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Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur unga vuxna 
med ett neuropsykiatriskt funktionshinder som bor på boenden med 
särskilt stöd ser på den hjälp och det stöd de får av professionella 
hjälpare idag. Frågeställningarna är: Hur upplever unga vuxna att 
de kan få hjälp och stöd med psykiska problem? Vilket inflytande 
har de på den hjälp de kan få och vilket inflytande har omgivningen 
(personal och anhöriga) på dem? Studien utgår från den 
hermeneutiska forskningstraditionen och har en kvalitativ ansats. 
Sex intervjuer har genomförts med respondenter som bor på 
boende med särskilt stöd och som har ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder. Som teoretisk utgångspunkt har jag valt self-
detemination theory, det vill säga: självbestämmandeteorin. 
Resultatet visar att halva gruppen upplever att de fått god hjälp att 
hantera svårigheter medans den andra halvan tycker det är svårt att 
få den hjälp de egentligen behöver. Ibland handlar det om 
självkänslan, att erkänna att man behöver hjälp känns som att 
erkänna att det är något fel. Mycket beror på den personal de 
möter, har de en god relation upplevs allt så mycket enklare.  
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Introduktion 
Under de senaste åren har antalet LSS-insatser med anknytning till boende eller 
boendestöd ökat kraftigt (Socialstyrelsen, 2008). Insatsen bostad med särskild service 
för vuxna har mellan 1999 och 2011 ökat med 45 procent. Ökade kommunala 
ambitionsnivåer samt att kommunerna idag kan tillgodose fler behov än tidigare är 
förklaringar socialstyrelsen (2008) lyfter fram. Det är en något haltande förklaring då 
det är oklart om behoven i realiteten blir tillgodosedda. Forskning kring boende och 
sociala sammanhang har uppmärksammat bostadsmiljöns centrala betydelse för 
människors upplevelse av delaktighet och tillhörighet (Paulsson & Jansson 2008). De 
menar att rum och plats utgör en central grund för vardagslivet. Rummet kan beskrivas 
som ett praktiskt, socialt, kommunikativt och existentiellt fält. Ett fält där man tränar på 
sitt förhållningssätt till människors identitet och integritet. ”Ingen annan enskild faktor 
har så stor betydelse som att ha en egen bostad” (Socialstyrelsen, 2008).  
 

Bakgrund 
Sannolikt fanns det barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder långt innan 
detta tillstånd uppmärksammades och fick ett namn. Kanske var dessa individer upphov 
till berättelser om ”bortbytingar”, i vilka troll sades röva bort människobarn och lämna 
trollbarn i deras ställe. I många versioner var bortbytingen oerhört vacker men underliga 
och olik andra människor. Harlan Lane, en psykolog som specialiserat sig på tal-, 
hörsel- och språkstudier, samlade ihop anteckningar om en pojke, Victor, som levt 
ensam i skogen i början av 1800 talet. Pojken hade ett annorlunda beteende och var 
stum. Flertalet läkare hade synpunkter på vad som orsakade han beteende. En hypotes 
var att det berodde på att han varit isolerad från människor från tidig ålder. En annan 
menade att pojken haft allvarliga allmänna inlärningssvårigheter från födseln. 
Anteckningarna finns samlade i en bok ”Den vilde pojken från Aveyron”. Det finns 
många likheter mellan Victor och dagens barn med neuropsykiatriska funktionshinder 
(Wing, 2012). 
  
Det finns liknande berättelser från 1800 och 1900 talet, men mest kända som forskare 
blev Leo Kanner och Hans Asperger. Kanner (1945) beskriver dessa barns beteende 
med vissa drag såsom uttalad brist på känslomässig kontakt med andra människor, 
intensivt insisterande på enformighet i självvalda, ofta bisarra och överdrivna repetitiva 
rutiner, stumhet och markanta avvikelser i tal, intresse för och skicklighet med att 
manipulera föremål, välutvecklade visuospatiala färdigheter eller utantillminne samtidig 
med inlärningssvårigheter på andra områden, ett intellektuellt vaket utseende. Asperger 
(1944) tar upp ett liknande beteende, med drag av naivitet, opassande sociala 
närmanden gentemot andra, mycket begränsade specialintressen för sådana saker som 
tågtidtabeller, god grammatik och vokabulär men monotont tal som används för 
monologer, inte samtal, dålig motorisk koordinationsförmåga, funktionsförmåga från 
medel till över normal, men ofta med specifika inlärningssvårigheter på ett eller två 
områden och en markant brist på sunt förnuft. 
 
 Qvarsell (1991, 1993) och Söder (2005) menar att den historiska utvecklingen av 
omsorgen av människor med neuropsykiatriska funktionshinder kan beskrivas via tre 
perspektiv: det pedagogiska, det medicinska samt det socialpolitiska. De sista hundra 
åren har personer med neuropsykiatriska funktionshinder gått från att vara exkluderade 
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från samhället till att bli integrerade i det. Mot slutet av 1800-talet var ambitionen att 
via uppfostran och träning lära personer med neuropsykiatriskt funktionshinder olika 
färdigheter så att de kunde få en plats i samhället. De första särskilda anstalterna för 
barn och ungdomar med neuropsykiatriskt funktionshinder var ”uppfostringsanstalter 
för bildbara sinnesslöa barn” (Söder 2005). Syftet med dessa anstalter var att skydda 
barnen från ett oförstående samhälle och att lära och träna dem till att bli självständiga, 
självförsörjande. Denna period utmärks av ett pedagogiskt perspektiv.  
 
I början av 1900-talet övergick denna syn till ett mer medicinskt perspektiv. Inom de 
medicinska vetenskaperna utvecklades diagnostisering och klassificering av olika 
tillstånd, vilket innebar att många nya grupper av ”neuropsykiatriska funktionshinder” 
upptäcktes. Personer med neuropsykiatriskt funktionshinder betraktas som ”obotliga” 
som vårdades hela sina liv på anstalter och man praktiserade tvångssterilisering. 
 
Det socialpolitiska perspektivet började vinna gehör ungefär vid tiden för det andra 
världskriget, och man formulerade en ny ideologi där man förespråkade stöd och hjälp 
och begreppet omsorg etablerades. Denna ideologi slog igenom på 1960-talet. 
Föreningen för utvecklingsstörda barn (FUB) hade en viktig roll under denna process, 
både i kritiken mot äldre modellen med institutioner och i formuleringen av den nya 
ideologin, som byggde på principen om integrering och normalisering. 
Normaliseringsprincipens genomslag kom att bädda för framväxten av de 
omsorgsverksamheter vi har idag. Söder (2005) menar att normaliseringsprincipen löste 
upp motsättningarna mellan den pedagogiska och den medicinska traditionen. Båda 
traditionerna utgår från en klinisk förståelse. I den medicinska traditionen handlar det 
om segregering och/eller habiliterande insatser, medan den pedagogiska handlade om 
att speciell träning kunde återinföra individen i samhället (Söder, 2005). 
 
Tidsperioden mellan 1960-talet och 1990-talet har utmärkts av reformering av 
omsorgen av personer med funktionshinder. År 1968 kom (den första) omsorgslagen 
som bland annat möjliggjorde öppna omsorgsformer för personer med ett 
neuropsykologiskt funktionshinder, exempelvis inackorderingshem och insatser för barn 
och ungdomar som gjorde att de kunde bo hemma i familjen. År 1986 kom den nya 
omsorgslagen, där institutionsavveckling stipulerades och där insatserna i än högre grad 
betonade integrerade omsorgsformer. Kort därefter tillsattes det som kom att kallas 
1989 års handikappsutredning, och som resulterade i bland annat 
institutionsnedläggning, LSS-lagstiftningen och kommunalisering. 
 
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en 
rättighetslag som ger enskilda rätt till vissa insatser. En förutsättning är tillhörighet till 
någon av de tre så kallade personkretsar som anges i lagen: 
 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 
 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 

 
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa hinder är stora och orsakar 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 
behov av stöd eller service (Socialstyrelsen, 2011). 
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Begreppet funktionshinder 
Den statliga utredningen Nationell psykiatrisamordning genomförde ett 
terminologiarbete och beslutade via Terminologirådet att publicera de nya och 
reviderade begreppen (Socialstyrelsen, 2007) gällande funktionsnedsättningar och 
funktionshinder. 

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, 
styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben.  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det 
sociala samspelet. Exempel är autism och ADHD. Ibland används begreppet psykisk 
funktionsnedsättning. 

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta 
och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig 
saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller 
utvecklingsstörning. Det är vanligt att man har flera funktionsnedsättningar samtidigt 
(Socialstyrelsen, 2016) 

Funktionshinder definieras ”en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 
person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig 
själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i 
fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar 
framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen” (Socialstyrelsen, 2016). 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, femte upplagan (DSM-5) är 
uppdaterad och publicerades den 18 maj 2013, och ersätter DSM-IV-TR. Det är 
American Psykiatric Association´s (APA) diagnostiska verktyg för klassificering av 
psykiatriska diagnoser. Under rubriken nervsystemets sjukdomar har Aspergers 
syndrom försvunnit som en tydlig klassificering. Mental retardation har fått ett nytt 
namn: ”utvecklingsstörning (intellektuell utvecklingsstörning) och ett nytt tillstånd som 
kännetecknas av försämrad social verbal och icke-verbal kommunikation kallas för 
social (pragmatisk) kommunikationsstörning. Autism innehåller Aspergers störning, 
desintegrativ störning och genomgripande störning i utvecklingen om inte annat anges. 
En ny underkategori, motoriska störningar, omfattar dyspraxi, stereotyp rörelsestörning, 
och ticsstörning inklusive Tourettes syndrom (APA, 2013). 

Tidigare forskning 

Förekomst 
De första epidemiologiska studierna av neuropsykiatriska funktionshinder gjordes på 
1960-talet och rapporterade en prevalens av 4,2/10000. Detta avsåg en grupp med 
mycket svåra funktionsnedsättningar. Mera aktuella studier rapporterar en förekomst 
runt 2 procent. För hela gruppen med neuropsykiatriska störningar är samma siffra 
62/10000. Översiktsstudier visar att det ser likadant ut i hela världen (Fombonne, 2003; 
Quirke & Hagen, 2011). Denna ökning har troligtvis att göra med ett ökande intresse för 
neuropsykiatri och förändringarna i de diagnostiska kriterierna samt tolkningen av 
dessa. Studier visar att fler män än kvinnor får diagnosen (man - kvinna kvoten är 
omkring 4:1). Det är oklart vad denna könsskillnad beror på. Geografisk region, 
inverkan av etniska/kulturella och socioekonomiska faktorer påverkar vilka data som 
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påvisats, speciellt i låginkomstländer (Elsabbagh, M. et.al. 2012). Det är numera erkänt 
att vissa individer med neuropsykiatriska funktionshinder kan leva självständiga och 
meningsfulla liv, medan andra lever med en försämrad livskvalitet (Farley et al., 2009).  
 
Den globala bördan av neuropsykiatriska funktionshinder är för närvarande okänd, men 
den årliga samhällskostnaden i USA och Storbritannien överstiger flera miljarder (Ganz, 
2007; Knapp, Romeo & Beecham, 2007). Stora framsteg har gjorts när det gäller att 
belysa den genetiska och den biologiska miljön under uppväxten. Uppföljningar har 
gjorts av gravida mödrar och screening och diagnostiska instrument har utvecklats. 
Vissa av dessa metoder är fortfarande mycket resurskrävande, men de blir allt vanligare 
förekommande då de ger värdefull systematisk information. Det ser ändå mycket olika 
ut, även i höginkomstländer, hur mycket tid och pengar som avsätts för screening, 
diagnostisering och intervention och stora frånvaroluckor finns. Flera globala initiativ 
har dykt upp för att få fram information till politiker och för att utveckla tjänster, till 
exempel International Autism Epidemiology Network 
(http://www.autismepidemiology.net) som är ett samarbete mellan Autism speaks och 
Center for disease Control i USA. Deras mål är att sammanföra forskare över hela 
världen och särskilt inriktning på serviceförbättringar i utvecklingsländer. Enligt detta 
nätverk pågår prevalens studier i Australien, Mexico, Finland, Portugal, Island, Indien, 
Vietnam, Taiwan, Sydafrika och Uganda. Epidemiologiska uppgifter om bördan av 
psykiska och neurologiska störningar och systematisk kartläggning av relevanta tjänster 
i låg och medelinkomstländer uppmuntrade även Världshälsoorganisationen (WHO) att 
starta ett handlingsprogram för psykisk hälsa: Gap  (Elsabbagh, 2012, Sun & Allison, 
2010; Williams, Higgins & Brayne, 2006). 
 

Diagnoser  
Autismspektrumtillstånd, eller autism spectrum disorder är en samlande benämning för 
tillstånd med begränsning i utvecklingen av socialt samspel och ömsesidig 
kommunikation samt med repetitiva och stereotypa beteendemönster och begränsade 
intressen. Ofta finns också avvikelser i hur sinnesintryck upplevs och bearbetas. 
Autismspektrumtillstånd innefattar autistiskt syndrom, aspergers syndrom och atypisk 
autism. Autistiskt syndrom kallas ibland enbart autism eller autism i barndomen. I 
diagnostic and statistical manual 5 (APA, 2013) presenteras symtomen vid 
autismspektrumtillstånd inom ett kontinum där några uppvisar milda symtom och andra 
har svåra symtom. Tanken är att detta spektrum skall göra det enklare för kliniker att 
sätta en diagnos och sedan skapa en behandlingsplan till personen (Fombonne, 2009 & 
Girolametto, 2007).  

Barn med autism har en försenad eller utebliven talutveckling och ungefär hälften av 
barnen med autism börjar aldrig prata. Personer med autismspektrumtillstånd kan ha 
svårt att förstå begrepp som är dubbeltydiga eller ord som har olika betydelser i olika 
sammanhang. Det kan till exempel vara begrepp som: ”vi får se”, ”om en liten stund”,   
” ta dörren med dig när du går”, ”kanske”, ”damm” eller ”ris”. Individerna kan också ha 
svårt att förstå uppmaningar formulerade som frågor och svårt att svara på öppna frågor 
och berätta fritt. Särskilt barn med autism har ofta motoriska stereotypier som att vifta 
med händerna, springa högt på tå, snurra runt eller spela med fingrarna framför ögonen. 
Stereotypierna blir ofta tydligare vid starka känslolägen, alltså vid både glädje, 
frustration och ilska. Detsamma gäller självskadande beteenden som att slå sig i ansiktet 
eller bita sig i handen. Svårigheter för personer med autismspektrumtillstånd är nedsatt 
förmåga att förstå hur människor tänker och känner, men också att förstå att ens egna 



5 
 

tankar och känslor skiljer sig från andras reaktioner och handlingar. En detaljfokuserad 
tankestil, med svårigheter att se helheter och sammanhang nedsatt förmåga att planera 
och organisera, hålla tillbaka impulser och att tillfälligt växla fokus utan att förlora det 
ursprungliga målet (Baird, 2006 & de Vries, 2010). 

