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ABSTRAKT 
Wikland, M. (2008). Uppfattningar av hälsa hos kvinnor med utvecklingsstörning. C ‐ uppsats i 

pedagogik. Högskolan i Gävle. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. 

Begreppet hälsa kan definieras och uppfattas på många olika sätt. Studiens syfte var att identifiera 

uppfattningar av hälsa hos kvinnor med utvecklingsstörning. Som metod valdes kvalitativa intervjuer 

och observation. Ansatsen var fenomografisk (Marton & Booth, 2000). Totalt observerades och 

intervjuades fyra kvinnor med utvecklingsstörning. Intervjuerna spelades in med bandspelare och 

transkriberades. Materialet bearbetades och analyserades genom att lyssna på det upprepade 

gånger för att upptäcka likheter och skillnader. Därefter avgränsades väsentliga utsagor, nyckelord 

och citat. Tolkningarna kategoriserades i beskrivningskategorier. Tre kvalitativt skilda 

beskrivningskategorier utgjorde resultatet och dessa är att känna trivsel och glädje, att göra saker ‐ 

att vara till nytta samt att slippa vara orolig.  

Nyckelord: utvecklingsstörning, uppfattningar av hälsa, hälsa, fenomenografi 
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1. INLEDNING 
Jag har erfarenhet av att arbeta med människor med utvecklingsstörning. Det har givit en inblick hur 

sårbar tillvaron kan vara samt hur betydelsefull omgivningen är. Andra människors kunskap, empati 

och förståelse kan vara avgörande för hur livet ser ut. Människor med utvecklingsstörning är 

beroende av andra människor för att klara sig i samhället.  

 

Det är av betydelse för människors upplevelse av livskvalitet att ha möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Människor med utvecklingsstörning har mer begränsade möjlighet till detta än 

människor i allmänhet (Renblad, 2001). Människor med utvecklingsstörning har dessutom en ökad 

sårbarhet för många sjukdomar jämfört med övriga i samhället (Arnhof, 2008). ”Det är särskilt 

angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som har stora hälsorisker och är 

mest utsatta för ohälsa” (Umb‐Carlsson, 2008 s, 5).  

 

Syftet med denna studie är att identifiera uppfattningar av fenomenet hälsa hos kvinnor med 

utvecklingsstörning. Dessa data kan granskas och analyseras och skapa ny förståelse och 

medvetenhet för uppfattningar av hälsa. Detta sker med hjälp av en fenomenografisk metod (Marton 

& Booth, 2000). Begreppet hälsa kan definieras på många olika sätt och hälsa betyder olika saker för 

olika människor. Det kan dock konstateras att hälsa är en angelägenhet för alla människor (Ewles & 

Simnett, 2005). Det är av intresse att beskriva kvinnornas uppfattning av hälsa då det finns tydliga 

skillnader i levnadsförhållandena jämfört med befolkningen i övrigt (Arnhof, 2008) 
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2. BAKGRUND 

I bakgrunden behandlas hälsoläget för människor med utvecklingsstörning, vad en hälsofrämjande 

livsstil kan vara, samhällets hälsofrämjande insatser för människor med utvecklingsstörning, 

hälsofrämjande verksamheter, påverkan på sårbara grupper samt problemformuleringen för studien.   

2.1 Hälsoläget hos människor med utvecklingsstörning 

Människor med utvecklingsstörning i Sverige har en ökad sårbarhet jämfört med befolkningen i övrigt 

(Arnhof, 2008). Utvecklingsstörda människors begåvning utvecklas inte normalt under 

utvecklingssåren, före vuxen ålder. De finns två kriterier för att en människa ska klassas som 

utvecklingsstörd (Wikipedia, 2008). 

 Ett kriterium är att IQ uppmätts till under 70 på minst två välnormerade 

begåvningsinstrument. I nu aktuella diagnosmanualer skiljer man på lindrig 

utvecklingsstörning (IQ 55‐70), måttlig utvecklingsstörning (IQ 35‐55) och grav 

utvecklingsstörning (IQ <35). En psykolog väger också in andra faktorer som kan ha stört i 

testsituationen och sålunda försämrat resultatet.  

 Ett andra kriterium är att personen i fråga skall uppvisa nedsättningar inom minst tre viktiga 

livsområden. Det kan vara att personen skall ha svårt att hantera och anpassa sig till normala 

krav i sin vardag, t ex sköta sin hygien, sköta skolgång eller ha ett fungerande socialt liv.  

Därefter tar en tämligen omfattande kartläggning vid, dels för att över huvud taget påvisa de 

adaptiva funktionsnedsättningarna och dels för att klargöra att de inte kommer sig av yttre skäl, 

exempelvis social misär eller isolering. 

Många utvecklingsstörda människor har även andra funktionshinder, det kan vara 

rörelsehinder eller sämre syn. Människor som har en hjärnskada av typen cerebral pares (CP‐

skada) innebär inte i sig själv utvecklingsstörning. Det är dock många av de drabbade har 

även utvecklingsstörning. Ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna i Sverige har en 

utvecklingsstörning i dag (Wikipedia, 2008). Ordet utvecklingsstörning kommer att användas 

i uppsatsen. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relsehinder
http://sv.wikipedia.org/wiki/Syn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cerebral_pares
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Jämförelser med vuxna utvecklingsstörda och den övriga befolkningen visar tydliga skillnader i 

levnadsförhållanden framför allt när det gäller arbete, inkomst och socialt umgänge trots att vuxna 

människor med utvecklingsstörning bor och lever sitt liv i samhället där andra medborgare bor och 

lever.  Människor med utvecklingsstörning har sällan ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, en 

del har sin anställning på Samhall1 och många försörjer inte sig inte genom arbete utan får sin 

inkomst via socialförsäkringssystemet (Arnhof, 2008) 

Människor med grav utvecklingsstörning är beroende av andra människor för att klara sig i samhället. 

De utvecklingsstörda lever ett utsatt liv eftersom andra människors förståelse, lyhördhet, empati och 

kunskap påverkar bemötande, vilken behandling de får samt vilka insatser och resurser som sätts in. 

Andra människor bestämmer ofta över de utvecklingsstördas liv (Winlund, Rosenström, & 

Bennhagen, 2005).  

Människor med utvecklingsstörning har en ökad sårbarhet för fysisk ohälsa. Det handlar om 

hälsoproblemen: avvikelser i skelett och muskler, övervikt, undervikt, hudbesvär, mag‐ och tarm 

problem, sköldkörtelproblem, högt blodtryck, hjärtproblem, allergier, diabetes, inkontinens och 

muskelsjukdomar. Många utvecklingsstörda har dessutom utöver utvecklingsstörningen andra 

funktionsnedsättningar. Vanligast förekommande är nedsatt syn, rörelsehinder, epilepsi, nedsatt 

hörsel och psykisk ohälsa (Umb‐Carlsson, 2008). 

Förekomsten av psykisk ohälsa bland vuxna personer med utvecklingsstörning är hög, 30‐40 procent 

och den siffran överensstämmer med rapporterad förekomst i USA, Storbritannien och Danmark.  

Knappt hälften, 41 procent av deltagarna i en studie gjord i två svenska landstingsområden är 

föreskrivna psykofarmaka och de vanligaste problemen är aggressivitet och självskadande beteende, 

depression samt ångest. Andelen personer med utvecklingsstörning som får specialistbehandling och 

vård inom psykiatrin är låg och diagnostiska instrument är inte alltid anpassad till personer med 

utvecklingsstörning (Gustavson, Umb‐Carlsson, & Sonnander, 2005). 

 
 
1
 Samhall är ett av Sveriges största företag och de finns på 250 orter. På uppdrag av Riksdagen ska Samhall skapa utvecklande arbete för 

personer med funktionshinder. Kompetens finns inom många områden: tillverkning, montering, förpackning, lager och logistik, 

fastighets‐ och markskötsel, städning och äldreservice. Personalen har funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga. 

