först därefter tog kommunen över ansvaret för personalfrågan och en 

anställd av denna kommun arbetade med Kalle på dagiset.

Enligt Lindberg & Lindehag (1998) är personer med intellektuell funktionsnedsättning en av de 

största handikappsgrupperna bland barn och ungdomar. Pojkarna dominerar i alla åldrar och 

grader av intellektuell funktionsnedsättning varierar. Detta bekräftas av en informant på 

särskolan som uppgav att han sett statistik över elever inskrivna på särskola i hela riket och att 

pojkar var i majoritet. Vidare skriver författarna att antalet barn med en intellektuell 

funktionsnedsättning i småbarnsåldern är lågt, beroende på att det bara är hos barn med den

svåraste funktionsnedsättningen som upptäcks under de första levnadsåren. Hos många av dem 

som har en lättare intellektuell funktionsnedsättning kan det dröja innan diagnosen kan 

fastställas. Under skoltiden ställs det högre krav på teoretiskt tänkande, därför är det i skolan som 

man upptäcker många av de med intellektuell funktionsnedsättning. En informant på särskolan 

bekräftade detta och betonade att det tyvärr oftast gått lång tid och att barnet eller ungdomen i 

fråga ofta har farit väldigt illa då de många gånger blivit missförstådda av andra jämnåriga och 

att de av grundskolans personal inte fått det stöd de behöver p.g.a. att grundskolan inte har de 

resurser som behövs. Informanten sa följande;

– De som kommer till särskolan i årskurs 7 vill behålla sina gamla kompisar. 
Men tillslut hittar de sin plats i gruppen och upptäcker att de platsar bättre i 
den gruppen.

Av intervjuerna framgår att det är många av dessa ungdomar som har gått integrerade i 

grundskolan till och med årskurs 3, därefter blir skillnaden allt för stor och de får svårt med 

kompisar och att hinna med tempot i skolan. En personal på en särskola uttryckte det så här:

– De fungerar oftast bättre tillsammans med vuxna eller yngre barn. Vuxna har 
förståelse. Yngre barn har ingen förståelse för att Kalle är annorlunda. 
Jämnåriga har mer krav på att man ska ”vara lika som alla andra”.

Många av de intervjuade, både anhöriga och personal, har poängterat att dessa ungdomar är ofta 

väldigt ensamma. Många av dem har stora svårigheter i att ta kontakt med andra eller att vara 

tillsammans med andra. Denna problematik har naturligtvis med deras funktionsnedsättning att 

göra och många av dem väljer själva att vara ensam då de själva har negativa erfarenheter av att 

inte passa in i gruppen (Lagerheim, 1998). För de anhöriga är detta ett känsligt ämne att prata 

om, några av dem blev tårögda när de beskrev hur smärtsamt det är att se sitt barn vara så mycket 

ensamt och inte ha någon att vara tillsammans med. En anhörig berättade att sonen som sedan ett 

par år tillbaka bor på gruppbostad själv väljer att inte vara tillsammans med de andra på boendet. 
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Vid t.ex. konserter eller andra evenemang vill han inte stå eller sitta tillsammans med de andra på 

gruppbostaden utan drar sig undan och håller sig för sig själv. Informanten uppger att hon tror att 

sonen skäms för de andra som bor på gruppbostaden och vill därför inte stå eller sitta nära dem. 

En annan informant upplevde att det var skillnaden mellan barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning och andra barn och ungdomar som var mest smärtsam att se som anhörig. 

Informanten uppgav att det blev mer påtagligt ju äldre barnet blir och berättade att han hade 

upplevt den största skillnaden när sonen undrade varför hans kompisar fick köra bil och inte han. 

Informanten berättar att det var svårt att hitta de rätta orden för att förklara varför han inte fick ta 

körkort. I denna situation hade informanten upplevt en inre sorg, den förbjudna sorgen, och en 

känsla av medlidande för sitt barn hade infunnit sig.

5.2 Identitetskonflikt

Enligt Barron (2004) kan en funktionsnedsättning påverka den egna identiteten. Ungdomar med 

en funktionsnedsättning av något slag konfronteras på et tidigt stadium med ett visst 

normaliseringsideal. När barnet föds med en funktionsnedsättning får det ganska snart klart för 

sig att han eller hon uppfattas som annorlunda. Lagerheim (1998) skriver att det normala och 

önskvärda är att vid en viss ålder kunna gå, tala osv. För de flesta föräldrar värderas särskilt tre 

utvecklingssteg; att barnet lär sig gå, lär sig tala och kan börja i en vanlig skola. Då barnet inte 

lever upp till dessa förväntningar sätts samhällsinsatser in i form av ex. habilitering med 

talträning, sjukgymnastik osv. Men samtidigt som man på detta sätt hjälper barnet i sin 

utveckling anser författaren att man förmedlar ett budskap till barnet att hans eller hennes kropp 

är ofullständig och behöver ”repareras”. Förhållningssättet föräldrarna har till barnet är med och 

formar dess identitet. Barnet måste enligt Böhm (1992) få möjlighet att uppleva sitt egenvärde 

och sin kapacitet trots funktionsnedsättningen, dess positiva egenskaper och förmågor får inte 

hämmas av självkritiska eller destruktiva känslor p. g. a. funktionsnedsättningen. I och med detta 

anser vi att det är viktigt att föräldrarna är ärliga och berättar för sitt barn att det har en 

funktionsnedsättning och hur den påverkar honom eller henne. Informanterna vid en särskola 

berättade att många av eleverna inte vet varför de går på särskola. De är inte medvetna om sin 

funktionsnedsättning, det är inget som föräldrarna pratar om med barnen. Lärarna på särskolan 

informerar föräldrarna om att det är deras uppgift att förklara hemma varför de går på särskolan, 

det är inte skolans uppgift. Av 14 elever var det bara några enstaka föräldrar som hade varit 