Autismspektrumtillstånd ger symtom tidigt i livet. Det är vanligt att personer även 
samtidigt har andra avvikelser i utvecklingen som mental retardation 
(utvecklingsstörning), språkstörning, specifika inlärningssvårigheter, Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD) och Tourettes syndrom. För många personer med 
autism finns också samsjuklighet med depressionstillstånd och ångestproblematik 
(Bejerot & Nordin, 2014). Det går att se tre huvudsakliga mönster när det gäller hur 
barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder kan uppfattas i samspel med 
andra: de som är påtagligt avskärmade, de som är passiva och de som är aktiva men 
udda. Bland lite äldre barn och vuxna finns det också de som är överdrivet formella och 
högtravande. (Bejerot, 2014 & de Vries, 2010) 

Intellektuell funktionsnedsättning (psykisk utvecklingsstörning) är en 
utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under utvecklingsperioden och som 
inkluderar både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom de kognitiva, 
sociala och praktiska domänerna enligt DSM-5. Följande tre kriterier måste vara 
uppfyllda: Brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, 
problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga och förmåga att 
lära av erfarenheter vilket styrks via såväl klinisk bedömning som via individualiserad, 
standardiserad intelligenstestning (APA, 2013). 

Brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte når upp till den 
utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade nivån av personligt oberoende och 
socialt ansvarstagande. Utan fortlöpande stödinsatser begränsar bristerna i adaptiv 
kapacitet personens fungerande i ett eller flera vardagliga avseenden såsom 
kommunikation, social delaktighet och självständighet inom ett flertal livsområden som 
hem, skola, arbete och samhälle. Bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig under 
utvecklingsperioden (Habilitering och hälsa, 2016). 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är ett tillstånd som inte brukar 
betecknas som en sjukdom utan som en funktionsnedsättning med debut i barnaåren. 
Kärnsymtomen karaktäriseras av uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och 
hyperaktivitet. Tillståndet innebär i det typiska fallet betydande funktionsnedsättningar 
som oftast består livet ut. Det finns en stor spridning i såväl symtombild som 
svårighetsgrad och förloppet kan skifta över tid hos enskilda individer. I ett antal fall 
sker dock en normalisering eller mognadsprocess som kan leda till en relativt normal 
anpassning i vuxenlivet. Hos en del personer med ADHD förekommer samtidigt någon 
form av personlighetsstörning och/eller andra psykiska störningar, framför allt ångest- 
och depressionstillstånd. Ibland förekommer även psykotiska genombrott. Missbruk av 
alkohol och droger samt kriminalitet är en komplicerande problematik hos en del 
personer med ADHD. Bland barn i skolåldern har prevalensen av ADHD uppskattats till 
3–10 procent beroende på hur man tillämpar diagnostiken. Pojkar får diagnosen ADHD 
betydligt oftare än flickor (3–5 gånger så ofta) även om tendensen under senare år har 
varit att fler flickor också får diagnosen. Cirka 3–4 procent av den vuxna befolkningen 
beräknas ha ADHD (SBU, 2013). 
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Det innebär inga diagnostiska svårigheter att påvisa autismspektrumtillstånd i den mest 
typiska formen, däremot kan bilden vara mångtydig och det kan vara svårt att hitta rätt 
benämning vid atypiska tillstånd. Diagnostiken kan vara särskilt svår hos barn och 
vuxna som också har andra avvikelser i utvecklingen eller andra psykiatriska symtom 
(de Vries, 2010). 
 
En allsidig neuropsykiatrisk utredning brukar innefatta en begåvningstestning ofta också 
bedömning av språkfärdigheter och av andra områden i utvecklingen. I 
diagnostiseringen ingår också att ta ställning till om behov finns av medicinsk utredning 
med tanke på bakgrundsfaktorer och eventuella andra samtidiga sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar (Bejerot, 2014).  
 
Diagnostiken bygger på information från föräldrar och närstående som känner till 
barnen och ungdomarna väl samt en klinisk bedömning av patienten. Den diagnostiska 
utredningen är omfattande på grund av den sammansatta problematiken. En 
komplicerande faktor är den stora förekomsten av samsjuklighet. Majoriteten 
identifieras tidigt i barndomen och under uppväxten och en mindre andel får sin diagnos 
som vuxna. Detta innebär att neuropsykiatriska funktionshinder huvudsakligen 
diagnostiseras och behandlas inom barn- och ungdomspsykiatrin, barnsjukvården och 
habiliteringen (Brougha, 2011). 

Tidig och adekvat diagnostik innebär i första hand en ökad medvetenhet om svagheter 
och begränsningar, men också om förmågor och styrkor. Det kräver olika typer av 
anpassningsstrategier. I slutänden kan det leda till att en mer individualiserad 
behandling kan sättas in. Det skulle sannolikt kunna minska risken för misslyckanden i 
skolan, social isolering, svårigheter med sociala kontakter och problem med 
vardagslivet, och så småningom svårigheter att ta sig in i arbetslivet. Det skulle också 
kunna reducera risken att hamna i missbruk och kriminalitet på grund av 
självmedicinering med centralstimulerande läkemedel och påföljande 
missbruksutveckling, liksom risken att hamna i kriminalitet pga. brister i impulskontroll 
och missbruk. Framför allt skulle en mer individuell behandling innebära betydande 
vinster på det personliga planet för den enskilda individen liksom för föräldrar och 
familjen i stort samt i ett vidare samhällsperspektiv (SBU, 2013).  
 
Man kan ha rätt till LSS insatser om man har en ADHD diagnos. Men inte utifrån själva 
diagnosen, utan utifrån behovet. Det är då personkrets 3 som är aktuell, vilken inte är 
diagnosstyrd. LSS handläggaren utreder då hur funktionsnedsättningen yttrar sig. 
Funktionsnedsättningen ska vara stor, varaktig och innebära betydande svårigheter i den 
dagliga livsföringen. För att tillhöra personkrets 1, som är styrt av en diagnos, ingår 
personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd, till exempel 
asperger (Socialstyrelsen, 2014). 
 
Möjligheten till patientcentrering och patientdeltagande varierar beroende på 
sjukdomens karaktär och omfattning samt av läkarens, och vårdpersonalens välvilja. Är 
patientens självbestämmande påverkat av sjukdomen eller av dess behandling kan 
förutsättningen och möjligheten att delta i planering och behandling vara nedsatt. Hur 
en patient värderar sin egen medverkan och sitt inflytande är mycket beroende på de 
förväntningar och erfarenheter han eller hon har. Det finns ett brett spektrum av 
föreställningar och önskemål om vad patientdeltagande innebär, allt ifrån att få enkel 
information till att ha kontinuerligt och aktivt inflytande i diagnostik och behandling. 
Både förväntan på patientens egen hälsoutveckling och vad vården kan och/eller ska 
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kunna göra påverkar graden av medverkan och delaktighet. Det är viktigt för all 
vårdpersonal att i varje enskilt möte se vilka förutsättningar för medverkan som finns 
och inte utgå ifrån att sjukdomen med automatik hindrar patient medverkan (SBU, 
2013). 

Insatser, vård – förbättring 
När det gäller insatser och behandling har det utvecklats ett stort antal metoder för att 
reducera de olika typer av funktionsnedsättningar som karakteriserar tillstånden. 
Majoriteten av de behandlingsmodeller som utvecklats handlar om olika typer av 
färdighetsträning, psykopedagogiska insatser inklusive beteendeterapi med inriktning på 
basala färdigheter i socialt samspel och kommunikation, samt anpassning av miljön 
genom att t ex skapa visuell tydlighet (SBU, 2013) 
 
Idag finns ingen läkemedelsbehandling som är inriktad mot kärnsymtomen. För 
behandling av utagerande beteende av olika slag och för att dämpa stereotypa beteenden 
kan neuroleptika (i första hand andra generationens) användas. I denna läkemedelsgrupp 
finns för närvarande bara risperidon registrerat hos Läkemedelsverket för behandling av 
allvarliga beteendestörningar vid autism. Idag kan personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder och deras anhöriga uppleva stigmatisering, social isolering, otillräckliga 
kunskaper hos vård- och skolpersonal, resursbrist och maktlöshet. Tidig diagnostik kan 
motverka stigmatisering. Det är viktigt att bristande delaktighet inte hindrar vårdens och 
skolans strävan att nå god kommunikation och kontakt (Bejerot & Nordin, 2014).  
  
Det har under årens lopp funnits olika teorier om uppkomstmekanismerna och detta har 
fått konsekvenser för de behandlingsmetoder som utvecklats. Även om det numera 
råder stor enighet om en neurobiologisk bakgrund till neuropsykiatriska funktionshinder 
finns ändå viktiga skillnader i synsättet (de Vries, 2010). 
 
Ett synsätt är att man ska använda alla möjligheter till träning för att dessa personer ska 
kunna fungera optimalt. Ett annat är att man ser det som viktigt att acceptera dessa 
människor som de är med sitt egna sätt att tänka och förstå omvärlden. En 
komplicerande faktor är att målgruppen är mycket heterogen. Det finns personer som är 
högfungerande medan andra har stora kognitiva och beteendemässiga svårigheter.  
 
Behandlingsinsatser finns i olika former. Det finns program med inriktning på de yngsta 
barnen, så kallad tidig intervention. Målsättningen är att hjälpa barnen till så normal 
utveckling som möjligt genom intensiv träning av kommunikation och socialt samspel. 
Andra insatser kan beskrivas som färdighetsträning och anpassning av pedagogik och 
social miljöer efter de svårigheter som personen har. Det är vanligt att olika typer av 
pedagogiska och psykologiska insatser kombineras, men studier är sällan upplagda på 
det sättet utan studeras en intervention i taget.  
 
Andra interventioner riktar sig mot kost och biokemi och ytterligare andra 
interventioner är inriktade på neurofysiologi/hjärnans funktion. För många, och särskilt 
de som har betydande funktionshinder, krävs också en anpassning av miljön till barnens 
och ungdomarnas funktionsnedsättningar och behov. Ofta kombineras olika typer av 
insatser. Eftersom dessa funktionsnedsättningar ofta identifieras mycket tidigt i 
barndomen har det utvecklats flera olika metoder för tidig intervention. I de flesta fall 
bygger dessa program på att föräldrarna engageras i att träna sina barn i kommunikation 
och social interaktion. Barnen placeras ofta i specialklasser där man utvecklat särskild 
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metodik för att få till stånd en optimal utveckling utifrån barnens förutsättningar (Baird 
2006 & de Vries, 2010). 
 
Autistiskt syndrom var länge kopplat till schizofrenibegreppet och redan år 1911 
använde den schweiziske psykiaterns Eugen Bleuler termen autism för att beskriva 
patienter med schizofreni, som isolerade sig socialt och tycktes försjunkna i sig själva 
(Mash EJ, Barkley RA, 2003). I de två första upplagorna av DSM-systemet sågs autism 
som ingående i barnschizofrenitillståndet. Hallerbäck mfl. (2012) skriver om en studie 
där de intervjuat unga vuxnas föräldrar med en schizofrenidiagnos där hälften av 
deltagarna uppvisar autism. Begreppet autism etableras i slutet av 1970-talet (SBU, 
2013). 
 
Historiskt sett har det funnits brister i involverandet av patienter i vården. Vårdgivare 
har tvekat inför patienters grundläggande förmåga att bidra med genomtänkta och 
relevanta synpunkter. Vikten av ökad patientmedverkan i vården har uppmärksammats 
internationellt på senare år. Under rubriken ”Welcome to the century of the patient” 
skriver BMJ i en översiktsartikel den 9 april 2011 att det behövs nya kunskaper och nya 
attityder hos både patienter och vårdgivare för att patientmedverkan ska optimeras. 
(SBU, 2013) 
 
Vid ett seminarium i Salzburg – The Salzburg statement on Shared Decision Making 
förtydligades dessa idéer och uttrycket ”Nothing about me, without me” speglar den 
betydelse man vill ge åt att patientens medverkan i vård och behandling. Patientens eget 
deltagande kan sägas öka den demokratiska kraften i ett samhälle men det är också känt 
att kvaliteten på vården blir bättre med större patientmedverkan. Det möjliggör en bättre 
anpassning av den enskildes förutsättningar och medför en individualisering av 
terapiinsatser. Personcentrerad vård definieras som en inriktning där ”vårdgivaren 
försöker att kliva in i patientens värld och se sjukdomen genom patientens ögon” 
Begreppet omfattar också en inriktning mot att ge ökad information och att involvera 
patienten i beslutsfattande vad gäller behandling (ibid). 
 

Boendesituationen 
Över hela världen pågår en utflyttning från institutioner som syftar till att förbättra 
livssituationen för personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder. I 
Europa har olika reformer inom området psykisk hälsa utgått från samma övergripande 
principer, som innebär att psykiatriska vårdinstitutioner stängs och att vård- och 
serviceprogram istället utvecklas ute i kommunerna (Becker & Vázquez-Barquero, 
2001). Antalet vårdplatser inom slutenvården har alltså minskat drastiskt. Det finns en 
stor variation mellan de alternativ till slutenvård som utvecklats, från mindre men 
fortfarande institutionslika miljöer till kommunala vård- och stödformer där man kan ge 
så mycket stöd att personer med svår psykisk sjukdom kan bo i egen lägenhet eller hus.  
 
Psykiatrireformen, som i Sverige trädde i kraft 1995, förtydligade bland annat 
kommunernas ansvar för personer med svår psykisk sjukdom. Kommunerna ska erbjuda 
personer med psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder ökade och förbättrade 
sociala insatser. Landstingspsykiatrin ska bidra med att tillhandahålla öppen- och 
slutenvård. Trots att olika typer av vård- och stödinsatser utvecklats i kommunerna, kan 
det vara svårt att hitta tillräckligt bra stödformer för personer med psykiska 
funktionshinder. Det kan också vara svårt att skapa bra samverkansformer mellan 
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kommunerna och landstingspsykiatrin, speciellt för de personer som behöver mest vård 
och stöd insatser (Socialstyrelsen, 2012). 
 
Beskrivningar av vilka psykiatriska diagnoser som omfattas har framför allt handlat om 
psykossjukdomar, men även autismspektrumstörningar, personlighetsstörningar och 
någon av dessa diagnoser i kombination med samtidigt missbruk. Alla beskrivningar 
utgår dock inte från diagnoser utan andra beteckningar, som svår psykisk sjukdom, 
komplexa och sammansatta behov eller olika problembeteenden, förekommer.  
 
De flesta kommuner och landsting känner i regel till några personer som behöver 
extraordinära insatser. Kommunerna kan ha svårt att tillgodose behoven av insatser, 
framför allt vad gäller boende och boendestöd, och det uppstår ibland oklarheter 
beträffande ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting. Det är också känt att 
personer kan ha boende med hög omhändertagandenivå och samtidigt ha en hög 
konsumtion av psykiatrisk slutenvård. (Gustavsson mfl. , 2009) 
 
Senare studier (Mineur m.fl. 2009 och Socialstyrelsen 2011) visar att sämre 
levnadsvillkor och begränsade valmöjligheter präglar livssituationen för många 
personer med ett funktionshinder. Dessa aspekter blir inte minst tydliga då boende och 
fritidsaktiviteter för personer med utvecklingsstörning ofta präglas av administrativa 
relationer (mellan personal och boende) i vilka makt och diciplineringsmekanismer 
kommer till uttryck för normaliseringsideologin (Folkestad, 2003; Kjellman 2003; 
Mallander 1999). Sjöström (2008) diskuterar personalens centrala roll som bärare av en 
ideologi och därmed också uttolkare av det hemlika i omsorgsarbetet. En sådan roll 
innebär både yrkesmässiga utmaningar som risker för subjektiv godtycklighet.  
 