”Hos oss kan människor med funktionshinder utvecklas genom arbete” 

                                                                                                                                        (www.samhall.se, 2008) 
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Människor med utvecklingsstörning upplever sig inte som jämställda och lika värda i samhället och 

många känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta vid bemötande med andra människor. De 

känner sig ofta rädda och de vågar inte säga ifrån av rädsla att såra sin omgivning. Sociala 

relationerna är av stor betydelse och det är både vänner, personal och arbetsledare som är viktiga 

för människor med utvecklingsstörning (Renblad, 2001). Det är få utvecklingsstörda som har valt 

vänner själva utan de umgås mest med anhöriga och personal (Arnhof, 2008). 

2.2 Hälsofrämjande livsstil 

Omgivningen har stor betydelse för människor med ett funktionshinder. Det sociala sammanhanget 

är avgörande för livskvaliteten för dem. Det handlar det om rätten att få fatta egna beslut, uppnå en 

god hälsa och klara sig så självständigt som möjlig. En pedagogisk process mellan den enskilde och 

samhället utspelas genom att samhället träder in med ett ansvar att utforma stöd och service. Detta 

livslånga beroende kan vara grunden till ett utanförskap och skapa psykisk ohälsa vid ogynnsamma 

förhållanden (Svederberg, Svensson, & Kindeberg, 2001). 

Det är viktigt att komma ihåg att alla människor har behov att få vara aktiva och samspela med 

omgivningen. Alla deltar aktivt även de som inte är medvetna om det. Ingen tar passivt emot 

stimulans eller stödåtgärder. Det är lika viktigt att få utvecklas för människor med utvecklingsstörning 

som för andra människor. Ofta värderas inte den förmåga den utvecklingsstörde har så högt, utan i 

mångas ögon är förmågan så liten att den inte räknas alls. Det kan vara mycket kraft och 

ansträngning bakom en utveckling och individen kan bli mera kompetent på sin nivå. En förutsättning 

för framsteg är att andra människor kan uppmärksamma och glädjas åt deras framgång, även om 

framgången är liten i deras ögon, så är den värdefull för individen (Winlund, Rosenström, & 

Bennhagen, 2005). 

Det är av betydelse för människors upplevelse av livskvalitet att ha möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Inflytandet kan vara att kunna påverka egna samt andra människors handlingar, 

beteenden, normer och värderingar till att kunna påverka vilka som ska styra i samhället.  Egna 

beslut vad gäller arbetet, möblemanget hemma, hur fritiden ska se ut, vilka vi ska umgås med, vad vi 

äter, kläder och frisyr är en viktig del av självbestämmandet. ”Den statliga utredningen SOU 

(1992:52) uppmärksammade att för personer med funktionshinder är möjligheterna till inflytande 

och delaktighet betydligt mer begränsade än för människor i allmänhet och detta gäller speciellt för 

personer med utvecklingsstörning” (Renblad, 2001 s, 1). 
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(Robertson, o.a., 2000) visar i sin studie att det finns lite information tillgänglig om förekomsten av 

livsstilsrelaterade riskfaktorer för dålig hälsa (fetma, dåliga matvanor, fysisk inaktivitet, rökning och 

alkoholmissbruk) bland personer med ett intellektuellt funktionshinder. Denna studie rapporterar 

förekomsten av riskfaktorerna för 500 personer med intellektuella funktionshinder. Nivåerna av 

rökning och alkoholmissbruk var låg men förekomsten av dålig kost, fetma hos kvinnor och fysisk 

inaktivitet hög hos gruppen (ibid.). 

2.2.1 Fysisk aktivitet 

Samhället måste ta ansvar för att all information om hur viktigt det är med fysisk aktivitet utformas 

så att alla kan ta del av den. Där har idrottsklubbar en stor uppgift, att göra olika aktiviteter 

tillgängliga samt att erbjuda anpassade former av aktivitet. Människor som har en 

funktionsnedsättning bör även ha praktiskt stöd och hjälp att komma iväg. Många människor hittar 

egna sätt att vara fysiskt aktiva, andra behöver hjälp att komma igång. Det gäller ofta människor med 

en intellektuell funktionsnedsättning som just pga. av sin funktionsnedsättning kan ha svårt att ta 

initiativ till fysisk aktivitet (Arnhof, 2008). Fysisk inaktivitet är förknippat med lägre kapacitet. Att öka 

nivåerna av måttlig eller kraftig fysisk aktivitet bland personer med intellektuella funktionshinder ska 

vara det enda effektiva sättet att förbättra hälsan (Robertson, o.a., 2000). 

 

Enligt (Svederberg, Svensson, & Kindeberg, 2001) är forskarna tämligen eniga inom området fysisk 

aktivitet. Fysisk aktivitet är hälsosamt ur både fysiologiskt som psykologiskt perspektiv. De flesta 

människor har kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet ger. Det behövs dock ofta ett 

motiv, en drivkraft till att förändra sina levnadsvanor. Dessa motiv är baserade på vad man har hört 

om den fysiska aktivitetens positiva effekter. Det kan vara effekter som att förbättra sin kondition, 

öka muskelmassan, orka mera, gå ner i vikt, må bättre i största allmänhet, undvika att få hjärtinfarkt 

eller andra hälsomotiv. De positiva effekterna inträffar inte direkt så personen som börjat öka sin 

fysiska aktivitet behöver ofta ytterligare motiv till att fortsätta. Det som kan motivera till fortsatt 

fysisk aktivitet för nybörjaren kan vara stöd, uppmuntran, hejarop från familj, vänner, 

arbetskamrater eller att belöna sig själv på olika sätt efter ett träningspass. Det kan även vara att 

göra sin fysiska aktivitet så tilltalande och trevlig som möjligt, välja en naturskön omgivning till sin 

joggning eller promenad eller att göra sin träning lättillgänglig på hemmaplan. De initiala motiven 

förändras för personen över tid och går från att vara yttre, utifrån kommande motivation till en inre, 

inifrån kommande motivation (ibid.). 

”De erfarenheter personen gör när denne introducerar fysisk aktivitet i sitt liv utgör grunden till en 

förändring” (Svederberg, Svensson, & Kindeberg, 2001 s.192). 
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2.2.2 Kost 

Människans sätt att leva och vad hon äter är relaterat till hälsa och välmående på flera olika sätt. 

Förutsättningar för en god folkhälsa och goda matvanor är till stor del beroende på utbildningsnivå, 

sociala och ekonomiska villkor (Abrahamsson, Andersson, Becker, & Nilsson, 2006). 

Även (Livsmedelsverket 1995) påvisar att våra matvanor skiljer sig åt beroende på ålder, kön och 

utbildning och det finns ett samband finns mellan felaktiga matvanor och de vanligaste sjukdomarna 

i Sverige idag.    

”För att må bra är det viktigt att man äter så omväxlande som möjligt. Man bör också tänka på hur 

mycket man äter och lära sig vad olika livsmedel har för energi‐ och näringsinnehåll” 

(Livsmedelsverket, 1995 s, 9). 

Tallriksmodellen visar hur man kan komponera en bra måltid. Den har tre olika delar och hur mycket 

varje del ska innehålla bestäms av hunger och energibehov: 

 Potatis, ris eller pasta samt bröd. 

 Grönsaker, rotfrukter och frukt. 

 Kött, fisk, ägg eller torkade baljväxter (Livsmedelsverket, 1995 s,41). 

Bra matvanor är en av de viktigaste faktorerna för att må bra, både nu och i framtiden. De 

förespråkar 500 gram frukt och grönt om dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla 

nävar grönsaker (Livsmedelsverket, www.slv.se, 2008). 

2.3 Hälsofrämjande insatser 

Det en viktigt för folkhälsoarbetet att göra hälsoproblemen för olika grupper tydliga (Umb‐Carlsson, 

2008). 

Det övergripande folkhälsomålet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan 

förbättras för de grupper i befolkningen som har stora hälsorisker och är mest 

utsatta för ohälsa (Umb‐Carlsson, 2008 s, 5).  

