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Sammanfattning  

Kunskapen om funktionshindrade människors liv över tid och om innebörden av att 

leva med funktionshinder under många år, att åldras och vara gammal är begränsad. 

Trots att Cerebral Pares (CP) är definierat som en icke progressiv hjärnskada som i 

första hand påverkar de motoriska funktionerna så uppstår sekundära svårigheter som 

förvärras över tid. Syftet med studien är att med hjälp av livsberättelser från vuxna 

med CP beskriva och analysera deras upplevelse av att bli äldre och hur de upplever 

att åldrandet påverkar deras bild av sig själv och deras livsvillkor. Studien utgår från 

en kvalitativ ansats och har en induktiv slutledningsform, som innebär att man utifrån 

olika observationer och undersökta fenomen leder till en generaliserad slutsats. 

Genomförandet av studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt vetenskapligt 

perspektiv och en narrativ metod som grund för de kvalitativa intervjuarna. Mitt 

datainsamlande har bestått av 4 intervjuer med två olika intervjupersoner, med öppna 

frågor och följdfrågor. Resultatet visade på ett tidigare åldrande, än för personer utan 

funktionsnedsättning, som i sin tur resulterat i ett utanförskap ekonomiskt, 

hälsomässigt och arbetsmässigt. För intervjupersonen som tidigare hade klarat sig 

själv uppstod ett ökat hjälpbehov och minskad självständighet. Självbilden påverkas 

på olika sätt. För den ena intervjupersonen är funktionsnedsättningen en naturlig del 

av självbilden, och den andra intervjupersonen separerar på sig själv och 

funktionsnedsättningen beroende på den sociala kontexten. Det senaste kan vara 

svårare med stigande ålder då ålderssymptom förvärrar effekterna av 

funktionsnedsättningen. 

Fem nyckelord: Cerebral Pares (CP), åldrande, självbild, identitet, 

funktionsnedsättning 

 

 

 

 



 

Abstract 

The knowledge of disabled people's lives over time is limited. Cerebral Palsy (CP) is 

defined as a non-progressive brain damage which firstly affects the motor functions, 

it can also cause secondary difficulties which become worse with time. The aim of 

the study is to describe and analyze adults with CP, their experiences of getting 

older, the way they experience how aging affects their image of themselves and their 

living conditions by means of life stories. The study is based on a qualitative 

approach and an inductive logic, which means that based on different observations 

and investigated phenomena, a generalized conclusion is reached. The 

implementation of the study is based on a social constructionist perspective and a 

narrative method as the basis for the qualitative interviews. The data collection 

consisted of four interviews with two different interviewees, with open and follow-

up questions. For the interviewee who had previously taken care of himself, an 

increased need for help and reduced independence occurred. Self-image is 

influenced differently. For one interviewee, disability is a natural part of his self-

image, and the other interviewee separates himself and his disability depending on 

the social context. The later can be harder with increasing age as age symptoms 

aggravate the effects of disability. 

Keywords: Cerebral Palsy (CP), ageing, self-image, identity, disability  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  

”Jag har alltid, jag har svårt att sitta still och jag är glad att jag förra 

året skaffade trehjuling, fy fan va glad jag är för det, det är min frihet 

på eftermiddagen när sola är uppe, fy fan va gött.” (intervjuperson 1) 

 

Dessa ord betyder mycket för mig. De symboliserar för mig glädjen till livet som en 

av mina intervjupersoner visade samt även glädjen över att han med hjälp av ett 

hjälpmedel, som han egentligen inte velat haft tidigare, nu kan njuta av sin frihet och 

solen!  

Jag har under snart nio års tid haft förmånen att få arbeta med habilitering och 

därigenom fått möjligheten att fördjupa mig i livsberättelser från personer med 

Cerebral Pares genom denna magisteruppsats. Främst vill jag tacka de personer som 

jag fått äran av att intervjua i olika omgångar, som har velat delat med sig av sina 

livsberättelser och gett av sin tid och energi till mig. Jag har under åren på 

habiliteringen lärt mig mycket genom kontakt med personer med olika 

funktionsnedsättningar om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Detta har 

bidragit till många samtal om just detta, och även varit ett frö till denna uppsats.  

”Det handlar inte om människor med särskilda behov, utan om 

människor med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med 

särskilda insatser” (Ängelholms kommun) 

 

Tack till mina kollegor och min familj som har stöttat och hejat på! Ett särskilt tack 

till Kay Sponsellar, Lena Möller, Anita Nyqvist och Maria Klässbo för att ha trott på 

mig och gett mig goda råd! Tack även till min handledare Marie Nordfeldt vid 

Karlstads universitet för all hjälp och tålamod. Tack även till Sjukhusbiblioteket vid 

Centralsjukhuset i Karlstad som hjälpt mig med att hitta artiklar och böcker. 
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1. Introduktion/inledning  

 

   1.1 Inledning och problemformulering 

 

Fram till 1980-talet dominerade det individuella eller det medicinska perspektivet 

när man skulle studera människor med funktionsnedsättning. Fokuset låg på 

individen och dennes brister. Detta var rimligt då utifrån synen som fanns i 

samhället om att människor med svåra funktionsnedsättningar behövde vård, 

behandling och utbildning på institutioner. I samband med att samhället har 

förändrats mot ett liv i det ”öppna samhället” för personer med svåra 

funktionsnedsättning, så har även behovet av kunskap förändrats. Det behövs även 

kunskap om samspelet mellan individ och omgivning. Det behövs mer kunskap om 

barriärer och brister mellan individ och omgivning, men också kunskap som sådant 

som ökar tillgänglighet och minskar diskriminering (Lindqvist 2013). 

Åldrande funktionsnedsatta personer har varit en osynlig grupp som har fallit mellan 

stolar på olika sätt exempelvis inom forskningen. Forskning gällande personer med 

Cerebral Pares (CP) har utgått främst från barnperspektivet samt ofta ur ett 

medicinskt perspektiv med fokus på fysiska och kognitiva förmågor. Forskning 

inom gerontologin har fokuserat på åldrandet bland personer utan tidiga 

funktionsnedsättningar (Sandström 2007, 2010; Thorsen 2003). En utbredd 

föreställning är att funktionsnedsättningar är statiska tillstånd och därför har inte 

intresset varit stort för att utveckla forskningen med fokus på funktionsnedsattas liv 

över tid och hur det påverkar dem att leva med funktionsnedsättningar länge och att 

åldras. Synsättet innebär att personen drabbas av sin funktionsnedsättning, har den 

och anpassar sig efter situationen (Jeppsson Grassman et al 2011). Tidigare 

forskning kring åldrande och CP är begränsad och består av flera forskningsområden 

som behöver utvecklas för att höja kunskapen om livsvillkor och förutsättningar för 

personer med CP. Min kliniska erfarenhet, från mitt kuratorsarbete inom 

habiliteringen, är att bristen på kunskap om åldrandet finns på individnivå, både 

bland personer med CP men även bland närstående och olika professionella aktörer. 
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Att bli äldre påverkar alla människors sätt att se på sig själv. Ens funktioner och 

förmågor förändras och det sker en omformulering av vem man är. Vi vet allmänt 

sett förhållandevis litet om funktionshindrade människors liv över tid och om 

innebörden av att leva med funktionshinder under många år, att åldras och vara 

gammal. En förklaring till detta är att det först är efter efterkrigstiden som vi börjat 

få identifierbara generationer av funktionshindrade personer som genomlevt olika 

åldrar och uppnått hög ålder och där livsloppsbegreppet kan framstå som relevant. 