ärliga med sitt barn och förklarat att det har en funktionsnedsättning och att det därför måste gå 

på särskolan. En lärare säger:

– Vi har en mamma som säger att jag ska göra det, och nu han går i 9-an. 
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Detta leder till en identitetskonflikt. En annan informant berättar:

– Här på särskolan jobbar vi mycket med att stärka ungdomarnas självförtroende.
– De ställer många frågor;
– Varför är inte jag som alla andra?
– Varje dag pratar vi i samlingen om; Vem är jag?, Varför är det så här?
– I samlingen pratar vi om allt ifrån att hitta sig själv till vad som händer ute i världen.

Enligt Gustavsson & Molander (1995) är föräldrar och personal ibland osäkra på om de ska 

berätta att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning. Men den som lever med en 

intellektuell funktionsnedsättning är ofta medveten om det i alla fall eftersom de har varit med 

om att misslyckas och blivit annorlunda behandlad. De upplever sin funktionsnedsättning i den 

konkreta livssituationen. Rören (1982) skriver att det är viktigt för den fortsatta utvecklingen i 

livet att dessa barn och ungdomar får kännedom om deras funktionsnedsättning och hur den 

påverkar deras liv.

En informant på ett gruppboende berättar:

– Jag har varit med när en tjej hade Downs syndrom och hon blev jätte förskräckt 
när hon såg en annan tjej som också hade Downs syndrom. Då förstod hon att 
hon hade handikapp. Det kan vara så att föräldrarna inte berättar för sina barn 
att de har handikapp. Det är ett steg till självständighet att man vet att man har 
handikapp. Och man vet exakt vilken hjälp man behöver och vad man kan klara 
sig själv… det är också fråga om självständighet.

Vidare uppger informanten att just denna situation berörde henne så starkt att hon bär med sig 

den i minnet. Hon uppger vidare att denna händelse vittnar om hur viktigt det är att man är ärlig 

och berättar för barnet att det har en funktionsnedsättning så att det inte blir lika chockartat som i 

den ovannämnda situationen. 

I intervjuerna med personal på särskola framkom det att många föräldrar har en negativ 

inställning till särskolan. Föräldrarna tror ofta att deras barn klarar den vanliga skolan och 

inbillar sig att särskolan för deras barn blir sämre när det gäller deras framtidutsikter. Denna 

inställning till särskolan tror lärarna bottnar i att föräldrarna inte riktigt accepterat att deras barn 

inte klarar att gå in grundskolan och för många föräldrar kan det leda till skamkänslor. 

5.3 Frigörelse - självständighet

När man har en funktionsnedsättning har man behov av hjälp och stöd i olika grad beroende på 

funktionsnedsättningens art och grad. En mer omfattande funktionsnedsättning leder till ett större 

hjälpbehov och därmed till en mer omfattande beroendeställning. Ju mer omfattande hjälpbehov, 

desto större blir begränsningar för möjligheter till självbestämmande (Folkesson & Kollberg 
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1996). Enligt författarna kompliceras frigörelse- och separationsfasen av den beroendeställning 

som en ung person med intellektuell funktionsnedsättning befinner sig i. Det är svårt att frigöra 

sig från dem som man samtidigt behöver hjälp eller stöd från i olika grad under resten av sitt liv.

I intervjun med lärare på särskolan kom det fram att lärarna har en viktig roll i denna process. 

När eleverna börjar årskurs 6 på särskolan vill personalen där att de ska åka buss till och från 

skolan. Många av dessa ungdomar är vana att åka taxi till och från skolan. Föräldrarna

ifrågasätter detta och undrar vad de håller på med särskolan men lärarna förklarar att det är en 

del av deras utveckling att kunna åka buss själv. För en del av dessa ungdomar fungerar det, 

andra inte. Personalen ställer upp med att hjälpa till i början genom att åka med i bussen.

Vidare i intervjun kommer det fram att lärarna tränar eleverna socialt genom att t.ex. gå och 

handla eller fika på stan. Detta för att de ska få förutsättningar att klara sig i samhället.

Ungdomar med funktionsnedsättning har ofta en depressiv period under tonåren ungefär i 14-15 

årsåldern. De har svårt att hitta sin identitet och är osäkra på sig själv och på framtiden. Som alla 

andra ungdomar önskar många av dem att bli mer självständiga. Lagerheim (1998) skriver:

Det är deprimerande och ångestfyllt att bli behandlad som ett ”kolli”, att andra 
bestämmer över en (s.199).

En anhörig uppgav att dennes barn är orolig och ställer frågor om vem som kommer att hjälpa 

honom när föräldrarna inte längre finns. I dagsläget är barnets pappa god man men mamman till 

uppger att hon tycker att det skulle vara bra om de ordnade med en utomstående god man så att 

barnet får vänja sig medan föräldrarna lever. Men pappan är inte redo för detta ännu och vill inte 

överlämna god manskapet till någon utomstående. Mamman uppger att hon tycker att det vore 

bra att barnet få vänja sig vid denna person och att han inte skulle behöva oroa sig för framtiden. 

Detta överensstämmer med Gotthard (1996) som skriver att frigörelsen som ska ske och formas 

till en självständighet är beroende av relationen till föräldrarna. Om en ungdom är beroende av 

föräldrarna för att klara sig i vardagen blir det svårare för föräldrarna att släppa på sitt ansvar och 

önskan att skydda och hjälpa sitt barn är stor.