Personer med utvecklingsstörning har inte alltid förmåga att korrekt kunna förstå 

och svara på frågor om sitt hälsotillstånd. De är därför med stor sannolikhet 

underrepresenterade i den nationella folkhälsoenkäten liksom i andra studier kring 

självupplevd hälsa (Umb‐Carlsson, 2008 s,5). 
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Folkhälsoinstitutet, FHI har av regeringen fått uppdrag att redovisa insatser som gjorts för att 

öka kunskapen om de påverkbara hinder som finns för att uppnå en god hälsa bland 

funktionsnedsatta. Uppdraget ska resultera i en lägesrapport och den ska presentera förslag 

till åtgärder. Rapporten ska också beskriva hälsosituationen bland funktionsnedsatta.  

Nationella folkhälsokommittén har i Mål 6 ”Tillgängliga grönområden för rekreation” påvisat att 

vistelser i natur, parker och grönområden är en viktig del för att människor ska få rekreation och det 

är angeläget att det finns möjlighet för alla att få tillgång till sådan miljö. Människor har idag ett stort 

behov av återhämtning från arbete och familj. För att få nya krafter och kunna ta till oss nya tankar 

och impulser behöver vi återhämta oss genom vila och rekreation och då vet man idag att naturen är 

en särskilt läkande kraft mot olika stressymtom. Grönska renar också luften och påverkar därmed 

miljön positivt ur hälsosynpunkt (Nationella folkhälsokommittén, 2000). 

Mål nummer 6 förespråkar: 

 Bullerfria och säkra grönområden nära bostaden. 

 Bra utemiljöer vid särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade. 

 

Det har visat sig att de som har en inbjudande innegård vistas ute mer än de som inte har det och de 

som har den inbjudande innegården vistas också mer i parker eller grönområden längre bort. Det 

ställer höga krav på stadsplaneringen. Man kan öka användandet av parker och grönområden om det 

är lätt att promenera dit. För funktionshindrade är tillgången till en bra och tillgänglig gård viktig för 

hälsan. Många som bor i särskilda boenden idag kommer sällan ut. För att komma ut behövs både 

tillgången till en grön gård i närheten samt stöd och hjälp för att komma dit. Det är viktigt att 

uppmärksamma att vid planering av gårdar och grönområden så måste de bli tillgängliga för 

människor med olika funktionsnedsättningar och att det finns möjlighet för dem som behöver det att 

vila (Nationella folkhälsokommittén, 2000). 

2.3.1 Lagstiftningar kring hälsa     

Världshälsoorganisationen, WHO har utarbetat ett material HÄLSA 21. De arbetar för att alla 

hälsoklyftorna skall minska mellan olika socioekonomiska grupper inom respektive medlemsland 

med minst en fjärdedel fram till år 2020. Detta ska ske genom att missgynnade gruppers hälsa 

förbättras avsevärt. Särskilda delmål som de har: 

 Värdena på de viktigaste indikatorerna för sjuklighet, funktionsnedsättning och 

dödlighet skall fördelas mer jämlikt mellan olika socioekonomiska grupper. 
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 Människor, som på grund av sin hälsa eller sociala eller ekonomiska omständigheter 

har särskilda behov, skall inte åsidosättas, utan erbjudas lätt tillgänglig och lämplig 

vård.  

                                                                                                       (WHO, 1999 s, 4). 

 

WHO har utvecklat en definition för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Definitionen är 

ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd och hälsa). ICF har betoning på 

funktionsförmåga och i den menas att en person inte ska beskrivas som handikappad utan som en 

person som har svårigheter och begränsningar när det gäller vissa aktiviteter. Med detta synsätt 

kommer inte ett handikapp i fokus utan en person och vilka hinder och begränsningar som finns för 

personen att utföra vissa aktiviteter samt hur dem kan övervinnas. Hindren kan finnas i den 

omgivande miljön, så som tillgängligheten till olika fastigheter eller lokaler, kommunikationer, 

tillgång till hjälpmedel eller ledsagning och de ska identifieras av en handläggare (Davidsson, 2007).  

”Genom socialtjänstlagen, SoL, har alla människor rätt till bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå 

om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt” (Davidsson, 2007 s,11). Vidare skriver (Davidsson, 

2007) att kommunen också har enligt SoL, skyldigheter mot alla människor med funktionshinder, 

t.ex. ska socialnämnden medverka till att enskilda får en meningsfull sysselsättning och att boendet 

är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Enligt SoL kan enskilda beviljas bistånd 

enbart utifrån deras funktionshinder eller utifrån andra sociala och/eller ekonomiska svårigheter 

(ibid.).  

1994 trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i kraft, vid sidan om 

socialtjänstlagen. Lagen har ansetts som svår att förstå och tillämpa. En orsak kan vara lagens 

uppbyggnad som en rättighetslag. Rättighet gäller dock endast under vissa speciella förutsättningar. 

Ordet ”vissa” i namnet på lagen indikerar att det inte räcker med att ha ett funktionshinder för att ha 

rätt till insatser enligt LSS. LSS‐lagen ger personer rätt att få någon av de insatser som lagen anger. 

Syftet är att nå goda levnadsvillkor. Insatserna man kan få är råd och stöd, personlig assistens, 

ledsagning, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

korttidstillsyn, boende för barn och ungdomar, boende för vuxna och daglig verksamhet (Davidsson, 

2007). 
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Daglig verksamhet är en verksamhet för personer i som inte har ett förvärvsarbete och som inte 

utbildar sig. LSS lagens mening är att även personer med en funktionsnedsättning ska ha ett arbete 

eftersom arbetet är väsentligt för livskvaliteten och delaktigheten i samhället. Innehållet på den 

dagliga verksamheten ska bidra till personlig utveckling och individens individuella behov bör vara i 

fokus.  Den dagliga verksamheten bör innehålla både habiliterande inriktning och mer 

produktionsinriktade uppgifter (Davidsson, 2007). 

Enheten för daglig verksamhet (EDV) är en verksamhet för personer 

med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd och personer med 

förvärvad hjärnskada Med daglig verksamhet avses meningsfull sysselsättning vars 

syfte är att ge stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhälle. 

LSS‐lagen ger ovanstående personer rätt till daglig verksamhet som kan vara förlagd 

till någon av våra grupper eller en arbetsplats i samhället 

                                                                                                             (Gävle kommun, 2008) 

Personer som handlägger ärenden vad gäller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

måste ha goda kunskaper i Socialtjänstlagen, eftersom den lagen är tillämplig för alla människor. LSS‐

lagen och SoL‐lagen kompletterar varandra (Davidsson, 2007). 
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2.4 Begreppet hälsa 

Begreppet hälsa kan definieras på många olika sätt och hälsa betyder olika saker för olika människor 

(Ewles & Simnett, 2005). Många människor anser att hälsa är något bra som bör främjas på olika sätt, 

dvs. ”om hälsa som värde samt om hälsa som mål för vårt handlande och våra verksamheter” (Brülde 

& Tengland, 2003 s, 30).  

Att främja hälsa förekommer även på institutionell nivå. Det finns ett flertal professioner och 

institutioner som har målsättningen att skydda och främja människors hälsa. Det kan vara hälso‐ och 

sjukvårdens mål som är ”en god hälsa och att patienters hälsa ska vara läkarens främsta mål”.  WHO 

är ett annat exempel på en profession som har målsättningen ” Hälsa för alla år 2000”.  Även många 

andra professioners målbeskrivning handlar om att ”man ska kunna initiera och delta i 

hälsafrämjande arbete” (Brülde & Tengland, 2003 s, 31).  

Våra uppfattningar om vad hälsa är får här en stor praktisk betydelse. Om man ser hälsa som 

avsaknad av sjukdom så blir målet att främja hälsa lika som att bota och förebygga sjukdom. Om man 

däremot ser hälsa som något annat så kommer andra mål att sättas upp för sin verksamhet (ibid.).  

Att definiera hälsa är svårt men det kan dock konstateras att hälsa är en angelägenhet för alla 

människor. Människors definition av hälsa hänger samman med den sociokulturella situation som 

man befinner sig i och definitionen varierar starkt människor emellan. Synen på hälsa formas även av 

erfarenheter, kunskaper, värderingar och förväntningar vilket gör den svår att mäta. Alla olika syner 

av hälsa hänger samman med och är ömsesidigt beroende av varandra. Detta kallas det holistiska 

synsättet på hälsa (Ewles & Simnett, 2005).   

WHO har skapat en innehållsrik definition som omfattar detta synsätt: 

 Personlig växt och utveckling (förverkliga sina mål). 