Den kunskap som hittills funnits har som regel rört frågor kring funktionshinder hos 

äldre snarare än hur det är att leva under många år och åldras med funktionshinder. 

Medellivslängden har ökat och ökar för befolkningen i sin helhet, och även för 

människor med olika sjukdomar och funktionshinder. Detta innebär inte 

nödvändigtvis ett lika långt liv som för befolkningen i övrigt. Det förlängda livet 

med sjukdom och funktionshinder betyder inte heller, på något enkelt sätt, att det 

handlar om ett liv med mindre sjuklighet och lidande eller ens samma grad av 

lidande över tid. Det saknas forskning om detta på befolkningsnivå (Jeppsson 

Grassman 2008; Jeppsson Grassman et al 2011). Även de socialpolitiska 

förutsättningarna för personer med funktionshinder har genomgått stora förändringar 

i efterkrigstiden och haft en stor påverkan på funktionshindrades vardag. I stora drag 

har utvecklingen gått från segregering till normalisering och individualisering och 

till att i dag fokusera på flexibilitet och valfrihet (Svensson och Tideman 2007).     

För personer med CP är åldrandeprocessen unik på grund av de tidiga åldersmässiga 

begränsningar av funktioner som de kan uppleva jämfört för personer utan 

funktionsnedsättningen (Mudge et al 2016; Sandström 2007, 2010; Zaffuto-Sforza 

2005). Överlevnaden har ökat över tid och många kan idag räkna med en 

medellivslängd som motsvarar befolkningen i snitt. Jeppsson Grassman (2008) 

hänvisar till flera studier som visar på detta samtidigt som studierna pekar på att 

dessa grupper inte är homogena. Grupperna kännetecknas av hög heterogenitet när 

det gäller grad av funktionshinder, tillståndens yttringar och konsekvenser, något 

som får konsekvenser för livslängd (Jeppsson Grassman 2008).  

I dagens samhälle är det att vara gammal och ha en funktionsnedsättning statusar 

som gärna uppfattas som negativa och stigmatiserar individerna. Att vara en 

åldrande människa med en långvarig funktionsnedsättning blir att vara i en dubbelt 
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stigmatiserande position. Åldrande funktionsnedsatta personer uppfattas ha en oklar 

kategori. Är de i behov av insatser riktade för äldre eller för funktionsnedsatta? 

(Thorsen 2003).  

Det centrala i problemformuleringen är behovet av mer kunskap om hur personer 

med CP påverkas av åldrandet. Det behövs mer kunskap om hur man som individ 

ser på sig själv och vilka förutsättningar och livsvillkor som finns i samhället för 

personer med CP.  

 

  1.2 Syfte och specifika frågeställningar  

 

1.2.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att med hjälp av livsberättelser från vuxna med CP beskriva 

och analysera upplevelser av att bli äldre och hur åldrandet kan påverka den egna 

självbilden och de konkreta livsvillkoren.   

 

1.2.2 Frågeställningar 

 

I huvudfrågan ryms olika dimensioner. Det ena är den individuella dimensionen som 

fokuserar på hur självbilden påverkas av åldrandet när man har CP.  

• På vilket sätt påverkas självbilden när man har CP och åldras?  

• Hur ser man på sig själv i dag jämfört med när man var yngre?  

 

Den andra dimensionen fokuserar på omgivningen och hur åldrandet påverkas av 

omgivningen i form av den socialpolitiska tiden men även arbete, ekonomi, familj 

och annat nätverk.   

• Hur påverkas åldrandet av omgivnings-och socioekonomiska 

faktorer?  
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1.3 Cerebral Pares (CP) 

 

Kunskapen om CP är viktig för att förstå åldrandeprocesserna som sker och därför 

har jag valt att beskriva vad det innebär att ha de olika formerna av CP. 

Diagnosen Cerebral Pares (CP) finns med i International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision (ICD-10), vilket är ett 

klassificeringssystem för olika diagnoser. CP är där en underkategori i 

huvudkategorin sjukdomar i nervsystemet. (Socialstyrelsen 2017) Grunden för CP är 

alltid en motorisk funktionsnedsättning på grund av en skada i hjärnan som inte 

beror på någon fortskridande hjärnsjukdom och som inträffat före två års ålder. De 

motoriska svårigheter som kännetecknar CP kan vara bristande motorisk planering, 

planera och isolera rörelser, nedsatt balansförmåga och muskelstyrka och olika 

former av spasticitet (muskelspänning) i musklerna. Personer med CP är en mycket 

heterogen grupp med varierande svårigheter och behov. CP är det vanligaste 

rörelsehindret hos barn och drabbar drygt 2 promille av alla barn födda i Sverige 

(Ahl 2016; Arph-Hammergren 2016).  

Trots att CP är definierat som en icke progressiv hjärnskada som i första hand 

påverkar de motoriska funktionerna så uppstår sekundära svårigheter som förvärras 

över tid. Vuxna med CP, precis som vuxna utan CP, lever längre och på grund av 

det är det mer sannolikt att få skador och sjukdomar relaterade till högre ålder. De 

åldersrelaterade fysiska förändringar sker tidigare hos vuxna med CP och 

prevalensen för sekundära tillstånd som smärta, osteoporos, fatigue/trötthet och 

muskelskelettära och ledproblem är högra hos vuxna med CP jämfört med vuxna 

utan CP (Mudge et al 2016; Arph-Hammargren 2016). Detta innebär att 

funktionsnedsättningens förutsättningar ändras med åren och kan öka ens 

hjälpbehov och minska grad av självständighet. Föreställningen om CP som ett icke 

progressivt tillstånd har bidragit till att personer med CP och omgivningen kan vara 

oförberedda på ökande smärtor, belastningsskador, slitage, trötthet och utmattning 

som ofta följer med ökande ålder. Denna oförbereddhet kan göra det särskilt svårt att 
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ställa om sig till förändringarna och hitta nya sätt att mästra det dagliga livet 

(Thorsen 2003).  