Många av informanterna som är anhörig till en person med en intellektuell funktionsnedsättning 

betonade att det för den personliga utvecklingen är nödvändigt med beroende och nära kontakt 

för att sedan kunna frigöra sig till ett självständigt liv. Att bo hos sina föräldrar och syskon är 

naturligt för alla barn. Lika naturligt är det att som vuxen flytta ut i eget boende. När det gäller 

den största delen av frigörelseprocessen nämligen att flytta hemifrån är många av informanterna 

eniga om att det är ett stort steg att ta för både ungdomarna med funktionsnedsättning och även 

för föräldrarna. Många av informanterna uppger att det är en process som kräver mycket 
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förberedelser i form av att ansöka om plats i gruppbostad eller ansöka om egen lägenhet och i så 

fall ansöka om personliga assistenter.

Ungdomar med funktionsnedsättning initierar inte själva att de vill flytta hemifrån utan 

föräldrarna är de som tar initiativet. En informant säger:

– ”Vanliga barn” väljer själva att flytta.  Vi sa att nu är du si och så gammal och 
måste flytta hemifrån. Första responsen var att Pelle inte ville.
Som förälder får man försöka stå för processen, själva drivkraften finns inte.

En annan informant berättar följande:

– Vi började med korttidsavlastning en helg per månad medan Kalle var barn.  
Där på korttids har Kalle och två andra barn med utvecklingsstörning blivit 
riktiga kompisar och träffas än idag. Det är rätt unikt bland dessa barn och 
ungdomar. De brukar inte ha kompisar på detta sätt men vi familjer har arbetat 
för det. Vi hjälpte även varann familjevis med avlastning på helgerna, tog hand 
om varandras barn så att man fick tid över till annat. Det var frigörelse redan då, 
att vara tillsammans med andra.
Nu vill inte Kalle vara på avlastningshemmet något mer, han blir arg och ledsen 
och vill inte dit. Vi har kontaktat en psykolog som tror att Kalle upptäckte att 
personalen inte förstår honom, det är ingen där som kan teckenspråk. När Kalle 
visade tecken för bok trodde personalen t.ex. att han var förkyld.

Vidare berättar informanten:

– Vi har pratat om att Kalle ska flytta till egen lägenhet. I kommunen har man 
inget gruppboende att erbjuda för ungdomar. I dagsläget är Kalle beviljad 
personlig assistans med sovande jour så det blir en egen lägenhet. Det känns 
roligt och lättare att han ska få egen lägenhet. På en gruppbostad hade han 
kanske fått sitta mer ensam på sitt rum. Men det är ett stort kliv, man ska fixa 
mycket runt omkring, det är en del i förändringen.
Kalle förstår nog inte i förlängningen vad en flytt innebär fullt ut. Men han har 
säkert fördelar av att ha syskon som har flyttat, han pratar själv om det och kan 
sitta och titta i kataloger på möbler han vill ha i sin lägenhet.

En av informanterna berättade om upplevelserna när dennes son började skola på annan ort. Pelle

var då 21 år och var i och med detta borta i tre veckor åt gången. Pelle var väldigt ledsen och grät 

mycket från början, Pelle ville åka hem. Detta var en mycket jobbig period för samtliga 

involverade men successivt gick det bättre och bättre och tillslut fungerade det väldigt bra. 

Informanten uppger att Pelle utvecklades väldigt mycket under denna period och blev mer 

självständig. Vidare i intervjun berättar informanten att Pelle nu bor på en gruppbostad sedan 

något år tillbaka. Informanten uppger att han/hon upplever att Pelle blir mer och mer självständig 

och kan till och med sätta sig upp mot dem som föräldrar vilket han inte skulle ha gjort för ett par 

år sedan. Detta uttrycker informanten på följande vis;
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– Jag minns jag kom dit till honom och han hade massor av papper på byrå i 
hallen då sa jag direkt;
– Herre Gud, hur här ser ut.
– Du har bestämt över mig i 23 år, och nu bestämmer jag hur det ska vara.
Det skulle han aldrig ha sagt tidigare. Det känns roligt och jobbigt också(skratt).

Informanter på en gruppbostad berättar att de i personalgruppen strävar efter självständighet och 

ger möjligheter till att ungdomarna ska klara av olika saker själva. Detta är en balansgång och får 

ungdomarna för mycket ansvar blir det ibland bakslag, de klarar inte av att styra situationen och 

det blir ett misslyckande vilket är ett ibland ett misslyckande både för dem och för personalen. 

En uttryckte det så här;

– Vi arbetar så att vi ska finnas till hands för dem men inte göra det de klarar av 
själva. Vi sätter upp små delmål vilket leder till en ökad självständighet. Ibland 
måste de även få misslyckas, men det gäller att lyfta dem, de är som regel lite 
nedtryckta och har negativa upplevelser av att inte passa in eller kunna lika bra 
som andra. Ofta handlar detta om att omgivningen har missförstått dem, ett 
handikapp som inte syns har omgivningen oftare svårare att acceptera och ta 
hänsyn till.

Folkesson & Kollberg (1996) anser att tonåringar ska få tillfällen att testa sina förmågor och få 

sina törnar. De menar att genom erfarenhet skapas en alltmer realistisk syn på den egna 

förmågan. 

Men detta kompliceras ofta för unga med intellektuell funktionsnedsättning eftersom 

omgivningen många gånger förebygger situationer och sällan låter de unga göra misstag eller ta 

risker Löfgren-Mårtensson (2005). 