  Tillgodoseende av grundläggande personliga behov (tillfredsställa sina behov). 

 Förmåga att anpassa sig till förändringar i omgivningen (förändra eller hantera sin 

omgivning). 

 Medel för att uppnå ett mål, inte ett mål i sig (en resurs i det dagliga livet, inte livets mål). 

 Inte enbart ”frånvaro av sjukdom” (ett positivt begrepp). 

 Ett holistiskt synsätt (sociala och personliga resurser såväl som fysisk kapacitet). 

                                                                                                                      (Ewles & Simnett, 2005 s, 21) 
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2.5 Hälsofrämjande verksamhet 

Hälsofrämjande verksamhet kan kallas många saker och förekommer ofta vid diskussioner om 

hälsofrämjande. Många begrepp blir aldrig klargjorda t ex hälsovård, hälsofrämjande, hälsofostran, 

prevention, hälsoupplysning, friskvård och egenvård. Det finns även de engelska termerna ”health 

promotion”, ”health education”, ”prevention” och ”predictive medicine” (Svederberg, Svensson, & 

Kindeberg, 2001).  WHO: definition av hälsofrämjande arbete:  

Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka 

kontrollen över sin hälsa och att förbättra den (Ewles & Simnett, 2005 s, 38). 

Hälsofrämjande verksamhet rymmer handlingar av många olika slag. En handling kan vara att 

förebygga sjukdomar genom hälsokontroller, medicinering eller vaccinationer. Andra handlingar 

inriktas på att förändra livsstilen hos människor som deras kostvanor, motionsvanor, dryckesvanor 

eller förhållandet till tobak och droger. Många hälsofrämjande handlingar inriktas på att underlätta 

för individen att välja en hälsosammare livsstil men det kan även vara att man försvårar för individen 

att leva ohälsosamt.  Bilbälteslagen kan här tas som ett bra exempel på att försvåra för individen att 

leva ohälsosamt. Miljöinriktade samt psykosociala åtgärder eller handlingar underlättar för individen 

att leva hälsosamt. Det kan vara minskning av luftföroreningar, åtgärder inom arbetarskyddet, att 

motverka mobbing, ensamhet, arbetslöshet och social utslagning (Ewles & Simnett, 2005). 

Hälsofrämjande åtgärder riktar sig ofta till: 

 Individer som är friska eller upplever sig som friska. 

  En befolkning dvs. mot en heterogen samling individer. En del av gruppen kommer att 

tillgodogöra sig åtgärder, andra i gruppen kommer att påverkas negativt av den och en tredje 

del kommer inte att påverkas alls. 

 Primära riskfaktorer och inte direkt mot sjukdomar eller ohälsa. Rökning kan vara en 

riskfaktor för lungcancer men all rökning ger inte lungcancer. En del hälsofrämjande 

verksamhet riktas alltså mot individer med ett riskbeteende som inte har någon nytta av den 

(ibid.).      

När det gäller hälsoupplysning så är det en vanlig hälsofrämjande handling. ”Det borde öka 

individens möjlighet att fatta kloka beslut och forma sitt liv efter egna värderingar” (Svederberg, 

Svensson, & Kindeberg, 2001 s, 116). Ur etisk synvinkel finns det skäl att tänka igenom handlingen 

noga då felaktig upplysning kan skapa förvirring, motverka hälsa och inskränka individens möjligheter 

att själv forma sitt liv. ”Det är inte tillåtet att diskriminera vissa människor på grund av t.ex. kön, 

hudfärg, ålder eller språktillhörighet” (Svederberg, Svensson, & Kindeberg, 2001 s,117). 
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Hälsoupplysningen bör även vara utformad så att den förstås av de behövande. ”Det är inte etiskt 

försvarbart enligt rättviseprincipen att presentera informationen på ett sätt som medför att vissa 

behövande grupper inte kan förstå den” (Svederberg, Svensson, & Kindeberg, 2001 s, 117).  

2.6 Påverkan av sårbara grupper 

Människor med utvecklingsstörning är en sårbar grupp i samhället. Föra att titta närmare på 

pedagogiken i nämnt område väljs pedagogen Paulo Freire som sätter livsfrågorna i centrum (Egidius, 

2002). Freire anser att sårbara grupper kan nå mänsklig värdighet genom påverkan från andra. 

Människor som är mer sårbara skall vara med och förändra sin levnadssituation. Detta kan skapa en 

utveckling av den personliga självinsikten (ibid.). ”Att läsa är att ha tillgång till kunskap och andra sätt 

att uppfatta världen på” (Bjerg, 2000 s, 144). Genom skrift, dialog och delaktighet skapas ett 

medvetande om sin egen situation och att den kan lösas genom reflektion och handling. Utsatta 

såbara människor kan genom dialogen med andra människor upprätthålla sin självkänsla. I annat fall 

kan denne börja förringa sig själv och det är ett kännetecken hos sårbara människor. Sårbara 

människor som ofta får höra att de inte duger, att de inte vet något, att de är ut stånd att lära sig 

något, att de är sjuka, lata och improduktiva skapar detta till sin egen självbild. Detta gör att de till 

slut tror på sin egen oduglighet (ibid.).  

Förmågan hos personer med utvecklingsstörning uppskattas lite eller inte alls (Winlund, Rosenström, 

& Bennhagen, 2005). Freires uppfattning är att sårbara människor till slut tror på sin egen oduglighet 

och det stämmer in på att de utvecklingsstörda som inte upplever sig som jämställda och lika värda i 

samhället (Renblad, 2001). 

2.7 Problemformulering 

Tidigare studier visar att andra människor ofta bestämmer hur tillvaron ska se ut för människor med 

utvecklingsstörning (Winlund, Rosenström, & Bennhagen, 2005). Detta är ofrånkomligt eftersom 

samhället har ett ansvar att erbjuda stöd och service enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och 

service. Detta kan vid ogynnsamma förhållanden vara grunden till ett utanförskap och skapa psykisk 

ohälsa (Svederberg, Svensson, & Kindeberg, 2001).  

Genom att identifiera uppfattningar av hälsa hos kvinnor med utvecklingsstörning synliggörs 

kvinnornas uppfattning. Dessa data kan granskas och analyseras och skapa en ny förståelse och 

medvetenhet för uppfattningarna av hälsa.   
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3. SYFTE  FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie är att identifiera uppfattningar av fenomenet hälsa hos kvinnor med 

utvecklingsstörning. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan uppfattningar identifieras och en ny 

medvetenhet och en förståelse skapas för dessa uppfattningar erhållas.  

Följande frågeställning har formulerats: 

 Hur uppfattas fenomenet hälsa av kvinnor med utvecklingsstörning? 
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4. METOD 

Metoden för att genomföra studien är kvalitativa intervjuer och observationer. Materialet har 

bearbetats och analyserats (Trost, 2005). Designen på intervention är tre träffar, första träffen är en 

föreläsning om hälsa och de två andra träffarna är enskilda intervjuer. Observationer har genomförts 

på den dagliga verksamheten i samband med intervjuerna. Det är av vikt att få fram hur personer 

med utvecklingsstörning uppfattar fenomenet hälsa då de har en ökad sårbarhet för fysisk ohälsa 

(Umb‐Carlsson, 2008). 

4.1 Ansats  

En fenomenografisk ansats valdes för denna studie. Syftet var att identifiera uppfattningar av 

fenomenet hälsa (Marton & Booth, 2000). Fenomenografi är ingen metod eller teori utan en 

forskningsansats, med ett starkt pedagogiskt intresse. Forskningsansatsen uppmärksammar framför 

allt frågor i en pedagogisk miljö (ibid.).   

Den fenomenografiska forskningens grund ligger i ”sätt att erfara något” (Marton & Booth, 2000 s, 

146). Den skildrar kvalitativt skilda sätt hur människor har förmåga att erfara skilda fenomen. Med 

kvalitativt menas här att man vill beskriva eller gestalta något meningsinnehåll (Uljens, 1989).  