Det finns tre undergrupper av CP; spastisk, dyskinetisk och ataktisk. Spastisk CP 

kan innebära en nedsättning av funktioner på båda sidor av kroppen, men kan även 

vara en nedsättning av funktion på enbart den ena sidan av kroppen. Det som 

kännetecknar spastiskt CP är ökad muskeltonus/spänningar, ofrivilliga reflexer och 

att det är svårt att kontrollera sin motorik. Dyskinetisk CP är icke vilje-mässiga, 

okontrollerade återkommande ibland stereotypa rörelser, primitiva reflexmönster 

och varierande muskeltonus/spänning. Karaktäristiskt för ataktisk CP är avsaknad av 

muskelkoordination, vilket innebär att rörelser utförs med nedsatt samordning, rytm 

och precision (Arph-Hammargren 2016).  

Det finns andra svårigheter som man kan ha om man har CP som epilepsi, nedsatt 

känsel, kognitiva svårigheter (oavsett begåvningsnivå), svårigheter med 

kommunikation, perception, ät-och näringsproblem och beteendeproblem (Ahl 

2016; Arph-Hammergren 2016). 

 

1.4 Definition av centrala begrepp 

 

I denna del definieras begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder, 

funktionsvariation och funktionsrätt. Valet att definiera dessa begrepp har gjorts då 

de är grundläggande inom funktionshinderforskning. Det ger även en förklaring till 

val av begrepp i denna studie.  

1.4.1 Funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation och funktionsrätt 

 

Socialstyrelsen (2007) definierade begreppen funktionsnedsättning och 

funktionshinder på grund av att begreppen handikapp, funktionsnedsättning och 

funktionshinder användes som synonymer, vilket gjorde att det uppstod oklarheter 

kring begreppen. Socialstyrelsen kom då fram till en rekommendation av att ordet 
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handikapp inte skulle användas längre då det var en ålderdomlig term. Begreppen 

funktionsnedsättning och funktionshinder skulle användas istället och de gjorde då 

också en definiering av orden för att kunna särskilja dem. Socialstyrelsen definierar 

funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga och den uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. De 

säger också att skadan, tillståndet eller sjukdomen kan vara av bestående eller 

övergående natur. Enligt Socialstyrelsen bör frasen ”personer med 

funktionsnedsättning” användas vid avgränsning och benämning av personer eller 

grupper. Begreppet funktionshinder definieras av Socialstyrelsen som en 

begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen. En person har inte ett funktionshinder utan hindret uppstår i 

förhållande till omgivningen exempelvis bristande tillgänglighet i omgivningen 

(Socialstyrelsen 2007). Begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder kan 

vara problematiska utifrån att individen själv inte ser på sig själv som 

funktionsnedsatt även om man har en nedsättning av funktionsförmåga på något sätt. 

Vem har tolkningsrätten att säga att en person har en funktionsnedsättning? 

Funktionsnedsättning kan ses som en kollektiv identitet, vilket innebär en 

tillhörighet till en gemenskap som andra har definierat. Funktionsnedsättning kan 

även ses som en gruppidentitet, vilket innebär att det är medlemmarnas egna 

förståelse av vem de är lika och vem de är olika (Lövgren 2009). Det finns olika 

stigma kring att ha en funktionsnedsättning som kan göra det svårt för individen att 

definiera sig som en person med en funktionsnedsättning. Goffman definierade 

stigma som något som beskriver någons avvikande drag i negativ mening (Goffman 

2014). 

De senaste åren har två nya begrepp växt fram, nämligen funktionsvariation och 

funktionsrätt. Begreppen har växt fram som en reaktion på begreppen 

funktionsnedsättning och funktionshinder. Ordet funktionsvariation används för att 

beskriva den fysiska, psykiska eller kognitiva variation som finns hos alla människor 

utan att värdera denna variation i antingen nedsatt eller fullkomlig, frisk eller sjuk. 

Bakom ordet finns ett synsätt som säger att det inte finns ett sätt som en människa 

ska vara på eller fungera på. Tankar om att det finns ett normalt sätt att fungera är 
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just bara normer; en social konstruktion gjord av människor (Funktek 2017). 

Funktionsrätt handlar om att det är en mänsklig rättighet att fungera i samhället. En 

rätt att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor som andra. Det kan handla 

om att få arbetsuppgifter som man förstår och klarar av utifrån sina förutsättningar 

(FUB 2017). 

Klassifikationssystemet ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa) är mycket använt inom hälso-och sjukvården och ger en 

extra dimension till definiering av funktionsnedsättning och funktionshinder. ICF 

utgår från hälsodomäner som beskrivs ur kroppsliga, personliga och sociala 

perspektiv genom två grundläggande förteckningar: (1) kroppsfunktioner och 

kroppsstrukturer, (2) aktiviteter och delaktighet. ICF grupperar olika domäner för en 

person med en given hälsobetingelse, vilket innebär en beskrivning på vad personen 

med en viss sjukdom eller störning kan göra. En domän definieras som en praktisk 

och meningsfull uppsättning av besläktade fysiologiska funktioner, anatomiska 

strukturer, handlingar, uppgifter eller livsområden. Funktionstillstånd är en 

paraplyterm för alla kroppsfunktioner, kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet 

medans funktionshinder är en paraplyterm för funktionsnedsättningar, 

strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller delaktighetsinskränkningar. Inom 

ICF förtecknas även omgivningsfaktorer som interagerar med ovanstående termer. 

Beskrivningen av en persons hälsotillstånd genom ICF blir därmed en beskrivning 

som utgår från flera olika domäner. Komponenter av funktionstillstånd och 

funktionshinder i ICF kan uttryckas för att påvisa problem som exempelvis 

funktionsnedsättningar men kan även användas för att uttrycka oproblematiska eller 

neutrala aspekter av hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Enligt ICF bör en persons 

funktionstillstånd och funktionshinder ses som en dynamisk interaktion mellan 

hälsobetingelser och kontextuella faktorer som omgivnings- och personliga faktorer 

(Socialstyrelsen 2003).      

Begreppen utifrån ICF ger en mer komplex beskrivning av människors hälsotillstånd 

och det är likheter mellan begreppet funktionsvariation och ICF:s resonemang i 

poängen att kunna beskriva alla människors funktioner. I studien använder jag 
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begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder i min text då det är de begrepp 

som används i mitt yrkesliv och utifrån att det är en viss typ av funktionsnedsättning 

som studeras. I det valet är jag medveten om att alla personer med CP kanske inte 

anser att de har en funktionsnedsättning, men det är ett sätt att definiera gruppen 

med detta heterogena tillstånd. Begrepp som funktionsvariation och funktionsrätt 

samt ICF:s klassificering ger perspektiv på synen på personer med 

funktionsnedsättningar och personer utan funktionsnedsättningar i dagens samhälle, 

från att handla om dem; en viss grupp till att fokusera på oss; nämligen allas 

funktionstillstånd.  

