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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att fördjupa vår förståelse för hur 12 unga människor med 
funktionshinder upplever sin levnadssituation. Detta vill vi uppnå genom att använda oss av 
kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod med en hermeneutisk ansats. Vårt urval består 
av tolv informanter, fem kvinnor och sju män, som är mellan 20 och 30 år gamla.  De typer av 
funktionshinder vi har valt att avgränsa oss till är olika typer av ryggmärgsskador som innebär 
att personerna är rullstolsbundna, olika grader av synskador samt en person som är amputerad. 
Studiens teoretiska perspektiv är Madis Kajandis definition och modell av livskvalitet samt 
mångfald. Det empiriska materialet har kategoriserats utifrån dessa två perspektiv och inom 
livskvalitet återfanns tre huvudkategorier med ett antal subkategorier. Inom mångfald fann vi 
tre kategorier. Analysen visar att unga människor med funktionshinder upplever sin 
levnadssituation som både positiv och negativ. Utifrån livskvalitetsperspektivet är de i 
huvudsak positiva men upplevelsen sett ur mångfald är negativ. Detta beror på att 
funktionshindrade personer upplever diskriminering och särbehandling vilket ger en negativ 
upplevelse.  
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Förkortningslista 
 
ADA: Americans with Disabilities Act 
 
Braille: Punktskrift 
 
ICIDH: International Classification of Impairment, Disabilities and Handicap  
 
OPCS: Office of Population and Surveys 
 
UPIAS:  Union of the Physically Impaired Against Segregation 
 
WHO: Världshälsoorganisationen 
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1 Inledning 
Människor med funktionshinder är en heterogen grupp kvinnor och män med olika livsvillkor 
och möjligheter. Barn och ungdomar växer upp i ett ideologiskt klimat där vikten av 
individuellt inflytande betonas. Målet för handikappolitiken har sedan 1960-talet varit att göra 
det möjligt för människor med funktionshinder att delta i gemenskapen med andra. Medlen 
för att uppnå detta har varit normalisering, integrering, tillgänglighet och medinflytande 
genom handikapporganisationer. Dagens handikappolitik förmedlar en ideologi som 
stimulerar till integrering och normalisering för människor med funktionshinder och ideologin 
innebär att människor med funktionshinder ska ha möjlighet att verka i samhället på lika 
villkor som icke funktionshindrade medborgare. Ideologierna förmedlar också samhällets syn 
på hur människor med funktionshinder bör leva. Således har ideologierna normativa inslag 
som kan försvåra möjligheterna till inflytande i det dagliga livet. Det kan sägas att inbyggt i 
ideologiska strömningar finns ett vetande som inte alltid är lyhört för funktionshindrade 
människors individuella önskemål och behov.1 

Funktionsnedsättning är den begränsning en människa har när det gäller att utföra en 
aktivitet på ett sätt som kan anses normalt och i de flesta fall är funktionsnedsättning en direkt 
följd av sjukdom eller skada. Handikapp är i sin tur den nackdel eller den begränsning som 
funktionsnedsättningen eller skadan innebär för individen i hans sociala roll. Detta innebär att 
handikappet är beroende av den kultur eller sociala miljö individen befinner sig i samt 
tillgången på hjälpmedel. Ordet handikapp knyts alltså både till individen och hans omgivning 
medan funktionsnedsättning knyts enbart till individen. Med andra ord så kan funktionshinder 
vara föränderligt och den enskildes behov av samhällsstöd kan därmed variera.2 

1.2 Förförståelse 
Vi har båda närstående som har olika funktionshinder och har upplevt skillnader i vilka 
villkor som gäller olika områden i livet. De områden vi har märkt av mest är arbete, 
utbildning och bemötande i olika sociala situationer. Våra närstående bemöts ofta av en slags 
nedlåtande medkänsla och som om de skulle behöva extra hjälp med allt i sitt liv. De här 
situationerna har givit upphov till funderingar om hur funktionshindrades levnadsvillkor 
egentligen är. Har de egentligen samma rättigheter och möjligheter som icke 
funktionshindrade?  

En fältstudie utfördes tidigare som en del i sociologi c studierna och vi valde att kartlägga 
tillgängligheten på Trossö för funktionshindrade. Det vi kunde konstatera efter att ha 
genomfört fältstudien var att Karlskrona kommun har många bra planer och framtidsmål för 
att förbättra situationen för funktionshindrade och att en del av dem har påbörjats. Det 
kommer dock att dröja innan alla målen blir uppfyllda men framtiden ser ljus ut för 
funktionshindrade i Karlskrona kommun. Fältarbetet gav även upphov till fler och nya 
frågeställningar hos oss om funktionshindrades situation. Efter många diskussioner kom vi 
slutligen fram till att vårt intresse låg i levnadsvillkoren för funktionshindrade. 

1.3 Problemområde och syfte 
I den svenska offentliga debatten används ofta begreppet mångfald. Med mångfald avses den 
blandning av olikheter som finns mellan människor med olika klass, ålder, kön, etnisk 
bakgrund, religion eller funktionshinder. Under de senaste åren har mångfaldsbegreppet givet 
upphov till både en strategi för hur myndigheter och arbetsmarkandens parter ska förhålla sig 

1Barron, K. (1995) Rättighetslagar – för vem?. I K Nilsson Kelly (Red). Vem sätter gränser? Ungdomar med 
funktionshinder. (s. 23) Norstedts Tryckeri. Nr 3.  
2Barron, K. s. 23  
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till olikhet och till en vision för om det är möjligt att åstadkomma en kreativ blandning av 
olikheter. 

I begreppet mångfald innefattas funktionshinder, vilket består av varaktiga fysiska, 
psykiska eller/och begåvningsmässiga begränsningar hos en person. Ett centralt mål för 
individer med funktionshinder är att deras rättigheter och intressen tas tillvara. Det är också 
viktigt att de inte sätts i sämre läge än personer som tillhör en annan grupp. 

Syftet med denna studie är att fördjupa vår förståelse för hur 12 unga människor med 
funktionshinder upplever sin levnadssituation. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vårt undersökningsområde till tolv unga människor med 
funktionshinder i Blekinge län. Med unga människor avser vi personer av båda könen i åldern 
20-30 år. De typer av funktionshinder vi har valt att avgränsa oss till är olika typer av 
ryggmärgsskador som innebär att personerna är rullstolsbundna, olika grader av synskador 
samt en person som är amputerad. 

1.5 Disposition 
Efter detta inledande avsnitt följer studiens bakgrund. I bakgrunden tas begreppet handikapp 
upp, föregången till den sociala modellen samt utvecklingen och innebörden av den sociala 
modellen. Efter bakgrundsavsnittet följer studiens teoretiska perspektiv vilket är livskvalitet 
och mångfald. I avsnitt 4 redogörs det för den valda metoden. Avsnittet inleds med en 
beskrivning av hermeneutiken som följs av en redovisning av den kvalitativa metoden. 
Därefter beskrivs den kvalitativa intervjun, Howard Beckers trick ”ask how, not why”, urval 
och slutligen svenska etikregler för forskning. Det femte avsnittet i uppsatsen är en 
redogörelse för hur vi har använt metoden i studien. Avsnittet inleds med vårt urval där 
informanterna även presenteras. Sedan följer genomförande av intervjuer, bearbetning och 
kategorisering av det empiriska materialet, analys samt studiens styrkor och svagheter. 
Därefter följer studiens resultat som i sin tur följs upp av avsnitt 7 vilket är analys av resultatet 
utifrån livskvalitet och mångfald. Detta avsnitt avslutas med en sammanfattning av analysen 
av resultatet. Uppsatsen avslutas med en diskussion där vi ämnar knyta an vårt resultat mot 
bakgrunden, ge förslag på framtida forskning samt vår uppfattning av resultatet. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras begreppet handikapp, följt av en beskrivning av föregången till den 
sociala modellen. Avsnittet avslutas med en redovisning av utvecklingen och innebörden av 
den sociala modellen.  

2.1 Begreppet handikapp 
Ordet handikapp sägs härstamma från England på 1500-talet då det användes i samband med 
ett vadhållningsspel. Två personer som slog vad la sin pott i en mössa, en domare avgjorde 
vem som hade rätt och den som vann stack ”hand in cap” och tog hem potten. Ordet handicap 
började sedan användas inom idrotten på 1700-talet och betecknade då en förmån som sämre 
spelare fick så att utgångsläget skulle bli som likt som möjligt. Under 1900-talet användes 
handicap som beteckning på en omständighet vilken minskar någons chans att klara sig mot 
en medtävlare och ordet betydde mer eller mindre svårighet, hinder eller belastning. Andra 
världskriget gjorde att en betydelseförskjutning av ordet skedde och handicap avsåg numera 
även funktionsnedsättning. Någon gång under decenniet efter andra världskriget började 
Sverige stava ordet på svenskt vis, det vill säga handikapp. Begreppet användes för att 
beteckna svårigheter och hinder i den dagliga livssituationen för den grupp som dittills kallats 
för ”invalider, lytta, krymplingar eller vanföra”. Begrepp som dessa ansågs då vara utpekande 
och stötande medan det generella begreppet handikapp kom att stå för en personlig egenskap 
som medförde någon typ av svaghet. Det så kallade miljörelaterade eller det relativa 
handikappbegreppet fördes fram allt mer i Sverige under 1960- och 1970-talen. Med 
miljörelaterat handikappbegrepp menas att ett funktionshinder kan leda till handikapp men 
gör inte alltid det beroende på hur väl miljön är anpassad. Att ett handikapp är något relativt 
innebär att olika individer med liknande typ av funktionshinder kan uppleva grad och 
konsekvenserna av handikapp olika.3  

Handikappbegreppet diskuterades allt mer under 1970-talet och miljöbetingelsernas 
betydelse när det gäller handikapp framhölls mer än tidigare. Intresset flyttades från det 
medicinska och socialpolitiska området till det samhällspolitiska. Genom att tonvikten las på 
olika hinder/handikapp i det omgivande samhället blir individen en människa i ett samhälle 
med brister istället för en individ med brister.4 

2.2 Föregången till den sociala modellen 
Den konventionella eller individuella synen likställer funktionshinder med ett patologiskt 
tillstånd och det tillhörande handikappet ses som en ”personlig tragedi”.  Denna syn på 
funktionshinder i industriella kapitalistiska samhället har åtminstone sedan mitten av 
artonhundratalet grundat sig på funktionshinders medicinska definition och behandling. Detta 
synsätt erhöll en bred legitimitet med stöd från staten och ett utbrett accepterande av läkare 
och andra yrkesgruppers anspråk på sakkunskap. Den medicinska kunskapen drog en gräns 
mellan de friska och alla andra, som operationaliserades i termer av mätbara avvikelser 
(kroppsliga förändringar eller symptom), från fysisk, sensorisk eller intellektuell ”normalitet”. 
Handikappdiagnosen inriktades på biofysiologiska defekter men den förutsatte också en 
motsvarande individuell, medicinsk lösning. En tydlig förändring skedde i riktning mot 
rehabiliterande medicin men botande eller ”magi” likt högteknologiskt kunnande och 
komplicerad medicinering spelade fortfarande en viktig roll. Denna förändring bekräftade att 
ett fullkomligt ”botande” inte alltid är möjligt och tyngdpunkten las istället vid att så långt 
som det var möjligt att återföra individen till ”normal” funktion eller hejda ytterligare 

3 Gardellli, Å. (2004) ”Det handlar om ett värdigt liv” Människor med funktionshinder införlivar IKT i sina 
vardagliga liv. Luleå: Luleå Tekniska Universitet. s. 54. 
4 Gardelli, Å s. 54. 
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försämring. Även anpassningsstrategier för att hjälpa individen att bättre klara av sin 
förändrade situation uppmuntrades. Inriktningen på rehabilitering följdes av ökade insatser 
från yrkesgrupper som exempelvis sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer.5 

WHO beslut att sammanställa ICIDH, var en viktig faktor i debatten om funktionshinder. 
ICIDH var avsedd som en komplettering till WHO:s International Classification of Diseases 
från 1976 genom att konsekvenserna av sjukdomar utvecklades. Utvecklandet av ICIDH 
erbjöd en modell där begreppen skada (impairment), funktionsstörning (disability) och 
handikapp gav möjlighet att beskriva olika konsekvenser av sjukdomar. Skada innebar all 
förlust av psykologisk, fysiologisk eller anatomiska struktur eller funktion samt abnormitet 
inom dessa områden. Funktionsstörning var all inskränkning eller förlust (som följd av en 
skada) av förmåga att utföra en aktivitet på det sätt eller inom det område som betraktades 
som normalt för en människa. Handikapp innebar en olägenhet för en viss individ, härrörande 
från en skada eller funktionshinder, som begränsade eller hindrade uppfyllandet av en roll 
som var normal för individen. En innovation i ICIDH var att ta med handikapp eller socialt 
missgynnande för att beskriva en individs svårigheter att klara sina sociala roller, samtidigt 
som det bekräftades att rollerna skiljde sig åt i olika sociala och kulturella sammanhang. I den 
här processen skedde en allt större interaktion med den vidare sociala miljön. Den ”egentliga” 
situationen externaliseras (som en förändrad situation), objektiveras (som manifesta 
begränsningar till exempel fysiska) och socialiseras (eftersom individens sociala förmåga var 
påverkad).6 