Olin (2003) följer i sin forskning en grupp unga med utvecklingsstörning som flyttar 
hemifrån. Lokaliteterna beskrivs som egna lägenheter med tillgång till 
gemensamhetsutrymmen. För många unga med utvecklingsstörning följer också 
föreställningen om möjlighet till självbestämmande och ökad självständighet. Det egna 
boendet kan bli en slags frizon med chans till förändring och frigörelse. I sin studie 
visar Olin att så är inte fallet. När ungdomarna gav uttryck för att de ville vara i 
gemensamhetsutrymmet, hänvisade personal till att dessa arenor endast var till för 
organiserade gemensamma aktiviteter. Över lag tycktes personalen upprätthålla en 
individualiserad serviceideologi där stöd och hjälp endast gavs när ungdomarna själva 
bad om det. Olins avhandling visar på komplexiteten mellan kollektiva föreställningar 
och individuella hänsynstaganden. Det som för ungdomarna skulle bli en ”frizon” med 
möjlighet till förändring blev istället en ”uppfostringsarena” med stöd i den rådande 
omsorgsideologin.  
 
Ringby Jansson (2002) har även de studerat den skillnad som ibland uppstår, det som de 
berörda föredrar och det som samhället ordnar för dem. De undersöker t ex vad som 
kännetecknar de (privata, kollektiva och offentliga) platser och de möten i vilka 
personer med utvecklingsstörning agerar och interagerar. Studien visar att betoningen 
på det privata på senare tid ökat samt att de kollektiva arenorna minskat i omfattning. 
De tar även upp vikten av så kallade svaga sociala band (weak ties). Trots att de 
kollektiva samspelsarenorna minskat har flera av deltagarna i studien ett rikt kontaktnät 
som i och för sig inte kan beskrivas som nära och personligt, men dock mycket 
betydelsefullt. De svaga band som personerna har till cafépersonal, busschaufförer och 
snabbköpskassörskor visar sig ha stor betydelse för deras sociala liv och då även för 
deras möjlighet att delta i samhället på egna villkor. Grannskap och offentliga 
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närmiljöer kan ibland vara de enda arenor som ligger utanför omsorgspersonalens 
direkta kontroll. 
 
Ofta brukar man lyfta fram tre huvudsakliga boendeformer som det skall ordnas 
erforderligt personellt stöd och service till: enskild bostad, servicebostad eller 
gruppbostad. Det är svårt att ge några entydiga definitioner, eller enhetligt innehåll, till 
de olika begreppen för boendeformer. Det som emellertid tycks skilja dem åt är graden 
av personalnärvaro samt graden av gemensamhet beträffande t ex lokaler, aktiviteter 
och hushåll (Grunewald & Leczinsky 2005). Det kan beskrivas som att vi går från en 
mer kollektivistisk syn till en mer individualistisk syn på ”gruppen” personer med ett 
funktionshinder. Det senare synsättet betonar i långt högre grad individuell valfrihet, 
självständighet, den enskildes behov och rättigheter etc. 

Ett av de spår som dröjer kvar från tiden för omvandlingen från institutionsboende till 
eget boende är den rädsla som finns för att gruppbostäder ska likna en institution. 
Detsamma återfinns även i kommentarer kring huruvida fritidsaktiviteter som bedrivs 
tillsammans med andra personer med funktionsnedsättning riskerar att bli alltför 
institutionsliknande (Socialstyrelsen, 2011). Under senare tid har boende med särskild 
service, inklusive gruppbostäder, även kommit att förläggas till vanliga lägenheter där 
gemensamhetsutrymmen kan finnas i samma trappuppgång eller inte alls. Gränserna 
mellan traditionellt gruppboende och serviceboende alternativt boendestöd har därmed 
blivit alltmer flytande. Trapphusboendet har medfört en ökad individualisering men 
också motiverat att antalet boenden knutna till samma boendeenhet kan vara högre. 
Ringsby Jansson (2002) finner att de boende som hör till samma enhet kan vara upp mot 
8 till 10 stycken. Socialstyrelsens sammanställning (2011) visar också att de tidigare 
mindre enheterna, med tre till fem boende, har vuxit till större enheter. Forskarna 
konstaterar vidare att en trend i moderna gruppboenden är att personalen håller en viss 
distans till de boende. Det finns brister i både möjligheter till val av boende för personer 
med funktionsnedsättning och i möjligheter till förändring av boende (Socialstyrelsen, 
2011).  
 
Kritiken mot de specialbyggda villorna som småinstitutioner kan vara en anledning till 
att många nytillkomna boendeenheter nu förläggs till hyreshus. Den privata boendeytan 
blir större och lokalerna för gemensam samvaro blir en lägenhet med verksamhet av 
drop-in karaktär. I vissa fall har man till och med slopat gemensamhetslokalerna med 
hänvisning till att det normala boendet är att leva sitt liv i den egna lägenheten. Tanken 
om småskalighet och ”den lilla gruppens” princip har också försvunnit från dessa 
boenden. Då gruppen är splittrad finns inte samma skäl att begränsa antalet boende 
inom samma enhet. Ringsby Jansson (2002) menar att även idealet med en stark 
begränsning av antalet omsorgstagare inom samma område har fått ge vika. I ett 
studerat område blev det tydligt att det finns en gräns när integrering övergår från att 
bidra till mångfald till att bli en belastning. Istället för att integrera i normalmiljö 
blandas olika grupper av människor med stora omsorgsbehov. Även i Norge har samma 
tendens uppmärksammats (Ringsby & Jansson, 2002). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Motivation kan definieras som: 

”De biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, i riktning mot och 
upprätthåller beteende i olika grader av intensitet för att uppnå ett mål” (Kaufmann och 
Kaufmann 2009:93). 

Motivation är alltså drivkraften för hur människor handlar. Det är inte ett drag eller en 
egenskap som patienten har eller inte har, utan det uppstår i kontakten mellan patient 
och behandlare. Behandlarens interventioner kan både öka och minska patientens 
önskan om förändring. För att få till en förändring bör därför förändringen vara 
självinitierad, den bör ge tydliga fördelar och bli en del av personens vanor (Nadioo och 
Wills 2009). Den finns en mängd teorier för förändring och motivation, till exempel: 
Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985), Self-Efficacy Theory (Bandura, 1977), 
Stegmodellen för beteendeförändring (Proschaska & DiClemente 1983) samt Self-
Determination Theory (SDT) Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan, 1985).  

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt Self-detemination theory, det vill säga; 
självbestämmandeteorin. Begreppet självbestämmande innebär upplevelsen av att få 
valmöjligheter till att initiera och reglera sina handlingar (Deci, Connell & Ryan, 1989). 

Self-Determination Theory – Självbestämmandeteorin 
Självbestämmande teorin är en metateori om motivation och personlighet som först blev 
utvecklat av motivationsforskarna Edward L. Deci och Richard M. Ryan på 1980-talet. 
Senare har den vidareutvecklats både av dem själva och av andra forskare (Deci & Ryan 
2016). 
 
Ryan och Deci (2005) menar att graden av självbestämmande avgör hur mycket 
motivation vi känner inför något. Självbestämmande är beroende av kompetens, 
självständighet samt en känsla av tillhörighet till andra och den inre och yttre 
motivationen ökar när dessa behov tillfredställs, vilket kan kopplas till min studie. 
Dessa är viktiga för att människor skall utveckla optimal motivation, personlig växt, 
integration och välmående. Behoven antas vara medfödda och universella (Ryan & Deci 
2009). Vidare antar man också att människan söker personlig växt och integrering 
genom hela livet, så utgångspunkten är att människan är aktiv och målfokuserad av 
naturen ((Deli & Ryan 2000). Detta kan däremot vara annorlunda för personer med 
olika grader av neuropsykiatriska funktionshinder. 
 
Deli & Ryan (2000) delar upp fenomenet motivation i två typer: inre och yttre. När en 
individ agerar utifrån inre motivation agerar hon helt utan baktankar och endast för sin 
egen njutnings skull. Individen gör någonting för att denne har ett inre intresse för det 
eller tycker att det är kul (Sansone & Harackiwicz, 2000). Genom att uppmärksamma 
och prata om vad individen är intresserad av kan det finnas möjligheter att locka fram 
ytterligare lust och intresse. Den inre motivationen är stabilare än den yttre 
motivationen då den kommer inifrån och fungerar som en slags motor som ”går av egen 
maskin” (Kaufmann, 2005). Den yttre motivationen är mer kontrollerande än den inre 
och uppstår genom yttre belöningar som exempelvis lön, mat och materiella saker, men 
även olika typer av hot, deadlines och obekväma konsekvenser (Ryan och Deci, 2000). 
Yttre motivation är svagare än inre motivation då yttre påverkan tenderar att minska 
människors känsla av självbestämmande. Detta gör att de kan känna sig tvingade till 
själva utförandet och förlorar motivation inför det (Kowalaki & Westen, 2005). Denna 
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sorts motivation kan ha en destruktiv effekt på individens kreativitet då studier visar att 
kreativiteten sänks ju mer kontrollerade vi är (Kaufmann, 2005). 
 
Ryan och Deci delar in yttre motivation i fyra olika typer: extern reglering, introjektion, 
identifikation och integration.  
 
Vid extern reglering agerar individen för att få belöning, genom påtryckningar, tvång 
eller för att undvika bestraffningar (Ryan och Deci, 2000). Utförandet ses som mycket 
kontrollerande och alienerande av individen, denne ser därför handlingen som något 
separerad från sig själv. Denna typ har minst kontakt med självständighet och 
självbestämmande och närmast total saknad av motivation.  
 
När det handlar om introjektion utför individen ett arbete med känslan av att vara 
tvungen till det, för att slippa känna skuld eller ångest eller också för att få en ego-boost 
och känna stolthet. Här handlar det om att bevara individens självförtroende för att 
kunna utföra något. Här har yttre påtryckningar börjat internaliseras i individen, även 
om denne inte riktigt börjat acceptera handlingarna. 
 
Identifikation innebär att individen identifierat utförandet av något personligt viktigt 
och accepterat utförandet som en del av sig själv. Denna form av motivation börjar 
närma sig självbestämmande, då den innebär ett ständigt värderande av mål och 
påtryckningar, samt att individen accepterar det som viktigt för sin person. Individen 
omvandlar yttre påtryckningar till egna själv godkännande mål. När individen kan 
identifiera sig med en handling eller det värde som den med för, ger detta en högre 
upplevd grad av självbestämmande (Ryan och Deci, 2004). 
 
Integration är den mest självständiga av de yttre motivationerna. Här har 
identifikationen med handlingen blivit total, individen har införlivat den helt med sig 
själv och sina värderingar. Yttre krav har blivit individens egna mål, värderingar och 
behov. Individen har lärt känna sig själv och lätt för att införliva nya uppgifter med egna 
behov och värderingar. 
 
Skillnaden mellan integration och inre motivation är att individen i integrationsfasen 
agerar för att uppnå ett personligt viktigt resultat, snarare än för dennes inneboende 
intresse och glädje (Deci & Ryan, 2004). 
 
Motivation är alltså inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man 
gjort och det bemötande man får. Frågan som hela tiden ligger i botten är om man har 
skäl att hysa hopp om framtiden. För den som har ansvar för motivationsarbete gäller 
det att ha en förståelse för vad dålig självkänsla och rader av misslyckanden kan 
innebära. Det gäller också att förstå vad som fodras av själva mötet, för att motivation 
skall skapas och vidmakthållas. 
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Självbestämmande teorin är som tidigare nämnt en metateori, den består av 6 delteorier. 
De beskriver tillsammans olika fenomen inom motivation. Delteorierna är logiskt 
sammanhängande och integrerade i varandra samtidigt som de är självständiga teorier 
(Deci & Ryan 2002). Se översikt över teorin här nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Översiktsmodell Self-Determination Theory 
 
 

Cognitive Evaluation Theory (CET) ser på vilka effekter den sociala kontexten har och 
om samspelet med andra människor antingen styrker eller sviker individens inre 
motivation.  
Organismic Integratrion Theory (OIT) beskriver hur och varför yttre motivation kan 
internaliseras i olika sociala sammanhang.  
Causality Orientations Theory (COT) fokuserar på att beskriva hur människor har en 
tendens till att ta ställning till och agera i olika miljöer och ändra sitt beteende på olika 
sätt.  
Basic Psykological Needs Theory (BPNT) går på djupet i de tre grundläggande 
psykologiska behoven: självständighet, kompetens och tillhörighet. Den hävdar att 
psykisk hälsa och välmående beror på om dessa behov är tillfredställda.  
Goal Contents Theory (GCT) tittar på skillnaden mellan inre och yttre mål och deras 
påverkan på motivation, hälsa och välmående.  
Relationships Motivation Theory (RMT) fokuserar på vikten av att tillhöra andra 
människor både i nära relationer och i grupper. 
 
I studien har jag valt att fokusera på dessa delteorier: Basic Psykological Needs Theory 
(BPNT) Cognitive Evaluation Theory (CET) och Relationships Motivation Theory 
(RMT). BPNT för att den hävdar att psykisk hälsa och välmående beror på att de tre 
grundläggande behoven är tillfredsställda. CET för att den belyser effekter av den 
sociala kontexten och RMT för att den fokuserar på vikten av tillhörighet till andra 
människor. 
 

Basic Psykological Needs Theory (BPNT) 
SDT bygger på att människan har tre grundläggande psykologiska behov; autonomi, 
kompetens och tillhörighet. Dessa behövs för att människan skall utveckla optimal 
motivation, personlig växt, integration och välmående (Deci & Ryan 2002). Man antar 
att behoven är medfödda och universella och att människan söker personlig växt och 
integrering genom hela livet (Deci & Ryan 2000). Detta gäller oavsett om personen 
erkänner behovet eller inte. Tillfredställelse av behovet leder oftast till psykiskt 
välmående (Hagger 2007). 
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Autonomi handlar om individens behov av att uppleva självbestämmande, upplevd 
initiering och reglering av eget beteende (Ryan & Deli 2002). Behovet av autonomi 
visar individens önskan om att själv vara med och påverka sitt beteende utifrån egna 
intressen och värden. Autonomi skall inte förväxlas med oberoende. I SDT kan man 
följa värden och beteenden som andra har föreslagit eller uppmanat till förutsatt att det 
sammanfaller med ens egna värden och handlingar (Ryan & Deci 2002).  
 
Kompetens handlar om hur individen uppfattar sin egen kompetens till att utföra en 
handling, lösa en uppgift eller möta omgivningens krav (Vallerand & Losier 1999). Det 
betyder att människan har en medfödd önskan om att lära sig, växa och utvecklas. Det 
handlar också om att personen upplever sig kompetent nog att klara av de uppgifter som 
uppstår (Deci & Ryan 1985). Har man detta i åtanke söker ofta personen tillfredställelse 
i detta behov och känner sig bekväm i interaktion med den sociala miljön (ibid).  

Tillhörighet till andra människor, en grupp och till samhället är det sista grundläggande 
behovet. Det handlar om att känna kontakt till andra människor, få en upplevelse av 
respekt och erkännande, få omsorg av andra och inte minst visa omsorg till andra. Det 
handlar om känslan av att vara tillsammans med andra människor i trygga miljöer (Ryan 
& Deci 2002). Vi utvecklas i samspel med andra och de flesta människor känner att en 
aktivitet är mer värdefull om den utförs i närvaro med andra människor och inte minst 
att de är med och deltar i aktiviteten. Sociala relationer och tillhörighet främjar 
motivation (ibid).   