En anhörig uppger under en intervju att han upplever att personalen på gruppbostaden är rädda 

för att de som personal ska få klagomål om något skulle hända. Han tror att det kan bero på att 

personalen länge har arbetat på institution och att dagens ungdomar har helt andra vanor och 

krav.  Denna informant har egen erfarenhet av detta och berättar att ungdomen i fråga har 

uttryckt att personalen inte litar på honom/henne.  Detta har informanten även förståelse för då 

han menar på att det kan finnas anhöriga till andra av de boende som kan bli arga om personalen 

skulle ge dem för mycket ansvar.

Förhållandet mellan personalen och de utvecklingsstörda är ofta en mycket ojämn relation där 

personalen där kan bestämma vilka regler som gäller. Studier gjorda av Löfgren-Mårtenson visar 

på att de utvecklingsstörda ofta upplever att personalen ofta ingriper och agerar i deras privatliv.

Personal som arbetar med utvecklingsstörda personer har ett mycket stort ansvar, vilket bygger 

på trygghet, kunskap och öppenhet så att ungdomarna vågar ta upp frågor kring sexualitet. Det är 
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inte alltid lätt att hitta det rätta svaret men att lyssna och kunna hänvisa vidare är viktigt 

(Löfgren-Mårtenson, 1997).

5.4 Empati

Att ha empati och inlevelseförmåga innebär enligt Gotthard (1996) att man har förmågan sätta 

sig in i en annan människas situation, att använda kunskap och erfarenhet för att förstå den andra 

människan. Gustavsson & Molander (1995) menar att många personer med förståndshandikapp 

har svårt att tänka sig in i en annan människas situation. De kan inte tänka abstrakt och därför har 

svårt att jämföra sig själv med andra och att förstå på vilket sätt de är annorlunda.

I en intervju med personal på ett gruppboende framkommer jus detta att många av ungdomarna

saknar helt eller har stora brister i den empatiska förmågan, de har svårt att tänka sig in i en 

annan människas situation samt att många av dem är väldigt självcentrerade vilket lever kvar i 

hög ålder och ibland hela livet. Detta har även framkommit i intervjuer med anhöriga och en 

berättar:

– Pelle har en väldig drivkraft och är väldigt impulsstyrd. Han är mycket ” här 
och nu”. Har han ett behov ska det åtgärdas omgående.
… Han ser oftast sig själv och har svårt att se på andra när de är arga osv.

Under detta intervjutillfälle med den anhörige ringer det i dennas mobiltelefon. Det är Pelle som 

ringer. Pelle frågar om informanten är upptagen varpå denna svarar:

– Ja jag är upptagen, jag kan ringa dig ikväll.

Pelle konstaterar att informanten är upptagen men fortsätter i alla fall att prata på.

När intervjun efter detta fortsätter uppger informanten att Pelle konstaterar om någon i 

omgivningen beter sig annorlunda, men Pelle kan inte tänka sig in i eller sätta sig in i andras 

tankar och känslor.

Många av informanterna har beskrivit olika situationer som vittnar om att ungdomarna har stora 

brister i den empatiska förmågan eller helt saknar empatisk förmåga. Några av ungdomarna ser 

bara sig själv eller som en av informanterna på en gruppbostad uttryckte det:

– Det är bara ett enda stort JAG. Vi jobbar med det hela tiden för att försöka få 
dem att tänka lite på andra eller att andra kan bli väldigt sårade av att bli kallade 
fula ord eller andra dumma saker. Men det kan hålla i sig i ett par dagar sedan 
har de glömt det och vi får börja från början igen.

Empati är beroende av vilken funktionsnedsättning man har, vissa är helt i avsaknad av empati 

medan andra kan ha hur mycket empati som helst. Samtliga informanter som arbetar inom 
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omsorgen om personer med intellektuella funktionsnedsättningar uppger att det beror på vilken 

diagnos och funktionsnedsättning man har. Detta kan vara en förklaring till varför några av 

ungdomarna ibland kan göra saker eller uttrycka sig så att andra blir sårade utan att de själva 

förstår det. Personalen uppger att detta försöker de bemöta med att vända på det sagda som sårat 

och fråga personen som sagt det hur det skulle kännas att själv bli tilltalad på liknande sätt. 

Informanten gav följande exempel:

– Vi har särskilt en av de boende som kan vara ganska otrevlig mot de 
andra och kommentera de andra på inte så trevliga sätt alla gånger. Om 
han t.ex. ser genom sitt fönster att någon som kommer kan han säga;
– Nu kommer den där jäveln.
– Vi brukar då vända på det och fråga honom hur han skulle känna det om 
någon sa så om honom och kallade honom för jävel. Han kan då för stunden 
förstå att det inte är roligt och att det sårar men lika fort glömmer han det. 
Men detta har ju med handikappet att göra.

En anhörig, berättade om en yngre bror som hade en intellektuell funktionsnedsättning och som 

kunde spela hög musik mitt i natten. Informanten upplevde det som att det dunkande ljudet gick 

rakt igenom sängen, hans rum var ovanför broderns rum. Informanten berättade att han gick till 

broderns rum och bad honom sänka ljudet, men så fort informanten kom tillbaka till sitt rum och 

la sig skruvade brodern upp igen. Informanten uppger att han kunde springa upp och ner till 

brodern tills denne låste sin dörr. 