Det är av direkt relevans för yrkesmässig behandling hur funktionshinder definieras och 
mäts, men det har också fått ökad vikt genom påtryckningar från politiskt ansvariga. Dessa 
ansvariga vill ha förbättrade kriterier för att beräkna individuella behov av social service och 
bidrag. Under de senaste decennierna har det skett en övergång från att bedöma förlust till 
bedömning av hur individen kan utföra aktiviteter i det dagliga livet. Det var detta synsätt som 
låg till grund för den första nationella undersökningen av funktionshinder i Storbritannien 
vilken utfördes av OPCS 1968-69. OPCS genomförde 1985 och 1988 i Storbritannien den 
andra nationella undersökningen av ”handikapp” och inriktningen var på områden likt 
rörelseförmåga, finmotorik, syn, hörsel, personlig vård, beteende samt intellektuell funktion. 
ADA definierade handikapp som en ”skada som avsevärt begränsar en eller flera viktiga 
livsaktiviteter”. Begränsningarna definierades utifrån vad som är normala funktioner. Även 
konsekvenserna av funktionshinder/handikapp utvidgades till ett antal olika sociala nackdelar 
beträffande exempelvis anställningsstatus, inkomstnivå och fritidsmöjligheter.7 

2.3 Utveckling och innebörd av den sociala modellen 
Funktionshindrades politiska kamp kan spåras tillbaka till 1800-talet men det var under 1960- 
och 1970-talen som såväl uppmärksamheten som antalet deltagare ökade avsevärt. Kampanjer 
som drevs av funktionshindrade i USA var inspirerade av de svartas medborgarrättrörelse och 
kvinnorörelsen. Självständigt boende, avinstitutionalisering och normalisering, ökade 
möjligheter till normal utbildning och arbete samt konsumenträttigheter betonades inom dess 
kampanjer. Politiska aktiviteter påverkades av och stimulerade i sin tur kritiken av den 
traditionella synen på handikapp. Ursprunget till det radikala nya synsättet kan härledas till en 
engelsk samlingsvolym, Stigma: The Experince of Disability, från 1966 med bidrag av tolv 
funktionshindrade kvinnor och män. Författaren Paul Hunt granskade noga det traditionella 
synsättet på handikapp som en personlig tragedi och beskrivningen av funktionshindrade som 
”olyckliga, värdelösa, annorlunda, förtryckta och sjuka”. Funktionshindrade betraktades som 

5 Barnes, C, Mercer, G. (1999) Granskning av den sociala handikappmodellen. I M Tideman. (Red.) Handikapp 
synsätt principer perspektiv. (s. 79-80) Landskrona: Parajett.  
6 Tideman, M. s. 80. 
7 Tideman, M. s. 80-81. 
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olyckliga då de inte kunde ta del av det moderna samhällets materiella och sociala fördelar 
och som värdelösa eftersom de var utestängda från anställningsmöjligheter och inte kunde 
bidra till samhällsekonomin. Genom samma diskriminering och förtryck som drabbar andra 
minoritetsgrupper blev funktionshindrade stämplade som annorlunda. De utmanade också 
icke funktionshindrades värderingar vilka förutsatte att funktionshindrade är sjuka eller 
lidande. Funktionshindrade representerade allt som den ”normala världen” fruktade mest. De 
var även besvärande då de förkroppsligade läkarvetenskapens misslyckande.8 

Funktionshindrade bildade även sina egna kampanjorganisationer samtidigt som de 
protesterade mot missförhållanden. UPIAS har i Storbritannien drivit på utvecklingen av 
handikappteori- och politik. Det var i UPIAS programförklaring, Fundamental Principles of 
Disability, som det för första gången utvecklades ett alternativt synsätt på ”sociala hinder”. I 
programmet avvisades personlig tragedi som förklaringsmekanism eftersom begreppet vände 
uppmärksamheten från de sociala, ekonomiska och kulturella strukturer och processer som 
förtrycker människor med funktionshinder. Enligt UPIAS är det samhället som gör människor 
med fysiska skador handikappade. Handikapp är något som läggs till skadorna och leder till 
att funktionshindrade isoleras och utesluts från full delaktighet i samhället helt i onödan. Detta 
innebär att funktionshindrade blir en förtryckt grupp i samhället. Handikapp (disability) och 
funktionshinder (impairment) ställdes av UPIAS mot varandra och det gav begreppen helt ny 
innebörd. Funktionshinder definierades som att sakna en hel eller delar av en lem eller som att 
ha defekta lemmar, organ eller kroppsmekanismer. Begreppet handikapp ses av UPIAS som 
ett missgynnande eller en aktivitetsinskränkning vilken orsakas av en samtida social 
organisation som tar föga eller ingen hänsyn till människor med fysiska skador och således 
blir dessa människor utestängda från vanliga sociala aktiviteter. Den här definitionen av 
funktionshinder kom senare att utvecklas och omfattade då även fysiska, sensoriska och 
intellektuella skador. UPIAS betonade även språkets roll i att marginalisera och förnedra 
funktionshindrade genom att argumentera för en ny syn på handikapp och förhållningssätt till 
funktionshindrade. En individ som inte lever upp till sociala och kulturella normer för fysisk 
styrka, skönhet eller intellektuell förmåga utsätts ofta för ord som ”idiot”, ”CP” och 
”krympling” då dessa har blivit allmänna skällsord.9  

UPIAS formulering av den sociala modellen skiljer sig från den individuella 
handikappmodellen på ett antal viktiga punkter (se figur 1). Först och främst så avvisas 
orsakssambandet mellan skada och funktionshinder/handikapp. Den individuella modellen 
anser att vägen till att övervinna handikapp och sociala hinder går via lämplig medicinsk 
behandling och tillhörande rehabilitering. Miljön verkar vara neutrala och inte ett viktigt 
föremål för politiska åtgärder. Den sociala modellen hävdar i motsats till detta att det är 
samhället i sig självt som gör människor handikappade samt att åtgärder kan ändra miljön så 
det blir mänskligare. Här identifieras handikapp som ett socialt tillstånd och som ett resultat 
av interaktioner mellan en skada och dess sociala konsekvenser. Oförmågan att se räknas som 
en synskada medan bristen på information i Braille eller på band utgör ett handikapp för 
synskadade då de blivit utestängda från många sociala aktiviteter. Däremot får en 
rullstolsanvändare tillgänglighet genom en anpassad bil, en lämpligt utformad omgivning och 
personlig assistans. Det är inte oförmågan att gå som gör en person handikappad utan trappan 
upp till byggnaden. Minskas de sociala hindren minskar också handikappen även om 
funktionshindren lever kvar. Kraven i den sociala modellen ska inte överdrivas då modellen 
inte handlar om att visa att alla funktionsbrister i kroppen kan kompenseras av något 
hjälpmedel eller av bra konstruktioner. Den sociala modellen är ett sätt att visa att alla har rätt 
till en viss levnadsstandard och att bli behandlade med respekt. För det andra avvisar UPIAS 
formulering av den sociala modellen betoningen på normalitet som ett fast eller objektivt 

8 Tideman, M. s. 81-82. 
9 Tideman, M. s. 82-85. 
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bestämt tillstånd. UPIAS menar att det som är normalt eller det normala sättet att utföra 
dagliga aktiviteter är socialt och kulturellt definierat. Användningen av medicinsk kunskap för 
att värdera kroppslig eller intellektuell olikhet som onormalt eller underlägsen kritiseras av 
den sociala modellen. Vad som uppfattas som olikhet och nivån samt kännetecken på alla 
medföljande funktionshinder varierar socialt. Innebörder i och följderna av till exempel en 
syn- eller hörselnedsättning är inte automatiska utan beror på situationen och det sociala 
sammanhanget. Den tredje skillnaden är att i den individuella, medicinska synsättet ses 
patienten/klienten som en okunnig lekman som underkastar sig en rationell, professionell 
auktoritet. Det bortses från förekomsten av maktskillnader som möjligheten att 
lekmannaintressen och professionella intressen skulle kunna skilja sig åt. Detta avhumaniserar 
den funktionshindrade samt avpolitiserar handikapp. Det medicinska synsättet har i praktiken 
givit upphov till ett omfattande handikappetablissemang med många olika yrkesgrupper inom 
sjuk- och socialvård. Dessa yrkesområden utser ett socialt problem som ska behandlas, skapar 
en uppsättning behov, stimulerar en efterfråga, avgör vilka som kan komma ifråga för service 
och ofta föreskriver den typ av varor och tjänster som är lämpliga för personer med 
funktionshinder.10 

Förespråkarna för den sociala modellen betonar vikten av att bygga upp en positiv 
identitet trots att andra människors förnekande av en funktionshindrads normalitet leder till 
låg självkänsla, dåligt självförtroende och en känsla av värdelöshet. Rådgivande stöd bör 
därför snarare definieras av sociala gränser än funktionsbegränsningar. Enligt Tideman har 
möjligheten att det är helt rationellt att förneka sin skada i en värld där funktionshindrade 
betraktas som lägre stående mänskliga varelser vunnit allt för liten tilltro bland verksamma i 
vården.11 

Uppmärksamheten i den sociala modellen riktas mot åtgärder som kontrollerar effekterna 
av fysiska, sociala och ekonomiska hinder för funktionshindrade på områden likt familj, 
utbildning, arbete, den yttre miljön och fritidsaktiviteter. Målen i den sociala modellen består 
av att avlägsna hinder på personlig nivå och social nivå. Den förespråkar en förändrad politik 
till förmån för stöd för ett integrerat levnadssätt, där områden likt utbildning, arbete, bostäder 
et cetera styrs av och är tillgängliga för funktionshindrade personer. Betoningen ligger på att 
avskaffa utomstående styrning av funktionshindrades liv så att de själva helt och fullt kan 
bidra till bedömningen av sina behov och prioriteringar för servicestöd. Modellen vill 
utveckla en positivare handikappidentitet.12 

10 Tideman, M. s. 82-85. 
11 Tideman, M. s. 85. 
12 Tideman, M. s. 86-87. 
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Individuell modell   Social modell 
       
Handikapp som personlig tragedi  Handikapp som socialt förtryck 
Personligt problem   Socialt problem 
Individuell behandling   Social handling 
Medicinskt perspektiv   Självhjälp 
Professionell dominans   Individuellt och kollektivt ansvar 
Professionell sakkunskap                Personlig erfarenhet 
Anpassning    Bekräftelse 
Individuell identitet   Kollektiv identitet 
Fördom    Diskriminering 
Vård    Rättigheter 
Kontroll    Valmöjligheter 
Individuell anpassning   Social förändring 
 
Figur 1: Individuella och sociala modellen på funktionshinder. Tideman, M. s. 87. 
 

Den individuella modellen likställer funktionshinder med ett patologiskt tillstånd och det 
tillhörande handikappet blir sett som en ”personlig tragedi”. Denna syn har grundats på 
funktionshindrets medicinska definition och behandling. Individen skulle till så hög grad som 
möjligt anpassas till ”normal” funktion. Den sociala modellen belyser istället hur personer 
med funktionshinder utesluts av strukturer och processer i ett ”handikappande samhället”. I 
denna modell är handikapp en form av socialt förtryck. 
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3 Teoretiskt perspektiv 
Avsikten med detta avsnitt är att beskriva de teoretiska perspektiv som kommer att ligga till 
grund för vår analys. Avsnittet inleds med en beskrivning av Siri Naess definition av 
livskvalitet. Sedan redovisas Madisk Kajandis definition och modell av livskvalitet till vilken 
Naess definition ligger till grund för. Avsnittet avslutas med en beskrivning av begreppet 
mångfald och dess dimensioner.  

3.1 Livskvalitet enligt Siri Naess 
Livskvalitetsforskningen handlar, enligt Siri Naess, om förhållandet mellan samhällets 
levnadsvillkor och livskvaliteten hos de individer som lever i samhället. Levnadsvillkor är 
exempelvis inkomst, bostad och yrke medan livskvalitet inbegriper självkänsla, vänskap och 
glädje. Med andra ord så tar livskvalitetsforskning upp frågor om hur samhället ska utformas 
och vilka områden vikten borde läggas på för att medborgarna ska ha det så bra som möjligt.13 

I de flesta definitioner av livskvalitet läggs vikten på både en kognitivt och en affektiv 
aspekt. Den kognitiva aspekten representerar värderingar, tillfredsställelse/otillfredsställelse 
med livet generellt sett eller med olika sidor av livssituationen. Den affektiva aspekten 
representerar däremot känslomässiga, positiva och negativa reaktioner. Naess använder att ha 
det bra och livskvalitet som synonymer och hon definierar dessa som att en person har det bra 
och har hög livskvalitet i den grad personen är aktiv, har samhörighet, har självkänsla och en 
grundläggande känsla av glädje. 