Cognitive Evaluation Theory (CET) 
Sociala sammanhang påverkar människans inre motivation på olika sätt (Deci &Ryan 
2002). Denna teori menar att alla händelser som antingen förstärker eller förminskar 
behovet av kompetens och autonomi har effekt på den inre motivationen. Inre 
motivation kan försvagas av yttre händelser som belöningar, hot, ledighet, krav, 
utvärderingar och påtvingade mål (Deli & Ryan 2000). Motsatsen är att få acceptans för 
känslor, att göra egna val och ta eget initiativ. Detta är autonomistöttande och kan då 
förstärka den inre motivationen (ibid). 
 
I CET är den inre motivationen väsentlig. Flera studier visar vad som sker med en 
person som är inre motiverad för en aktivitet när han blir belönad för att göra samma 
aktivitet. Flera av studierna visar att den inre motivationen blir försvagad då personen 
styrs av yttre påverkan för att utföra aktiviteten. Handlingen går från att vara 
självbestämd till kontrollerad (Deci & Ryan 1985). När en handling är lustfylld, 
intressant och ger en upplevelse av tillfredställelse i sig själv kan yttre faktorer styrka 
den inre motivationen. Personen förklarar då handlingarna utifrån en inre uppfattad 
orsak, följt av viljestyrka och självständiga val (Reeve et al. 2008). 
 
Motivation delas in i tre olika kategorier med varierad grad av upplevd autonomi, från 
låg (amotivation) till hög motivation (inre motivation). Amotivation är den minst 
autonoma kategorin. Då saknas motivation helt eller det finns en känsla av saknad 
kompetens för att utföra aktiviteten. Personen ser inget värde i att utföra aktiviteten och 
har heller inga förväntningar på att aktiviteten skall ge önskat utfall. En amotiverad 
person är passiv, eller så utför den en handling helt utan engagemang (Ryan & Deci 
2000). 
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Yttre motivation delas in i fyra olika typer, och dessa varierar i grad av 
självbestämmande. Beteendet kan vara yttre eller inre reglerat, det beror på om 
personen känner sig ansvarig för sina egna handlingar eller om någon annan styr 
handlingen. De fyra olika typerna är kontrollerad motivation, måttligt kontrollerad 
motivation, måttligt autonom motivation och autonom motivation (Deci & Ryan 1991).  
Vid inre motivation utför personen aktiviteten helt och hållet för sin egen 
tillfredställelse och inte för det yttre resultatet. Inre motiverade människor engagerar sig 
och ser aktivitetens egenvärde och väljer aktiviteter utifrån intresse, är självreglerande 
och är motiverade utan en yttre belöning (Standage & Ryan 2012).  
 
När händelser uppfattas som negativa för personens upplevelse av autonomi och 
kompetens minskar detta den inre motivationen, men händelser som stöttar känslan av 
autonomi och kompetens ökar känslan av inre motivation. Teorin menar att känslan av 
kompetens inte upprätthåller eller ökar den inre motivationen om den inte sker i 
samverkan med autonomin (Deci & Ryan 2000). Känslan av tillhörighet har också 
påverkan på den inre motivationen. Att bli sedd och få lov att vara med, att vara 
inkluderad är viktiga faktorer (Ryan & Deci 2007). 
 

Relationships Motivation Theory (RMT) 
Något av det viktigaste som människor världen över värdesätter är att känna tillhörighet 
och att ha meningsfulla relationer med andra (e.g. La Gardia & Patrick, 2008; Reis, 
2011). Men det är inte alla sociala interaktioner som ger en äkta känsla av tillhörighet. I 
vissa sociala situationer känner sig människor omhändertagna, och upplever en känsla 
av tillhörighet, men i andra situationer kan de känna sig isolerade och missförstådda, 
utnyttjade eller på andra sätt frustrerade i sin önskan att få kontakt och tillhörighet till 
andra. Det är viktigt att skilja på social interaktion, anknytningar och relationer som ger 
en äkta känsla av tillhörighet till skillnad från dem som omintetgör den upplevelsen 
(Deci & Ryan 2014). SDT menar att alla mänskliga varelser har ett grundläggande 
psykologiskt behov av att känna personlig acceptans av andra, att känna att andra bryr 
sig om dem och även att få bry sig om andra (Deci & Ryan, 2000; Lavigne, Vallerand & 
förutsåg Crevier-Braud, 2011). 

För att uppleva personliga och välmående relationer måste individen uppleva mer än 
bara trygghet inom sin familj. De behöver även autonomt stöd och autonom 
tillfredställelse i övriga relationer. För att få god kvalité i relationen behöver även 
kompetensen tillfredställas. Ju nöjdare individen är med relationen ju bättre kan de 
hantera konflikter som uppstår (Deci & Ryan 2014). 

Olika studier visar att deltagarna som upplever tillfredsställelse av de tre basala 
behoven, uppvisar ett större välmående. Till exempel, i en studie på studenter. Reis, 
Sheldon, Gable, Roscoe och Ryan (2000) använde en strategi att mäta olika nivåer av 
välmående för att stärka SDT:s hypotes att både emellan personer och inom personer 
fanns olika nivåer att analysera. Tillfredställelse av de tre basala behoven förutsåg 
fristående variationer i människors psykologiska välmående. 

Vidare visar forskning att när vårdare är mer känslosamma och mottagliga uppstår en 
tryggare alians (Bretherton, 1987). Det innebär att när individer utvecklas, och deras 
erfarenhet av andra ökar liknar den, den alians de upplevt primärt (Shaver & 
Mikulincer, 2011). 
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Forskningen bekräftar också att både att ge och att ta emot autonomt stöd i en relation 
gör att den upplevs som högkvalitativ. I motsats till en låg kvalitativ relation där ena 
partnern behandlar den andra som ett objekt mer än som en person. Det krockar med de 
tre basala behoven och lämnar personen med negativa känslor. En central poäng i RMT 
är därför att det ger mycket mer positiv effekt på individer med högkvalitativa relationer 
än endast varm och påtagligt stöd (Deci & Ryan, 2014).  
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Syfte och problemformulering 
Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse för hur unga vuxna med 
neuropsykiatriska funktionshinder, i boenden med särskilt stöd, beskriver och uppfattar 
den hjälp och det stöd som ges i deras vardag i relation till kommunikation, motivation, 
tillhörighet och självbestämmande.   

• Hur beskriver de unga vuxna den hjälp och stöd de får av personal i sin vardag?  
• Hur uppfattar de unga vuxna kommunikationen med den personal och det stöd 

som ges? 
• Vilket inflytande har de unga vuxna själva över den hjälp och det stöd som ges?  
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Metod 
Metodologiska utgångspunkter 
Intresset för studien är att förstå hur unga vuxna med ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder uppfattar och beskriver den hjälp och det stöd de får, i syfte att få 
förståelse för det de upplever. Där av valet att använda en kvalitativ studie utifrån den 
hermeneutiska forskningstraditionen.  

Hermeneutisk forskningstradition 
Studien har en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken menar att det inte finns någon 
objektiv verklighet, utan att verkligheten består av innebörder som måste tolkas för att 
förstås. När människan upplever någonting försöker hon förstå det med hjälp av 
tolkning som grundar sig på tidigare upplevelser, hennes förförståelse (Ödman, 2004). 
En förutsättning för att vi ska förstå vår värld är vårt användande av språket. Ordet i sig 
har alltid en bakomliggande betydelse som vi tillskriver dem, därför menar 
hermeneutiken att språket är med och skapar vår värld. Under intervjuerna har strävan 
varit att vara öppen och lyssna efter vad som uttrycks med orden, inte bara de exakta 
ord som sägs. För att eftersträva att meningen bakom orden kommer fram så mycket 
som möjligt har jag ibland behövt be respondenterna utveckla det de berättat för att få 
en bättre förståelse. Genom hela studien har jag försökt ha i åtanke hur någonting 
förmedlas, lyssna efter det osagda, för att kunna tolka och förstå respondentens mening 
(Ödman, 2007). 

Intervjuerna började med en öppen frågeställning enligt hermeneutikens tanke om 
öppna frågandes princip för att sedan precisera syftet utifrån den kunskap som 
framkommit.  Genom detta arbetssätt har studien styrt mig mot ny kunskap och en 
djupare förståelse för fenomenet (Ödman, 2007). 

Förståelse och tolkning är två begrepp i hermeneutiken som alltid är ömsesidigt 
sammankopplade med varandra och används i den så kallade hermeneutiska spiralen. 
Tolkning används när något upplevs som oklart, och vi tolkar vår omvärld för att få en 
förståelse för den. Det är genom spiralen vi tolkar vår omvärld, vilket innebär ett 
pendlande mellan förflutet och framtid samt mellan olika analys och abstraktionsnivåer. 
Ett pendlande mellan förförståelse och förståelse samt mellan delar och helhet. Genom 
att se till delarna kan vi förstå helheten och vise versa. Tolkningen blir på detta sätt en 
process som leder fram till ny förståelse. Spiralen visar att processen inte är statisk utan 
att vår förståelse och helhetsbild hela tiden förnyas (Ödman, 2007).  

Kvalitativ undersökning 
I en kvalitativ intervju försöker forskaren förstå världen utifrån intervjupersonens 
synvinkel och utveckla mening ur dennes erfarenheter. Målet med forskningsintervjuer 
är att producera kunskap och är inte ett samtal mellan två jämlika parter, eftersom 
intervjuaren kontrollerar situationen (Kvale och Brinkmann, 2009). Detta fanns i åtanke 
när intervjuguide och missiv utformades, målet var att formulera frågor och text på ett 
sätt som förmedlar intresset för respondenternas tankar och åsikter. Genom att analysera 
texten från intervjuerna framträdde en bild av hur de uppfattar den hjälp och det stöd de 
får i vardagen (Bryman, 2011).  Den kvalitativa forskningen är ofta ostrukturerad, dels 
för att få kunskap om vad intervjupersonerna menar, dels för att komma fram till 
begrepp grundande på den erfarenhetsbaserade informationen. Då fokus låg på 
intervjupersonens uppfattning var det betydelsefullt att låta intervjun flyta relativt fritt 
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eftersom det ökar chanserna att det respondenterna anser är viktigt kommer fram 
(Bryman, 2011). 

Kvalitetskriterier 
Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) refereras i Bryman (2011) tar upp 
nödvändigheten av att specificera termer och metoder för att etablera och bedöma 
kvaliteten i kvalitativ forskning. De nämner två kriterier, nämligen tillförlitlighet och 
äkthet. Kriterierna används eftersom de är anpassade efter möjligheten att det finns en 
eller flera beskrivningar av verkligheten (a.a). Tillförlitligheten delas in trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Studien uppfyller 
samtliga kriterier, utom överförbarhet. Detta då studien är liten och därmed inte gör det 
möjligt att dra generella slutsatser utifrån resultatet. 

Om det kan finnas många beskrivningar av en social verklighet, är det när allt kommer 
omkring trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör 
hur pass acceptabel den är i andra människors ögon. Trovärdigheten (credibility) i detta 
resultat säkerställs av att studien är utförd i enlighet med de regler som finns och av att 
respondenterna fått ta del av slutresultatet för att ha möjlighet att bekräfta att forskarens 
uppfattning överensstämmer med deras beskrivningar. 

Då studien innefattar ett intensivt studium av en liten grupp med vissa gemensamma 
egenskaper är det svårt att överföra studien till en annan miljö.  

Alla faser av forskningsprocessen redogörs, med problemformulering, val av 
respondenter, transkriberingar, beslut kring analysen och så vidare för att visa 
pålitligheten (dependability). Processen skall kunna granskas av kollegor och 
handledare. 

Studien är genomförd i god tro, och personliga värderingar eller teoretisk inriktning ska 
inte medvetet påverka utförandet och slutsatserna från undersökningen. Det finns en 
möjlighet att styrka och konfirmera resultatet (comfirmability) (Bryman, 2011). 

Respondenterna kommer att få ta del av det färdiga resultatet om de så önskar, vilket 
ökar studiens trovärdighet. Studiens metod redovisas tydligt och undersökningens 
genomförande har granskats av en erfaren handledare, vilket ger studien pålitlighet. 
Angripssättet har ej varit kritiskt utan enbart utifrån den hermeneutiska 
forskningstraditionen, vilket underlättar objektiviteten. Analysmetoden innebar att med 
hjälp av meningskoncentrering analysera intervjuerna, vilket till största delen ger 
studien objektivitet. 

Äkthet delas in i en rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 
katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. I denna studie uppfylls två av dessa. En 
rättvis bild då respondenternas tankar och åsikter förs fram och en ontologisk 
autenticitet uppfylls också då studien ger respondenterna en ökad förståelse av deras 
sociala situation och miljö. (Bryman, 2011). 

Studien har uppfyllt två av fem äkthetskriterier, rättvis bild och ontologisk autencitet. I 
en liten studie som denna kan det vara svårt att bevisa de andra kriterierna och det tar 
dessutom lång tid innan de uppfylls (Bryman, 2011). Studien ger dock en rättvis bild av 
respondenternas tankar och beskrivningar, varför den uppfyller ett av äkthetskriterierna. 
Det är däremot svårare att hävda att studien uppfyller kravet på ontologisk autencitet, 
eftersom det är svårt att påstå att studien kommer att bidra till respondenternas ökade 
förståelse av sin situation. Det kan däremot antas att respondenterna kommer att 
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reflektera mer över den hjälp och det stöd de får i dag, samt hur de kan påverka sin 
situation mer.  

Planering och genomförande 
En kvalitativ studie börjar med formulerandet av generella frågeställningar. Sedan görs 
ett urval som representerar de personer som kommer att intervjuas. De data som 
framkommit genom intervjuerna samlas och tolkas och härigenom skapas de begrepp 
som i sin tur främjar specificeringen av frågeställningarna. Till sist sammanställs och 
rapporteras undersökningens resultat (Bryman, 2011). 

Sökstrategi  
Med hjälp av specifika sökord som täcker syftet och frågeställningarna har sökningar 
gjorts i databaser med efterföljande genomläsning av abstrakt. Sökningarna har gjorts 
dels på Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings hemsidor, på DiVA 
portalen (digitala vetenskapliga arkivet) samt i databasen EBSCO med sökord som 
täcker studiens syfte: neuropsykiatri, diagnos, treatment. Endast artiklar som är ”peer-
reviewed” har används för att säkerställa reliabilitet och validitet. Även artiklarnas och 
annan litteraturs litteraturförteckningar har lett till ytterligare sökord och referenser 
(Bryman, 2011). 

Urval 
Kvalitativa forskare använder ofta målstyrda urval (purposive samplings). Då väljs en 
enhet ut som direkt kan svara på de forskningsfrågor som har formulerats (Bryman, 
2011). Jag har efter att ha frågat enhetscheferna för särskilda boenden inom LSS i ett 
specifikt område om lov, frågat de som bor i dessa boenden direkt om de är intresserade 
av att vara med i denna studie. Jag har förklarat syftet och att det är ett examensarbete i 
mina studier. Jag har även lämnat ett skriftligt brev med samma information.  