 

2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

 

Då det finns begränsad forskning och litteratur om åldrande och CP så har jag valt 

att presentera olika kunskapsteman som berör ämnet. Jag knyter sedan ihop detta i 

min analys. Teman jag valt är en samhällshistorisk bakgrund, ålder, åldrandet och 

funktionsnedsättningar, och funktionsnedsättning, livsvillkor och självbild.  

 

2.1 En samhällshistorisk bakgrund  

 

Fram till 1950 hanterades personer med olika funktionsnedsättningar genom 

avskiljande i form av institutionsplaceringar, fattighjälp och specialskolor. Detta var 

den dominerande synen på ”vanföra, blinda, döva och sinnesslöa” som dominerade 

då. De första moderna handikappolitiska tankegångarna fick sitt genomslag under 

1950- och 1960-talen med bakgrund i normaliseringsprincipen. Principen innebar 

integration av funktionshindrade i samhället och inte avskiljande. De nya målen 

skulle främja levnadsvillkor för personer med funktionshinder så att de kom i nivå 

med andra människors levnadsvillkor. Personer med olika funktionshinder skulle ta 

större del av den välfärd som skapats. Begreppet handikapp som samlande social 

kategori ersatte vid denna tid de benämningar som ansågs förlegade. Det 
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genomfördes viktiga reformer som höjning av sjuk- och handikappersättningarna, 

hemtjänst, bilstöd och färdtjänst under denna period. Rörelsehindrade barn fick 1962 

rätt till skolgång i sina hemkommuner och 1967 lagstadgades allas rätt till skolgång. 

1969 byggdes de första husen med boendeservice och bidrag till anpassning av 

bostäder och bilar infördes (Jeppsson Grassman 2008; Svensson och Tideman 

2007).   

Under 1970-talet förändrades handikappolitiken då handikapprörelsen fick ett större 

inflytande än tidigare. Det miljörelativa handikappbegreppet ersatte under 1980-talet 

tidigare begrepp och var resultatet av en relativisering och en politisering av 

handikapp som fenomen. Handikapp ”flyttades” från individen till omgivningen och 

sades uppstå i relation till omgivningens/miljöns krav på olika funktioner, vilket 

präglade 1980-och 1990-talens handikappolitik. Förändringar under denna perioden 

var Sociallagstiftningen som kom 1982. Sociallagstiftningen är en ramlagstiftning 

och medförde att handikappolitiken decentraliserades. Det medicinska perspektivet 

på funktionshinder var rådande fram till denna syn luckrades upp under 1980-talet 

när en individualiseringsprocess inleddes där vårdtagare blev kunder. De 

förväntades själva beställa de insatser som behövdes (Jeppsson Grassman 2008; 

Svensson och Tideman 2007).   

1994 trädde Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen 

om assistansersättning (LASS) i kraft. Lagarna innebär bland annat att personer med 

omfattande funktionshinder har rätt att få personlig assistans. Andra insatser man 

kan söka är daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare och särskilda boenden. För 

de personer som tillhör lagarnas personkretsar får det stor betydelse för deras 

livsvillkor. Personer med CP hör inte till målgruppen för LSS på ett självklart sätt. 

Tillhörigheten till LSS beror på individens grad av funktionsnedsättning och inte 

enbart diagnosen. Det är alltså en bedömningsfråga när det handlar om vilka 

stödinsatser man har rätt till. Om man bedöms tillhöra personkretsen för LSS och 

har CP så är det personkrets 3 som är aktuell. Personkrets 3 omfattar personer som 

har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder (förutom autism, 

utvecklingsstörning och förvärvade hjärnskador som är de andra personkretsarna) 

som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov 
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av stöd eller service. Om man bedöms tillhöra personkrets 3 så har man inte rätt till 

alla insatser enligt LSS, exempelvis daglig verksamhet (SFS 1993:387; SFS 

1993:389). Personer med CP kan också söka stödinsatser enligt Socialtjänstlagen 

(SoL), och då kan det handla om insatser som hemtjänst, kontaktperson, särskilda 

boenden (SFS 2001: 453). Dessa insatser innebär en större kostnad för den enskilda 

jämfört med insatser enligt LSS som ska vara kostnadsfria (förutom boendekostnad). 

Detta innebär att om en person med CP har behov av stödinsatser så är det inga 

självklara vägar att gå när det gäller arbete, ekonomi, stödinsatser.  

Vägledande för politiken blev i samband med LSS:s införande delaktighet, 

jämlikhet, medborgarskap, tillgänglighet och bemötande. De ekonomiska och 

socialkulturella klyftorna ökade i Sverige under 1990-talet. Trots att 

samhällsekonomin har återhämtat sig efter år 2000 så tenderar klyftorna i samhället 

att öka. Flexibilitet och valfrihet har blivit ledord för politiken (Jeppsson Grassman 

2008). Socialstyrelsens undersökning från 2010 visade att levnadsförhållanden för 

vissa personer med funktionsnedsättning var sämre än befolkningen i övrigt. Detta 

gällde personer som hade insatser från LSS eller SoL-lagstiftningen. Gruppen hade 

en låg utbildningsnivå, ett utanförskap på arbetsmarknaden samtidig som de hade en 

svag ekonomi och en mindre aktiv fritid. Färre var gifta eller hade barn jämfört med 

övriga befolkningen. Boendestandard visade ingen större skillnad med befolkningen 

i övrigt (Socialstyrelsen 2010). 

2.2 Kunskap om ålder, åldrande och funktionsnedsättning 

 

Jag har valt att presentera tidigare forskning om ålder, att åldras och bli gammal, fast 

jag fokuserat mitt uppsatsarbete på personer som man kan säga hör till medelåldern 

och som har en medfödd funktionsnedsättning. Jag anser att dessa teorier har 

relevans för åldrandet även för personer med ett tidigare åldrande och relevans för 

hur individen ser på sig själv och hur samhällets syn är på individen.  
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2.2.1 Ålder och åldrande 

 

Ålder kan beskrivas med tre olika betydelser. Den första är kronologisk ålder som är 

det antal år personen har levt. Fysiologisk ålder är den ålder som är kroppens 

åldrandeprocess som även inkluderar psykologisk ålder. Den fysiologiska åldern kan 

exempelvis vara hög på grund av demens i ung ålder. Social ålder är ålder som är 

socialt konstruerad, vilket är personens subjektiva uppfattningar om sin ålder, 

normer för hur personer i en bestämd kronologisk ålder bör uppföra sig och den 

ålder som personen blir tilldelad av andra beroende på ens framtoning och 

uppförande. Betydelserna är sammanvävda och påverkar varandra ömsesidigt. 