Naess definierar alltså livskvalitet som individuella upplevelser av att ha det bra eller 
dåligt. Positiva och negativa upplevelser knyts till aktivitet, samhörighet, självkänsla och en 
grundstämning av glädje. Att ha det bra och livskvalitet används som synonymer och 
begreppen knyts till individens upplevelse. Att en person är aktiv innebär att han/hon har aptit 
eller livslust, intresserar sig för eller engagerar sig i någon annan person än sig själv. Personen 
har energi och överskott till att utöva sina intressen och individen känner sig inte trött och 
utsliten. Det ska också finnas en frihet att välja och att individen upplever kontroll över sina 
handlingar. Till slut ska personen vara självrealiserande det vill säga har fått utvecklas och 
bruka sina önskningar och möjligheter. Samhörighet innebär att individen har bra 
interpersonella relationer och har ett ömsesidigt förhållande till minst en annan person. 
Individen ska även ha kontakt, vänskap, lojalitet, kamratskapskänslor och tillhörighet i en 
grupp. En individ som har självkänsla känner sig själv bra som människa. Han/hon litar på 
sina egna kunskaper och har en känsla av att kunna vara nyttig. Individen ska även vara 
tillfreds med sin egen insats och acceptera sig själv. Skam- och skuldkänslor ska inte upplevas 
och personen ska leva upp till sin egen standard. Slutligen innebär grundstämning av glädje 
att personen har rika och intensiva upplevelser av skönhet, insikt i eller av samkänsla med 
natur. Individen ska vara öppen och mottaglig och inte vara utestängd från den yttre världen. 
Det ska finnas en grundkänsla av trygghet och harmoni samt frånvaro av oro, bekymmer, 
ångest och rastlöshet. 14  

3.2 Livskvalitet enligt Madis Kajandi 
Madis Kajandi väljer att grunda sin utgångspunkt för definition av livskvalitet på Siri Naess 
fyra huvudvariabler aktivitet, förhållandet till medmänniskor, självkänsla och grundstämning 
av glädje. Dessa fyra variabler täcker det som Kajandi menar är livskvalitet. Variablerna 
täcker dock bara detta om människor har en socialt sett någorlunda tryggad situation, det vill 

13 Naess, S. (1988) Hva er Livskvalitetsforskning?. I P-O Sjödén, Bates, S. (Red) Kan man mäta livskvalitet? (s. 
5). Nordisk Tidskrift för Beteendeterapi. Volym 17. 
14 Naes, S. s. 10-11. 
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säga att individen har ett bra arbete, en ordnad ekonomi och en anständig bostad. Kajandi 
anser att Naess tar dessa förhållanden för givet eller att förhållandena tillhör de yttre 
livsvillkor som skapar eller är förutsättningen för livsvillkor men att de inte i sig är 
livsvillkor.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Huvudstrukturen i Kajandis livskvalitetsbegrepp. (Kajandi, M. (1989) Livskvalitet – 
en översikt, förslag till definition samt exempel på empiriska tillämpningar. I Rapport från 
forskningskonferensen, Människa – miljö – livskvalitet Handikappande i framtidens samhälle. 
(s. 68) Örebro: Socialförvaltningen. Rapport nr 1). 

 
Kajandi menar att ju bättre individens yttre livsvillkor, mellanmänskliga relationer och 

inre psykologiska tillstånd är desto bättre är hans eller hennes livskvalitet. 
 
Yttre livsvillkor kan inte nonchaleras som en viktig del i en livskvalitetsdefinition enligt 

Kajandi. Risken med Naess livskvalitetsdefinition är att en förhärdad brottsling eller en 
religiös fanatiker kan få en hög livskvalitet. Det som utmärker dessa två fiktiva individer är att 
båda avskärmar sig från samhället. Den förhärdade brottslingen kan ha en hög livskvalitet 
utan att i princip göra ett hederligt handtag och detsamma gäller den religiösa fanatikern som 
ägnar hela sin tid till att övertyga andra om sin tros och läras förträfflighet. Den religiösa 
fanatikern fungerar i ett samfund med gelikar och får uppskattning och erkännande där. 
Personen är aktiv i predikarrollen, har en god självbild och i grunden är han en glad och god 
människa. Han lever dock på allmosor då trosfränder och andra människor skänker honom 
pengar för hans överlevnad. Enligt Kajandi kan dessa personer inte ha hög livskvalitet då hon 
anser att människan trots allt är en social varelse som lever i ett socialt sammanhang. 
Människor sluter sig samman i gruppbildningar och samhällen av det enkla skälet att detta 
gagnar möjligheterna till överlevnad och välstånd. En västenlig livskvalitetsfaktor är som 
konsekvens av detta känslan av att bidra till gruppen och samhällets bästa genom en egen 
arbetsinsats. Arbetslöshet är en faktor som kan beröva många människor denna möjlighet. Att 
vara arbetslös kan innebära antingen att en fullt arbetsför människa inte bereds möjlighet till 
en arbetsinsats eller att det inte skapas meningsfulla arbetsuppgifter för olika handikappade 
grupper.16 

15 Kajandi, M. (1981) Livskvalitet. En litteraturstudie av livskvalitet som beteendevetenskapligt begrepp samt ett 
förslag till definition.(s. 49). Uppsala - Psykologiska enheten, Forskningskliniken Ulleråkers sjukhus.  
16 Kajandi, M. s. 49-50. 
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Livskvalitet betyder alltså för Kajandi att människan har vissa yttre livsvillkor uppfyllda 
genom att ha ett arbete, en egen ekonomi och ett boende som motsvara hennes kapacitet och 
förmåga. Människan ska även ha goda mellanmänskliga relationer av vilka minst en utgör ett 
nära förhållande med en annan människa. Till sist ska människans inre psykologiska liv i 
övrigt präglas av aktivitet, självkänsla och en god grundstämning av glädje och trygghet.17 

3.2.1 Yttre livsvillkor  
Arbetssituation avser den utsträckning i vilken individen deltar i ett produktivt arbete. Det 
innefattas både en bedömning av individens faktiska arbetskapacitet och de konkreta 
möjligheter som finns till arbete. Dessutom ingår en bedömning av arbetsmiljön i vid mening 
samt upplevelsen av denna. 

En individs ekonomiska situation syftar på en bedömning och sammanvägning av tre 
komponenter vilka är den utsträckning i vilken eget arbete ligger till grund för de tillgångar en 
individ har, hur stora tillgångar en individ har, det vill säga ett slags ekonomisk frihet och 
slutligen grad av eget ansvar över de tillgångar individen besitter. 

Boendesituation avser en bedömning av det faktiska boendet vad gäller graden av 
autonomi, geografiskt och psykologiskt. Bedömningen inbegriper dessutom grannskapet, 
bostadskaraktär och trivsel hos individen vad gäller boendet. För olika handikappade grupper 
kan en bedömning av kapaciteten till ett mer självständigt boende ingå, det vill säga grad av 
oberoende trots hjälpbehov.18 

3.2.2 Mellanmänskliga 
Närrelation innebär ett varaktigt förhållande mellan två människor som inbegriper sexualitet. 
Förhållandet ska medföra varma känslor, en känsla av närhet, ömhet, av att älska och bli 
älskad. Motsatsen är en känsla av ensamhet, känslomässig isolering, likgiltighet inför 
varandra, avvisning och antipati gentemot varandra, sexuell frustration.  

Vänskapsrelation innefattar ett givande förhållande till en vidare krets av människor i 
vilken individen känner tillhörighet och vänskap. Vidare så ska individen känna sig omtyckt, 
accepterad och respekterad i denna gemenskap samt känna lojalitet och solidaritet med denna 
vidare krets. Individen ska tycka om att vara med andra människor, slappna av, är intresserad 
av och får lätt kontakt med andra människor. Den vidare kretsen av människor kan utgöras av 
arbetskamrater, umgängesvänner, grannar, förenings- eller partivänner. Motsatsen är social 
eller geografisk isolering, ensamhet, likgiltighet, tillbakadragenhet, avvisning, bristande 
sammanhållning eller motsats- och konkurrensförhållanden gentemot den sociala 
omgivningen.  

Familjerelation avser en varm och öppen atmosfär i kontakten med ursprungsfamiljen. 
Individen ska känna sig identifierad med sitt ursprung samtidigt som han upplever oberoende 
och egen identitet. Kontakten med föräldrarna är frivillig och ska präglas av otvungenhet och 
jämlikhet. I den mån vederbörande har egna barn bör en bedömning av relationerna till dessa 
inbegripas i familjerelation. Kontakten ska präglas av värme och vänskap. Individen ska 
uppleva att han lyckas i sin föräldraroll och relationen ska även präglas av ett adekvat 
oberoende gentemot barnen baserat på barnets ålder och utvecklingsnivå.19 

3.2.3 Inre psykologiskt tillstånd 
Aktivitet gäller en bedömning av om individen har något utanför sig själv som han engagerar 
sig i och upplever som meningsfullt och om individen har energi, kraft och vitalitet att 

17 Kajandi, M. s.50. 
18 Kajandi, M. s. 51-52. 
19 Kajandi, M. s. 52-53. 
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genomföra sina planer. Även en bedömning av i vilken grad individen upplever frihet att välja 
och upplever kontroll över egna handlingar, frånvaro av tvång, har medinflytande och deltar i 
de beslut som begränsar friheten innefattas i aktivitet. Slutligen innebär aktivitet en 
bedömning av i vilken grad individen är självförverkligande, det vill säga har utvecklat och 
använder sina anlag och möjligheter. 

Med självkänsla avses en bedömning av självsäkerhet, det vill säga att individen känner 
sig bra som människa, är säker på egna färdigheter och duglighet, har en känsla av att 
bemästra saker, av att vara nyttig och är nöjd med den egna insatsen. Även en bedömning av 
självacceptering: acceptera sig själv som moraliskt värdefull trots eventuella fel och brister, 
frånvaro av skuld och skamkänslor och om individen lever upp till egna normer och 
värderingar ingår i självkänsla.  

En grundstämning av glädje består av olika komponenter. Dessa komponenter är att 
individen har rika och intensiva upplevelser av skönhet och samhörighet med naturen, är 
öppen och mottaglig för intryck och inte avstängd eller isolerad från den yttre världen. 
Individen ska även i grund och botten vara trygg och harmoniskt och fri från oro, bekymmer 
och ångest. Den sista komponenten är att individen har en grundläggande känsla av glädje, 
lust och välbefinnande, en förtröstan av att livet är rikt och givande. Slutligen ska individen 
inte ha en tomhetskänsla, vara deprimerad, känna obehag eller smärta.20 

3.3 Mångfald 
Begreppet mångfald har sin härkomst från de amerikanska begreppen ”diversity” och ” 
diversity managment”, vilka utvecklades under 1980-talet i USA. När begreppet mångfald 
dök upp i Sverige under mitten av 1990-talet var det dels i samband med diskussioner om 
integrationspolitik (samhällsperspektivet), dels i samband med strategier för arbetsplatsers 
utveckling (organisationsperspektivet). Jämlikhet och rättvisa är två önskvärda tillstånd. 
Mångfald är ett mål i svensk integrationspolitik eftersom arbetsmarknaden ska stå till allas 
förfogande. Den politiska ambitionen är att invandrare, funktionshindrade, äldre, lågutbildade 
med flera skall integreras i arbetslivet.21  

3.3.1 Vad betyder mångfald? 
Det finns ingen enhetlig definition av mångfald. Enligt Svenska akademins ordlista avser 
mångfald "en mängd enheter". Den engelska motsvarigheten till mångfald - diversity - 
betyder "olikheter". Mångfald syftar i dagligt tal många gånger på ett önskvärt tillstånd, 
exempelvis att personalen på arbetsplatsen avspeglar befolkningens sammansättning vad 
gäller kön, ålder, etnicitet, klass, utbildning, religion, funktionshinder och sexuella läggning.22 

3.3.2 Primära och sekundära dimensioner av mångfald 
Det finns två dimensioner av den mänskliga mångfalden vilka är den  primära och sekundära. 
Primära dimensionen syftar på egenskaper som är svåra eller omöjliga att förändra, som ålder, 
kön, ras, etnicitet, fysisk förmåga och sexuell läggning. Vissa av dessa betraktas som 
medfödda egenskaper. Den sekundära dimensionen innebär de olikheterna som personerna 
kan förända så som utbildning, yrkeserfarenhet, religion, boendeort, civilstånd, inkomst, 
medborgarskap, språk, kommunikationssätt med mera. Under tiden som vi lever förändras 

20 Kajandi, M. s. 53. 
21 Mlekov, K, Widell, G. (2003) Hur möter vi mångfald på arbetsplatsen? Lund, Studentlitteratur. s. 7. 
 
22 Mlekov, K, Widell, G. s. 8-9. 
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och utvecklas många av dessa saker successivt beroende på vad vi gör och på de nya 
livserfarenheterna vi får.23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Föränderliga och oföränderliga dimensioner av mångfald enligt Lodens och Roseners 
modell. (Mlekov, K, Widell, G. (2003) s. 7.) 
 
 
 
 
 
 
 

23 Mlekov, K, Widell, G. s. 9-10. 
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4 Metod 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av hermeneutiken och dess innebörd. Sedan följer en 
förklaring av den kvalitativa metoden och intervjuer. Vidare behandlas Howard Beckers trick 
”ask how, not why” och avsnittet avslutas med urval. Den empiriska studiens metod och 
tillvägagångssätt kommer inte att behandlas i detta avsnitt utan det redovisas i nästa avsnitt. 

4.1 Hermeneutiken 
Syftet med hermeneutiken är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. 
Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen 
förvandlas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken är dubbelt relevant för 
forskningsintervjun då hermeneutiken kastar ljus över dialogen som skapar intervjutexterna 
som ska tolkas. Den är också relevant då processen där intervjutexterna tolkas klarläggs. 
Denna process kan uppfattas som en dialog eller samtal med texten. Den hermeneutiska 
disciplinen är ett försök till reflexion över humanvetenskapernas förståelseform. Som 
humanvetenskap studerar hermeneutiken texter för att genom tolkning av dem blottlägga den 
avsedda eller uttryckta meningen. Detta görs för att upprätta gemensam förståelse eller 
möjligen till och med samförstånd. Tolkning av meningen karakteriseras av en hermeneutisk 
cirkel. Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda delarnas mening 
bestäms av textens samlade mening. Så småningom kan den närmare bestämningen av de 
enskilda delarnas mening förändra den ursprungligen föregripna meningen hos helheten som 
återigen kan komma att förändra meningen hos de enskilda delarna och så vidare. En sådan 
hermeneutisk texttolkning är i princip en oändlig process men den upphör i praktiken när 
forskaren kommit fram till en rimlig mening som är fri från inre motsägelser.24 

4.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativa metoder handlar om att karaktärisera. Pål Repstad skriver att ordet ”kvalitativ” 
står för kvaliteter, det vill säga egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. I grova 
drag kan sägas att texten är det centrala uttrycket och arbetsmaterialet när det gäller 
kvalitativa metoder. Detta kan vara förvånande då observationer kanske är den mest centrala 
kvalitativa metoden och det är ju inte i första hand texter utan miljöer, personer och händelser 
som observeras. Det stämmer visserligen men vid en kvalitativ forskningsprocess skriver 
forskaren ner sina observationer i form av anteckningar och dessa anteckningar blir grunden 
för den fortsatta analysen. Kvalitativa metoder sägs gå på djupet men inte på bredden, vilket 
innebär att endast en eller några få miljöer studeras. Vid kvalitativa metoder studeras miljön 
eller miljöerna som en helhet med alla sina konkreta nyanser till skillnad från en kvantitativ 
studie där fokus ofta är på några få drag eller egenskaper som ofta kallas för variabler. Ett tätt 
och nära förhållande mellan forskaren och miljön eller personerna som studeras betonas vid 
kvalitativa metoder. Idealet om närhet och långvarig kontakt kan inte alltid uppfyllas i 
praktiken men det är ändå en styrka att forskaren kan mäta sitt eget projekt mot en ideal 
standard. Detta är en styrka både för att forskaren själv kan få en realistisk bedömning av 
projektets begränsningar och för att kunna förmedla denna vidare. Flexibilitet är ytterligare ett 
kännetecken för kvalitativa metoder. Forskare som använder kvalitativa metoder anser inte att 
det är något fel med att förändra det stimuli som informanterna utsätts för under forskningens 
gång. De kan hävda att människor ändå uppfattar samma text olika och att det är helt i sin 

24 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s. 49-50. 