En enhetschef kom med många frågor och ville veta om det var etiskt riktigt etc. Hon sa 
tillslut att det var individen själv som fick bestämma hur de ville göra. Jag fick ihop 6 
stycken respondenter som jag intervjuade. Dessa intervjuer utgör materialet till mitt 
resultat.   

Närhelst så är möjligt ska en pilotstudie genomföras för att säkerställa att 
intervjufrågorna fungerar som planerat samt att undersökningen i sin helhet blir bra 
(Bryman, 2011). Planen var att göra en pilotintervju, men då det var svårt att hitta 
individer som ville vara med i studien, några stycken förstod inte heller vad det gick ut 
på trots upprepade försök att förklara, användes alla intervjuer till resultatet. 

Instrument och insamling  
Frågorna i intervjuerna var förutbestämda utifrån vissa teman, se bilaga, och öppna för 
att respondenterna skulle kunna välja hur de ville besvara frågorna. Följdfrågor, 
omformuleringar och förtydliganden användes vid behov så att respondenterna tydligare 
kunde utveckla sina svar i relation till studiens syfte (Bryman, 2011). Eftersom jag ville 
fånga deras upplevelse av att få hjälp var det viktigt att låta intervjun löpa ganska fritt så 
att deras egna åsikter trädde fram. Respondenten hade i och med denna flexibilitet viss 
möjlighet att styra intervjun. Det innebar även möjlighet att följa upp intressanta ämnen 
och frågor som dök upp under intervjun (Bryman, 2011). Intervjufrågorna kunde 
anpassas och justeras under intervjun och det fanns utrymme att avvika från 
intervjuguiden om respondenten tog upp något som var intressant att utveckla. Eftersom 
undersökningen inletts med relativt tydligt fokus var det viktigt att intervjuguiden 
innehöll vissa specifika frågeställningar. Intervjuerna spelades in (utom en) för att viktig 
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fakta inte skulle gå förlorad, samtidigt som inspelningarna minskade risken för 
feltolkningar (a.a.). Datainsamlingen bestod av sex stycken intervjuer. Intervjun skulle 
till största delen vara ostrukturerad för att få kunskap om det som respondenterna ansåg 
vara viktigt att påpeka. I och med det avvek intervjun något från intervjuguiden. I 
intervjuprocessen lades vikten vid hur intervjupersonerna uppfattade frågorna. Guiden 
bestod av olika teman inom ämnet stöd och hjälp och frågorna hade utformats så att de 
gav respondenterna möjlighet att ge detaljerade svar och frihet att utforma dem på sitt 
eget sätt. Det ledde ibland till att deras svar följdes upp med följdfrågor eller att svaren 
kunde kopplas till en tidigare fråga (a.a.). 

Analys 
Kodning utgör vanligtvis startpunkt för en kvalitativ analys (Bryman, 2011). Kvale & 
Brinkman (2009) kallar det för meningskoncentrering. Det transkriberade materialet 
från intervjuerna har lästs igenom rad för rad om och om igen för att lära känna texten, 
få ett samlat grepp över materialet och för att få nya perspektiv. Kommentarer har 
skrivits i marginalen för att skapa meningsenheter som granskats kritiskt. Så 
småningom har ett mönster trätt fram i dessa, som blir teman som matchar studiens 
frågeställningar. Först har helheten fångats, för att sedan gås igenom i detalj, och 
tillslutknyts analysen ihop till en helhet igen. Vid analys med hjälp av 
meningskoncentrering är fokus på textens mening och respondenternas yttrande samlas 
ihop i kortare formuleringar (Kvale & Brinkman, 2009). Man måste fortfarande tolka 
resultatet genom att fokusera på frågor som bland annat rör vilken betydelse det kodade 
materialet har för de som varit inblandade, beskriva kopplingen mellan koder och 
reflektera över den generella betydelse som resultatet har för de ursprungliga 
frågeställningarna och för den vetenskapliga litteratur som styrt datainsamlingen 
(Bryman, 2011). 

Etiska överväganden 
Forskning är viktig och nödvändigför individen och samhällets utveckling. Den ska 
inriktas på väsentliga frågor och hålla hög kvalitet. Detta forskningskrav innebär att 
tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Samhällets 
medborgare har samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina 
livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Varken forskningskravet eller individskyddskravet är 
absoluta utan måste vägas mot varandra. Nyttan av kunskap måste vägas mot negativa 
konsekvenser för berörda respondenter (Vetenskapsrådet, 2002). 

De berörda parterna i denna studie fick både skriftlig och muntlig information om 
studiens syfte och innehåll (bilaga 1). Att deltagandet är frivilligt och de när som helst 
kan avbryta samt att intervjuerna spelas in enligt informationskravet och 
samtyckeskravet. En respondent valde att neka till att intervjun spelades in, vilket 
respekterades.  

Enligt konfidentialitetskravet kommer respondenterna att vara anonyma i resultatet och 
alla uppgifter kommer att förstöras när studien är klar. Insamlade uppgifter om enskilda 
personer får endast användas i forskningssyfte enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2002). 
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Resultat 
 
I studien har genomfört intervjuer med sex stycken respondenter som har 
neuropsykiatriska funktionshinder, en kvinna, resten män. De är mellan 20 och 40 år 
gamla. För att skydda deras identitet nämns de inte vid namn. Inte heller kön eller ålder 
nämns i texten. De olika respondenterna har tilldelats en siffra mellan 1 och 6 och 
refereras genomgående med respektive siffra. De bor på två liknande varandra bostäder 
med särskild service för vuxna i en stad i Sverige.  
 
Med servicebostad avses en fullvärdig bostad med god tillgänglighet där omfattande 
vård och service kan ges dygnet runt. Det ena serviceboendet ligger samlat i flera 
lägenheter i kringliggande hus med en gemensam lägenhet för service och gemenskap.  
När man kommer in i trapphuset och uppför första trappan är hela det planet olika 
lägenheter för tre av dessa individer. Lägenheterna har ett rum och kök. Det finns tre 
lägenheter till, ett är en jourlägenhet för personal, ett är den gemensamma 
baslägenheten och det sista är ett mindre kontor. Går man sedan en trappa upp ligger det 
några lägenheter till som hör ihop med serviceboendet och även två lägenheter ligger i 
huset bredvid. Vilken lägenhet individerna fått är efter önskemål och först till kvarn. 
Det är ganska nybyggt och fräscht och ligger i ett lugnt område. 
 
Det ser helt olika ut i lägenheterna. I en av dem finns flera minnessaker från resor som 
gjorts och mer personliga saker. Det finns en undulat i bur som sällskap och som är väl 
omhändertagen. Det ligger ganska mycket kläder och annat framme, och en hel del disk 
står på diskbänken. Denna person vill inte ta emot så mycket hjälp utan vill ha det på 
sitt eget vis. Däremot kommer hens föräldrarna och städar med jämna mellanrum. En 
annan av dem har alltid städat och rent och moderna möbler. Här finns en tv som fyller 
en av väggarna och ett köksbord med fyra stolar. En bokhylla med böcker, pärmar och 
fotografier, och det hela ger ett ordnat intryck. Här står dammsugaren framme, och man 
får intryck av att den används ofta.  Den tredje av dem har bara en säng som inte är 
bäddad och några stolar. Där ligger det pizzakartonger, matrester och dammråttor lite 
överallt. Där finns det inga gardiner eller mattor.  
 
Det andra serviceboendet är förlagt i ett vanligt bostadshus, en enplans villa med flera 
enrumslägenheter. Även där finns en gemensam lägenhet man det är personal som 
bestämmer när individerna får vara där, och allt planeras noga för att skapa en struktur 
som fungerar. Även här ser det olika ut i lägenheterna. I en av lägenheterna går det 
nästan inte att komma in. Det är saker överallt, upphängt i taket och på väggarna och 
golvet är också fullt av allt möjligt. Denna respondent berättar att det bästa som finns är 
att leta saker. Människor slänger allt möjligt och det går att hitta massor i sopcontainrar 
till exempel. Vägg i vägg ligger en annan lägenhet som ser ut som ett flickigt tonårsrum. 
Men där är det upplockat, iordninglagt och välstädat. Även här har respondenterna en 
stor frihet och skapar sina hem som de själva vill ha det.  
 
De som bor här har stor frihet att själva bestämma hur de vill bo och hur deras 
lägenheter skall se ut. De släpper inte alltid in personal till sig, utan vill klara sig själva 
och leva som andra ungdomar gör. Personal erbjuder hjälp och stöd, men det är upp till 
individerna själva att bestämma vad de vill göra och när. Flera av dem har fasta 
veckoschema för att få en struktur i vardagen. Det händer att de dricker alkohol och har 
fester. Ibland klagar grannar på att det är för högljutt och att de spelar musik för sent på 
kvällen. 
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Resultatet presenteras i två delar. Först presenteras innehållet i intervjuerna uppdelat i 
olika teman med följande rubriker: Kommunikation och kontakt med andra människor, 
att fråga om hjälp kan vara en svår fråga, att ha små och stora problem, att själv kunna 
påverka och att påverkas av andra. Dessa följs sedan av en sammanfattning. 
 

Kommunikation och kontakt med andra personer 
Några respondenter uttrycker själva att det är svårt att förstå mina frågor, att de har 
problem med hur man samtalar med andra. En av dem ger mycket korta svar, oftast ett 
kort ja, eller kanske, blandat, lite och liknande. När jag frågar direkt om det är konstiga 
frågor får jag ett tydligt ja. En annan svarar att det är enklare att svara om man är 
tvingad till det och ytterligare en berättar att det är svårt i sociala sammanhang, att det är 
omöjligt att läsa av det sociala spelet mellan människor. En respondent berättar att 
många gånger när han vill säga något stämmer det inte in i sammanhanget, utan får ofta 
höra att ”vi ska bara prata färdigt först”, och att ”du kan inte bara avbryta oss sådär”. 

”Ähmm, det är ju svårt” (2) 
 
”Jag har ju haft svårt att läsa av det sociala, att prata. Om det var ett 
gäng som satt vid ett bord och så, mmm, så kanske jag kom dit och 
avbröt dem, eller så pratade de om någonting, om något spel, och så kom 
jag där: ”Hur var det förra veckan? Då kommer jag där … och plötsligt 
säger något annat.” (3) 
 

Flera av dem verkar stolta att kunna få hjälpa till att svara på frågor, men vet inte riktigt 
vad de ska svara ändå. Några svar upplevs som om de ger de svar de tror förväntas av 
dem, inte det de egentligen tänker. Andra ger oväntade svar som jag inte förutsett och 
svarar ärligt utifrån sin verklighet. 

 

Att fråga om hjälp kan vara en svår fråga. 
Några av respondenterna anser att de inte har några stora problem med att be om hjälp 
om de får något psykiskt problem. De berättar att de har fått bra stöd från habiliteringen 
där det förklarats vad deras diagnos innebär. Habiliteringen tillhör specialistsjukvården 
och ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga 
funktionsnedsättningar. Om dessa respondenter undrar något frågar de någon ur 
personalen eller någon i sin familj, till exempel sina föräldrar eller sina syskon uppger 
de. En respondent söker svar på internet när det rör både psykiska och fysiska problem, 
till exempel om hen får ett utslag så söker hen efter vad det kan vara och bero på. Flera 
av svaren är konkreta och tar upp kroppsliga åkommor.  

Jag frågar om jag behöver veta något. Jag ber dem att hjälpa mig (2). 

Om det är så att jag måste fråga någon nattetid så är det troligtvis 
personal, för de jobbar ju då. Om det är dagtid, jag har ju en syster, som 
jag kan tala mycket med, ja (1). 

Jag skulle prata med mina föräldrar först. Det gör jag. Innan jag kanske 
pratar med en läkare eller så. Det mesta går att få hjälp med, eller att 
man får rätt behandling, och rätt stöd och så. Man bör inte googla för 
mycket bara, då blir man bara orolig kanske… då tror man att man har 
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det. Lite eksem om man söker upp det, man kan ha hudcancer och ditten 
och datten. Massa grejer, det är bara exempel. Ja det kan ju vara bra att 
snacka med någon, men det är ju, men det är ju ingen idé att stressa upp 
sig för det. Det är bara ibland man kollar upp det lite mer. Om saker 
man undrar och så. Det är väl på senare år som jag kollat upp lite mer. 
Som det är roligt att veta (3). 

Några respondenter däremot uttrycker ångest och övergivenhetskänslor. De är försiktiga 
med att dela med sig av sina tankar, de känner sig utanför, annorlunda och vet inte 
riktigt hur de skall bete sig. En av dem tycker sig få hjälp, men inte med rätt saker, inte 
med det som egentligen behövs. Bekymmer och tankar överskuggar det mesta i 
vardagen. Det är där denna respondent vill ha mer hjälp och stöd, till exempel att ta 
kontakt med olika myndigheter. En av dem föreslår själv att en väg att gå kan vara att 
be om psykoterapi. Att få någon utomstående, professionell att prata med. En annan 
tycker det kan vara svårt att förklara vad problemet är och är rädd för vad 
konsekvenserna skall bli. 

Mina problem har jag fått lösa själv. Hittills. Som jag ser det. Ja, det är 
klart att de hjälper mig, men, det är inte det, det handlar om. Det är 
sådana allvarliga saker som sådana här, djupare saker. Problem med 
myndigheter. Det har jag uppfattningen om att ingen vill hjälpa mig med. 
För det är det jag har problem med. Förvaltaren och sådant, du vet. Men 
annars är de jättegoa, och jag tycker om alla jättemycket, så det är inte 
det. Jag tycker bara att de kan fokusera på fel saker lite grann. Och det 
är ju deras uppgift att hålla städat och så, va. Men ibland finns det saker 
som är viktigare än det där och det är därför jag inte får städat, jag har 
så pass mycket mer bekymmer liksom… De har en känsla för människor 
här. Men sen finns det saker de inte vill ta i. Som inte är deras uppgift, 
det vet jag (4). 

Jag skulle kunna få hjälp genom frivillig psykoterapi, eller KBT absolut, 
kanske medicin, men jag vet inte vem jag skulle fråga eller be om hjälp 
(5). 

Jag har ingen speciell att fråga. Jag har inte så mycket jag vill fråga 
heller, men ibland dyker det upp. Jag kan vara rädd för konsekvenserna 
och det kan vara svårt att förklara vad problemet är (6). 

 

Att ha små och stora problem 
Alla respondenterna utom en menar att de flesta problem med den psykiska hälsan går 
att lösa, om man hittar rätt hjälp och stöd. De säger också att det är skillnad på stora och 
små problem, men att det för det mesta beror på hur de mår just den dagen, hur bra eller 
dåligt de kan hantera de problem som dyker upp. En respondent tycker att problem, 
både små och stora, orsakar ett inre lidande som är lika jobbigt oavsett orsak. 
Respondenten menar att alla psykiska problem inte går att lösa och upplever att det hela 
tiden uppstår nya problem och att problem bortförklaras med att respondenten är 
misstänksam. Ytterligare en av dem tycker att det kan vara svårt att att veta hur man 
skall bete sig, och reflekterar över hur det hänger ihop med självkänslan. Smälta in i 
samhället och inte bete sig annorlunda höjer självkänslan och motiverar även till att 
anstränga sig ännu mer.    
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Ibland kanske, är det svårt att fråga. Det finns stora, stora problem och 
små med. Min ångest är ett stort problem, men jag mår mycket bättre nu 
än tidigare. Jag behöver mer hjälp utöver mediciner och så (6). 