5.5 Kärlek och sexualitet

Eleverna på särskolan har precis som eleverna i grundskolan sex- och samlevnadsundervisning i 

högstadiet. Undervisningen anpassas efter elevernas ålder och intellektuella förmåga. I intervju 

med lärare på särskolan kom det fram att särskolan aldrig har blivit inbjuden till 

ungdomsmottagningen för information som de andra skolorna blir. Vad detta beror på vet man 

inte i dagsläget men lärarna har tänkt kontakta ungdomsmottagningen för att se om de kan få 

komma på besök. Vidare i intervjun kommer det fram att många av ungdomarna inte har så 

mycket kunskaper om kärlek och sexualitet, vilket ofta andra tonåringar har. För många av dem 

är det mesta nytt och spännande och de ställer många frågor. En av informanterna poängterade 

att frågorna ofta är lite annorlunda då ungdomarna varken har så mycket kunskap eller rädsla för 

att göra bort sig. Vidare i intervjun kom det fram att föräldrarna inte pratar med sina barn om 

riskerna att bli gravid osv. och de är oftast glada och positiva till sex- och 

samlevnadsundervisningen och tacksamma för att skolan har det, de är själva oroliga för hur de

ska lägga fram det. 
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En informant som arbetar på en gruppbostad uppgav att om frågor som handlar om kärlek och 

sexualitet kommer upp så pratar man om det men det är inget som personalen tar upp. Personalen 

försöker att ta det på en lämplig nivå och förklara att det är något fint mellan två personer men 

att det finns risker med det såsom oönskade graviditeter och att man måste skydda sig. Gällande 

oönskade graviditeter sa en informant på särskolan följande;

– Tyvärr blir många elever inom särskolan tidigt gravida, de har inte fått 
informationen eller förstått den.

En annan informant på en annan gruppbostad uppgav att många av ungdomarna inte vill ha barn, 

de vet att det innebär stora krav på dem som de ju äldre barnen blir skulle ha svårt att klara av. 

Informanten berättar att många av tjejerna som bor på gruppbostaden har preventivmedel i form 

av en p-stav inopererad. Detta är naturligtvis helt frivilligt och den enskilde kan när som helst 

välja att ta ut den. Personalen tycker att det är bra att denna möjlighet till preventivmedel finns 

då ungdomarna som alla andra kan ha ett sexliv utan att riskera att tjejen blir gravid.

Vidare uppgav en annan informant att de som personal ibland kan märka på någon av dem som 

bor på gruppbostaden att han eller hon är nedstämd. Detta kan t.ex. bero på olycklig kärlek eller 

att den andra parten i förhållandet har gjort slut. Vid sådana tillfällen brukar personalen försöka 

att lirka med personen i fråga för att prata om det. Det som är ganska vanligt enligt denna 

informant är det att många av dessa ungdomar anklagar sig själv och tror att det beror på deras 

funktionsnedsättning att den andra parten har gjort slut. Personalen uppgav att de tycker att det är 

viktigt att man som personal vågar prata om känslor och sexualitet. Det som de däremot tyckte 

var svårt var att hitta den rätta situationen att prata om det. Men vad de hade märkt var det att 

den yngre generationen som flyttar in på gruppbostäder har ett större behov av att ha någon att 

prata med om detta. Enligt informanterna på gruppbostäderna behöver många av ungdomarna

ofta stöd och uppmuntran att våga ta kontakt med en tjej eller kille. Just det att ta kontakt är för 

många svårt, de vet ofta inte hur man tar kontakt med en tjej eller kille och drar sig undan istället 

många gånger.

Några informanter, både föräldrar och personal på boenden, berättade att Internet var en 

alternativ mötesplats för dessa ungdomar. De betonade att det var en arena där de kan vara 

anonyma med sin funktionsnedsättning och att de kan ”umgås” med alla andra som de inte skulle 

göra vanligt vis. Några av informanterna tyckte att det enbart var positivt i den bemärkelse att 

där fick de vara mer anonyma med sin funktionsnedsättning medan andra såg risker med att de 
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faktiskt kan hamna i situationer de inte kan hantera. En informant, en personal på ett 

gruppboende uttryckte sig så här;

– Internet kan ibland bli ett problem, vi har en brukare som har kontakt med 
minderåriga flickor på msn och där blir det svårt som personal för vi kan ju inte 
övervaka vilka sidor han är på eller vad han skriver.
Ofta klara de inte av gränserna – vad skriver man till andra på Internet? Vad är 
okej?

Denna informant menade på att det inte enbart var positivt med att de kan vara anonyma med sin 

funktionsnedsättning då liknande situationer lätt kan uppstå. Förutom detta dilemma var 

informanterna överlag positivt inställda till att Internet ger ungdomarna en möjlighet till ”att vara 

som alla andra”. Det de också var eniga om var att det var viktigt att sätta upp regler om hur 

länge man sitter vid datorn, annars blev det för många att de sitter uppe vid datorn hela nätterna.

En undersökning gjord av Löfgren-Mårtensson (2005) visar att de som främst använder sig av 

Internet för kärleks- och sexuella syften är unga människor med en lindrig utvecklingsstörning. 

Graden av utvecklingsstörning har stor betydelse då tekniken ställer höga krav på användaren. 

De flesta presenterar sig själva utan att nämna sin funktionsnedsättning. De berättar istället om 

sin ålder, sina intressen och syftet med att använda Internet. På detta sätt skapar de en alternativ 

identitet som inte är kopplad till deras funktionsnedsättning, vilken ger dem en stämpling i 

samhället. Ungdomar med utvecklingsstörning hittar inte på i samma utsträckning som andra, 

utan är måna om att ge ett ärligt och sant intryck. Utelämnandet av funktionsnedsättningen 

upplevs inte som en lögn.

Av de informanter som är anhöriga till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning var det 

några som pratade med sina barn om kärlek och sexualitet. Några av ungdomarna hade ett 

förhållande, några var diskreta och blev generade om föräldrarna frågade medan andra visade 

öppet att han eller hon hade pojk- eller flickvän. En informant beskrev det på följande sätt;

– Pelle är väldigt diskret, han har haft flickvän men blir generad om vi pratar om 
det. Jag tror att han sköter det ”snyggt”. I en relation tycker han att motparten är 
konstig och knäpp så det fungerar nog inte så bra.