 18 

                                                



ordning att utnyttja information som erhålls av en tillfällighet under forskningsprocessen när 
forskaren sedan går vidare i datainsamlingen.25    

Det kommer ofta fram nya problem och frågeställningar under en datainsamling vilket 
påverkar upplägget av efterföljande intervjuer. Minneslistan över frågeställningar blir större. 
Eftersom nya frågeställningar dyker upp efter hand kan det också bli aktuellt att komma 
tillbaka för att be om en tilläggsintervju med dem som intervjuades först. Det finns även en 
flexibilitet inom ramen för varje intervju, ett svar på en viss fråga som exempelvis leder till 
uppföljningsfrågor. Trots att alla intervjuer behandlar samma tema kan de bli mycket olika. 
Detta beror på en annan egenskap hos kvalitativa metoder vilket är att de är inriktade på att i 
all nyansrikedom och så autentiskt och riktigt som möjligt fånga the actor´s point of view, det 
vill säga aktörens egen verklighetsuppfattning, motiv och tankesätt.26 En kvalitativt inriktad 
forskare försöker alltså närma sig svaret på frågan ”Vad anser de själva att de gör?” och med 
de avser forskaren aktören, inte sig själv. Samhällsforskning som är kvalitativt inriktad 
försöker komma fram till den ofta tysta och underförstådda ”teorin om världen” som 
aktörerna har när det gäller barn, byråkrater, föräldrar eller kriminella. Detta intresse för 
aktörernas subjektiva upplevelsevärld är det som ligger till grund för att en sociologi utifrån 
kvalitativa metoder ibland kallas för förstående sociologi. Kvalitativa studier framställer 
människan som en mer fri, kreativ och medveten varelse.27 

Ytterligare en del av metodens flexibilitet är när en forskare arbetar med ett kvalitativt 
forskningsprojekt då de olika faserna i processen ofta glider över i varandra och blir parallella. 
Problemformuleringen sker samtidigt med datainsamlingen och samtidigt med att analysen 
påbörjas.28  

4.3 Kvalitativ intervju 
Steinar Kvale presenterar två metaforer för forskarens roll när han eller hon väljer att använda 
sig av intervjuer som metod. Dessa roller är malmletaren och resenären. Väljer intervjuaren 
att identifiera sig som en malmletare uppfattas kunskapen som begravd metall och 
malmletaren söker objektiva fakta att kvantifiera. De klumpar av malm som intervjuaren 
finner renas från oväsentlig information och betraktas som en del objektiv sanning. Resenären 
behandlar intervjumetoden som en resa där slutmålet är en berättelse som ska skildras vid 
hemkomsten. Han eller hon söker sig fram genom landskapet och ställer frågor till dem som 
råkas längs färdvägen.  Enligt Kvale kan resan antingen genomföras som en planlös vandring 
eller med en planerad väg att följa. Kunskapen som samlas in under resans gång ska sedan 
återges i kvalitativ som en rekonstruktion eller historia av resan. De möjliga innebörderna av 
de ursprungliga berättelserna skiljs ut och utvecklas genom resenärens tolkningar: 
berättelserna formas om till nya berättelser som övertygar genom sin estetiska form och får 
giltighet genom sin inverkan på lyssnarna. 29 

Den kvalitativa intervjun kritiseras ofta för att fokusera i alltför hög grad på enskilda 
personers åsikter samt att den nonchalerar sociala och materiella strukturer och ramvillkor. 
Temat vid en kvalitativ intervju är i huvudsak klart och informanten styrs försiktigt i den 
riktningen men det finns inget detaljerat schema som följs. På så sätt kan svaren följas upp så 
att informanten uppmuntras att fördjupa och tänka över sina svar. Forskaren har ofta en mall 
för de frågor som är av intresse men denna följs inte slaviskt utan ska fungera som en 
minneslista. Om intervjumanualen är stickordsmässigt och utan detaljerade frågor kan det 

25 Repstad, P. (1999) Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. s. 9-
13. 
26 Repstad, P. s. 9-13. 
27 Repstad, P. s. 9-13. 
28 Repstad, P. s. 9-13. 
29 Kvale, S. s. 11-12 
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vara en fördel då forskaren tvingas formulera de konkreta frågorna i själva intervjusituationen. 
Det gör att intervjun får en karaktär av ett naturligt samtal. Använder sig forskaren av en 
detaljerad intervjumanual med färdigformulerade frågor ökar risken att informanterna som 
redan från början är kortfattade och tystlåtna blir ännu tystare och passivare. Metoden är 
också flexibel när det gäller intervjumanualen då denna kan och bör justeras under 
forskningsprocessen. Beroende på vem som intervjuas kan det bli aktuellt att förändra 
manualen då alla aktörer inte har samma förutsättningar att lämna information om en och 
samma fråga. Allt eftersom intervjuer är genomförda och delar av arbetet är avklarat bör 
mallen justeras då vissa frågor kan har blivit överflödiga och nya kan ha uppkommit. Överlag 
så har intervjumallen en mindre definitiv och ”helig” status än frågeschemat i en 
surveyundersökning. Intervjumallen måste kunna anpassas och förändras. 

En kvalitativ intervju ska vara helhetsorienterad men även målinriktad. Ett samtal är inte 
samma sak som en flexibel och ledig intervju då en bra intervju kräver en grundlig planering 
om vilka teman som ska tas upp. Genom en grundlig planering kan forskaren undvika att bli 
överhopad av irrelevant information. Det är även av intresse i kvalitativa undersökningar att 
kunna jämföra information som kommer från olika personer. På grund av det är det viktigt att 
forskaren har en genomtänkt referensram för frågor som ska ställas till flera olika personer 
och att klargöra denna ram för informanterna under samtalet.30  

En form av forskningsintervju är den semistrukturerade. Vid användning av denna typ av 
intervju har forskaren en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska 
besvaras. Intervjuaren är inställd på att vara flexibel vad det gäller ordningsföljden på ämnena 
samt att den som intervjuas får utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som 
intervjuaren tar upp. Svaren är öppna och tyngdpunkten ligger på den intervjuade som 
utvecklar sina synpunkter.31 

4.3.1 Howard Becker 
Howard Becker understryker hur viktigt det är att ställa frågor på rätt sätt så att informanterna 
inte går in i en försvarsställning. Informanterna ska istället inbjuda till en öppenhet och en 
slags ärlighet. Becker presenterar i Tricks of the trade ”Ask ’how?’ not ’why?’” Med detta 
trick menar han att ett varför inte är optimalt för den kvalitativa intervjun. Varför-frågor kan 
driva informanter till att låsa sig. Beckers lärdom är att forskaren då kan gå miste om viktig 
information som intervjupersonerna har. Om forskaren använder sig av sådana frågor kan 
informanterna känna att de utsätts för ett prov eller test. Becker förespråkar istället att den 
som intervjuar ska använda sig av hur-frågor. Dessa frågor ska göra informanterna mer öppna 
så att intervjuaren får så fylliga svar som möjligt.32 

4.4 Urval 
Handlar forskarens frågeställning mer om vissa teman eller problem som är relevanta för flera 
olika miljöer kan informella, kvalitativa intervjuer vara en praktiskt och användbar metod. De 
som kommer med i urvalet är de personer som forskaren räknar med ha viktigt och relevant 
information att ge vad  gäller arbetets frågeställningar. Det som avgör vem som kan bli aktuell 
att intervjua är frågeställningen eller problemformuleringen och denna ram måste forskaren 
bestämma relativt slumpmässigt. Inom ramen gäller den urvalsprincip som säger att 

30 Repstad ,P. s. 62-66 
31 Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. s. 135. 
32 Becker H. (1998): Tricks of the Trade. How to Think About Your Research While You’re Doing It. Chicago: 
The University of Chicago Press. s. 58-59. 
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intervjupersonerna bör vara så olika varandra som möjligt. Detta gör att forskaren kan få en 
bred och generell bild utifrån sina intervjuer.33 

33 Repstad, P. s. 66-68. 
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5 Den empiriska studien 
Syftet med denna studie är att fördjupa vår förståelse för hur 12 unga människor med 
funktionshinder upplever sin levnadssituation. För att fördjupa vår förståelse har vi valt att 
använda oss semistrukturerade intervjuer. Detta innebär enligt Denscombe att forskaren har 
en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Forskaren ska 
dock vara inställd på att vara flexibel vad gäller ordningsföljden på ämnen och att 
intervjupersonen får utveckla sina idéer och fördjupa sig på de områden som intervjuaren tar 
upp. Tyngdpunkten ska ligga på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter samt att 
svaren är öppna vid användning av semistrukturerade intervjuer.34 Avsnittet inleds med 
studiens urval samt en presentation av våra informanter. Detta följs av genomförande av 
intervjuerna samt bearbetning och kategorisering av det empiriska materialet. Avsnittet 
avslutas sedan med analys och den valda metodens styrkor och svagheter.  

5.1 Urval och informanter 
För att nå vårt urval krävdes hjälp från en utomstående person. Inledningsvis kontaktades 
Billy Lanner som arbetar som sjuksköterska med särskilt intresse för handikappfrågor. Då han 
inte kunde nå vårt urval rekommenderade han oss att kontakta Gert Månsson som arbetar med 
olika projekt inom handikapporganisationer. Nästa steg var att kontakta Gert vilket vi också 
gjorde. Han kunde endast förmedla två personer som var villiga att ställa upp som informanter 
och detta var ett för litet urval för vår studie vilket innebar att vi fick söka fler informanter på 
annat håll. För att uppnå detta kontaktade vi en kvinna, Johanna, som arbetar inom 
handikappförvaltningen i Blekinge län. Då kvinnan ville vara anonym är namnet Johanna 
fingerat. Johanna kunde förmedla ytterligare tio personer som var villiga att ställa upp som 
informanter vilket innebar att vi fick ett totalt urval på tolv personer.  

Studiens urval består alltså av totalt tolv informanter, fem kvinnor och sju män. Dessa 
personer blev valda på grund av sin ålder och deras olika typer av funktionshinder. Nedan 
följer en presentation av informanterna. Våra informanter ville vara anonyma vilket innebär 
att namnen i studien är fingerade.  

5.1.1 Presentation av intervjupersoner 
Lina är 21 år gammal och synskadad. Hennes synskada innebär att hon har ledsyn, det vill 
säga kan orientera sig med hjälp av synen. Lina har studerat gymnasieprogrammet barn- och 
fritid. Hon är just nu arbetslös men i framtiden vill hon utbilda sig till lärare. På grund av att 
hon är arbetslös bor hon fortfarande hemma hos sina föräldrar. 
 
Daniel som är 22 år har haft cancer i nedre benet. På grund av detta var han tvungen att 
amputera sitt högra ben från knäet och ner. Daniel studerar just nu spanska i Spanien och ska 
till hösten börja studera till läkare. 
 
Maria är 22 år och hon föddes med ryggmärgsbråck vilket gör att hon är rullstolsbunden. 
Hennes skada innebär att hon alltid har och alltid kommer att sitta i rullstol. Då hon inte klarar 
av vissa vardagliga saker själv bor hon hemma hos sina föräldrar. Maria har avslutat 
gymnasiet och arbetar nu på ett äldreboende en dag i veckan.   
 
Sofia föddes med en muskelsjukdom som gör att hon till viss del är rullstolsbunden. Hon kan 
gå kortare sträckor med hjälp av hjälpmedel. Sofia är 22 år gammal och har avslutat treårigt 
gymnasium där hon läste på samhällsvetenskapliga programmet. För tillfället är hon arbetslös 

34 Denscombe, M. s. 135. 
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och vet inte vad hon vill arbeta med i framtiden. Sofia bor hemma på grund av att hon är 
arbetslös. 
 
Helena, 23, är rullstolsbunden då hon föddes förlamad från midjan och ner.  Hon studerade 
barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet vilket innebär att hon är utbildad barnskötare. 
Helena arbetar för tillfället som timanställd på ett dagis och bor i en egen lägenhet sedan ett år 
tillbaka. 
 
Anna är 25 år och har en svag synskada. Detta gör att hon ser sämre än personer med normal 
syn men med hjälpmedel likt förstorings- och kikarglasögon kan hon läsa. Just nu studerar 
hon på en folkhögskola där hon läser upp sina betyg för att kunna studera vidare. Hon vill 
helst läsa ekonom eller något liknande. Anna bor på folkhögskolan. 
 
Mattias som är 26 år har också en svag synskada. Han har läst lite olika kurser på högskolan 
och arbetar nu som sekreterare på ett företag. Mattias bor i en egen lägenhet sedan fem år 
tillbaka. 
 