Ett fenomen, vilket det än må vara, erfars på ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt och 

”erfarandet” är en intern relation mellan den som erfar och det som erfars. Parterna skulle inte vara 

desamma om relationen inte fanns. Ett äktenskap, till exempel, blir en intern relation genom att man 

och kvinna etablerar ett förhållande. Ansatsen utgår från ett bestämt sätt att se människan i världen 

och används för att identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor (Marton & 

Booth, 2000). 

En persons sätt att erfara ett fenomen utgör inte själva fenomenet. Det utgör 

snarare en sida av fenomenet, sett utifrån den personens perspektiv, med den 

personens historia som bakgrund.    (Marton & Booth 2000 s, 162). 

 

Människor har uppfattningar om många olika saker. Med uppfattningar av något avser man i 

fenomenografi ”människans grundläggande förståelse av något” (Uljens, 1989 s, 10). Uppfattningar 

som den som erfar något har, är inte kända av den som erfar, men blir möjliga att identifiera för 

forskaren i intervjuer eller i text och handlingar. Uppfattningar är således uppfattningar av något 

utan att de är medvetna och är forskarens uppgift är att identifiera eller att beskriva fenomen i 
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världen så som andra betraktar dem och därmed avtäcka och beskriva variationer i avseendet 

(Marton & Booth, 2000). Fenomenografisk forskning handlar inte om ett uppräknade av 

uppfattningar av fenomen utan om att relatera dessa uppfattningar till varandra (Uljens, 1989).  

De kvalitativt skilda uppfattningarna identifierats med hjälp av olika beskrivningskategorier. 

Beskrivningskategorierna används för att sammanföra kvalitativt skilda uppfattningar som en grupp 

människor har av samma fenomen och dem är fenomenografins resultat.       

4.2 Studiens intervention 

En intervention har använts som bas för studien. Interventionen innefattade tre faser, 

planeringsfasen, implementeringsfasen och utvärderingsfasen. Designen på interventionen är en 

föreläsning om hälsa samt två individuella intervjuer med vardera kvinnan.  

Planeringsfasen innehöll många frågor: Hur ska designen på interventionen se ut? Hur ser hälsoläget 

hos personer med utvecklingsstörning ut? Vilken är risken för denna undersökningsgrupp? Vad 

orsakar risken? Hur ser det önskade läget ut och vilka vinster kan undersökningsgruppen nå? 

Interventionen har utformats så att vissa av ovanstående frågor ska besvaras. Under planeringen 

behandlades även frågan hur intervention ska utvärderas. Ett besök på den dagliga verksamheten för 

att stifta bekantskap med kvinnorna gjordes även under planeringsfasen. 

Implementeringsfasen innehöll en föreläsning och två intervjuer vardera med deltagare.  

 Föreläsningen (se bilaga 2) handlade om hälsa med inriktning på kost, motion och 

välbefinnande. Den ägde rum på den dagliga verksamheten i en grupp tillsammans 

med kvinnor med utvecklingsstörning.  

 Två intervjuer med vardera kvinnan har ägt rum på den dagliga verksamheten. En 

vecka efter föreläsningen gjordes den första intervjun. Den återkopplade till 

föreläsningen om hälsa samt kvinnans uppfattningar av fenomenet hälsa. Sex veckor 

efter den första intervjun gjordes den andra intervjun på samma plats. Innehållet på 

den intervjun återkopplade till föreläsning och den första intervjun. 

Utvärderingsfasen Utvärderingen av interventionen kommer inte som önskat att göras av någon 

annan utan av författaren själv. Det skulle ha varit intressant med en utvärdering gjord av någon 

annan för att se interventionens starka respektive svaga sidor från ett opartiskt håll.  
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4.3 Genomförandet 

Kontakt togs med berörd enhetschef för dagliga verksamheter inom kommunen. Chefen för dagliga 

verksamheter erbjöd sig att kontrollera om det fanns någon grupp som var intresserad att vara med. 

Hon skulle också förankra detta i chefsgruppen. Det fanns en grupp på en daglig verksamhet som ville 

medverka och kontakt togs med berörd verksamhetschef. Författarens förslag var att föreläsningen 

skulle vara 1 timme men efter samtalet med berörd chef så kortades den ner till ungefär 30 minuter. 

Detsamma gällde de två intervjuerna som anpassades efter deltagarnas förmåga och ork.  

4.4 Undersökningsgrupp  

Studien har utgått från kvalitativa intervjuer (Trost, 2005), för att uppnå studiens syfte. Intervjuerna 

har gjorts på en daglig verksamhet med kvinnor som har en utvecklingsstörning. Valet av daglig 

verksamhet har gjorts av enhetschefen för dagliga verksamheter. Val av kvinnorna har gjorts av 

verksamhetschefen som arbetar på aktuell verksamhet. Kvinnorna är vuxna, myndiga och arbetar på 

en daglig verksamhet i en medelstor kommun. Inför interventionen informerades deltagarna via ett 

missivbrev om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt (se bilaga 2).  

Daglig verksamhet är en verksamhet för personer som inte har ett förvärvsarbete och som inte 

utbildar sig (Davidsson, 2007). Innehållet på den dagliga verksamheten ska bidra till personlig 

utveckling och individens individuella behov bör vara i fokus. Det är väsentligt för livskvaliteten och 

delaktigheten i samhället att ha et  arbete (ibid.). t

4.5 Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer (Trost, 2005). Intervjuerna har varit inriktade på att 

identifiera uppfattningar av fenomenet hälsa hos kvinnor med utvecklingsstörning. Föreläsningen 

och intervjuerna spelades in med bandspelare och transkriberades. Materialet bearbetades och 

analyserades genom att lyssna på det upprepade gånger för att upptäcka likheter och skillnader. 

Därefter avgränsades väsentliga utsagor, nyckelord och citat.  

4.6 Validitet  reliabilitet  

Intervjuaren har i denna studie försökt att vara lyhörd och uppmärksammat tonfall, ansiktsskiftningar 

och uttryck. Trots detta skulle troligtvis inte svaren från kvinnorna bli desamma om de ställdes igen 

på liknande sätt eftersom människor inte är statiska. ”Det blir därför en smula egendomligt att tala 

om reliabiliteten eller tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer” (Trost, 2005 s.112). 

Människan är inte alls statisk utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process. Det innebär i 

sin tur att svaren inte alls nödvändigtvis skall bli desamma varje gång den givna frågan ställs. Vi gör 
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nya erfarenheten och möter nya situationer. Vår föreställningsvärld förändras successivt vilket 

innebär att bakgrunden för ett svar på en fråga hela tiden förändras (Trost, 2005, s.112).  

Vad gäller validiteten i denna studie så har författaren strävat efter att försöka förstå den 

intervjuades uppfattningar av fenomenet hälsa. En central fråga i fenomenografi är om man lyckas 

att tolka ett uttalande korrekt. För att kontrollera validiteten bör man granska om uppfattningar från 

deltagaren används av intervjupersonen för att stödja eller förkasta den uttrycka uppfattningen 

(Uljens, 1989). Validiteten eller giltigheten, att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta är 

malplacerat vid kvalitativa studier (Trost, 2005). Data i denna studie är insamlade på ett trovärdigt 

och seriöst sätt genom anteckningar och bandinspelning.      

4.7 Etiska regler  

Informationskravet 

Enligt (Vetenskapsrådet, 2008) ska information ges till berörda deltagare om forskningens syfte, hur 

undersökningen ser ut i stora drag samt att deltagarnas deltagande är frivilligt och att de kan avbryta 

studien omedelbart (ibid.). I denna studie lämnades ett missivbrev (se bilaga 2) ut vid första tillfället 

vi träffades. Där framgick studiens syfte, hur studien är upplagd, att deltagandet är frivilligt, 

författarens namn och institutions anknytning för att underlätta eventuell kontakt med författaren 

samt att uppsatsen kommer att e‐publiceras i DIVA på högskolan i Gävle.  

 

Samtyckeskravet  

De som medverkar i studien har rätt att bestämma om och på vilka villkor de skall delta 

(Vetenskapsrådet, 2008). Deltagarna är kvinnor med utvecklingsstörning och de har informerats om 

att undersökningen är frivillig. De är myndiga och har enligt Lagen om stöd och service rätt till daglig 

verksamhet (Davidsson, 2007). Särskild försiktighet har tagits i denna studie då kvinnorna ej alltid kan 

tillgodogöra sig information om studien.   