Ångest som ångest liksom. Sen är det väl olika hur stort påslaget kan 
vara såklart. Men det är olika, ett problem oavsett om det är litet kan ju, 
beroende på hur utsatt man är just då, ge upphov till lika stor ångest 
som ett stort problem. Om man känner sig utsatt vid just det tillfället, så. 
Det kanske mer är en känsla av övergivenhet. Man vill ha gemenskap 
med någon men så får man knappt tag på någon. Kanske det, man måste 
växa som människa själv (1). 

När jag pratar, beter mig, ser till att, att bete mig är väldigt viktigt. Ja, 
och visa vördnad. Vördnad är för mig, det är ingen respekt, med det är, 
vänta det här blir svårt. Det här, alltså en syn om att något alltså på 
något sätt, jag får ord, men jag tappar dem, massa ord tappar jag. Men 
vördnad och respekt hör ihop. Så att jag försvarar mig, men alltså jag 
uttrycker det enkelt och som jag vill efteråt, att man respekterar en 
persons förflutna, eller heter det förflutet? Nej, jag är döpt sådan. Eller 
skapt. Ja, sen kan jag gå in på fler sätt att respektera andra på, 
självkänsla kommer jag in på då. Men det är inte det jag vill egentligen 
ska komma fram, men självkänsla då är det mycket att, äsch jag tror att 
jag inte har kommit så långt än, men självkänsla är nog att kanske vara 
motiverad. Det skulle jag vilja säga. Det är det, de betyder, för 
motivation är en kraft. Den bästa kraften (5). 
 

Att själv kunna påverka. 
En respondent menar att tanken är att man skall ringa efter personal om man vill ha 
hjälp, och det är ju en resurs, men säger också att det är en fråga om självkänsla. Att 
erkänna att man vill och behöver hjälp med olika saker, precis som att det är något fel 
på dem medan övriga anser att deras åsikter respekteras för det mesta. Inte alltid. De 
menar att personalen är olika, att de har olika sätt att förklara och fråga saker, och att de 
fungerar olika ihop med dem.  

Jag har en liten möjlighet att bestämma över den hjälp jag kan få och 
jag hoppas väl att de lyssnar på mig, men de har olika sätt att förklara 
och fråga och det är där bildning kommer in i bilden (5) 

Meningen är att man skall ringa personal om man vill ha hjälp, och det 
är ju en fördel egentligen då, det är det. Men det är en fråga om 
självkänsla också. När andra frågar hur bor du? Och de får reda på att 
man bor på ett boende, då kan de undra om det är något fel, vissa tänker 
ju så (1). 

Jag kan anpassa efter hur jag känner. Jag kanske inte orkar städa så 
mycket och då säger jag: Idag gör jag detta eller idag kan jag göra 
detta. Ibland respekterar de det. (3). 

En annan respondent tycker att det blir onödigt mycket missförstånd, men att det är 
svårt att förklara alla gånger hur man menar. Att personal de möter kanske inte förstår 
och en tycker att de inte får bestämma någonting. Det är inget problem, men det blir så 
mycket tjat och dålig stämning, då de bara vill ha lugn och ro. 
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Ja det är i så fall de här inne då som bestämmer över huvudet på mig, 
men det är inga problem. Jag blir bara trött av det. Jag vill ha det lugnt 
och jag hoppas att de lyssnar på mig i alla fall. Jag är inte med och 
bestämmer någonting utan jag hänger bara med. Ja, de här inne ska 
bestämma när jag ska städa och greja ju. Nej, det blir väl, jag vet inte… 
hur det blir om de inte skulle säga till mig. Ibland kanske det är skönt att 
de finns och ibland säger jag till när jag vill ha hjälp. Personalen 
bestämmer kring städ, ja, och bädda rent också och tvätt, ja. De vill ju 
bestämma det här med jobb också, de vill de ju. Ja, jag var tvungen att 
låsa in mig själv, häromdagen. Jag lade grejor för dörren så att de inte 
skulle komma in, va. Fast jag mår inte alls bra då, det gör jag ju inte, 
och jag tycker inte alls om jobbet. Nej, jag gillar inte det stället, nej, jag 
gör inte det”(6). 

 
Flera av respondenterna tar upp praktiska saker i boendet tillsammans med personal 
som exempel på vad de kan vara med och bestämma över. Såsom när de ska städa, 
tvätta, handla och laga mat eller om de skall ta en promenad tillsammans. Själva 
bestämde de när de skulle träffa någon vän. En av dem kände att han bestämde själv när 
han körde bil och en annan när han gick till kören för att sjunga. Två av dem berättar att 
de själva bestämmer vilken medicin de skall ta och vilken de inte ska ta. 
 
En av respondenterna menar att de inte kan bestämma exakt var de ska bo, att det inte 
finns så många alternativ, och en berättar att de inte alls får bestämma om de vill städa, 
tvätta och bädda rent, eller om de skall ha en sysselsättning att gå till om dagarna. En av 
dem säger att de inte har insyn i sin ekonomi. Till slut säger en av dem att de inte får 
vara med och bestämma i riksdagen… eller när kören lade ner, det gick inte heller att 
bestämma över. 

De kanske oftast bestämmer att nu gör vi det … och så gör vi det. Ja, de 
frågar om det är ok att göra detta nu? Och så. Det ska ju kännas bra för 
mig. Ja, jag säger även till ibland när de städar, att jag skall iväg snart. 
Det är bättre att jag säger till då, att nu får det räcka. Nu är det bra, 
annars … när de kommer in och städar. Istället för att jag om en 
halvtimme blir upprörd och sur istället. Ja det är inte att jag vill slänga 
ut dem, utan att jag skall iväg snart. Men det tog ett tag innan jag kunde 
säga ifrån (3). 

 
Städning bestämmer jag över, alltså, jag är ganska perfektionistisk. Ja, 
eller så ser det åt helskotta ut. Ja, på senare halvan har det blivit mer 
successivt, har det blivit mer att det går ner, och sen att det ser illa ut. 
Det går inte så fort, men när det behövs städa så kan jag vänta rätt 
länge innan det görs. Ja, däremellan kan det bli lite stökigt, t ex när jag 
gjorde kaffe i morse, jag har inte rensat perkolatorn än. Så det tog en 
kvart innan jag bestämde mig för att göra kaffe. Ja, igår slapp jag ju, 
men då måste jag göra om det idag. Och så få man gräva ur kaffet, det 
har torkat. Ja, då kan man knacka det (5). 
 

Några av respondenterna tar upp att själv kunna påverka sitt självförtroende och sitt liv 
genom att säga ifrån, genom att ha en åsikt eller att be om en förklaring när de inte 
riktigt förstår. De tar också upp hur viktigt de tycker att det är att bli lyssnade på, att 
andra tar sig tid att förstå dem och vad de vill ha sagt.  



27 
 

 
Jag säger vad jag tycker, jag säger inte om det är rätt eller fel det någon 
säger, jag säger bara vad jag tycker. Eller hur jag känner. Om de tycker 
det känns bra så är det väl fint (3). 

Ha mål i form av studier, eller idrott är ganska bra tycker jag själv. Ja, 
det fysiska är en sak. Sen om man samtidigt lyckas att studera, det skulle 
bli en bra kombination. Ja, eller läsa egen litteratur. Jag säger inte 
vilket jag skulle göra. Jag kanske gör det en gång, eller mer att läsa verk 
jag är intresserad av. Ja, mycket historiskt eller filosofiskt. Målet är att 
kasta ut datorn från fönstret. Därför att jag har datormissbruksproblem 
som hindrar att jag läser (5). 
Jag hoppas att det finns någon som lyssnar på mig. Sen beror det på, att 
personen på olika vis kan förklara eller fråga. Det är där bildning 
kommer in i bilden eller vad man tror på. Mycket beror också på hur jag 
sätter mig in i frågan eller får det beläst. Det är nog… äsch… du måste 
låta någon fatta riktigt, med min tidigare problematik vill jag inte svara 
på vad som helst (5). 

 

Att påverkas av andra 
Andra respondenterna beskriver hur kompisar och personal påverkar dem mer nu än vad 
deras föräldrar gör. Med personal handlar det om överenskommelser för att få vardagen 
att fungera med tvätt och städ och övriga förpliktelser. Att klara av vardagen och att 
sköta om sin lägenhet. Kompisar är viktigt och även att försöka passa in, att göra som 
andra ungdomar gör och att försöka klara sig själv så mycket som möjligt.  

Mina föräldrar bestämmer inte mycket nu längre. Andra har ett stort 
inflytande på mig och personalen också. Det har de faktiskt. Tro det 
eller ej. Ja, men de säger samma saker hela tiden, så det är svårt att, ja, 
men det är ju det lite det här med tvättider, och… sen att jag går med 
och så, det här med överenskommelser, och så, och si och så, då är det 
ju något som bara bestäms, att så här är det. Ja, säger alla, att vi 
kommit överens och så säger de hur det skall vara… men det här gäller 
ju myndigheter i stort, inte bara här. Här är de ju snälla, de vill bara 
göra sitt jobb. De skall ju inte rota i något som de inte kan, heller 
kanske? Och kolla upp folk, det får ju en advokat göra i så fall. Men det 
får jag ingen säger mamma (3). 
 
Det var länge sedan mina föräldrar bestämde över mig. Jag träffar dem 
Ibland, men helst träffar jag mina kompisar (6).  

 
Två respondenter vänder sig fortfarande i första hand till sina föräldrar när det gäller 
olika problem eller frågeställningar som dyker upp, även om de tycker sig ha växt upp 
någorlunda och helst vill klara sig själva. De vill vara självständiga men de vet att när 
de frågar föräldrarna får de ärliga svar men kanske inte alltid den hjälp de önskar. En av 
dem tycker att föräldrarna lägger sig i för mycket, och försöker bestämma över dennes 
liv, trots ett eget boende nu och en vuxen ålder.  
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Jag skulle prata med mina föräldrar först. Det gör jag. Ja, de pratar jag 
med först. Ja, jag pratar med dem först innan jag kanske pratar med en 
läkare eller så. De förstår vad jag menar. Jag har fått en diagnos. Hm, 
autism, autismliknande tillstånd. Jag vet vad det innebär. Vad man har 
för brister och sådant. Vet jag. Jag har mognat. Blivit äldre och så (3). 

 
Mina föräldrar bestämmer allting, fastän de säger att de inte gör det, de 
säger att de inte har något med det att göra, och så har de det ändå. 
Jajamensan. Ja, jag vet precis vad de säger, jag lyssnar på vartenda ord. 
Jag tycker absolut tvärtom. ja, i stort set, eller det är tvärtom så, att de 
tycker allt jag gör är fel (4). 

 

Sammanfattning av resultat 
Nedan sammanfattas studiens resultat utifrån den genomförda tematiseringen. 

I resultatet framgår att respondenterna uppger att det är svårt att förstå de frågor som 
ställs vid intervjutillfället, de ger svar som är mycket konkreta. De berättar, så här 
fungerar det för mig i min vardag. En respondent ger korta svar, oftast ett kort ja, och 
som efterföljs av - kanske, blandat, lite och liknande. Respondenterna är också 
uppriktiga med att de har ställt upp på intervjun för att det är jag som intervjuar. De 
tycker att de känner mig då jag har kontakt med dem som sjuksköterska. De berättar att 
de känner sig utvalda som får vara med i en studie och får hjälpa till med ett skolarbete, 
men att de inte vet hur de skall svara. En respondent berättar om svårigheter i sociala 
sammanhang, att det är omöjligt att läsa av det sociala spelet mellan människor och att 
det kan vara svårt att tolka situation och sammanhang. De kan till exempelvis innebära 
att man blir avvisad och uppmanad att vänta med sina kommentarer tills andra pratat 
färdigt.  

Några av respondenterna menar att det hjälpt dem mycket att de tidigare haft kontakt 
med habiliteringen och att då fått hjälp att förstå sin diagnos och hur de själva fungerar. 
De har också fått verktyg som kan vara till hjälp för att hantera svårigheter som dyker 
upp. Andra respondenter tycker att det är svårt att få den hjälp med sin psykiska ohälsa 
som de egentligen behöver. De känner sig otrygga, får ångest och har svårt att sätta ihop 
helheten, hur allting fungerar runt omkring dem. De måste anpassa sig till samhället och 
till exempel ringa på vissa telefontider till en del instanser. Respondenterna berättar om 
problem med att passa tider, de glömmer av det som överenskommits för att något annat 
dyker upp istället och till slut ger de upp. I många frågor ber de sina föräldrar om hjälp 
då de är vana att fråga dem. De försöker också söka på internet efter svar. Ibland frågar 
de den personal som finns tillgänglig på boendet. En av dem tycker att det finns saker 
personal inte vill hjälpa till med, som de säger inte är deras uppgift, och då vet 
respondenten inte vart den skall vända sig.  

En respondent berättar att det är meningen att de skall ringa personal om de behöver 
hjälp eller om de inte mår bra, men att det ibland handlar om självkänslan också. Att 
erkänna att man behöver hjälp kan kännas som att erkänna att det är något fel på en 
själv, det kan därmed bli ett hinder från att fråga om hjälp. Respondenterna tror att det 
förväntas av dem att klara av saker och ting själva nu när de flyttat till en lägenhet. 
Även om det finns stöd från personal dygnet runt så ser de boendet som ett framsteg, en 
utveckling från deras tidigare boende. Några respondenter har flyttat från 
föräldrahemmet, en annan klarade inte av att sköta en egen lägenhet och är glad över att 
det finns personal som kan hjälpa till.  En respondent har tidigare bott på ett 
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behandlingshem. Flera av respondenterna berättar om förväntningar och glädjen över att 
klara sig själva, att inte behöva så mycket hjälp och påpassning. Men även att de ibland 
inte kan förutse konsekvenserna om de struntar i uppgifter som är svåra eller tråkiga.  

Respondenter uppger att de flesta psykiska problem eller bekymmer går att lösa, medan 
några respondenter tycker att det är det svårt är att hitta rätt person som kan hjälpa till 
med ett särskilt problem. Det kan bero på hur de mår och hur de själva kan hanterar 
problem som uppstår. En respondent menar att det inte är någon skillnad på stora och 
små problem, det är alltid lika jobbigt när det väl uppstår bekymmer och en av dem 
tycker att problem bortförklaras med att de inte förstår, och återkommer då i andra 
former som nya problem. Problemen kan relateras till en känsla av utanförskap och att 
vara annorlunda, samt hänga ihop med bristande självkänsla. Ångest är ett exempel på 
ett känslomässigt problem som tas upp. Respondenterna nämner också hur viktigt de 
tycker det är att känna sig respekterad för den man är.  