Henrik är 27 år och han sitter i rullstol på grund av en trafikolycka som inträffade när han var 
22 år gammal. Olyckan gjorde honom förlamad från midjan och neråt. Han gick 
naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och i vill i framtiden arbeta på ett laboratorium 
som assistent eller liknande. Henrik bor i lägenhet.  
 
Fredrik är 27 år. Han är synskadad på grund av diabetes och detta gör att hans synskada 
varierar från helt blind till svagt synskadad. Fredrik är sjukpensionär sedan två år tillbaka och 
bor i egen lägenhet.  
 
Johan, 28 är svagt synskadad men kan se relativt bra och läsa med samma slags hjälpmedel 
som Anna. Han har läst en kvalificerad yrkesutbildning som omfattar 40 poäng och arbetar nu 
några dagar i veckan som receptionist. Han bor i egen lägenhet sedan sju år tillbaka. 
 
Andreas är 29 år och föddes med en ryggmärgsskada som innebär att han måste sitta i rullstol. 
Han har gått en datautbildning och är webbutvecklare. Han arbetar nu till och från med och 
göra olika hemsidor, mest privat. Andreas bor i lägenhet. 
 
Peter är 30 år gammal och föddes med ryggmärgsbråck. Den senaste utbildningen han har 
avslutat är en datautbildning som han läste på Hyper Island. Nu arbetar han som 
projektansvarig på ett företag och har precis köpt ett eget hus. 
 
5.2 Genomförande av intervjuerna 
Vid den inledande kontakten med informanterna upplystes de om studiens syfte, skälet till 
varför vi valde att skriva om ämnet, hur lång tid intervjun beräknades ta, att deras medverkan 
var frivillig samt att de skulle vara anonyma. Därefter bestämdes en mötesplats vilken 
informanterna själva fick välja ut. Anledningen till att de fick välja mötesplats var för att de 
skulle känna sig så bekväma som möjligt. Det skedde ingen gruppintervju utan varje 
informant intervjuades var för sig.  

 Vi hade tidigare skapat en intervjumanual (se bilaga A) vilken låg till grund för 
intervjuerna. Vid skapandet av intervjumanualen användes Beckers trick ”ask how, not why” 
då vi ville erhålla så djupa svar som möjligt. Denna intervjumanual var endast till stöd då vi 
använde oss av semistrukturerade intervjuer. Under intervjuernas gång uppstod nya 
följdfrågor än de som stod i manualen vilket också är meningen med semistrukturerade 
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intervjuer. Enligt Denscombe ska intervjuaren vara inställd på att vara flexibel vad gäller 
ordningsföljden på ämnen samt att informanten får utveckla sina idéer och tala mer utförligt 
om det ämne som tas upp. Svaren är öppna och tyngdpunkten ligger på informanten som 
utvecklar sina synpunkter.35 

Intervjuerna inleddes med en presentation av oss, studiens syfte och vi upprepade att 
informanterna skulle vara anonyma samt att ingen förutom oss skulle se materialet.  Vid 
intervjuerna användes ingen ljudbandspelare då majoriteten av informanterna inte var 
bekväma med att bli inspelade. Detta innebar att vi båda var närvarande vid intervjutillfällena 
då den ena av oss antecknade det som sades medan den andre förde intervjun framåt. Tack 
vare vänliga och förstående informanter hade vi möjligheten att anteckna nästan allt som 
sades. Informanterna kunde vänta medan vi skrev klart samt att de kunde upprepa det som 
hade sagt så att vi kunde få ner samtalet så exakt som möjligt. Detta innebär att vi kan återge 
citat från intervjuerna trots att ingen ljudbandspelare användes.  

5.3 Bearbetning och kategorisering av det empiriska materialet 
Efter varje genomförd intervju renskrevs materialet och lästes därefter igenom för att 
kontrollera att allt var korrekt återgivet. Nästa steg var att läsa igenom materialet ännu en 
gång för att denna gång börja söka efter återkommande teman. Vi gick igenom texterna ett 
antal gånger för att söka och sedan bekräfta att de teman vi funnit. De teman vi fann var 
arbete, ekonomi, boende, utbildning, självkänsla, självacceptans, att aktivera sig, familje- och 
vänskapsrelationer samt att bli behandlad som icke funktionshindrade i olika sammanhang. 
Efter att ha identifierat dessa teman påbörjades kategorisering av dem. Vi delade in och 
kategoriserade teman under perspektiven livskvalitet och mångfald. De teman som enligt vårt 
material behandlar livskvalitet är arbete, ekonomi, boende, självkänsla, självacceptans, att 
aktivera sig och familje- och vänskapsrelationer. Inom mångfald fann vi arbete, utbildning 
och att bli behandlad som icke funktionshindrade i olika sammanhang. Vi gick sedan vidare 
med att skapa huvudkategorier och subkategorier av dessa teman. Huvudkategorierna inom 
livskvalitet blev yttre förutsättningar med subkategorierna arbete, ekonomi och boende, 
relationer till andra där familje- och vänskapsrelationer utgör subkategorier och slutligen 
självbild under vilken självkänsla, självacceptans samt att aktivera sig är subkategorier. Inom 
mångfald återfann vi kategorierna  arbete, utbildning och att bli behandlad som icke 
funktionshindrade i olika sammanhang. 

Utifrån de kategorier som utgör livskvalitet enligt vårt resultat skapade vi sedan en 
livskvalitetsmodell som baserats på Kajandis modell. Modellen redovisas i avsnitt 6 (Analys). 
Vi skapade denna modell för att enkelt visa vilka faktorer som utgör och är viktiga för 
livskvalitet enligt unga människor med funktionshinder. 

5.4 Analys 
Analysen kommer att ha sin utgångspunkt i livskvalitet och mångfald vilka redovisas i avsnitt 
3 (Teoretiskt perspektiv). Av de redovisade livskvalitetsdefinitionerna är det Madis Kajandis 
definition och modell som kommer att ligga till grund för vår analys. Vi ämnar att påvisa 
vilka faktorer det är som utgör livskvalitet för vårt urval samt likheter och skillnader med 
Kajandis definition. Vad gäller mångfaldsperspektivet avser vi att uppmärksamma vilka 
områden funktionshindrade har upplevt brist på eller integration av mångfald. Vi menar då 
inom vilka områden vårt urval har upplevt positiv eller negativ behandling av dem sett utifrån 
ett mångfaldsperspektiv. Kategorier inom mångfald har tidigare identifierats och vi ska utifrån 
Lodeners och Roseners mångfaldsmodell (se figur 3) analysera dem.  
  

35 Denscombe, M. s. 135. 
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5.5 Styrkor och svagheter 
Valet av den kvalitativa intervjun som metod i denna studie har såväl styrkor som svagheter. 
En styrka med den valda metoden är dess potential att ge närhet till det studerade området och 
informanterna. Genom att använda intervjuer som metod får vi möjlighet att fördjupa vår 
förståelse på ett sätt som skulle vara svårt att uppnå med någon annan metod. Intervjuer ger 
även möjlighet till att fördjupa sig i olika ämnen som uppstod under intervjuernas gång. Inte 
heller detta hade varit möjligt om vi använt oss av exempelvis en enkät. 

En svaghet hos den valda metoden är de begränsade möjligheter till generaliserbarhet. 
Våra informanter har uttryckt sina personliga upplevelser och åsikter vilket gör det svårt att 
säga något om funktionshindrades levnadssituation generellt sett. Det är även en svaghet hos 
metoden att vi som forskare kan komma informanterna för nära och på så sätt påverka dem 
och deras svar. Informanterna kan ge oss de svar de tror eller anser att vi vill ha. 
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6 Resultat 
Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Först presenteras resultatet som behandlar livskvalitet och 
därefter redovisas de resultat som handlar om mångfald. 

6.1 Livskvalitet 
Det empiriska material som behandlar livskvalitet kommer att redovisas under tre rubriker. 
Den första rubriken är yttre förutsättningar där arbete, ekonomi och boende behandlas. Sedan 
följer relationer till andra med underrubrikerna familje- och vänskapsrelationer. Den tredje 
och sista rubriken är självbild som utgörs av självkänsla, självacceptans samt att aktivera sig. 

6.1.1 Yttre förutsättningar 
Informanterna talade om arbete som en viktig del i deras liv. De ansåg att utan ett arbete 
minskade möjligheterna till en bra ekonomisk situation vilket i sin tur minskade möjligheterna 
till det önskade boendet. Med önskat boende avsågs den typ av boende som informanterna 
önskade ha. ”Jag vill ju inte bo hemma hos mamma och pappa hela livet, men utan ett riktigt 
jobb är ju chansen inte stor till att flytta. Det är väl bara att acceptera situationen och hoppas 
att det förändras i framtiden.” Lina 
 

Varför skulle inte jag kunna arbeta och ha en egen bostad? Skulle inte jag kunna ha ett eget liv 
bara för att jag inte ser så bra? Nä egentligen är jag inte så negativ men ibland känns det motigt. 
Fast oftast tänker inte någon på att jag ser dåligt. Det syns ju inte utåt såväl. Mattias 

 
Fredrik och Sofia uttryckte negativa uppfattningar om sin arbetssituation och de ansåg att 

deras möjligheter till att få ett arbete var små på grund av deras funktionshinder. Både Fredrik 
och Sofia påpekade att deras funktionshinder är oföränderliga vilket innebär att de behöver ha 
ett anpassat arbete. Fredrik berättade att han aldrig skulle kunna arbeta på grund av sin 
synskada. Då hans synskada varierar från svag till helt blind är det svårt för honom att 
använda hjälpmedel likt förstornings- och kikarglasögon. Detta innebär att Fredrik inte kan 
arbeta med ett yrke som kräver att han läser mycket. Han kan inte heller arbeta med något 
yrke som kräver tunga lyft på grund av blödningsrisken i hans ögon. Fredrik talade om att han 
gärna hade arbetat eller börjat studera om hans synskada hade varit bättre, men som det var nu 
var det ingen möjlighet. Fredrik menade att på grund av sin unga ålder och att han redan var 
sjukpensionär upplevde han ofta sin situation som hopplös. ”Alla kompisarna har jobb och 
något att göra på dagarna. Jag sitter hemma och väntar på att någon ska bli ledig. Jag skulle 
också vilja ha något att gå till varje dag…” Fredrik 

Flera av informanterna talade om möjligheterna till det önskade boendet. De ansåg att det 
önskade boendet var sammankopplat med arbete då detta skulle kunna ge förbättrad ekonomi. 
Denna förbättrade ekonomi skulle då leda till det önskade boendet. Informanterna 
poängterade att de ville ha ett boende som passade dem. De krävde inte mer än det de ansåg 
vara nödvändigt för deras behov. 

Informanterna talade även om arbete som en del av sin självidentifikation. Vad de menade 
med att arbete var den del av deras självidentifikation var att en del av dem valde att 
presentera sig med sitt yrke. Anledningen till varför de valde att göra detta var att de ansåg att 
de blev bättre bemötta av icke funktionshindrade om de påpekade att även de arbetade.  
 

Jag säger gärna Hej! Jag heter Johan och jag arbetar som receptionist. Sedan så kanske jag berättar 
är synskadad, men jag brukar inte säga något. Varför skulle jag? De brukar ju inte säga Hej jag 
heter Arne och ser perfekt. Johan 
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De informanter som valde att presentera sig med sitt yrke menade att de hamnade på en 
mer likvärdig nivå med icke funktionshindrade. De ansåg att de kunde flytta fokus från sitt 
funktionshinder till deras yrkesroll och att detta minskade pressen på den icke 
funktionshindrade. 
 

När de vet att jag har ett jobb slutar de låtsas som om de inte märker mitt funktionshinder. De får 
liksom något annat att tänka på och prata om. Istället för att göra allt för att undvika min rullstol 
kan de kallprata om mitt arbete. Helena 

 
Genom att flytta fokus ansåg informanterna att de blev de likvärdiga med den icke 

funktionshindrade och kunde föra ett samtal på lika villkor. Det fanns dock en skillnad i 
behandlingen av informanterna beroende på deras yrke. När Maria talade om att hon arbetade 
på ett äldreboende upplevde hon ofta skepticism. Maria sitter i rullstol men de uppgifter hon 
har på sin arbetsplats är anpassade efter hennes funktionshinder och möjligheter. Vissa av de 
icke funktionshindrade hon talar med om sitt arbete tvivlar på att hon skulle klara av det och 
uttrycker en oro över att hon skulle kunna ”skada” de personer hon arbetar med. 
 

De tittar på mig som om jag skulle ljuga ibland. Som om jag absolut inte skulle klara av ett arbete 
bara för att jag sitter i rullstol. Varför skulle jag inte kunna jobba? Jag behöver ju inte lyfta eller så, 
jag gör ju det jag kan. Min arbetsgivare och arbetskamrater vet ju att jag inte kan göra allt som alla 
andra så jag gör det jag kan. De gamla tycker om mig, vi sitter och pratar eller något. Maria 

 
Maria anser att arbetet är en av de saker som får henne att må bra och som ger henne lite 

självständighet. Hon upplever en känsla av normalitet när hon är på sin arbetsplats då de 
behandlar henne som en jämlike. De informanter som arbetade med ett mer tekniskt yrke likt 
Andreas som arbetar som webbutvecklare har inte upplevt någon skepticism. Flera av 
informanterna talade även om att deras arbete bidrog till deras självkänsla. Tack vare sitt 
arbete kunde de bortse från sitt funktionshinder på ett helt annat sätt än vad de gör annars. 
Arbete ger dem ett kännetecken som även icke funktionshindrade har vilket gör dem jämlika 
och ökar deras självkänsla. 