En annan anhörig, berättade att hans son har ett förhållande med en tjej med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Enligt informanten är tjejen den drivande i detta förhållande och hon kan 

ibland säga till killens föräldrar att hon vill att de ska förlova sig och att hon vill att föräldrarna 

ska prata med sonen om det. Föräldrarna till killen tror att han inte förstår på samma sätt som 
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tjejen vad det innebär att förlova sig och skaffa familj. När tjejen säger att de ska förlova sig och 

skaffa barn säger han bara ja, ja. Föräldrarna till dessa ungdomar tycker att det är roligt för dem 

att de har varandra. När det anordnas dans för personer med funktionsnedsättningar brukar de 

skjutsa dem så att de får dansa tillsammans och träffa andra ungdomar med funktionsnedsättning

av olika slag. Några kvällar innan intervjutillfället hade detta par varit på en sådan 

danstillställning och föräldrarna hade arbetat med fikaförsäljning. Informanten berättade att 

Kalle annars är väldigt kvällstrött, men denna kväll när det var dans höll han i gång hela kvällen 

och dansade och hade trevligt. Det som informanten tycker är extra roligt med danserna är att 

ungdomarna får tillfälle att träffa ungdomar från andra kommuner och att alla dansar med alla, 

utseendet spelar ingen roll. Vidare i intervjun berättade informanten att det ibland förekommer 

slagsmål på danserna men att det inte är vanligt. Oftast beror det på att någon blir svartsjuk. 

Flera forskare, exempelvis Lotta Löfgren-Mårtenson (2005) och Olof Risberg (2004) menar att 

människor med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk att bli sexuellt utnyttjade

eftersom de längtar efter närhet, vill känna sig som alla andra och har svårt med gränser. Detta 

bekräftades i en av intervjuerna med personal på en gruppbostad. Personalen såg en fara i att det 

inte alltid är känslorna som är det viktiga utan det är just det att göra som alla andra som är det 

viktiga. Informanten återkopplade i detta uttalande till hur viktigt det är med 

handikappmedvetenheten för att minska risken att personen med en intellektuell 

funktionsnedsättning ger sig in i situationer som de inte kan kontrollera. Ett exempel av liknande 

karaktär fast med ett annat tema uttryckte en annan informant som följer:

– Det är inte alltid känslorna som är viktiga för dem, det är själva grejen att köpa 
ringar och få berätta att man har förlovat sig som är viktigast. De vill vara som 
alla andra och vet att andra förlovar sig. De förstår inte innebörden i att vara 
förlovade.

Enligt Löfgren- Mårtenson (2005) har unga med intellektuell funktionsnedsättning på grund av 

funktionssnedsättningen och identitetsutvecklingen svårare än andra att säga ifrån, vilket gör att 

de är en känslig och utsatt grupp.  Enligt författaren är barn och unga med funktionsnedsättning 

är mer utsatta för sexuella övergrepp än andra. Nordeman (2005) tror att tre till tio procent av 

Sveriges befolkning någon gång har utsatts för någon form av sexuella övergrepp men det inte 

finns någon svensk forskning hur vanligt det är med sexuella övergrepp bland utvecklingsstörda.
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6. Slutdiskussion

I detta avslutande kapitel diskuterar vi resultatet och slutsatserna vi kommit fram till.

Det mesta som finns skrivet om sorg handlar om den sorg man känner när man förlorat en person 

t.ex. när någon anhörig har dött eller vid en skilsmässa. Men man kan sörja vid andra förluster, 

man kan t.ex. sörja när man förlorat sitt arbete, hem eller ett husdjur. När ett barn med 

funktionsnedsättning föds kan det också kännas som en förlust, föräldrarna sörjer fast de fått ett 

barn som lever. Fyhr (2002) skriver att när ett barn med funktionsnedsättning föds förlorar 

föräldrarna sitt önskade ”friska” barn. Vi tror att omgivningen i denna fas har stor betydelse för 

hur sorgen sedan utvecklar sig. En informant pratade om den förbjudna sorgen, en sorg över att 

barnet har en intellektuell funktionsnedsättning och hur den gör sig påmind i olika skeden i livet. 

Vi tror att dessa föräldrar har ett stort behov av att få prata om denna sorg och förlust och vi 

hoppas och tror även att det i dagsläget är mer accepterat att öppet prata om det. 

I studien framkom att det finns föräldrar som inte är ärliga mot sitt barn och berättar att det har 

en intellektuell funktionsnedsättning och vad det innebär. I början av arbetet med studien trodde 

vi att det bara var några enstaka, men ju fler intervjuer som gjordes upptäckte vi att det är rätt 

många föräldrar som inte berättar för barnet om funktionsnedsättningen och varför barnet går på 

särskola. Vi tror att detta kan bero på att föräldrarna känner sorg över barnet, den förbjudna 

sorgen, och att de inte vill såra barnet. Om det är så anser vi att det är en indikation på att 

föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning behöver än mer stöd än de redan fått i 

sorgeprocessen. Vidare tror vi att detta kan leda till en identitetskonflikt och depression hos 

dessa ungdomar då de märker att de är annorlunda men inte förstår varför och ingen i deras 

närmaste omgivning är ärliga och berättar om funktionsnedsättningen.