Social ålder uttrycks också genom ett antal sekventiellt ordnade ålderskategorier, 

som barndom, ungdom, vuxen och äldre, kategorier som reglerar individens plats i 

den sociala strukturen och tillgången till sociala identiteter (Grönvik och Söder 

2008). 

Ett synsätt på ålderdomen är att det är och bör vara en mycket aktiv och utåtriktad 

period i en människas liv. Detta innebär att den äldre människan ska aktivt ta del i 

samhällslivet och får inte dra sig tillbaka. Man finner alternativa vägar till att vara 

aktiv som kompenserar för försämrade funktioner. Ett annat synsätt är att människan 

anpassar sig till sitt åldrande i linje med mönster och handlingssätt som formats 

tidigare i livet. (Bengtsson et al 2013) 

Krekula (2006) visar på två huvudpositioner inom socialgerontologisk forskning vad 

gäller synen på att bli gammal. Den ena utgår från åldrandet som fysisk nedgång och 

social isolering och förknippas med ålderism (diskriminering på grund av ålder). 

Den andra utgår från ett åldrande som innebär personlig utveckling. Krekula har gått 

igenom forskning gällande upplevelse av åldrande och kommit fram till att 

upplevelser av åldrandet är högst subjektiva och går att dela in i minst tre kategorier. 

Kategorierna är hur individen upplever sitt eget åldrande, den andra hur individen 

upplever andras åldrande och slutligen hur samhället betraktar en person som är 

gammal (Krekula 2006)    

Många studier är genomförda med ett livsloppsperspektiv där det utgås från ett 

åldrande där livet idag och innebörden av funktionshindret bäst förstås i ett 
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sammanhang av hela livets dynamik och utifrån ett synsätt där åldrandet ses som en 

livslång process. Det är viktigt när i livet individen fått sitt funktionshinder, under 

hur lång tid han/hon har haft det, hur det påverkar livets olika faser och roller och 

hur gammal den person är som ser tillbaka på erfarenheten av att leva med 

funktionshinder. Individens biografi kan ses som formad genom samspelet mellan 

individens tid och händelser, och förhållanden relaterade till den historiska tid under 

vilken han/hon lever. Livsloppet och dess faser påverkas också av 

institutionaliserade normer kring livets faser och åldrar, det vill säga ett slags 

etablerade sociala tidtabeller, som kan vara mer eller mindre tidsbundna (Jeppsson 

Grassman 2008).  

 

2.2.2 Ålder och åldrande för personer med CP 

 

För personer med CP är det fastställt att det för många av dem uppkommer olika 

ålderssymptom tidigare än hos personer utan funktionsnedsättningen. Detta är 

problematisk då deras livssituation och faktiska ålder inte är jämförbart med 

livssituation och faktiska ålder för personer utan funktionsnedsättningar. Personer 

med vissa kroppsliga avvikelser, som kan vara fallet för personer med CP, kan bli 

föremål för stigmatiserade kategoriseringar även om deras funktionsförmåga inte är 

reducerad. Det handlar om social kategorisering baserad på kroppsliga eller 

kognitiva egenskaper eller funktioner. För personer med CP kan den fysiologiska 

åldern vara äldre än den kronologiska åldern på grund av fysiska och psykiska 

effekter av funktionsnedsättningen. För personer med CP kan även den sociala 

åldern vara både lägre och högre än den kronologiska åldern. En individ kan känna 

sig äldre utifrån olika krämpor. Det kan även handla om att vara sjukpensionär i 

tidig ålder som inte överensstämmer med normen för att vara en pensionär som 

ligger i kronologisk ålder i dag vid 65 år. En del personer med 

funktionsnedsättningar uppfyller inte kriterierna för att definieras enligt normen som 

vuxen. Det kan vara på grund av avsaknad av arbete eller ett anpassat arbete, att inte 

ha en partner eller barn, att bo hemma hos närstående eller att man behöver hjälp av 
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andra personer för att utföra personlig omvårdnad. Personen definieras av 

omgivningen som yngre än den kronologiska åldern (Grönvik och Söder 2008). 

De kroppsliga förändringar som sker hos vuxna personer med CP kan inte enbart 

relateras till ett normalt åldrande. Sekundära effekter är kontrakturer (att inte kunna 

böja eller sträcka ut en led maximalt) (1177 Vårdguiden 2016a), deformiteter på 

ryggraden, höftledsluxationer (höftlederna ur led) (1177 Vårdguiden 2016b), 

muskuloskeletal smärta (smärta som härrör från muskler, ligament, senor och ben) 

(Svensk MeSH 2018), fatigue och undernäring som alla kan bidra till minskat 

deltagande i vardagliga aktiviteter. Fatigue är fysisk och/eller psykisk trötthet till 

följd av ansträngning som leder till reducerad kapacitet att orka fortsätta med 

aktiviteter. Psykisk utmattning uppstår som regel till följd av stress eller långvarigt 

intellektuellt arbete. Fysisk utmattning är en ansträngningsutlöst muskeltrötthet som 

minskar den maximala frivilliga muskelkraften (Arph-Hammargren 2016). Fatigue 

innebär en minskande förmåga att upprätthålla kraft, en reducerad kapacitet att 

utföra flera uppgifter över tid och en upplevelse av att känna sig trött, svag, utmattad 

eller att sakna energi (Zaffuto-Sforza 2005). Fatigue har en större påverkan på 

funktionell förmåga under de senare åren i livet. Vilket visat sig särskilt för personer 

med diplegisk eller dyskinetisk CP. En förklaring till detta kan vara en obalans 

mellan arbetskapacitet och arbetsbelastningen i det dagliga livet. För att uppnå en 

positiv energibalans och mindre fatigue behöver man ta hänsyn till 

energiförbrukningen för hela vardagen. Tillstånd som muskelspänningar och 

okontrollerade rörelser tar mycket energi i vardagen och kan leda till/öka fatigue om 

inte man hittar en vardag i balans mellan aktivitet och vila (McPhee et al 2016).  

Mudge et al (2016) intervjuade personer med CP med fokus på att åldras och deras 

resultat visade på att identitet var ett genomgående tema för intervjupersonerna. De 

beskrev det som en explorativ identitet där de såg CP som bara en del av deras bild 

av sig själv. Deltagarna i studien kände att de blev påtvingade att reflektera över sina 

personliga identiteter (hur de såg sig själv) samt deras sociala identitet (hur andra 

såg på dem) på grund av förändringar i deras fysiska kapacitet och behov av stöd. 