Arbete togs även upp som en framtidsutsikt för de informanter som är arbetslösa. De 
önskade alla att de skulle få ett arbete i framtiden och att detta skulle leda till en bättre 
ekonomisk situation. Lina uttryckte en önskan om att kunna börja studera för att i framtiden få 
ett arbete som i sin tur skulle ge henne möjlighet att flytta hemifrån. ”Jag vill verkligen 
utbilda mig till lärare… Det blir nog inte lätt men vill man så kan man. Om jag blir lärare kan 
jag flytta hemifrån för då har jag pengar.” Lina 

Henrik talade om att han skulle vilja arbeta som laboratorieassistent i framtiden men att 
han inte har tagit itu med utbildningen till det ännu. På grund av olyckan som gjorde honom 
rullstolsbunden har han prioriterat rehabilitering och acceptans av sin skada framför en 
utbildning, men han talade om att nu var det dags för att börja tänka på framtiden. Henrik 
menade att det inte går att få ett bra liv i framtiden om han inte utbildar sig till ett ”riktigt” 
yrke. Han ville i framtiden ha ett yrke som gjorde honom glad och som var bra betalt. I sin 
framtid kunde han se ett arbete på ett laboratorium, god ekonomi och sin drömbostad. ”Tyvärr 
måste man ju jobba om man vill ha pengar och ett bra boende. Jag vill ju ha ett hus, gärna vid 
vattnet, och det är inte gratis!” Henrik 

6.1.2 Relationer till andra 
Relationer till andra är den andra kategorin som utgör livskvalitet enligt våra informanter. Det 
inbegrips två typer av relationer i denna kategori vilka är vänskapsrelationer och 
familjerelationer. Vi kommer först att redovisa vad vänskapsrelationer innebär för våra 
informanter och sedan följer en beskrivning av familjerelationer. 
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 Vänskapsrelationer 
De yngre informanterna (21-25) talade om vänskapsrelationer som en viktig del av livet. De 
påpekade att vänner, med eller utan funktionshinder, gav upphov till positiva känslor och en 
känsla av gemenskap med resten av samhället. Med gemenskap med resten av samhället 
avsåg de att de kunde umgås med andra ungdomar på samma sätt som icke funktionshindrade 
ungdomar. Henrik formulerade sina tankar om att umgås följande: ”Att ta en fika med 
kompisar ger en känsla av att vara normal igen. Att vara som alla andra. Jag kan glömma bort 
mitt hinder ett tag.” Henrik säger att han inte tycker synd om sig själv på grund av sitt 
funktionshinder men att det är skönt att kunna umgås med vänner utan problem.  

Informanterna ansåg att det var viktigt med vänner då att de kunde hjälpa till. Vad de 
avsåg med att hjälpa till var att de fick hjälpa sina vänner när de hade problem istället för att 
alltid vara den som behövde hjälp. Informanterna fick en möjlighet till att vara den hjälpande 
istället för den hjälpte. Genom att kunna hjälpa upplevde de en känsla av att vara viktiga för 
andra i sin omgivning.  ”Det är kanske själviskt att tänka så här men det är skönt när kompisar 
har problem. Inte att de har problem utan att de ber mig om hjälp. Det är skönt att vara den 
som hjälper istället för att vara den som behöver hjälp.” Sofia 

De äldre informanterna (26-30) sa ofta att numera hade de ett mer avslappnat förhållande 
till vänner och allt vad det innebär. De menade att de inte var oviktigt med vänner men att de 
inte längre hade ett så stort behov av att hela tiden umgås. 
 

Visst, det är skitkul att träffa kompisar men jag blir inte ledsen om en kompis säger nej till att 
träffas. När jag var yngre fick jag ofta för mig att de inte ville träffa mig på grund av min rullstol. 
Man är ju lite känslig när man är ung. Andreas 

 
När våra informanter oavsett ålder umgicks med sina vänner kände de sig accepterade och 

respekterade som personer. De behövde inte förklara sitt funktionshinder eller be om hjälp då 
deras vänner redan hade kunskap om detta. Denna kunskap gjorde att informanterna kunde 
fokusera på annat än att planera hur de skulle lösa problem som exempelvis att gå på toaletten 
Informanterna kunde vara sig själva med sina vänner och de kände en särskild samhörighet 
med dem. Denna samhörighet förklarade informanterna med tillfället att ”slappna av” i 
sociala sammanhang och samförståndet om deras funktionshinder. Informanterna tyckte inte 
att de hade många tillfällen att slappna av utanför familjen men med vänner fanns den 
möjligheten. Anledningen till detta ansåg de bero på att deras vänner som sagt var hade 
kunskap om deras funktionshinder vilket gör att informanterna kunde förlita sig på att de 
hjälpte dem om något hände.   

Familjerelationer 
Familjerelationer handlade om relationen till ursprungsfamiljen, det vill säga föräldrar och 
syskon. Informanterna var odelat positiva inom detta område och uttryckte ofta tacksamhet 
mot sina föräldrar och syskon. ”Utan min familj hade jag aldrig orkat ta mig igenom vissa 
saker som har hänt i mitt liv. De är helt enkelt underbara!” Fredrik 

Genom en god kontakt med sin ursprungsfamilj kunde våra informanter skapa en egen 
identitet som hade grund i familjen. De kunde alltid falla tillbaka på sin familj och deras stöd 
under uppväxten och vetskapen om deras stöd gav dem självförtroende nog att ta chanser och 
på så sätt utveckla sin egen identitet. Ingen av informanterna kände sig ”kvävda” av sina 
familjer även om vissa av dem talade om en för stor tillit till sina föräldrar. Fredrik berättade 
att han litade allt för mycket på att hans mamma skulle hjälpa honom om något hände och 
med vissa vardagliga ting när han var yngre. Dock hade detta förändrats när han blev äldre 
och numera hanterade han de flesta vardagliga saker själv. Han litade fortfarande på att hans 
mamma skulle ställa upp men han valde att hantera det mesta själv.  
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Informanterna talade även om för oss att de inte identifierade sig utifrån sina 
funktionshinder utan att det enbart sågs som en del av deras person. Istället valde de att 
identifiera sig utifrån personlighetsdrag, intressen eller yrken. De menade att utan stöd från 
sin familj hade de aldrig utvecklat en stark identitet där funktionshindret inte var den primära 
identifikationsfaktorn. Vidare talade informanterna om den jämlikhet som fanns i deras 
uppväxt från familjens sida. Trots att de har funktionshinder har varken deras föräldrar eller 
syskon behandlat dem annorlunda än resten av familjen.  

Många av informanterna talade om en önskan att i framtiden skaffa en egen familj. Ingen 
av dem var gifta eller hade barn men de poängterade att det inte berodde på deras 
funktionshinder. Maria berättade att hon gärna ville ha barn men hon tyckte att hon var för 
ung samt att hon inte hade kontrollerat om hon kunde få barn.  ”Jag älskar barn och vill så 
gärna ha barn i framtiden, men jag vet inte om jag kan få barn. Kan jag inte få barn får jag väl 
jobba med dem. Jag ska ha med barn i min framtid”. Maria 

De informanter som ville ha barn talade om barnets uppväxt med en mamma eller pappa 
som funktionshindrad. Mattias trodde att om han skulle få barn så skulle det barnet få utstå 
negativa saker från sin omgivning på grund av att han sitter i rullstol. Han menade att andra 
barn och vuxna i omgivningen skulle ha svårt att hantera det faktum att en rullstolsbunden 
skulle ha barn men han trodde också att majoriteten av omgivningen inte skulle reagera 
avsevärt. Något som kunde vara positivt med att ha en förälder som är funktionshindrad är att 
barnet skulle bli mer öppen mot annorlunda människor. Barnet skulle ha mer förståelse för att 
människor skiljer sig åt enligt Fredrik då de upplever detta på nära hand. 

Vidare så talade informanterna om att de ville ha samma kontakt med sina barn som de har 
med sina föräldrar samt att de ville uppfostra dem på samma sätt. Detta då de ansåg att deras 
föräldrar har givit dem en bra grund att stå på för att klara sig själv i livet samt att de har fått 
möjlighet att utveckla sin egen identitet. 

6.1.3  Självbild 
Kategorin självbild är den tredje faktorn som är viktig för att hög livskvalitet ska kunna 
uppnås enligt våra informanter. Självbild behandlar områdena självkänsla, självacceptans och 
att aktivera sig och dessa subkategorier kommer även att redovisas i denna ordning. 

Självkänsla 
Självkänsla för våra informanter innebar att klara sig själv, att ses som en autonom person. De 
uttryckte ofta tankar om de hjälpmedel som finns vilka underlättade för dem att klara sig 
själva. Många av de synskadade personerna talade om möjligheten till förstoringsinstrument 
vilka hjälpte dem att läsa själva i böcker och på dataskärmar. De menade att utan dem skulle 
de inte kunna arbeta då det hade varit omöjligt att se vad som står på skärmen eller i boken. 
Dessa hjälpmedel hjälpte dem till en självständighet som de menade gav självkänsla. 
 

Att kunna läsa själv… Utan att be arbetskamrater läsa upp ett PM… Den känslan går inte att 
beskriva för en person utan synskada. Det ger en känsla av att vara som alla andra. Att bara klara 
en så liten sak själv är underbart för mig. Johan 

 
Anna berättade att utan de hjälpmedel som numera finns för synskadade hade det inte varit 

möjligt för henne att studera. Hon talade länge om detta då möjligheten att studera hade höjt 
hennes självkänsla. Studierna gav henne möjlighet till att träffa andra människor med samma 
intressen vilket gjorde att hennes självkänsla höjdes ytterliga. Genom att ha något gemensamt 
att diskutera som hon hade kunskap om kunde hon hamna på samma nivå som personer utan 
synskada. Anna sa att studierna och de kunskaper hon fick genom dem gav henne ett slags 
övertag över andra personer ute i samhället. När människor tyckte synd om henne på grund av 
hennes synskada och unga ålder kunde hon i alla fall berätta att hon studerade. Detta gav 

 29 



henne självkänsla och en förnöjdhet som inte hade varit möjlig tidigare. Hon hade något 
gemensamt med andra unga ute i samhället. 

Även de personer som satt i rullstol talade om olika hjälpmedel som underlättade för dem. 
Ramper gav dem möjlighet att klara sig själva när de skulle in i vissa affärer och höj- och 
sänkbara bord underlättade för dem vid vissa tillfällen. Genom att kunna ta sig in i en affär 
själv kunde de visa att det inte var synd om dem, att de var som alla andra som ville titta på 
kläder. Det gav dem en känsla av att var oberoende av andra i alla fall på det området. Även 
de höj - och sänkbara borden hjälpte denna känsla då de inte behövde sitta vid sidan om vid 
olika tillfällen. De kunde umgås som alla andra runt ett bord och behövde inte påvisa att de 
hade ett funktionshinder. 

Självkänsla hade även att göra med att tro på sig själv, att stå på sig i olika situationer. 
Informanterna talade om olika tillfällen när icke funktionshindrade försökte att köra över dem 
men när de faktiskt sa ifrån. De talade om en slags glädje när de sa ifrån och den icke 
funktionshindrade respekterade dem. Ett slags balans uppstod, en känsla av att ses som en 
likvärdig person som klarade samma sak som alla andra. De menade att stå på sig innebar för 
dem ett sätt att visa att de också förstod det som sades och att de var på samma nivå. ”Att bli 
klappad på huvudet 22 år gammal är inte kul! Jag är liten men jag är ingen hundvalp!” Maria 

Informanterna sa också att det hände oftare när de var yngre att icke funktionshindrade 
behandlade dem som mindre förstående. Om det har skett en förskjutning i folks uppfattning 
av funktionshindrade eller om människor bara har slutat med att ”se ner på” personer med 
funktionshinder visste de inte, men i vilket fall som helst så har det i alla fall ökat deras 
självförtroende. Att kunna säga ifrån och att ha något att säga till om blir positivt för deras 
självbild. 

Självacceptans 
Även självacceptans togs upp som en del av självbilden. Informanterna talade om att 
acceptera sig själv som funktionshindrad och vad det innebär. De menade att genom att 
acceptera sitt funktionshinder kunde de utvecklas som person då de slutade fokusera på hinder 
och istället uppmärksammade möjligheterna. Andreas talade mycket om detta då det hade 
tagit honom lång tid att acceptera att han hade ett funktionshinder. När han var yngre blev han 
aggressiv när någon uppmärksammade att han satt i rullstol då han inte ville godta detta själv. 
 

Jag ville inte gå med på att jag satt i rullstol, att jag inte kunde gå. Sa någon något om det blev jag 
arg. Egentligen vet jag inte varför jag blev arg men det var så det var då. När jag blev äldre insåg 
jag att det egentligen inte gjorde så mycket att jag satt i en rullstol. Det var ju inget fel på huvudet i 
alla fall! Andreas 

 
Andreas menade att när han blev äldre insåg han att han kunde acceptera sitt 

funktionshinder och ändå leva ett bra liv. Istället för att koncentrera sig på det han inte kunde 
göra så fokuserade han på det som var möjligt för honom. Han berättade att när han kom till 
den insikten förändrades hans självbild radikalt. Livet var inte så hemskt längre utan det fanns 
så många områden som han ville utforska. Fokus flyttades från rullstolen och hindren till hans 
personlighet och positivt tänkande. Andreas utvecklade en stark tro på sig själv när han 
förändrade sin självbild.  

Att aktivera sig 
Genom olika aktiviteter på fritiden kunde informanterna utveckla en djupare självbild. De 
kunde identifiera sig via olika intressen vilket gav ytterligare substans till deras personlighet 
och självbild.  Fritidsintresset gav upphov till gemenskap med andra människor och 
informanterna kunde identifiera sig utifrån en annan typ av grupp. Istället för att enbart vara 
en funktionshindrad person kunde de vara en basketspelare eller bowlare. De träffade även 
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andra människor som delade deras intresse tack vare sina fritidsaktiviteter. Människorna de 
träffade kunde vara funktionshindrade eller ej, det spelade ingen roll då det gemensamma 
intresset gav upphov till en samhörighet mellan alla som utövade intresset. De olika 
aktiviteterna gav dem även en möjlighet att visa icke funktionshindrade att funktionshindrade 
också kan leva ett kvalitativt och roligt liv.  