Två av dem tycker att deras åsikter respekteras för det mesta. Inte alltid. De menar att 
personalen är olika, att de har olika sätt att förklara och fråga saker, och att de fungerar 
bra med några men sämre med andra. På boendet handlar vardagen mycket om 
städning, tvätt, handla och laga mat eller att ta en promenad. Ekonomin kan vara ett 
känsligt ämne. Flera respondenter har en god man eller förvaltare som hjälper dem med 
ekonomin. En respondent berättar att hen bestämmer när hen skall prata eller delta i 
samtal och hur hen skall bete sig. Det är viktigt att få vägledning och träning i ett 
beteende som fungerar i samhället samt att motivation och självkänsla hör ihop. Några 
respondenter framhåller att det är av betydelse att någon tror på ens förmåga och 
uppmärksammar att man finns. Det är något som påverkar självkänslan och livet känns 
lättare om man sätter upp ett mål att uppnå. Respondenterna betonar att kompisar är 
viktiga för dem, kanske mer än något annat. Några respondenter menar att personalen är 
viktiga som förebilder, i denna kontakt kan de få goda råd och göra överenskommelser 
om olika saker som skall genomföras.  Medans andra respondenter uppger att de så gott 
som alltid i första hand vänder sig till sina föräldrar, innan de fattar något beslut eller 
vänder sig till någon professionell hjälpare. En respondent menar att föräldrarna alltid 
lägger sig i, även om de vill bestämma själva. Därmed kan resultatet bli det motsatta, 
om man inte gör som föräldrarna rekommenderat även om man själv uppfattar att det är  

Teoretisk problematisering 
Självbestämmandeteorin bygger på att människan har tre grundläggande psykologiska 
behov; autonomi, kompetens och tillhörighet. Dessa är viktiga för att människor skall 
utveckla optimal motivation, personlig utveckling, integration och välmående. Behoven 
antas vara medfödda och universella (Ryan & Deci 2009). Vidare antar man också att 
människan söker personlig utveckling och integrering genom hela livet, utgångspunkten 
är att människan är aktiv och målfokuserad av naturen. När grundläggande behov inte 
blir tillfredställda, försvinner den inre motivationen, internaliseringen och de positiva 
erfarenheterna. Detta gäller oavsett om personen erkänner eller är medveten om 
behoven (Deli & Ryan 2000). 

Autonomi handlar om individens behov av att uppleva självbestämmande, uppleva 
integrering och att själv reglera sitt beteende. Behovet av autonomi visar på individens 
önskan om att själv vara med och påverka sitt beteende utifrån egna intressen och 
värden. Handlingarna skall vara frivilliga. Att få acceptans för känslor, att göra egna val 
och ta eget initiativ stärker den inre motivationen (Ryan & Deci 2002). 
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Resultatet visar att respondenterna emellanåt upplever känslor av ensamhet, 
övergivenhet och att de blir missförstådda. De känner sig utanför och annorlunda och 
tycker själva att de har en bristande självkänsla. Respondenterna tycker det kan vara 
svårt att förklara vad de behöver, eller vad de egentligen vill. De är rädda att om de ber 
om hjälp med något, att det kan medföra negativa konsekvenser, och att ett problem 
ibland skapar ett nytt problem. En respondent berättar att hen bestämmer sig för när hen 
skall prata eller delta i samtal och hur hen skall bete sig, men att det är viktigt att få 
vägledning och träning i ett beteende som fungerar i samhället. Och att motivation och 
självkänsla hör ihop. Finns det någon som tror på ens förmåga och uppmärksammar att 
man finns då höjs självkänslan.  

Kompetens handlar om hur individen uppfattar sin kompetens till att utföra en handling, 
lösa en uppgift eller möta omgivningens krav (Valland & Loiser 1999). Det innebär att 
människan har en medfödd önskan om att lära sig saker, växa och utvecklas. Det 
handlar om att personen upplever sig vara kompetent nog att bemästra de uppgifter som 
dyker upp. Individen vill oftast söka tillfredställelse i detta behov, med målet att känna 
sig bekväm i interaktion med den sociala miljön (Deci & Ryan 1985). Kompetens inte 
är en färdighet utan en känsla av självtillit och möjlighet att påverka. Upplevelsen av att 
besitta kompetens fås genom autonomi. Vi människor lär oss bäst, använder nya 
strategier och ny kompetens när vi upplever oss engagerade och har en egen vilja till att 
genomföra en handling (Markland, Ryan et.al.2005). 
 
En respondent berättar att det är meningen att de skall ringa personal om de behöver 
hjälp, men att det ibland handlar om självkänsla också. Att erkänna att man behöver 
hjälp är precis som att erkänna att det är något fel på en. Det kan bli ett hinder från att 
fråga. Att i denna situation själv göra valet att be om hjälp eller inte, är ett stort beslut, 
kanske speciellt om förväntningen utifrån faktiskt är att det är något individen borde 
klara själv.  

Tillhörighet till andra människor, till en grupp och till gemenskap handlar om att känna 
sig knuten till andra, få en upplevelse av respekt och erkännande, få omsorg från andra 
och inte minst få visa omsorg för andra. Det handlar om den psykologiska känslan av att 
vara tillsammans med andra människor i trygga miljöer (Ryan & Deci 2002). Vi 
utvecklar oss i samspel med andra, och de flesta människor känner att en aktivitet är 
mer värdefull om den är tillsammans med andra viktiga personer och inte minst av att 
de är med på aktiviteten. Sociala relationer och tillhörighet är främjande för 
motivationen (Markland, Ryan et.al. 2005). 
 
En av respondenterna menar att föräldrarna alltid lägger sig i, även om de vill bestämma 
själva, därmed kan effekten bli det motsatta. Har föräldrarna sagt en sak gör de tvärtom 
även om det skulle vara något bra. Två av respondenterna vänder sig däremot alltid till 
sina föräldrar först, innan de fattar något beslut eller vänder sig till någon professionell 
hjälpare. Kompisar är viktiga, kanske mer än något annat. Det medför att flera av 
respondenterna är lättpåverkade att göra saker de egentligen inte vill, eller som inte är 
bra för dem. 
 
Självbestämmandeteorin menar att alla mänskliga varelser har ett grundläggande 
psykologiskt behov av att känna personlig acceptans av andra, att känna att andra bryr 
sig om dem och även att få bry sig om andra (Deci & Ryan, 2000; Lavigne, Vallerand & 
Crevier-Braud, 2011).  
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Respondenterna upplever att de behandlas med respekt för det mesta. Men de berättar 
också att personal är olika, att de har olika sätt att förklara och fråga saker och att de 
fungerar olika ihop med dem. Personal blir större förebilder än föräldrarna för några av 
dem. De tycker att de visar mer respekt och att de kan göra överenskommelser med 
dem. De bestämmer inte bara rakt av.  

Inre och yttre motivation 
Inre motivation definieras att göra aktivitet för att känna en inre tillfredställelse hellre än 
att uppnå en speciell konsekvens. En person med en inre motivation utför en aktivitet av 
glädje, eller tar sig an en utmaning av egen fri vilja hellre än att en yttre pådrivare ställer 
olika krav eller ger belöningar (Ryan & Deli, 2000). Kunskap om sig själv och hur vi 
fungerar hjälper ofta till att känna en acceptans av det som sker. När en respondent 
agerar utifrån inre motivation agerar hen utan några större baktankar och mer för sin 
egen njutnings skull. Respondenten gör någonting för att denne har ett intresse för det 
eller tycker att det är kul (Sansone & Harackiwicz, 2000). När respondenten ser att en 
fråga leder till ett resultat som gör att det går att hitta lösningar och att det leder till att 
förenklas ger det en känsla av tillfredställelse och den inre motivationen är stabilare än 
den yttre motivationen då den kommer inifrån och fungerar som en slags inre motor 
som ”går av egen maskin” (Kauffmann, 2005). Några av respondenterna menar att 
tidigare vård och behandlingskontakter hjälpt dem att förstå sin diagnos och hur de 
själva fungerar. De har också fått verktyg som kan vara till hjälp för att hantera 
svårigheter i vardagen.  

Den yttre motivationen är mer kontrollerande än den inre och uppstår genom yttre 
belöningar som exempelvis lön, mat och materiella saker, men även olika typer av hot, 
deadlines och obekväma konsekvenser (Ryan och Deci, 2000). Yttre motivation är 
svagare än inre motivation då yttre påverkan tenderar att minska människors känsla av 
självbestämmande. Detta gör att de kan känna sig tvingade till själva utförandet och 
förlorar motivation inför det (Kowalaki & Westen, 2005). Denna sorts motivation kan 
ha en destruktiv effekt på individens kreativitet då studier visar att kreativiteten sänks ju 
mer kontrollerade vi är (Kaufmann, 2005). 
 
En respondent berättar att det är meningen att de skall ringa personal om de behöver 
hjälp, men att det ibland handlar om självkänsla också. Att erkänna att man behöver 
hjälp är precis som att erkänna att det är något fel på en. Så det kan bli ett hinder från att 
fråga. Att i denna situation själv göra valet att be om hjälp eller inte är ett stort beslut, 
kanske speciellt om förväntningen utifrån faktiskt är att det är något individen borde 
klara själv. Graden av självbestämmande avgör hur mycket motivation vi känner inför 
något. Självbestämmande är beroende av kompetens, självständighet samt en känsla av 
tillhörighet till andra och den inre och yttre motivationen ökar när dessa behov 
tillfredställs (Ryan och Deci, 2000). 
 
En annan respondent tycker att det blir onödigt mycket missförstånd, men att det är 
svårt att förklara alla gånger hur man menar. Att personal de möter kanske inte förstår 
och en tycker att de inte får bestämma någonting. Det är inget problem, men det blir så 
mycket tjat och dålig stämning, då de bara vill ha lugn och ro. Ytterligare en respondent 
tycker att det inte är någon skillnad på stora och små problem, de är alltid lika jobbigt 
när det väl uppstår och en av dem tycker att problem bortförklaras med att de inte 
förstår. 
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Vid introjektion gör individen något för att slippa känna skuld eller ångest eller för att 
känna sig stolt. Resultatet visar att de tycker att det som är det svåra är att hitta rätt 
person som kan hjälpa. Mycket beror också på hur de mår, hur de hanterar problem som 
uppstår. Motivation är alltså inte en egenskap hos individen utan en följd av de 
erfarenheter man gjort och det bemötande man får. Frågan som hela tiden ligger i botten 
är om man har skäl att hysa hopp om framtiden? Resultatet visar hur viktig rollen som 
de professionella hjälpare individen möter är. Att ha god kompetens och att hela tiden 
reflektera över vad som händer i mötet mellan den professionella och individen och att 
vad vi tror om människor avgör i hög grad hur vi kommer att tolka deras ord, 
ansiktsuttryck, gester, sätt att samtala, handlingar samt hur de använder sina kroppar. 

Vid identifikation identifierar individen händelsen som något viktigt och som en del av 
sig själv.  Ekonomin är ett känsligt ämne. Flera av dem har en god man eller förvaltare 
som hjälper dem med ekonomin, men här kan respondenterna vara rädda för att hjälpen 
kan medföra konsekvenser som kan bli negativa upplevelser för dem. De vill känna sig 
mer delaktiga. Integration är den mest självständiga av de yttre motivationerna. Här har 
identifikationen blivit total, och individen har införlivat handlingen med sig själv och 
sina värderingar. Yttre krav har blivit individens egna mål, värderingar och behov. 
Några respondenter framhåller att det är av betydelse att någon tror på ens förmåga och 
uppmärksammar att man finns. 

Den yttre motivationen är mer kontrollerande än den inre och uppstår genom yttre 
belöningar som exempelvis lön, mat och materiella saker, men även olika typer av hot, 
deadlines och obekväma konsekvenser (Ryan och Deci, 2000). Yttre motivation är 
svagare än inre motivation då yttre påverkan tenderar att minska människors känsla av 
självbestämmande. Detta gör att de kan känna sig tvingade till själva utförandet och 
förlorar motivation inför det (Kowalaki & Westen, 2005). Denna sorts motivation kan 
ha en destruktiv effekt på individens kreativitet då studier visar att kreativiteten sänks ju 
mer kontrollerade vi är (Kaufmann, 2005). Respondenterna tycker att det är av stor vikt 
att deras åsikter respekteras och att de får tid att försöka förklara sig. De menar att 
personal har olika kompetens, en del stöttar dem att komma igång medans vissa bara 
vill bestämma över dem. 
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Diskussion 
Nedan följer metoddiskussionen, i vilken de brister och metodologiska problem som 
påträffats under studien har diskuterats. I den påföljande resultatdiskussionen ställs 
studiens resultat emot teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Slutligen 
diskuteras de slutsatser som kan dras efter genomförd studie under slutsatser och 
implikationer. 

Metoddiskussion 
Metodologiska utgångspunkter 
Syftet med studien var att genom intervjuer ta del av hur unga vuxna med 
neuropsykiatriskt funktionshinder som bor på boende med särskilt stöd uppfattar den 
hjälp och det stöd de får av professionella hjälpare. Utifrån en hermeneutisk ansats har 
intervjuer gjorts med sex stycken individer i olika åldrar och med skiftande erfarenheter 
av att bo i särskilt boende med tillgång till stöd av personal. Den hermeneutiska 
forskningstraditionen var lämplig att utgå ifrån då intresset för studien är individens 
upplevelse, tankar och erfarenheter av att få hjälp och stöd. Utifrån detta syfte gjordes 
en kvalitativ undersökning med strukturerade frågor. En kvalitativ undersökning lämpar 
sig bra för att få reda på hur respondenterna själva beskriver sina erfarenheter och 
tankar eftersom det genererar ett detaljrikt material att arbeta med. Genom 
meningskoncentrering drogs respondenternas uttalanden samman till kortare 
formuleringar för att därefter kategoriseras i teman. Detta blev då tydligt var deras 
uttalande hörde hemma i förhållande till studiens frågeställningar. Dessa teman blev 
sedan underrubriker i resultatet.  

Planering och genomförande 
Sex stycken strukturerade intervjuer genomfördes i en stad i Sverige. Samtliga 
respondenter tillhörde gruppen unga vuxna med neuropsykiatriskt funktionshinder som 
bodde i en bostad med särskilt stöd, vilket var en förutsättning för att delta. Intervjuerna 
resulterade i tillräckligt med data för att kunna svara på frågeställningarna. De intervjuer 
jag genomförde fick ibland mycket korta svar, och syftet var oklart för respondenterna 
trots i förväg utdelat missiv och muntlig information. Svaren fick därför utvecklas och 
förtydligas med hjälp av följdfrågor. Det blev tydligt att personalens roller var oklar för 
många av dem, och många frågor handlade om vart man skulle vända sig, och varför 
inte all hjälp och stöd fanns på ett ställe, av samma personal? 

Etiska aspekter 
Ambitionen var att uppfylla Vetenskapsrådets huvudkrav, vilka formulerats utifrån 
individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). Respondenterna har blivit informerade om 
informerat samtycke, både i det missiv de fick innan intervjuerna genomfördes, samt 
muntligt i direkt anslutning till intervjun. Samtliga uppgav att de var införstådda med 
upplägget. Respondenterna informerades om studiens syfte och de har fått information 
om att intervjuerna skulle spelas in. En av dem ville inte att jag skulle spela in intervjun, 
och då gjorde jag inte det, utan skrev anteckningar istället. Intervjupersonerna har 
noggrant avidentifierats och de har fått information om hur materialet använts samt om 
vad nyttjande och konfidentialitetskraven innebär.  
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Resultatdiskussion 
Inledningsvis diskuteras resultatet för att sedan ställas i relation till några nämnda 
begrepp från de teoretiska utgångspunkterna. 