Deltagarna tyckte att sociala attityder och föreställningar om funktionsnedsättningen 

hindrade dem att bli sedda som individer och accepterade som ”ett helt själv” och 

uppfattades som funktionshindrande, för en del mer funktionshindrande än själva 
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CP-skadan. Positiva upplevelser av identitet för deltagarna var kopplat till acceptans 

av själv och uppmuntran och stöd från andra. För en del ansåg de att de positiva 

upplevelserna berodde på historiska orsaker som uppväxt och familj, en del ansåg att 

det berodde på enskilda händelser som terapi, medan andra ansåg att det var en 

pågående process som ständigt utvecklades (Mudge et al 2016). 

Horsman et al har gjort en systematisk litteraturstudie för att studera aktuella 

psykosociala teman i samband med CP och åldrande. Resultatet visade att relevanta 

psykosociala teman för åldrande vuxna med CP inkluderar behov av socialt stöd, 

själv-acceptans och acceptans av andra, behov av anpassningar på arbete och i annan 

miljö och känsla av sammanhang (Horsman et al 2010).   

Jag har i tidigare uppsats intervjuat två kvinnor i åldern 46 och 52 med CP med 

fokus på identitet.  Både intervjupersonerna berättade om en funktionsnedsättning 

som påverkade deras fysiska tillstånd negativt med stigande ålder med värk, smärta, 

stress och försämrade fysiska funktioner. Som unga hade inte intervjupersonerna 

identifierat sig med sin funktionsnedsättning, utan hade försökt leva som alla andra. 

Detta innebär även att deras syn på deras egna kroppar omvärderas, från kroppar 

som har kunnat göra ”allt” till att uppleva begränsningar på ett nytt sätt för vad 

kroppen kan göra.  Både intervjupersonerna hade strategier för att dölja eller 

kompensera sin funktionsnedsättning (Högsnes 2016). 

En narrativ studie gjord av Moll och Cott (2013) visade att det var vanligt att 

personer med CP fick ta del av intensiv rehabilitering under uppväxten. 

Rehabiliteringen fokuserade på att normalisera rörelse med särskilt fokus på att gå. 

Som vuxna upplevde de att de hade uppnådd sin funktionella potential och att det 

inte fanns mer de kunde göra. Efter vuxenblivande började personerna förlora 

funktioner, vilket de särskilt såg efter 30 och 40-årsålder. Det fanns heller ingenstans 

de kunde vända sig för att få hjälp med sina åldrande kroppar. Denna studie gjordes i 

Canada. I Sverige finns det stöd för personer med CP i vuxen ålder hos landstingens 

rehabiliterings- och habiliteringsenheter. Moll och Cott (2013) menar att fokusera på 

normalisering från tidig ålder kan bidra till svårigheter i vuxen ålder. Stödet de har 

fått från barnsben fokuserar på normalisering och inte att lära sig att hantera sin 

kropp för ett livslångt perspektiv (Moll & Cott 2013). 
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2.2.3 Ålder och åldrande för personer med funktionsnedsättning 

 

Jeppsson Grassman (2008) har gjort två olika kvalitativa studier om 

funktionsnedsättning och att åldras. I den första studien kom hon fram till att 

funktionshindrade har en beredskap för det åldrande som innebär försämrade eller 

bortfall av kroppsliga funktioner. Funktionshindrade är ”vana” vid skröplighet och 

krämpor. Funktionshindrades livsvillkor och situation förändras drastisk till det 

sämre på grund av att man får ytterligare problem i tillägg till dem man redan har. 

Detta innebär ett förvärrat tillstånd. Enligt Jeppsson Grassman (2008) drabbas 

funktionshindrade av dubbel diskriminering, både ålderism som är diskriminering på 

grund av ålder och diskriminering på grund av funktionshindret. Hon menar också 

att funktionshindrades åldrande är i princip detsamma som icke funktionshindrades, 

under förutsättning att funktionshindrades bristande funktioner till fullo 

kompenseras till exempel genom personlig assistans (Jeppsson Grassman 2008).    

I Jeppsson Grassmans (2008) andra studie följde hon ett mindre antal kronisk sjuka, 

synskadade personer under en period på 25 år. Hon kom fram till olika konsekvenser 

av vad det innebär att bli gammal utifrån ett långt tidsperspektiv. En innebörd 

handlar om den för tidigt åldrande kroppen som är märkt av skadorna från en 

oberäknelig sjukdomsprocess där ständiga omställningar markerat tiden. Att bli 

gammal handlar lika mycket om att vara gammal med sjukdomen och 

funktionshindret som om kronologisk ålder. Att bli gammal kunde upplevas både 

som en förhoppning och ett hot men också som en möjlighet till normalisering av ett 

under många år avvikande livslopp. Pensionärsbilden bland intervjupersonerna 

ligger långt ifrån den idealbilden av ett pensionärsliv i tredje ålder. Några av 

intervjupersonerna var för sjuka och funktionshindrade för ett aktivt liv, några hade 

blivit mer ängsliga och valt att begränsa sitt liv och flertalet var sjukpensionärer 

sedan många år (Jeppsson Grassman 2008).  

Larsson (2009) beskriver i sin avhandling att det finns två bilder av att åldras med en 

funktionsnedsättning. Den ena bilden är en process mot en ökad utsatthet och den 

andra bilden är ett åldrande mot en slags normaliseringsprocess. Att bli äldre med en 
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funktionsnedsättning kan innebära förändringar i stöd från samhället. Efter 65 års 

ålder får man inte beviljas insatsen personlig assistans och får inte beviljas fler 

timmar personlig assistans genom LSS. Det kan även innebära att man i sitt åldrande 

åldersmässigt hamnar mer ”lika” sina jämnåriga i funktioner och stödbehov. Larsson 

(2009) påtalar också det faktum att personer med funktionsnedsättningar redan vid 

65 års ålder redan kan ha lång erfarenhet av att vara pensionär samt får en lägre 

inkomst vid 65-årsgränsen då man får ålderspension. Den enskilda individen som 

har haft sjukersättning innan 65 år förväntas att gå i ålderspension vid 65 år, medan 

de flesta andra medborgare har rätt att arbeta till 67 år. Detta kan medföra att man 

har sämre möjligheter att ägna sig åt vissa fritidsaktiviteter samt mindre tid för det 

än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Skillnaderna ligger här i de ekonomiska och 

de fysiska funktionernas möjligheter att utöva fritidsaktiviteter. Samtidig kom hon 

också fram till i sitt resultat att funktionsnedsättningar som berättigar till 

sjukersättning inte nödvändigtvis behöver hindra människor från att uppleva att vara 

kvar i arbetslivet, behöver inte leda till att de känner sig gamla, behöver inte vara 

något hinder för att leva ett modernt och fritidsaktivt tredje-ålder-likt liv, så länge 

övriga förutsättningar finns i tillräcklig hög grad som personlig assistent och/eller 

olika hjälpmedel. Det utgör inte heller något skydd mot att råka ut för ytterligare 

funktionsnedsättningar och inte heller behöver innebära att människor upplever det 

som oproblematiskt att i åldrarna kring 65 år eller andra åldrar förlora ytterliga 

funktioner. Hon såg också att en del personer såg sin funktionsnedsättning som 

personens normaltillstånd, och på det viset befann de sig i samma utgångsläge vid en 

förändring av det egna funktionstillståndet som en person utan funktionsnedsättning 

eller diagnos (Larsson 2009). 