6.2 Mångfald 
Det empiriska material som behandlar mångfald utgörs av tre kategorier vilka är att bli 
behandlad som icke funktionshindrade i olika sammanhang, utbildning och arbete. 
Kategorierna kommer i detta avsnitt redovisas i den ordningen som omnämns ovan. 

6.2.1 Att bli behandlad som icke funktionshindrade i olika sammanhang 
Våra informanter talade om lika villkor när det gäller att bli behandlad som ”alla andra” i 
olika sammanhang. I denna kontext innebär ”alla andra” icke funktionshindrade personer. De 
tog upp exempel som gällde att få betala för sig, stå i kö eller bli bemött som en likvärdig 
person. Kort sagt att bli behandlad som alla andra i samhället.  

Peter tog upp exempel på vad han kallade positiv diskriminering. Ibland när han var ute 
behövde han inte betala för sig eller fick gå före i kön. Det var händelser som fick Peter att 
fundera över sitt funktionshinder och dess konsekvenser då han förstod att anledningen till 
varför han fick gå före i kön berodde på hans rullstol.   
 

Ibland när man var ute så slapp jag betala för mig eller stå i kö. När det hände tänkte jag inte så 
mycket på det, inte mer än alright va sjysst, men dagen efter kom jag på att det inte var så kul. Det 
blir ju en form av diskriminering. Ska inte jag betala eller stå i kö bara för att jag sitter i rullstol? 
Peter 

 
Peters funktionshinder är synligt men han menade att trots det behöver han inte gå före i 

en kö eller slippa betala. Trots rullstolen kan han betala eller vänta på sin tur lika väl som en 
icke funktionshindrad kan göra det.   

Många av informanterna har råkat ut för liknande händelser där de blev särbehandlade på 
grund av sitt funktionshinder. De väljer att kalla det positiv särbehandling men det påverkar 
dem som person negativt. Genom att få gå före i en kö eller slippa betala uppmärksammas 
deras funktionshinder. Informanter som råkat ut för detta menar att de vill stå i kö som alla 
andra, de vill betala för sig. De poängterar om och om igen att även om de sitter i rullstol eller 
ser dåligt så kan de betala för att få komma in på ett ställe. ”Jag har pengar även om jag sitter i 
rullstol och det är faktiskt inga problem att ta upp dem.” Peter 

Våra informanter markerade att de inte behövde särbehandlas i olika sammanhang på 
grund av deras funktionshinder men att omgivningen ofta gjorde det i alla fall. De antog att de 
personer som särbehandlade dem menade väl och att de inte tänkte på vilken effekt det har på 
våra informanter. 

6.2.2 Utbildning 
Informanterna talade även om utbildning när det gäller lika villkor. De menade att det inte är 
samma regler för alla när en person vill studera då många skolor inte är beredda att bidra med 
det extra stöd deras funktionshinder innebär. Det var enbart de synskadade informanterna som 
talade om problem när de ville studera. Anna studerar nu men hon talade om för oss att det 
hade varit svårt att hitta en skola som kunde bistå med de hjälpmedel hon behöver. Hon 
trodde inte att skolornas ovilja att bidra med olika hjälpmedel berodde på att de inte ville ha 
funktionshindrade elever utan snarare på okunskap om vad hjälpmedel har för innebörd för 
funktionshindrade personer.   
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Att studera är en självklarhet för de flesta i samhället enligt många av våra informanter 
men inte för personer med funktionshinder. Maria berättade att hon skulle behöva läsa upp 
sina gymnasiebetyg men har fått höra att det är ingen idé för henne då hon inte skulle orka 
eller klara av det. Hon erkänner att hon behöver extra tid på sig för att studera och att det tar 
mycket energi från henne men att hon vill läsa upp sina betyg i alla fall. Anledningen till 
varför hon läsa upp sin betyg är att hon skulle vilja utbilda sig till undersköterska eller 
sjuksköterska men på grund av motarbetning från olika håll har mer eller mindre gett upp den 
tanken. 
 

Jag orkar inte försöka förklara för dem om och om igen att jag vill i alla fall försöka läsa upp mina 
betyg. De lyssnar ändå inte på mig så jag får väl fortsätta arbeta på äldreboendet en gång i veckan 
och hoppas på att det finns något annat i framtiden för mig. Maria 

 
Maria menar att hon borde ha samma rätt som alla andra att läsa upp sina betyg oavsett om 

hon är funktionshindrad eller inte, men att de personer hon har stött på uppenbarligen inte 
anser detsamma. Hon påpekar dock att hon inte har gett upp tanken på att få utbilda sig till 
sjuksköterska men att hon väntar ett tag till.  

6.2.3 Arbete 
När det gäller arbete och funktionshinder har många av informanterna råkat ut för negativa 
händelser när de exempelvis sökt ett arbete. Henrik talade om ett tillfälle som han minns 
mycket väl. Han hade sökt ett arbete som han var kvalificerad till och allt hade gått bra fram 
till mötet med arbetsgivaren. Henrik talade om tillfället när han kom in till intervjun: ”När jag 
kom in i rummet blev det helt tyst. Jag kunde se hur besvärad mannen var av att jag satt i 
rullstol och att han inte visste vad han skulle säga. Intervjun gjordes men inte fick jag jobbet.” 

Henrik berättade att arbetsgivaren tog sig igenom intervjun men när de kom in på 
arbetsuppgifter fick Henrik höra att han inte hade rätt utbildning för uppgifterna. 
Arbetsgivaren hävdade att Henriks utbildning var omodern och att han var mycket ledsen för 
att han lurat Henrik att komma till en intervju i onödan. ”Saken var ju bara den att min 
utbildning inte alls var omodern. Den är den senaste inom det området och det visste han 
mycket väl. Annars hade jag ju aldrig fått komma till en intervju.” Henrik 

Även Peter och Helena talade om negativa upplevelser vid arbetssökande. Båda två har 
stött på vad de kallade fördomar gentemot deras förmåga att klara av arbetsuppgifter. De 
berättade om olika tillfällen när de har sökt arbeten som de skulle klara av men arbetsgivaren 
menade att de absolut inte skulle klara det. När de argumenterade emot arbetsgivaren blev 
personen otrevlig i tonen och vägrade ta en diskussion.  

Några av informanterna talade också om känslor på arbetsplatsen. De förklarade det som 
att vid vissa tillfällen på olika arbetsplatser så kunde de känna att människorna runt dem höll 
ett öga på dem. Informanterna kände det som om deras arbetskamrater kontrollerade dem så 
att de inte skulle förstöra något eller skada någon på grund av de inte kunde gå eller se 
perfekt. Mattias berättade om sin förra arbetsplats där han hade arbetat med administrativa 
uppgifter. Arbetskamraterna vid den arbetsplatsen frågade om vissa uppgifter som Mattias 
hade och som de egentligen inte hade att göra med. Mattias uppfattade det som om de 
kontrollerade honom och hans arbete på grund av hans synskada. De tittade ofta igenom hans 
arbete och var snabba att påpeka om det var något fel. Var det inget fel på arbetet sa de 
ingenting och detta uppfattade Mattias som kränkande. ”Det kändes som om jag var liten 
igen. Som om fröken skulle kolla uppgifterna… Jag kände mig ofta omyndigförklarad eller 
som jag var dum i huvudet.” Mattias 
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7 Analys 
Detta avsnitt redovisar analys av resultatet utifrån livskvalitet och mångfald. Först presenteras 
analys utifrån livskvalitet som följs av analys utifrån mångfald. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av analysen. 

7.1 Analys av resultatet utifrån livskvalitet 
Vid bearbetningen av det empiriska materialet återfanns tre huvudkategorier inom livskvalitet. 
Dessa tre huvudkategorier var yttre förutsättningar, relationer till andra och självbild. Varje 
huvudkategori hade sedan ett antal subkategorier. En modell har skapats för att påvisa vilka 
faktorer som utgör och påverkar livskvalitet enligt vårt resultat (se figur 4). Tydliga likheter 
kan urskiljas vid jämförande med Madis Kajandis livskvalitetsmodell (se figur 2). Det är även 
tydligt i vårt resultat att det funktionshindrade personer anser utgöra livskvalitet stämmer väl 
överens med det som icke funktionshindrade anser vara viktigt. Det går dock inte att urskilja 
någon motsvarighet till det Kajandi kallar närrelationer i vårt resultat. Skälet till detta anser vi 
bero på en miss i vår intervjumanual.  

 
Figur 4. Komponenter som utgör livskvalitet enligt vår studie. 
 
Vid analys av vårt resultat utifrån Madis Kajandis livskvalitetsmodell går det att urskilja att 
kategorin yttre förutsättningar behandlar samma områden som Kajandis yttre livsvillkor. 
Detta innebär att områdena arbete, ekonomi och boende är viktiga komponenter för att en 
individ med funktionshinder ska uppnå hög livskvalitet. Kajandi definierar sin komponent 
arbetssituation som den utsträckning i vilken individen deltar i ett produktivt arbete. Här 
innefattas även en bedömning av individens faktiska arbetskapacitet och de konkreta 
möjligheterna till ett arbete.36 Detta kan även utläsas i vårt resultat vilket visar att individen 
anser att ett arbete som är anpassat till deras faktiska arbetskapacitet är en nödvändig del av 
livskvalitet. Ekonomi avser enligt vårt resultat individens ekonomiska förutsättningar i livet 
vilket har god överensstämmelse med Kajandis ekonomiska situation. Denna syftar på en 
bedömning och sammanvägning av tre komponenter som är den utsträckning i vilken eget 
arbete ligger till grund för de tillgångar en individ har, hur stora tillgångar en individ har och 
grad av eget ansvar över de tillgångar individen besitter.37 Vårt resultat visar att individen 
anser att det behövs ett arbete för att kunna påverka sin ekonomiska situation och på sikt 

36 Kajandi, M. s. 49-50. 
37 Kajandi, M. s. 49-50. 
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förbättra den. Lyckas individen förbättra sin ekonomiska situation kan han eller hon även öka 
sin livskvalitet. Kajandis tredje kategori inom yttre livsvillkor är boendesituation som avser en 
bedömning av det faktiska boendet vad gäller graden av autonomi, geografiskt och 
psykologiskt.38 Boende inom temat yttre förutsättningar kan påvisa tydligt samband med 
Kajandis definition. Enligt resultatet vill individen ha ett eget boende då de anser detta vara 
nödvändigt för att en så hög grad av livskvalitet ska uppnås inom temat yttre förutsättningar. 
Individens möjlighet till att arbeta och på så sätt kunna påverka sin ekonomiska situation för 
att på sikt kunna förändra sin boendesituation är det som skapar yttre förutsättningar vilket är 
en del av livskvalitet enligt vårt resultat. Kajandi talar om yttre livsvillkor där individen 
behöver ha ett arbete, en egen ekonomi och ett boende som motsvara hennes kapacitet och 
förutsättningar för att det ska vara möjligt att uppnå hög livskvalitet. Sammanfattningsvis 
påvisar våra resultat att individen behöver ha vissa yttre förutsättningar uppfyllda för att hög 
livskvalitet ska kunna uppnås vilket även Kajandi anser.  39 

Nästa tema som uppstod i vårt resultat var relationer till andra vilket handlar om familje- 
och vänskapsrelationer. Detta tema behandlar samma relationer som Kajandis 
mellanmänskliga villkor vilket innebär att för att en hög livskvalitet ska uppnås på detta 
område krävs det att individen måste ha minst ett nära förhållande till en annan människa. 
Familjerelationer avser enligt Kajandi en varm och öppen atmosfär i kontakten med 
ursprungsfamiljen. Individen ska känna sig identifierad med sitt ursprung samtidigt som han 
upplever oberoende och egen identitet.40 Vårt resultat visar att en god kontakt med 
ursprungsfamiljen är viktigt för individen. Genom en god kontakt med sin familj kan 
individen utveckla en egen identitet som i grunden bygger på ursprungsfamiljen. Med andra 
ord bör individen känna sig identifierad med sin familj samtidigt som han eller hon anser sig 
vara oberoende av sin familj och har utvecklat en egen identitet. Kajandi talar om detta som 
en del av familjerelationer. 

Vänskapsrelationer innebär enligt Kajandi ett givande förhållande till en vidare krets av 
människor i vilken individen känner tillhörighet och vänskap. Individen ska känna sig 
omtyckt, accepterad och respekterad i denna gemenskap samt å sin sida känna lojalitet och 
solidaritet med denna vidare krets.41 Vänskapsrelationer i vår studie handlar om att bli 
accepterad och respekterad, att det finns ett samförstånd mellan individen och dess vänner. 
Våra resultat visar att vänskapsrelationer är en viktig del för funktionshindrades livskvalitet 
då relationerna bland annat ger dem möjligheten att hjälpa till istället för att alltid vara den 
som blir hjälpt. Enligt Kajandi ska individen känna samhörighet, lojalitet och solidaritet vid 
vänskapsrelationer vilket vi anser vårt resultat visar att individen gör. Vi syftar då på att 
individen ville hjälpa sina vänner och kände att samma stöd fanns hos dem om det behövdes. 
Våra resultat visar även att individen behövde känna sig accepterad och respekterad i sina 
vänskapsrelationer vilken stämmer väl med Kajandis definition av vänskapsrelationer.  