Personal inom särskola och omsorg har tydligt poängterat hur viktigt det är med 

handikappmedvetenhet. Har man inte handikappmedvetenhet har man heller ingen insikt i sina 

begränsningar vilket vi tror kan leda till att dessa ungdomar härmar andra och tar efter ett 

beteende utan att förstå varför. Detta tror vi kan vara en stor risk för att ungdomarna kan bli 

utnyttjade eller utsatta för mobbning. Rören (1982) skriver att det är viktigt för den fortsatta 

utvecklingen i livet att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får kännedom om deras 

begränsningar och hur de påverkar deras liv. Författaren menar att det inte går att undvika att 

dessa personer hamnar i situationer då deras funktionsnedsättning blir uppenbar. Är då personen 

i fråga inte medveten om sin funktionsnedsättning kan det leda till förtvivlan och undergivenhet.
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Av studien framgår att hos många av dem som har en lättare intellektuell funktionsnedsättning 

kan det dröja innan diagnosen kan fastställas. Under skoltiden ställs det högre krav på teoretiskt 

tänkande, därför är det i skolan som man upptäcker många av de med intellektuell 

funktionsnedsättning. Detta gör oss oroliga för hur många av dessa barn som kan hamna i någon 

sorts gråzon i skolan då besparingarna bidrar till minskat lärarantal och minskade resurser för 

barn med extra behov i skolan. Om inte föräldrarna är ärliga mot barnet och ser till dess behov 

kan vi se en risk med att dessa barn kan fara än mer illa i skolan än vad de redan gör idag då de 

själva saknar förmåga att påverka sin situation. Att det kom fram i intervjuerna med personal på 

särskolan att många föräldrar har en negativ inställning till särskolan tror vi att man återigen kan 

relatera till den förbjudna sorgen och att de inte accepterat att barnet har en funktionsnedsättning. 

Föräldrarna vill ofta tro att deras barn klarar den vanliga skolan och inbillar sig att särskolan för 

deras barn blir sämre vad gäller deras framtidutsikter. 

Även om mycket har förändrats och förbättrats för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har den samhälleliga strävan mot normalisering och integrering inte helt 

infriats i praktiken. Det är fortfarande långt kvar tills människor med intellektuell 

funktionsnedsättning lever som ”alla andra”. Detta har vi tydligt sett redan på individnivå då vi 

genom våra intervjuer märkt att många föräldrar till ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning har ett enormt kontrollbehov. Detta visar sig i praktiken genom många 

föräldrar är god man till sitt barn och vill absolut inte överlåta god manskapet till någon 

utomstående. I frigörelseprocessen har vi sett att detta blir en frigörelseprocess från föräldrarna i 

en beroendeställning till föräldrarna. Av detta drar vi slutsatsen att dessa ungdomar skulle bli 

mer självständiga om de hade en utomstående god man. Vi anser även att det skulle underlätta i 

frigörelseprocessen för ungdomarna om de hade en utomstående god man, för hur självständiga 

och frigjorda de än anses vara så finns ju alltid föräldrarna i bakgrunden i dubbel bemärkelse, 

förälder och god man. Enligt Rören (1982) ligger sorgen och besvikelsen över att få ett barn med 

intellektuell funktionsnedsättning ofta bakom föräldrarnas kontrollbehov och överbeskydd. 

Denna besvikelse och sorg leder i många fall till att föräldrarna inte vågar släppa taget och låta 

barnet utvecklas. Fyhr (2002) resonerar på liknande vis och uppger att det är föräldrarnas 

skuldkänslor som ligger bakom att de fostrar barnet så att det blir mer beroende än det skulle 

behöva vara. När föräldrarna vårdar och hjälper det beroende barnet känns skulden mindre. 

I intervjuerna med anhöriga och personal framkom att de är överens om att många personer med 

intellektuell funktionsnedsättning inte har förmågan att utveckla empati och att empati är 
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beroende av vilken funktionsnedsättning man har, vissa är helt i avsaknad av empati medan 

andra kan ha hur mycket empati som helst. Detta kan vara en förklaring till varför några av 

ungdomarna ibland kan göra saker eller uttrycka sig så att andra blir sårade utan att de själva 

förstår det, vilket vi ser som ett samband med att ungdomarna ofta har svårigheter med att vara 

tillsammans med jämnåriga kompisar. Andra orsaker till att ungdomarna ofta är väldigt ensamma 

tror vi är att de behöver hjälp med att sköta kontakten med kompisar och att det krävs att någon 

vuxen hjälper till med skjuts osv. i större utsträckning än för andra ungdomar.

Idag deltar de personer med intellektuell funktionsnedsättning mer aktivt i samhällslivet, det 

finns exempelvis möjlighet till eget boende, anpassade arbeten, dans och resor för dem. Löfgren-

Mårtenson (1997) har intervjuat många ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, då det 

har kommit fram att dessa ungdomar oftast har samma tankar om framtiden som andra 

ungdomar. Men då samhället i stort inte är anpassat för alla samhällsmedborgare blir de 

drömmar om framtiden sällan eller aldrig verklighet utan stannar vid en dröm för personer med 

funktionsnedsättning. I takt med att samhället och omvärlden hela tiden utvecklas ökar också 

kraven på samhällsmedborgarna vilket leder till att graden av utvecklingsstörning är av stor 

betydelse för hur de kan tillgodogöra sig tekniken. Många människor i samhället idag har 

tillgång till Internet och använder det för att kommunicera med andra. Bland dagens ungdomar är 

det än mer vanligt än bland vuxna. För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har det 

visat sig att Internet är en alternativ mötesplats. Där kan de vara anonyma med sin 

funktionsnedsättning och de kan ”umgås” med andra som de vanligtvis inte gör. Bland 

informanterna var det delade uppfattningar om det enbart är positivt eller om det finns risker med 

Internet- användandet för dessa ungdomar.  De informanter som poängterade riskerna menade på 

att ungdomarna kan hamna i situationer de inte kan hantera eller att de via msn får kontakt med

minderåriga vilket inte är så lämpligt.