 

2.3 Kunskap om funktionsnedsättning, livsvillkor och självbild 

 

Här presenteras olika studier som gjorts med både unga och vuxna personer med CP 

men även med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är stora 

skillnader i deras funktionsnedsättningar och syftet med att ha med studier för olika 
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diagnoser är att se om det kan finnas likheter och olikheter i hur de ser på sig själv. 

Det är en begränsat mängd studier som har gjorts med fokus på CP och hur man ser 

på sig själv och då kan det berika kunskapsområdet att se på hur det kan se ut för 

andra diagnosgrupper. Jag har även valt att ha med en studie som beskriver hur det 

är för barn och unga med CP för att förstärka kunskapen ur ett livsloppsperspektiv.  

I en norsk studie beskrev de som blev intervjuade att den konkreta 

funktionsnedsättningen var som en referens; min skada (om CP). En del av de 

intervjuade trodde att omgivningen såg på dem som funktionsnedsatta, medan få av 

dem ansåg begreppet funktionsnedsatt som viktigt när det handlade om egen 

identitet och självbild (Lövgren 2009).    

Sandström (2007) intervjuade 22 personer med CP i åldern 35 till 68 år om att leva 

som vuxen med CP. Det var både kvinnor och män som deltog i studien. Syftet med 

studien var att få en djupare förståelse för hur vuxna med CP upplever att leva med 

en funktionsnedsättning och hur de klarar det dagliga livet. Sandström (2007) kom 

fram till olika teman och strategier för intervjupersonerna som utkristalliserades sig i 

materialet. Dys-framträdande kropp handlade om smärta, stelhet och fysisk och 

mental fatigue (trötthet, utmattning). Sandström (2007) beskriver processen där 

kroppens dys-framträdning noterades för personerna som sakta och omärklig, en 

process som tar tid. Det var även svårt för personerna att veta vad i deras åldrande 

som berodde på CP och vad som inte var det. Sandström (2007) beskriver att i 

situationer där kroppen inte var i huvudfokus, där smärtan inte var närvarande så var 

kroppen ofta icke-framträdande för personerna. Detta förde till att vissa inte tog 

hand om sin kropp, medan andra kunde ta hand om sin kropp och njuta av 

välmående och lugn. Temat att känna sig annorlunda handlade om att andra 

behandlade dem på särskilda sätt eller att andra såg på dem som annorlunda. Att bli 

behandlad på ett särskilt sätt kunde leda till känsla av att bli sårad och låg 

självkänsla men även en motsatsreaktion av att öka ens självvärde och förtroende. 

Temat att känna sig i mellan innebar att ha tillhörighet i vissa situationer till gruppen 

personer med funktionshinder/CP medans i andra situationer var det viktigt att vara 

så vanlig som möjligt. Att vara normal innebar för en del att CP var en del av deras 
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självbild, de hade alltid haft det. En del gjorde skillnad på sig själv och andra med 

CP. De hade inte tillhörighet till gruppen och ville inte vara en del av den. 

Begränsad självständighet var ett tema som utmärkte sig som beroende av andra 

personer för att göra dagliga aktiviteter, tidskonsumtion för dagliga aktiviteter 

gjorde det svårt att göra självständiga val och en känsla av att vara en börda för 

andra. En del av intervjupersonerna upplevde inte att deras självständighet var 

begränsad, även om de var beroende av assistenter och dagliga aktiviteter som tog 

tid. Strategier personerna använde sig av var att kämpa för sig själv vilket innebar en 

personlig kamp för självständighet och normalitet och att vara envis. Det handlade 

om att planera vardagen för att begränsa stress och kaotiska situationer och att bli 

van till sitt sakta föränderliga tillstånd, att acceptera sin situation. Att dölja sin 

funktionsnedsättning genom att låtsas vara normal skapade ibland en bättre 

självbild. En annan strategi var att ge sitt allt och vara öppen med sina svårigheter 

(Sandström 2007). 

Read et al (2015) har gjort en studie där de studerar vuxna med CP och hur de 

konstruerar sina personliga och sociala identiteter i mötet med olika stigma när de 

söker hjälpinsatser. Halvparten av deltagarna upplevde olika stigma i mötet med de 

olika miljöerna. Majoriteten ansåg att både deras personliga identitet (som en unik 

individ) och deras sociala identitet (som en person med CP) var viktiga för deras 

känsla av själv. I studien såg författarna att hur deltagarna konstruerade sina 

identiteter varierade beroende av kontext, vilket de beskrev som en negotiating/ 

förhandlings identitet. Medan de verkade värdesätta att bli sedda som en unik 

individ (personlig identitet) som behöver stöd utifrån den enskildes behov, berättade 

de att de även värdesatte att tillhöra gruppen som var utsatt för stigma (social 

identitet). För att få tillgång till önskad hjälp behövde de acceptera den sociala 

identiteten liknande för funktionsnedsatta personer, vilket ledde till stigmatisering 

genom känslor av olikheter gentemot personer med icke-funktionsnedsättning. 

Konklusionen i studien var att personer med CP möter flera utmaningar i hur de 

konstruerar sina identiteter, båda i att navigera stigma och behålla tillgång till stöd 

(Read et al 2015). 

Lindsay (2016) har gjort en vetenskaplig översikt av relevant forskning som riktar 

sig mot barn och unga upp till 25 år med fokus på deras egna erfarenheter och 
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perspektiv på CP. Resultatet visade att unga beskrev att de blev påverkade av 

kroppstrukturer och funktioner som smärta, fatigue, mental hälsa och 

oförutsägbarheten i kroppsfunktioner och att detta påverkade deras liv. De hade även 

stor erfarenhet av social exkludering vilket också påverkade deras liv i stor 

omfattning. Många upplevde stress, depression och ångest som hade samband med 

mobbing i skolan eller social isolering. Mobbingen och isoleringen skedde på grund 

av de kroppsliga olikheter som deras CP-skada innebar i deras liv. De unga längtade 

efter att vara ”normala” och var frustrerade av att behöva hantera kroppsliga 

olikheter. En del unga beskrev att självständighet, ”coping” och kroppsuppfattning 

påverkade deras förmåga att hantera sina tillstånd. De unga hade strategier för att 

revidera sina livsbiografier för att behålla sin personliga och sociala normalitet. En 

del gav uttryck för att de accepterade CP som en del av sig själv. En del unga 

beskrev att de hade strategier för att hålla motivationen uppe och en förmåga att 

anpassa sig till situationer oberoende av deras funktionsförmåga. Resultatet visade 

också att de ungas fokus på mobilitet, aktiviteter i det dagliga livet och hjälpmedel 

var mindre. Deras fokus var på social inkludering och kroppsfunktioner. En del unga 

upplevde också att deras föräldrar var överbeskyddande och försvårade deras väg 

mot självständighet (Lindsay 2016).  