Självbild i vårt resultat stämmer väl överens med det Kajandi kallar inre psykologiska 
tillstånd. Hon menar att en individ behöver en viss grad av självsäkerhet, en utvecklad 
självbild samt något att aktivera sig med för att livskvalitet ska uppnås.42 Våra resultat visar 
att självsäkerhet, självacceptans samt att aktivera sig var viktigt för individens självbild. 
Självsäkerhet innebär enligt Kajandi och vårt resultat att individen kan klara sig själv, ska 
känna sig säker som person och är säker på sina färdigheter och dugligheter. 

Självacceptans innebär att individen kan acceptera sitt funktionshinder och vad det 
innebär. Kajandi har ingen motsvarande kategori men hon tar upp självacceptans i samma 

38 Kajandi, M. s. 49-50. 
39 Kajandi, M. s. 49-50. 
40 Kajandi, M. s. 49-50. 
41 Kajandi, M. s. 49-50. 
42 Kajandi, M. s. 49-50. 
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betydelse det har i vårt resultat under självsäkerhet. Hon anser självacceptans som en del av 
självsäkerhet medan det hos oss är en fristående del av individens självbild eller med Kajandis 
ord inre psykologiska tillstånd. 

Att aktivera sig är en viktig del av självbilden enligt vårt resultat. Det innebär att individen 
har något utanför sig själv som han eller hon kan identifiera sig med samt att individen har 
möjlighet att träffa andra personer som delar intresset. Även detta stämmer väl överens med 
Kajandis definition av aktivitet då denna innebär att individen har något utanför sig själv som 
han engagerar sig i och upplever som meningsfullt. Inom aktivitet finns även en bedömning 
av individens självförverkligande. Självförverkligande innebär i vilken grad individen har 
utvecklat och använder sina anlag och möjligheter.43 Vårt resultat visar att aktivera sig är en 
viktig del av självbild då det ger individen en möjlighet att utveckla och upptäcka sina 
talanger och intressen. För att en stark självbild ska utvecklas som sedan ska påverka 
möjligheten till en hög livskvalitet krävdes det enligt vårt resultat att individen aktiverade sig 
eller hade något att aktivera sig i som stod utanför individen själv. 
 
7.2 Analys av resultatet utifrån mångfald 
Den del av resultatet som behandlar mångfald kan sammanfattas under kategorierna att bli 
behandlad som icke funktionshindrade i olika sammanhang, arbete och utbildning. 

Att bli behandlad som icke funktionshindrade innebär att individen får betala för sig, stå i 
kö och bli bemötta som icke funktionshindrade. Kort sagt att bli behandlad som ”alla andra” i 
samhället. Detta tema faller inom den primära dimensionen i Lodens och Roseners 
mångfaldsmodell (se figur 3). Anledningen till varför detta tema ligger inom den primära 
dimensionen är då det är funktionshindret som är upphovet till skillnaden i behandling av 
individer. Enligt Loden och Rosener ligger handikapp inom den primära dimensionen och det 
är dessa olikheter som är svårföränderliga.  När en funktionshindrad person blir dåligt bemött 
av icke funktionshindrade personer innebär det enligt vårt resultat att individen blir 
diskriminerad. Att slippa betala eller stå i kö är positiv diskriminering enligt resultatet men 
konsekvenserna blir negativa. Individen i fråga blir särbehandlad på grund av sitt 
funktionshinder vilket innebär att han eller hon urskiljs från ”de andra”. Mångfald syftar i 
dagligt tal många gånger på ett önskvärt tillstånd, exempelvis att personalen på arbetsplatsen 
avspeglar befolkningens sammansättning vad gäller kön, ålder, etnicitet, klass, utbildning, 
religion, funktionshinder och sexuella läggning.44 Då en individ särbehandlas på grund av sitt 
funktionshinder, negativt eller positivt, innebär det att det önskvärda tillståndet inte upplevs.  

Arbete och utbildning är föränderliga och betraktas därför som sekundära olikheter. Det 
innebär att individerna har möjlighet till att förändra dessa olikheter om de önskar. Vårt 
resultat visar att individer blir diskriminerade på dessa områden då de har förvägrats ett arbete 
eller en utbildning. Funktionshindrade blir även särbehandlade på arbeten då de ”kontrolleras” 
av icke funktionshindrade arbetskamrater. Denna kontroll går ut på att de icke 
funktionshindrade rättar den funktionshindrades arbetsuppgifter och resultat vilket de inte gör 
med icke funktionshindrades uppgifter. Diskrimineringen och särbehandlingen beror på 
individens funktionshinder vilket gör det svårt för individen att påverka situationen. 
Visserligen faller arbete och utbildning inom den sekundära dimensionen vilket är 
föränderliga olikheter men det är funktionshindret som ger upphov till diskrimineringen. Vi 
menar att även om individen förändrar något i den sekundära dimensionen finns grunden till 
diskriminering och särbehandling alltid kvar. 

Resultatet visar att funktionshindrade personer kan bli diskriminerade i den sekundära 
dimensionen men att det beror på olikheter i den primära dimensionen. Individer blir 
diskriminerade eller särbehandlade på grund av sitt funktionshinder men diskrimineringen 

43 Kajandi, M. s. 49-50. 
44 Mlekov, K, Widell, G. s. 9-10 
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sker i den sekundära dimensionen. Detta innebär att det är svårt för individen att förändra sin 
situation när det gäller arbete eller utbildning då orsaken ligger i den svårföränderliga 
dimensionen.  

7.3 Sammanfattning av analys 
Studiens syfte är att fördjupa vår förståelse för hur unga människor med funktionshinder 
upplever sin levnadssituation. Ur analysen och resultatet kan det urskiljas att 
funktionshindrade personer upplever sin levnadssituation både som positiv och negativ. För 
att en ung människa med funktionshinder ska uppleva sin levnadssituation som positiv krävs 
hög eller så hög livskvalitet som möjligt. Det som krävs för att detta ska kunna uppnås är att 
de yttre förutsättningarna uppfylls till så hög grad som möjligt, att individen har goda 
relationer till andra samt att individens självbild är positiv. Är alla dessa kategorier uppfyllda 
har individen hög livskvalitet och levnadssituationen uppfattas som positiv. Det krävs dock 
inte att alla kategorier ska vara uppfyllda för att individen ska ha en positiv upplevelse. Ju fler 
kategorier som är uppfyllda desto bättre är individens livskvalitet och desto positivare upplevs 
levnadssituationen. Har en person däremot väldigt få eller inga av kategorierna uppfyllda 
upplever han eller hon sin levnadssituation som negativ.  

Funktionshindrade personer upplever dock sin levnadssituation som negativ när resultatet 
analyseras utifrån ett mångfaldsperspektiv. Analysen och resultatet visar att funktionshindrade 
personer, precis som andra minoritetsgrupper, blir diskriminerade och särbehandlade på olika 
områden i livet. De områden som var utmärkande i vår studie var att bli behandlad som icke 
funktionshindrade i olika sammanhang, utbildning och arbete. I vårt resultat kunde det utläsas 
att funktionshindrade personer blir både särbehandlade och diskriminerade inom dessa 
områden och att detta ger dem en negativ upplevelse av deras levnadssituation. Genom att 
särskiljas från ”alla andra” stämplas de som annorlunda vilket ger upphov till negativa känslor 
och upplevelser av levnadssituationen. 
 

 36 



8 Diskussion 
I denna studie konstateras att unga människor med funktionshinder upplever sin 
levnadssituation som både positiv och negativ. För att de ska uppleva sin levnadssituation 
som positiv krävs en hög eller så hög livskvalitet som möjligt. Det krävs inte att alla 
kategorierna är uppfyllda men ju fler som är det desto positivare upplever individen 
levnadssituationen. Den negativa upplevelsen uppstår i samband med områdena att bli 
behandlad som icke funktionshindrade i olika sammanhang, utbildning och arbete. Resultatet 
visade att funktionshindrade, precis som andra minoritetsgrupper, utsätts för diskriminering 
och särbehandling på grund av sin olikhet. På grund av denna diskriminering och 
särbehandling upplever funktionshindrade sin levnadssituation som negativ. 

De upplevelser funktionshindrade har av sin levnadssituation påvisar inget unikt för denna 
specifika grupp. Resultatet visar att det är i princip samma faktorer som utgör livskvalitet för 
funktionshindrade som det är för icke funktionshindrade. Den enda skillnaden är Kajandis 
närrelationer. Det gick inte att urskilja någon motsvarighet till detta i vårt resultat och vi anser 
att detta beror på en inte tillräckligt bra utformad intervjumanual. Resultatet utifrån mångfald 
påvisar inte heller något unikt. Funktionshindrade personer utsätts för samma slags 
diskriminering och särbehandling som andra minoritetsgrupper. En skillnad är dock att 
funktionshindrade utsätts för mer ”positiv” särbehandling än andra grupper. Vi menar då som 
att få gå före i en kö eller slippa betala. Detta var exempel som våra informanter tog upp som 
”positiv” särbehandling. 

Den sociala modellen förespråkar vikten av att funktionshindrade ska bygga upp en positiv 
identitet och att uppmärksamheten ska riktas mot åtgärder som kontrollerar effekterna av 
fysiska, sociala och ekonomiska hinder för funktionshindrade på områden likt familj, 
utbildning, arbete, den yttre miljön och fritidsaktiviteter.45 Vi anser att det är tack vare 
utvecklingen av den sociala modellen och i och med detta en förändring av synen på 
funktionshindrade som unga människor med funktionshinder kan uppleva sin levnadssituation 
som positiv. Den sociala modellen beskriver handikapp som ett socialt förtryck, inte en 
personlig tragedi, vilket kan utläsas i vårt resultat. Det är samhället och omgivningen som 
särbehandlar och diskriminerar funktionshindrade på grund av deras funktionshinder vilket 
innebär att det är ett socialt förtryck som gör dem handikappade.  

Diskriminering och särbehandling kan härledas till kvarlevnad av den individuella synen 
på funktionshinder enligt oss. Inom den individuella synen likställs funktionshinder med ett 
patologiskt tillstånd och det tillhörande handikappet ses som en ”personlig tragedi”. Genom 
samma diskriminering och särbehandling som drabbar andra minoritetsgrupper blir 
funktionshindrade stämplade som annorlunda i den individuella synen. Resultatet visar enligt 
vår tolkning att omgivningen fortfarande har delar av det individuella synsättet på 
funktionshinder kvar. Genom att låta en funktionshindrad person gå före i en kö stämplas han 
eller hon som annorlunda. När en funktionshindrad förvägras ett arbete eller en utbildning 
med motiveringar som ”det orkar inte du med på grund av ditt funktionshinder” eller ”ditt 
funktionshinder innebär problem för dig och din arbetsplats och dessa problem är för svåra att 
lösa” likställs funktionshindret med ett patologiskt tillstånd och handikappet betraktas som en 
personlig tragedi enligt vår tolkning.  

Förslag på fortsatt forskning är att utöka urvalet vad gäller åldersgrupp, geografiskt 
område, typ av funktionshinder samt antalet informanter. En möjlighet är även att använda 
både kvantitativa och kvalitativa metoder för att genomföra en större och djupare studie om 
funktionshindrades levnadssituation. Det skulle även vara intressant att göra en jämförelse 

45 Tideman, M. s. 86-87 
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mellan olika åldersgrupper eller mellan könen för att se om det finns någon skillnad i 
upplevelsen av levnadssituationen.  
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Bilaga A  Intervjumanual 
 
Bakgrund 
Ålder: 
Funktionshinder: 
Boende (ensam, sambo, ”särskilt boende”, hemma): 
Familjesituation: 
Utbildning: 
 
Självbild 
Hur skulle du beskriva dig själv?   
Egenskaper: 
Yrkesroll: 
Familjeroll: 
Övrigt: 
 
Definition av funktionshinder 
Hur skulle du beskriva funktionshinder? 
Hur skulle du beskriva ditt eget funktionshinder? 
Anser du att du har ett funktionshinder? 
 
Livskvalitet och levnadsvillkor 
Vad innebär livskvalitet för dig? 
Beskriv vad levnadsvillkor är för dig? 
Vad anser du om dina levnadsvillkor? 
Är det något du anser dig sakna när det gäller levnadsvillkor? 
 
Omgivning: social och fysisk  
Hur skulle du beskriva omgivningens bemötande?  
Upplever du en förändring i människors bemötande? 
Vad gäller bemötande av: 
Myndigheter (polis, kommunalt anställda, landstinget, Blekingetrafiken,  
Affärsinnehavare (även butiksbiträden, kassapersonal, med flera).  
Privatpersoner ( personer du möter på exempelvis stan, café, pub) 
Har du upplevt en förbättring i den sociala miljön? 
 
Hur ser du på den fysiska miljön? (Tillgänglighet till allmänna lokaler, arbetet, 
fritidsintressen) 
Hur anser du att tillgängligheten är i kommunen?  
Vilka hinder tycker du det finns i omgivningen? 
Vilka möjligheter tycker du det finns i omgivningen? 
Har du upplevt en förbättring i den fysiska miljön?  
 
Arbete 
Har du ett arbete? 
Om ja, vad arbetar du med? 
Om nej, vad anser du det beror på?  
 
Anser du att det finns något som hindrar dig att utnyttja din fulla potential på din arbetsplats?   
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Har din arbetsgivare underlättat/förbättrat din arbetsplats så att du kan arbete ås effektivt som 
möjligt?  
Hur skulle du beskriva din arbetssituation? 
Hur skulle du beskriva dina arbetsvillkor 
 
Fritid 
Hur tillbringar du din fritid? 
Upplever du att det finns några hinder för att utöva ditt fritidsintresse? 
Har du någonsin råkat ut för att någon person har försökt hindra dig från att utöva ditt 
intresse? 
När du utövar ditt intresse vilka känslor upplever du då? 
 
Framtid 
Hur ser du på framtiden när det gäller bemötande, tillgänglighet, förbättringar? 
Vilka är dina framtidsplaner? 
Hur skulle du vilja att framtiden såg ut? 
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