 

Konfidentialitetskravet  

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Vetenskapsrådet, 2008, s.12).  

Av forskningsetiska skäl ska alla uppgifter om deltagarna i studien lagras och avrapporteras på sådant 

sätt att ingen av deltagarna kan identifieras. Med avrapportering menas här både publicering och 

muntlig redogörelse för andra människor. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut och åtgärder 
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vidtas för att försvåra för andra människor att identifiera deltagarna. Detta är viktigt eftersom 

undersökningsgruppen kan ha typiska lätt igenkännliga särdrag såsom specifika uttryck samt en 

begränsad social förmåga pga. av sin utvecklingsstörning.  

 

Nyttjandekravet  

Uppgifter som samlas in om deltagarna kommer endast att användas för forskningsändamål och 

uppgifterna får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar deltagaren, utom efter 

särskilt medgivande av den berörda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTAT  

Här redovisas resultaten från de kvalitativa intervjuer som har gjorts på en daglig verksamhet. Jag har 

lyssnat på föreläsningen och intervjuerna och transkriberat dem. Intervjuerna har analysbearbetats 

för att besvara frågeställningen.    

5.1 Frågeställningen är: ”Hur uppfattas fenomenet hälsa av kvinnor med 

utvecklingsstörning?” 

 

Den fenomenografiska ansats som använts i studien har varit till stor hjälp för att komma fram till 

resultatet. Fenomenografi studerar relation, i denna studie, mellan kvinnor med utvecklingsstörning 

och fenomenet hälsa. Ett försök att benämna kvinnornas uppfattningar av hälsa redovisas i tre skilda 

beskrivningskategorier.  

Variationer i svaren sammanställs i beskrivningskategorier Beskrivningskategorierna är att känna 

trivsel och glädje, att göra saker ‐ att vara till nytta samt att slippa vara orolig. Under 

beskrivningskategorierna kommer en del citat ut intervjumaterialet att förekomma för att förtydliga 

för läsaren 

Figur 1:  Fenomenografi studerar relationen mellan, i denna studie, kvinnorna med 

utvecklingsstörning och fenomenet hälsa (Wikland, 2009). 

 

Uppfattningar av 

hälsa   

                           Relation 
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Beskrivningskategorier  Kvinnorna 



Figur 2: Beskrivningskategorier (Wikland, 2009) 

  

5.1.1 Beskrivningskategori – Att uppleva trivsel och glädje 

Kvinnornas uppfattning av hälsa är att känna trivsel och glädje i tillvaron vilket intervjuerna visar. Det 

är viktigt att ha ett arbete samt att ha arbetskamrater. Alla kvinnor berättar att de trivs med sitt 

arbete på den dagliga verksamheten. Det beskrivs bland annat som:  

 

”Jag blir ledsen när jag kommer hem, det är tråkigt att komma hem, jag trivs så bra här”. 

”Det är ju roligt här, kompisar”    

”Skratta och vara glad, pigg och jag trivs här på jobbet, kompisar” 

Social gemenskap påverkar kvinnorna positivt som t.ex. att träffa föräldrar, sin kille, kompisar, 

syskon, syskonbarn, kontaktpersonen eller ledsagaren.  En av kvinnorna har namnsdag samma dag 

som en av intervjuerna sker. Under intervjun ringer hennes bror för att gratulera på namnsdagen. 

Hon är mycket glad när hon återkommer till intervjun.   

”Min bror ringde, då blir man glad” 

Citat som berättar hur de upplevde vår första träff på den dagliga verksamheten. 

”Kul och härligt förra veckan på föreläsningen, att ha samling”     

”Det var intressant” 

23 
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5.1.2 Beskrivningskategori  Att göra saker, att vara till nytta 

Denna kategori redovisar att hälsa är att göra saker, att vara till nytta. Vid observationen på den 

dagliga verksamheten framkommer att det varje morgon är samling på den dagliga verksamheten 

klockan nio och då är det fika. Arbetstagarna turas om att duka kaffevagnen. Vid alla tillfällen under 

interventionen bjöd de på kaffe. Efter fikarasten skådas anslagstavlan för att se hur arbetsordningen 

ser ut och den är lätt att tyda för arbetstagarna. Arbetsuppgifterna varierar och dagarna ser inte 

exakt lika ut. Exempel på hur arbetsdagen kan se ut är följande: 

 Fika  

 Elda 

 Lunch  

 Promenad  

 Pyssel  

 Fika 

Under intervjuerna belyser kvinnorna vikten av att göra saker, att vara till nytta. Det handlar om 

arbetsuppgifter som att väva, kratta löv, sy, brodera, strimla papper, trä halsband, sticka, vara i 

köket, promenera, städa borden och diska. Även att göra saker hemma som att bädda, städa golven, 

måla, gå på friskis och svettis, gå i kyrkan, lyssna på musik, måla naglarna, cykla, gå på café och åka 

till Valbo köpcentrum med personal från boendet är av betydelse. Promenader är inlagt som en 

arbetsuppgift på den dagliga verksamheten i samband med lunch. Det finns även möjlighet till en 

cykeltur och den möjligheten nyttjas varje vecka under sommarhalvåret. Det finns en stor vilja att 

vara till nytta, ett citat från en kvinna som beskriver sitt arbete. 

”Roligt att sy, brodera, göra nytta”  

Kvinnorna berättar vad hälsa är: 

”Att röra på sig och vara ute i skogen och gå för att minska magen och här är jag fet också”. 

”Promenad, röra sig i skogen, lite allt möjligt” 

Kvinnorna berättar även att de tycker om att kramas, att koppla av och sjunka ner i en fåtölj, bada 

och vara ute för att få frisk luft.  

Upplevelsen från den dagliga verksamheten är att det finns en sann och äkta glädje över att ha ett 

arbete. Kvinnorna som deltar i studien är stolta över sitt arbete och de visar gärna runt i lokalerna 
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där alstren finns. Det finns ett rum med saker till försäljning och varje jul förekommer en julmässa 

som är populär.   

5.1.3 Beskrivningskategori – Att slippa vara orolig 

 

Under planeringsfasen av interventionen gjordes ett besök på den dagliga verksamheten för att stifta 

bekantskap med kvinnorna. Frågor om när interventionen ska äga rum och hur länge den ska pågå 

var viktiga för deltagarna.  Det bästa för alla var en bestämd veckodag då vi träffas och det var på 

förmiddagen. Intervjuer med kvinnorna visar att en tillvaro med fasta rutiner skapar lugn och ro. 

Detta märks även tydligt via observation när interventionen utförs. Välkomnandet från arbetstagare 

och personal är mycket gott vid interventionen.  

En av kvinnorna berättar att det åker en stökig person på samma buss som henne på morgonen när 

hon är på väg till den dagliga verksamheten. Detta skapar en oro hos henne och rubbar hennes 

rutiner. Hon har löst detta genom att åka med en annan buss på morgonen. 

”Slippa jäntan, hon tappar bort armband och vantar. Hon är jobbig hon”.  

En annan sak som kan skapa oro är halka vintertid, vilket gör att promenaden och cykelturen på den 

dagliga verksamheten kan utebli. En av kvinnorna oroar sig över hur det ska bli med promenaden och 

hon funderar över när det ska sandas.  

När telefonen inte ringer som förväntat berättar en av kvinnorna att hon blir ledsen. Hon slår då i 

dörrar eller så lägger hon sig på sängen för att vila eller läsa veckotidningen Året Runt. Då brukar det 

gå över berättar hon.       

Kosten förknippas med många känslor. För en kvinna är mat en källa till gemenskap. En annan av 

kvinnorna säger att hon bara bör äta godis på lördagar och inte äta bakelser så ofta eftersom vikten 

ökar då. Det gör henne ledsen och hon berättar hur hon ska göra: 

”Syns det att jag har gått upp i vikt? Jag ska försöka gå ner nu, bara äta bakelser idag, jag blir bjuden 

av min kusin idag, sedan ska jag inte äta några mer bakelser, bara dricka en slät kopp kaffe”.  