Att få hjälp och stöd med olika former av psykiska problem 
Resultatet visar att respondenterna upplever att det är en balansgång mellan att känna 
sig hjälpta och inte med olika former av psykiska problem. Några respondenter tycker 
att det är svårt att få den hjälp med sin psykiska ohälsa som de egentligen behöver. De 
vill ha mer hjälp. De känner sig otrygga, får ångest och har svårt att få ihop helheten, 
hur allting fungerar runt omkring dem. Respondenterna berättar själva att de har 
problem med hur man samtalar med andra och att de inte vet hur de ska beskriva olika 
känslor och tankar som uppstår. Det blir onödigt mycket missförstånd tycker en 
respondent. Här berättar några av dem även om ångest, frustrationer och misslyckanden 
när det inte blir som de tänkt, eller om de inte förstår eller vet hur de skall bete sig. I 
resultatet framkommer också känslor av ensamhet, övergivenhet, missförstånd och 
känslan av att vara utanför och annorlunda. Wing (2012) skriver om hur dessa barn 
redan i slutet av 1800-talet upplevde samma utanförskänsla och annorlundahet. Qvarsell 
(1991, 1993) och Söder (2003) tar upp att den historiska utvecklingen ändå har gått från 
att människor med neuropsykiatriska funktionshinder blivit integrerade i samhället 
istället för att var exkluderade. Förvirring uppstår då de får olika budskap från olika 
människor, och de vill ha mer hjälp att ta kontakt med olika myndigheter för att få den 
hjälp de tycker sig behöva. En av dem efterfrågar psykoterapi. Att få någon 
utomstående, professionell att prata med.  

Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning har också förändrats upprepade 
gånger under denna tidsperiod och normaliseringsprincipen har till viss del hjälpt till 
med denna integrering ( Söder, 2003 & Socialstyrelsen 2016). Även verktyget för 
klassificering av psykiatriska diagnoser utvecklas och förändras kontinuerligt 
(American Psychological Assosiation, 2013). Allt för att kunna hitta lämplig 
behandling, stöd och för att hitta förklaringsmodeller till olika beteenden. 
Översiktsstudier visar att det ser likadant ut i hela världen ( Fombonne, 2003; Quirke & 
Hagen 2011). 

De respondenter som fått mycket hjälp med att förstå sin diagnos upplever en större 
trygghet och har fått verktyg att hantera problem med som dyker upp. Men det räcker 
inte alltid, då de ändå inte upplever att de har förmågan att sätta ihop helheten i 
vardagen och i stunden om hur allting fungerar runt omkring dem. De saknar ord eller 
erfarenhet av att beskriva sina känslor eller problem och upplever ändå att de kan få 
hjälp, men att även själva hjälpen ibland blir fel. De vill så gärna vara självständiga och 
fungera som andra ungdomar, vara en i gänget. Att bli beviljat insatser i form av ett 
särskilt boende enligt LSS kräver att den aktuella personen har en funktionsnedsättning 
som är stor, varaktig och innebär betydande svårigheter i den dagliga livsföringen eller 
att personen har en diagnos som till exempel autism, autismliknande tillstånd eller 
utvecklingsstörning och det ställer höga krav på den personal som skall jobba med 
målgruppen (Socialstyrelsen, 2011)  

Eget och omgivningens inflytande i relation till erbjudna insatser 
En respondent berättar att det här med boendepersonal handlar mycket om personkemi. 
Respondenterna upplever att deras åsikter respekteras för det mesta, inte alltid. och de 
väljer vem de vill ta upp olika saker med, De berättar att de fungerar olika med olika 
personal och även att de själva inte alltid vill be om hjälp för att de ser det som en fråga 
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om självkänsla. Att de borde kunna lösa problemen på egen hand. En respondent 
upplever att det är något fel på dem om de måste be personal om hjälp. Delaktighet och 
kommunikation är en förutsättning för ett fungerande liv. Delaktighet i önskad 
omfattning om det som rör den egna personen har positiva effekter på såväl självkänsla 
som motivation. Att få känna tillhörighet och ha kontakt med andra människor, att bli 
bemött med respekt och att få ett erkännande, att andra lyssnar på vad du har att säga är 
viktigt för att kunna utvecklas och uppleva ett välbefinnande (Ryan & Deli, 2005). En 
respondent berättar att det är viktigt att få vägledning och träning i ett beteende som 
fungerar i samhället. Om någon tror på ens förmåga och uppmärksammar att man finns 
då höjs självkänslan. Att uppfatta sin egen kompetens till att utföra en handling, lösa en 
uppgift eller möta omgivningens krav kan vara nog så svårt och speciellt när du har ett 
neuropsykiatriskt funktionshinder. Här finns ett behov av hjälp och stöd på lämplig 
nivå, och kräver också både kommunikation och tillit (Hagger, 2007 och Ryan & Deli, 
2005). Respondenterna upplever att deras åsikter respekteras för det mesta, inte alltid. 
SBU (2013) tar upp att personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras 
anhöriga kan uppleva stigmatisering, social isolering och otillräckliga kunskaper hos 
den personal de möter.  

Resultatet visar också att respondenterna vill ha hjälp att hitta motivation, att de behöver 
hjälp att vara modiga. Personer med neuropsykiatriska funktionshinder har svårigheter 
att samla ihop information till en sammanhängande helhet i olika stor omfattning, och 
analyserar ofta varje detalj för sig. De behöver mycket tid för kommunikation kring vad 
som händer och sker i deras vardag och goda förebilder att träna på och se upp till. Där 
spelar relationen återigen stor betydelse, att våga fråga, att våga göra fel att få testa på 
en professionell hjälpare vad som fungerar i samhället och vad som inte fungerar. De 
behöver hjälp att sätta gränser och att lära sig strategier för att ta sig fram och för att 
klara av att vara självständiga (Ryan & Deli, 2002). De tar själva upp ämnen som att få 
självkänsla och att bli bemött med kunskap om skuld och skam. 

Respondenternas berättelser i relation till teoretiska begrepp 
Autonomi, kompetens och tillhörighet är de tre grundläggande psykologiska behoven 
som självbestämmandeteorin, bygger på för att uppleva tillfredställelse, och det leder då 
till olika grader av psykiskt välmående. Autonomi handlar om att vara med och påverka 
sitt eget beteende utifrån egna intressen och värden. Kompetens står för hur individen 
uppfattar sin egen kompetens till att utföra en handling, lösa en uppgift eller möta 
omgivningens krav. Att få känna tillhörighet och ha kontakt med andra människor, att 
bli bemött med respekt och att få ett erkännande, att andra lyssnar på vad du har att säga 
är viktigt för att kunna utvecklas och uppleva ett välbefinnande (Ryan & Deli, 2002) 

Den individualiserade serviceideologi som enligt Olin (2003) utvecklats där stöd och 
hjälp endast ges när de med neuropsykiatriskt funktionshinder ber om det eller har bokat 
en tid skapar ibland ytterligare otrygghet och övergivenhetskänslor. Respondenterna 
beskriver en rädsla att hjälpen kan medföra konsekvenser som kan bli negativa. På 
boendet handlar vardagen mycket om städning, tvätt, handla, laga mat eller ta en 
promenad och där finns möjlighet att påverka eller vara med och bestämma hur de vill 
ha det. I resultatet framkommer det att respondenterna tycker det är viktigt att få 
vägledning och träning i ett beteende som fungerar i samhället. Det är viktigt att någon 
tror på deras förmåga och uppmärksammar dem, och de vill också ha hjälp med sin 
självkänsla för att kunna känna motivation. Forskningen visar att tidig och adekvat 
diagnostisering ger en ökad medvetenhet om svagheter och begränsningar, men också 
om förmågor och styrkor. Detta skapar förutsättningar för en individualiserad 
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behandling, men det ställer krav på samverkan mellan professioner och 
informationsöverföring mellan personalgrupper (SBU,2013). Där blir ibland sekretessen 
ett hinder till god vård. Respondenterna påverkas fortfarande av sina föräldrar allihop på 
olika sätt, då de ger trygghet och har följt dem genom livet. De är också ärliga mot dem 
men två av respondenterna upplever att personalen visar mer respekt och hellre gör 
överenskommelser med dem än bestämmer över dem som föräldrarna har en tendens att 
göra. Kompisar är också viktigare för dem än något annat.   

Det har på senare år forskats en hel del om relationen mellan professionella hjälpare och 
individen, vilken betydelse relationen har och vad som tycks känneteckna 
förhållningssätt som är hjälpande. Man konstaterar att hjälparen som person har stor 
betydelse för resultatet, liksom individens problem och personlighet. Den professionella 
hjälparens betydelse varierar beroende på erfarenhet och förtrogenhet. Så gott som alla 
metoder i människoinriktade verksamheter förutsätter en terapeutisk allians, det vill 
säga en relation som präglas av värme, trygghet och förståelse. Den terapeutiska 
alliansen skapas genom de möten som sker mellan parterna. Vid professionella möten 
ligger det ett särskilt ansvar på den lyssnande parten. Som professionell har man ett 
bestämt uppdrag, och det är inte en jämlik relation. Det gäller då att vara uppmärksam 
på att man har ett övertag, en formell och informell maktposition, och att man har 
speciella skyldigheter. Det kan ses som baserat i humanistisk etik och uttryckas med att 
det handlar om ansvar. Man kan också beskriva det som att man så långt det är möjligt 
tar den andres perspektiv och försöker se världen med dennes ögon. Även irrationella 
tankar och beteenden kan bli begripliga om de fårstås mot bakgrund av personens 
nuvarande situation och livshistoria. Den lyssnande parten måste ha en uppriktig önskan 
att förstå, utan att ge sken av att förstå mer än vad man gör. Det senare blir ofta snabbt 
genomskådat och kan uppfattas som falskhet. Fullständig förståelse är inte alltid möjligt 
och inte heller nödvändigt, däremot viss inlevelse och viljan till förståelse (Ljungvist & 
Jenner, 2012). 

 

Slutsatser och Implikationer 
Målet med denna studie är att lyfta fram hur de med neuropsykiatriska funktionshinder 
ser på den hjälp och det stöd de får. Det som studien kommit fram till är att relationen 
mellan individen och dess hjälpare är det som har allra störst betydelse. Att kunna lita 
på att hjälparen tar sig tid att förstå och är öppen för vad individen vill förmedla är 
grunden i relationsarbetet och grunden för att skapa trygghet. I resultatet framkommer 
att de uppfattar personal olika, och att de själva använder och väljer personal till olika 
hjälpbehov. Studien visar också att respondenterna vill ha hjälp att hitta motivation, att 
de behöver hjälp att vara modiga. De behöver tid för reflektion över vad som händer 
och sker i deras vardag och goda förebilder att träna på. De vill ha hjälp att sätta gränser 
och lära sig strategier att fungera i dagens samhälle.  
 
Till sist framkommer även deras stora önskan om att smälta in, att vara och fungera som 
andra människor. Där behövs också kommunikation, ärlighet och konkreta 
frågeställningar från båda håll, både av hjälparen och av individen. Sudda bort onödiga 
ord och använd inte öppna frågor, sa en remitent, och det är nog det som har jag har lärt 
mig mest av och som var det svåraste med studien, att försöka vara konkret och tydlig 
nog och att försöka förmedla mitt syfte med detta arbete.  
Det skulle vara intressant att göra en studie om hur personal ser på målgruppen och dess 
problem. Vad tycker de att nämnda brister beror på?  Vad är det som fungerar bra och 
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vad fungerar sämre? Vad behövs för att kunna erbjuda god vård och relevant stöd? 
Trots att jag arbetat med denna målgrupp i mer än 30 år finns det ny kunskap att 
upptäcka varje dag och så många olika perspektiv att belysa den utsatthet som dessa 
individer upplever.  
 

Det du tror om mig 

Sådan du är mot mig 

Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 

Hur du lyssnar på mig 

Sådan blir jag 
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Missiv 
 

Till intervjupersoner, enhetschefer och övrig personal på 
boenden med särskilt stöd om undersökningen – ”att be om 
hjälp” 

Göteborg 2014-02-10 

Hej! 

Vi som arbetar inom stadsdelen Örgryte-Härlanda är intresserade av att ta del av dina 
tankar och erfarenheter om att kunna få hjälp och stöd med olika former av problem. 
Det kan exempelvis handla om problem med relationen till en partner eller kamrat. Vem 
kan du fråga eller prata med när det gäller olika former av problem? Detta är en 
förfrågan till dig om att delta i denna undersökning – det skulle vara väldigt värdefullt 
och intressant för oss att få ta del av dina erfarenheter och tankar. 

För att få en uppfattning om detta kommer ett antal intervjuer att genomföras med 
ungdomar som bor på särskilda boenden. Syftet är att på uppdrag av min 
arbetsuppgivare och för verksamheten undersöka hur ungdomar med neuropsykiatrisk 
diagnos, som har särskilda insatser, ser på den hjälp och det stöd de får idag. Vad 
fungerar bra och vad skulle kunna vara bättre? 

Mitt namn är Christina Hagberg och jag arbetar som psykiatrisjuksköterska i Göteborgs 
Stad, Örgryte Härlanda. I huvudsak arbetar jag som ansvarig sjuksköterska med 
inriktning mot särskilda boenden. Jag är också student på Linnéuniversitetet, där jag 
läser på masterprogrammet i missbruks- och beroendevård. Under våren ska jag skriva 
min magisteruppsats och resultatet av intervjuerna kommer att vara en del av uppsatsen.  

Den information som framkommer i samband med intervjun kommer att behandlas 
enligt de föreskrivna forskningsetiska regler som rekommenderas av Vetenskapsrådet. 
Det innebär att allt datamaterial kommer att behandlas konfidentiellt och endast 
användas till forskningsändamålet. Du som informant kan när som helst avbryta 
intervjun, du är anonym och ditt namn kommer att vara fingerat. Intervjun kommer att 
spelas in och beräknas ta cirka en timma. 

Min tanke är att genomföra intervjuerna under resterande del av februari och mars 
månad. Deltagandet är helt frivilligt, men om du som bor på ett särskilt boende har 
möjlighet, vore jag tacksam om du vill medverka i denna undersökning. 

 

Mig når du på mobil: 0704 179822 eller via mail: christina.2.hagberg@oh.goteborg.se 

Min handledare heter Mikael Dahlberg och är lärare på Linnéuniversitetet, 
mikael.dahberg@lnu.se. 

mailto:christina.2.hagberg@oh.goteborg.se
mailto:mikael.dahberg@lnu.se
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Intervjuguide 
Deltagandet är anonymt och ditt namn kommer att fingeras. 

Datamaterialet kommer att förstöras när uppsatsen är bedömd och betygsatt. 

Vill du ta del av den slutgiltiga uppsatsen när den publiceras? 

 

Hur upplever unga vuxna att de kan få hjälp och stöd med psykiska 
problem? 
Vem skulle du fråga om du får eller har problem? 

Kan det vara svårt att fråga? 

Kan det vara svårt att förklara vad det är man vill ha hjälp med? 

Finns det skillnader på problem? Stora? Små? 

Finns det problem som man inte kan få hjälp med? 

 

Vilket inflytande har de själva på den hjälp de kan få? 
Kan du bestämma över den hjälp du ska få? 

Vad är det för situationer du är med och får bestämma? 

Vad är det för situationer du inte får vara med och bestämma? 

Kan du ge exempel på situationer du själv får vara med och bestämma? 

Kan du ge exempel på situationer du själv inte får vara med och bestämma? 

 

Vilket inflytande har omgivningen (personal och anhöriga) på dig? 
Vilka saker bestämmer personalen om? 

Vilka saker bestämmer föräldrarna om? 

Vilka saker bestämmer du själv om? 
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