Under intervjuerna har det också framkommit att det förekommer kärleksrelationer mellan 

ungdomarna. Enligt några av informanterna verkar det vara äkta känslor mellan parterna medan 

andra informanter uppgav att det var ett steg i att vara ”som alla andra”. Vi anser att det är svårt 

att uttala sig om någon annan människas känsloliv och lägger därför inga värderingar dessa 

uttryck. Men om det skulle vara så att det är ett steg i att vara ”som alla andra”kan vi se en risk 

med att ungdomarna, främst tjejerna, kan bli sexuellt utnyttjade. Lotta Löfgren-Mårtenson (2005) 

och Olof Risberg (2004) menar att människor med intellektuell funktionsnedsättning löper större 

risk att bli sexuellt utnyttjade eftersom de längtar efter närhet, vill känna sig som alla andra och 
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har svårt med gränser. Nordeman (2005) tror att tre till tio procent av Sveriges befolkning någon 

gång har utsatts för någon form av sexuella övergrepp men det inte finns någon svensk forskning 

hur vanligt det är med sexuella övergrepp bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Detta väcker en tanke hos oss, vi tycker att det är hemskt att det kanske finns ett stort 

”mörkertal” av övergrepp som ingen känner till. Övergreppet i sig är ett svårt trauma men för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning blir det ytterligare ett trauma att inte verbalt 

kunna uttrycka sig och sätta ord på vad man har varit med om.

Syftet med studien var att utifrån ungdomstiden och frigörelseprocessen hos ungdomar med 

intellektuell funktionsnedsättning undersöka och belysa personalens och anhörigas 

förhållningssätt. Slutsatser som kan dras är att det finns klara samband mellan den så kallade 

förbjudna sorgen och föräldrarnas förhållningssätt till hur frigörelseprocessen utvecklar sig för 

ungdomar med funktionsnedsättning. Sorgen och skuldkänslorna hos många föräldrar har visat 

sig hämma ungdomarnas möjlighet till att bli så självständiga de skulle kunna vara utifrån deras 

förutsättningar. En annan slutsats som kan dras är att i personalens förhållningssätt finns en 

strävan efter att ungdomarna ska få leva så självständigt som möjligt men att detta anpassas efter 

individuella behov och grad av funktionsnedsättning. 

Av dessa summeringar drar vi följande slutsats;

Dagens ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har det idag i ett stort 

samhällsperspektiv fått det betydligt mycket bättre i fråga om rättigheter och omsorg jämfört 

med hur det såg ut för 100 år sedan. När man sedan ser till ett mindre perspektiv, till individnivå, 

ser man naturligtvis individuella skillnader men även likheter. Den största likheten är den att 

föräldrarna många gånger överbeskyddar dessa barn och är rädda för att såra dem eller låta dem 

testa sina förmågor. Detta har ju som vi tidigare nämnt visat sig i tidigare studier bottna i den 

förbjudna och kanske obearbetade sorgen hos föräldrarna. Här ser vi att det skulle behövas än 

mer stöttning för dessa föräldrar vilket skulle leda till än mer självständiga ungdomar med 

intellektuell funktionsnedsättning.
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Bilaga 1
                                                                            

                      Till:

Verksamhetschef inom handikappomsorgen 
Rektor på särskolan

Anhöriga

Hej!

Vi är två studenter, Ann-Kristin Lindh och Tarana Bagirbayova, som går sjunde och sista 
terminen på Social Omsorgsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Denna termin skriver vi 
vår C-uppsats, ett examensarbete där vi valt att skriva om frigörelseprocessen/separation hos 
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. 
Vi vill inrikta oss på anhörigas och personalens attityder och bemötande när det gäller den 
frigörelseprocessen/separation. Vi fokuserar på unga personer mellan 18 och 28 år med 
intellektuell funktionsnedsättning.

Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer med både personal och anhöriga. Under 
intervjuerna kommer vi att spela in och föra stödanteckningar. Dessa anteckningar och 
inspelningar kommer vi sedan att förstöra efter det att vi sammanställt informationen vi fått.
Vi har tystnadsplikt och det material vi skriver kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen 
person ska kunna identifieras.

Vår C-uppsats kommer att byggas av intervjuerna samt relevant litteratur.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Vi räknar med att 
intervjun tar cirka en timme.
Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitet hemsida 
(http://epubl.ltu.se). 

Ni kan också ta kontakt med vår handledare på universitetet;

Ulf Mellström
Ulf.Mellstrom@ltu.se
Tfn. 0920-49 30 39 

Med vänliga hälsningar

Ann-Kristin Lindh 
Tarana Bagirbayova 

http://epubl.ltu.se
mailto:Mellstrom@ltu.se
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Bilaga 2

Intervjufrågor

Hur ser det ut med sex- och samlevnadsundervisning på särskolan?

Har personalen någon utbildning inom detta ämnesområde?

Jobbar man aktivt för att nå ut till unga med information om sex- och samlevnadsfrågor?

Hur har du som anhörig upplevt frigörelseprocessen?

Tycker du som anhörig att det har varit svårt att släppa taget och i så fall kan du berätta på vilket 
sätt du upplevt det?

Hur arbetar man i personalgruppen för att stärka ungdomarnas självständighet och identitet?

Får ni i personalgruppen någon utbildning gällande detta och i så fall är den fortlöpande?

Hur bemöter ni som personal ungdomarnas behov av kärlek och sexualitet?

Har du som personal något stöd att vända dig till vid ex. rådgivning?