Ett citat från en av kvinnorna som beskriver hur det känns när man är trött. 

”Då gör det ont sörru i hjärnan” 



26 

 

En av kvinnorna berättar att hon är rädd och orolig för att göra fel. Det kan handla om att låna 

telefonen för många gånger på den dagliga verksamheten, att duka fram fel koppar till fika eller att 

vara till besvär för någon. 

”Jag fundera om jag gjort nå

5.2 Sammanfattning 

 dumt när personalen kom och sa att jag skulle komma”     

Totalt har fyra kvinnor med utvecklingsstörning intervjuats. Observationer på den dagliga 

verksamheten och intervjuer med kvinnorna utgör grunden för denna beskrivning av hur kvinnorna 

uppfattar hälsa.  

Resultatet redovisas i tre kvalitativt olika beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna är ett 

försök att benämna uppfattningar av hälsa och de är:  

 Att uppleva trivsel och glädje  

 Att göra saker, att vara till nytta  

 Att slippa vara orolig  
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6. DISKUSSION  

Diskussionen som följer är indelad i metod‐ och resultatdiskussion. Syftet med studien är att 

identifiera uppfattningar av hälsa hos kvinnor med utvecklingsstörning. Huvudresultatet ‐hälsa är att 

uppleva trivsel och glädje, att göra saker – att vara till nytta samt att slippa vara orolig. 

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att identifiera uppfattningar av hälsa hos kvinnor med utvecklingsstörning. Då 

en fenomenografisk ansats koncentrerar sig på uppfattningar av fenomen ansågs kvalitativa 

intervjuer med fenomenografisk ansats vara en lämplig metod att använda för att besvara syftet och 

frågeställningen hur uppfattas fenomenet hälsa av kvinnor med utvecklingsstörning.  

Syftet och frågeställningen har besvarats bra i vissa fall och mindre bra i andra fall. Med det menas 

att kvinnorna kunde berätta sina uppfattningar av hälsa på olika tillfredsställande sätt. Det är ett känt 

problem då personer med utvecklingsstörning inte alltid har förmåga att korrekt kunna förstå frågor 

om sin hälsa (Arnhof, 2008).  Under föreläsningen var det två kvinnor som tog mycket utrymme med 

frågor och berättelser. De två andra kvinnorna var blygare och kanske har de en gravare 

utvecklingsstörning. Alla kvinnor satt tillsammans under föreläsningen vilket var positivt då de 

förmodligen kände sig trygga med situationen. Inför intervjuerna så var redan isen bruten och 

välkomnandet från deltagarna var totalt. ”Vad roligt att du kommer idag” var en uppskattad replik 

från en av kvinnorna. 

Att genomföra en intervention visade sig vara mycket svårt. Denna studiens intervention inriktas på 

tre huvudområden, kost, motion ‐ rörelse och välbefinnande. Studiens resultat påvisar att hälsa för 

kvinnorna är att känna trivsel och glädje, att göra saker – att vara till nytta samt att slippa vara orolig. 

Interventionens innehåll stämmer inte överrens med resultatet.  

Genom att redovisa resultatet i beskrivningskategorier har ett försök gjorts att identifiera 

uppfattningarna av hälsa. Jag har strävat efter att redogöra för beskrivningskategorierna på sådant 

sätt att det ska framgå att de företräder kvinnornas uppfattningar, vilket även citaten styrker. 

Av forskningsetiska skäl har hög noggrannhet iakttagits vid genomförandet av studien. Vid 

interventionen lades stor vikt vid bemötandet då det är känt att många människor med 

utvecklingsstörning känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta vid bemötande med andra 

människor (Renblad, 2001). 
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6.2 Resultatdiskussion  

Jag kommer att diskutera och återkoppla resultatet till tidigare forskning samt till studiens syfte och 

frågeställning. Syftet var att identifiera uppfattningar av hälsa hos kvinnor med utvecklingsstörning 

och frågeställningen var hur uppfattas fenomenet hälsa av kvinnor med utvecklingsstörning? Syftet 

valdes för att erhålla en medvetenhet och en skapa en förståelse för dessa uppfattningar.  

Syftet har uppnåtts då ny medvetenhet erhållits och en ny förståelse skapats för hur kvinnorna 

uppfattar hälsa. Huvudresultatet för studien visar genom beskrivningskategorier att hälsa är att 

uppleva trivsel och glädje, att göra saker – att vara till nytta samt att slippa vara orolig.    

Enligt (Ewles & Simnett, 2005) hänger människors definition av hälsa ihop med den sociokulturella 

situation som man befinner sig i och hälsa är en angelägenhet för alla människor. Synen på hälsa 

formas även av erfarenheter, kunskaper, värderingar och förväntningar vilket gör den svår att mäta. 

Kvinnornas erfarenheter, kunskaper, värderingar och förväntningar av hälsa är bl.a. att slippa vara 

orolig. Att slippa vara orolig ses ofta som en självklarhet i samhället men för kvinnorna med 

utvecklingsstörning är det upplevelse av hälsa. De vill ha rutiner för att slippa vara orolig, rutiner som 

andra människor ofta skapar och ändrar (Winlund, Rosenström, & Bennhagen, 2005).  Min 

uppfattning av kvinnornas utsagor, tillika beskrivningskategorier, är att hälsa för dem är något som 

andra människor ofta tar för givet.   

 

Sociala relationerna är av stor betydelse och det är både vänner, personal och arbetsledare som är 

viktiga för människor med utvecklingsstörning (Renblad, 2001). Beskrivningskategorin att uppleva 

trivsel och glädje handlar om att sociala relationer är viktigt för upplevelse av hälsa. Att ha ett arbete 

att gå till med tillhörande arbetskamrater är av största vikt för kvinnorna. Stor betydelse har även 

familj, kompisar, kontaktpersoner och ledsagare. 

Arbete är väsentligt för livskvaliteten och delaktigheten i samhället och innehållet på en daglig 

verksamhet ska bidra till personlig utveckling och individens individuella behov bör vara i fokus 

(Davidsson, 2007). Alla kvinnor berättar att de trivs bra på den dagliga verksamheten. En av 

kvinnorna berättar ”Jag blir ledsen när jag kommer när jag kommer hem, det är tråkigt att komma 

hem, jag trivs så bra här”. Arbetet för kvinnorna har stor betydelse för att uppleva trivsel och glädje 

som är den första beskrivningskategorin i resultatet.  
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I den dagliga verksamhetens informationsbroschyr står det: 

Vår strävan är att personerna skall kunna göra så mycket som möjligt själva och att 

var och en deltar i tillverkningen utifrån sin förmåga. Alla kan vara bäst på något. 

En förutsättning för framsteg är att andra människor kan uppmärksamma och glädjas åt deras 

framgång, även om framgången är liten i deras ögon, så är den värdefull för individen (Winlund, 

Rosenström, & Bennhagen, 2005). 

Den dagliga verksamheten bör innehålla både habiliterande inriktning och mer 

produktionsinriktade uppgifter (Davidsson, 2007). För dessa kvinnor har den dagliga 

verksamheten både och. Den är produktionsinriktade med handarbete för försäljning och 

den habiliterande inriktningen finns då arbetsuppgifterna kan vara riva mattrasor, kratta, 

elda, sköta diskmaskinen, rensa barr, gå ärenden, sköta kaffebryggaren, brodera, pyssla och 

promenera. Detta gör att dem ibland har lite mer rörliga arbetsuppgifter och det gynnar ett 

eventuellt habiliteringsbehov. (Winlund, Rosenström, & Bennhagen, 2005) menar att det är 

lika viktigt att få utvecklas för människor med utvecklingsstörning som för andra människor 

så den dagliga verksamheten är nödvändig för upplevelse av hälsa. 

Interventionen var inte tillfredsställande gjord av mig. Den utgick från kost, motion ‐ rörelse 

och välbefinnande. Resultatet av hur kvinnorna uppfattar hälsa är som nämnt ett annat. 

Hälsofrämjande verksamhet kan handla om att underlätta för individen att leva hälsosamt 

(Ewles & Simnett, 2005). Uppfattningar av hälsa hos kvinnorna är att uppleva trivsel och 

glädje, att göra saker – att vara till nytta samt att slippa vara orolig. Att göra en intervention 

med den basen att främja trivsel och glädje, att göra saker – att vara till nytta samt att slippa 

vara orolig skulle främja kvinnornas hälsa på ett helt annat sätt än denna studies 

intervention om kost, motion – rörelse samt välbefinnande. För att lyckas med en 

intervention bör förhandskunskap om deltagarnas uppfattningar av något finnas för att lägga 

interventionen på lämplig nivå.    

Människor med utvecklingsstörning har en ökad sårbarhet för fysisk ohälsa (Umb‐Carlsson, 2008). 

(Robertson, o.a., 2000) visar i sin studie att förekomsten av dålig kost, fetma hos kvinnor och fysisk 

inaktivitet är stor hos gruppen. En del av kvinnorna i studien har övervikt, hudbesvär, rörelsehinder 

så en ökad sårbarhet ses även här. 
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Människor som har en intellektuell funktionsnedsättning behöver hjälp för att komma iväg till en 

fysisk aktivitet då dem ofta kan ha svårt att ta initiativet till fysisk aktivitet (Arnhof, 2008). På den 

dagliga verksamheten är promenader inlagt som en arbetsuppgift i samband med lunch. Det 

resulterar att kvinnorna får daglig fysisk aktivitet vilket är jättebra. Det enda sättet att förbättra 

hälsan för personer med intellektuella funktionshinder är att öka nivåerna av måttlig eller kraftig 

fysisk aktivitet bland (Robertson, o.a., 2000). (Svederberg, Svensson, & Kindeberg, 2001) påvisar att 

fysisk aktivitet är hälsosamt ur både fysiologiskt som psykologiskt perspektiv. 

 

Nationella folkhälsokommittén har i Mål 6 Tillgängliga grönområden för rekreation förespråkat 

bullerfria och säkra grönområden nära bostaden samt bra utemiljöer vid särskilda boendeformer för 

funktionshindrade. Dem som har tillgång till detta vistas mera ute än de som inte har det och det är 

viktigt att utforma omgivningen så att den blir tillgänglig för alla (Nationella folkhälsokommittén, 

2000). Detta innefattar tre av kvinnorna som deltagit i studien då de bor i särskilt boende. Att göra 

bra utemiljöer skapar möjligheter till utevistelse med positiva inslag för hälsan. På den dagliga 

verksamheten har kvinnorna en utmärkt bra utemiljö som de ofta utnyttjar. En del arbetsuppgifter är 

förlagda utomhus och promenader är inlagda i arbetsschema.   

Vad människor äter är relaterat till hälsa och välmående på flera olika sätt. Goda matvanor är till stor 

del beroende på utbildningsnivå (Abrahamsson, Andersson, Becker, & Nilsson, 2006). På den dagliga 

verksamheten äter alla lunch tillsammans och detta är ett tillfälle till gemenskap. Maten körs ut av en 

restaurang och matsedeln skickas ut i förväg. Jag tror att kvinnornas välmående stärks i och med 

detta. Risken finns att medhavda matlådor skulle innehålla mera helfabrikat och innehålla mindre 

grönsaker pga. svårigheter att välja det sunda. (Livsmedelsverket 1995) påvisar att våra matvanor 

skiljer sig åt beroende på ålder, kön och utbildning och det finns ett samband finns mellan felaktiga 

matvanor och de vanligaste sjukdomarna i Sverige idag.    

 

Avslutningsvis kan jag säga att det fanns en värme och en positivism hos kvinnorna som smittade av 

sig. Kvinnorna har lärt mig mycket om vad hälsa är för dem och vad som är betydelsefullt här i livet. 

Stor beundran finns för deras förmåga att förmedla kärlek och glädje till andra människor. 
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6.3 Framtida forskning 

Det vore intressant att upprepa studien med människor med utvecklingsstörning. En intervention 

som baseras på att främja trivsel och glädje, att göra saker – att vara till nytta samt att slippa vara 

orolig. En sådan intervention skulle kunna användas till att förbättra hälsan för personer med 

utvecklingsstörning.  
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BILAGA 1 

 

FÖRELÄSNING OM HÄLSA FÖR FYRA KVINNOR MED UTVECKLINGSSTÖRNING, 1: A oktober 2008  

VAD ÄR HÄLSA?  

(frisk, promenader, träffa kompisar eller familj, bada, springa, leka, skratta, gympa, cykla, sova/vila?)    

KOST 

Vi behöver alla energi/mat för att fungera. Det som kickar igång oss på morgonen när vi klivit upp är 

vad vi äter. Alla behöver en riktig frukost på morgonen. Det kan t.ex. vara  

 Fil och müsli 

 Gröt  

  Smörgås med pålägg och mjölk.   

 Ägg 

 Juice 

Det är viktigt att man äter regelbundet för att ha energi att utföra sina sysslor och att behålla 

humöret. Man bör äta både lunch och middag och även mellanmål på fm. och em. Frukt och grönt är 

jättebra eftersom det finns massor av ämnen som kroppen gillar i det, även många ämnen som 

hindrar förkylningar. Man rekommenderar idag att alla människor bör äta 500 gram frukt och grönt 

om dagen. Det motsvarar 3 frukter och två rejäla nävar grönsaker. Förslag: 

 Man kan ta med frukt till jobbet och äta som mellanmål.  

 Man kan lägga lite grönsaker ovanpå smörgåsen eller skära i lite frukt i filen. Mums! 

 Man kan skära stavar av gurka, morötter eller vitkål och äta medan du lagar maten.  

 

MOTION‐RÖRELSE 

Idag är många stillastillande på jobbet, man kanske åker bil eller buss till och från jobbet. För att 

hjärtat ska må bra är det viktigt med motion. Varierad regelbunden rörelse är bäst och det kan vara  

 Promenader 

  gå till och från bussen 

  leka med barn 
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  ta trapporna istället för hissen 

 cykla.  

Kanske gör man redan mycket roligt som man kan utveckla. Det är ”små steg” framåt som ger stora 

förändringar. Motion hjälper kroppen att förebygga värk/smärta eftersom kroppen tillverkar ett eget 

smärtstillande medel som heter endorfin.   

VÄLBEFFINANDE  

För att må bra behöver kroppen växla aktivitet med längre stunder av vila. Många har idag mycket att 

tänka på och man tycker inte att tiden räcker till. Alla kan arbeta med detta att tänka på vad man gör 

precis nu t.ex.  

 Känna hur kaffet smakar 

 Lyssna på sin kompis vad han eller hon berättar 

 Lyssna på musiken 

 Känna efter hur skönt det är att sitta i sin fåtölj eller soffa 

 Känna efter hur det känns när man gjort något bra 

 Vardagen ska ge oss energi att må bra inte bli ett stressmoment.        
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BILAGA 2 

 

MISSIVBREV  

 

Jag heter Mona Wikland och studerar hälsopedagogik vid högskolan i Gävle. Under hösten ska jag 

skriva en c‐uppsats inom ämnet pedagogik. Detta kommer att ske med motiverande samtal med fyra 

människor i en daglig verksamhet. Syftet är att få ökad kunskap om vad människor har för tankar 

kring hälsa. 

 

Min förhoppning är att upplägget kan se ut på följande sätt:  

En föreläsning på ungefär 30 minuter och att den uppföljs med två motiverande samtal med varje 

deltagare. Första samtalet sker någon dag efter föreläsningen och det andra samtalet sker efter åtta 

veckor.  Allt sker enligt överenskommen tid och plats. Inspelning av samtalen kommer att ske efter 

tillåtelse från deltagarna i studien.   

 

Alla samtal och allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att identiteten inte 

går att spåra. Deltagandet är helt frivilligt och alla deltagare kan när som helst under undersökningen 

dra sig ur utan att ange orsak.  

 

Uppsatsen kommer att e‐publiceras i DIVA och den kan nås via biblioteket på högskolan i Gävle, när 

den är godkänd och klar.  

 

Vänliga hälsningar,       Handledare: 

 

Mona Wikland       Maud Söderlund  

monawikland@spray.se        Universitetslektor   

026 ‐160058        msd@hig.se  
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