Ineland et al (2013) beskriver i sin artikel att det har visat sig att personer med 

intellektuella funktionshinder, i mötet med olika professioner, förväntas ansluta sig 

till en redan etablerad brukarroll. Man erbjuder inte den funktionsnedsatte 

möjligheten att vara ”både-och” (vanlig/normal och speciell/avvikande) istället för 

”antingen-eller”. Ineland et al (2013) beskriver att den nya generationen med unga 

vuxna med intellektuella funktionshinder har utvecklat strategier för att hantera 

dessa skiftande och ”dubbla tillhörigheter”. Många personer med intellektuella 

funktionshinder strävar efter att gå från en ”exkluderad identitet” till en ”inkluderad 

identitet”. En inkluderande identitet innebär att tillhöra något utanför eller vid sidan 

av de formella och institutionaliserade sammanhangen. De beskriver också att vissa 

väljer bort offentliga stödformer för att inte riskera att kategoriseras som brukare. 

(Ineland et al 2013)         
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3 Teoretisk referensram  

 

I valet av en teoretisk referensram var det naturligt, utifrån syftet att studera den 

egna upplevelsen av att åldras med CP utifrån en individuell dimension och en 

omgivningsdimension, att använda det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

Begreppet är ibland beskrivet som konstruktivism eller konstruktionism. Jag har valt 

att använda mig av konstruktionism, då det begreppet används i mycket av den 

litteratur jag läst och är mer vanligt att använda än konstruktivism (Sohlberg och 

Sohlberg 2013). Det socialkonstruktionistiska perspektivet ger möjlighet att studera 

temat utifrån olika sammanhang samt utifrån en social kontext. I konstruktionismen 

utgår man från att individen söker förståelse av världen där de lever och arbetar och i 

interaktion med andra (Cresswell 2013).   

En annan referensram som kan ha varit passande för studien vore en pragmatisk 

referensram med mixade metoder, där problemet skulle kunna vara det tidiga 

åldrandet och olika konsekvenser för livskvalité för individen. Det vore intressant att 

göra kvalitativa intervjuer och använda kvantitativa data utifrån fokus på livskvalité. 

Fokus inom den pragmatiska referensramen är på problemet, vilket gör att det skulle 

bli en annan form av studie och en studie som inte skulle ha fokus på människan i 

sin sociala kontext (Cresswell 2013). 

Utöver det socialkonstruktionistiska begreppet redogörs det vidare för 

funktionsnedsättning, ålderdom och identitet utifrån det teoretiska perspektivet då 

detta är centrala begrepp i uppsatsen.  

 

3.1 Det socialkonstruktionistiska begreppet 

 

Boken “The Social Construction of Reality” publicerades 1966 och skrevs av Peter 

Berger och Thomas Luckmann. Boken anses vara central i det 

socialkonstruktionistiska begreppets framväxt. Berger och Luckmanns (1966, 2011) 

huvudinspiration var fenomenologin och utgick från att sunt förnufts-kunskap 
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snarare än idéer måste vara det centrala fokuset för kunskapssociologin. De 

inspirerade även av Marx, Nietzsche, Scheler och Mannheim. De ifrågasatte 

förekomsten av en rent rationell, objektiv kunskap och menade att kunskapen 

uppkom genom andra, mer ideologiska, intresse- eller maktbetonade processer. 

Berger och Luckmann (1966, 2011) var också inspirerade av Durkheim, Weber och 

Mead. Durkheim ansåg att man måste betrakta ”sociala fakta som ting” medans 

Weber ansåg att det subjektiva meningsinnehållet i sociala handlingar var det 

centrala. Berger och Luckmann (1966, 2011) ansåg att det mänskliga handlandet 

behöver en ram av stabilitet vilket de ansåg sker genom en social ordning. Med det 

menar de att människan är social till sin natur, och utvecklar ”självet” i interaktion 

med andra i samklang med George Herbert Meads (Berger och Luckmann 1966, 

2011) tankar i den symboliska interaktionismen. Centralt i deras teori är även 

institutionaliseringen, som är den process i den sociala ordningen där institutioner 

uppkommer. Institutioner är vanor och vanemässigt, något som sker hela tiden i det 

mänskliga handlandet och i interaktion med varandra, och som till slut blir något 

som uppfattas som något externt, objektivt och givet. Det kan handla om 

familjemönster, religion, rättsväsen och liknande. Dessa institutioner ser olika ut i 

olika grupper och samhällen. Berger och Luckmann (1966, 2011) ville i deras 

socialkonstruktionism förena de objektiva makroförhållanden och subjektiva 

mikroförhållanden, och la tyngdpunkten på individnivå och de sociala fakta, 

institutionerna, var sekundära (Berger och Luckmann 1966, 2011; Sohlberg och 

Sohlberg 2013; Alvesson och Sköldberg 2008). 

Kritik som har riktats mot Berger och Luckmanns (1966, 2011) definition av 

socialkonstruktionism är bland annat att de inte har definierat vad konstruktion 

innebär. De har även fått kritik för att utgå från hur samhället är konstruerat av 

individen och inte tittat på motsatsen. Kan det vara så att samhället konstruerar 

individen (Alvesson och Sköldberg 2008)? 

Det centrala inom socialkonstruktionismen är att kunskapen produceras i en social 

kontext, vilket innebär att den finns i ett historiskt, kulturellt och socialt 

sammanhang och är ett resultat av en social process. Detta perspektiv innebär att 

fenomen som sjukdom och funktionshinder tillkommer beroende av den sociala 

kontext vi lever i. Sociala och kulturella värderingar skiftar i tid och rum vilken 
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innebär att vår kunskap också kommer att variera beroende av vilka kulturella 

uppfattningar som dominerar under en viss tid (Lindqvist 2012, 2013). Fördelen och 

konsekvenserna, av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, är att 

funktionsnedsättningen inte blir sett som ett eller flera drag hos den enskilda 

individen. Funktionsnedsättningen blir sett som det diskriminerande resultatet av för 

exempel bristande tillgänglighet och sociala förhållanden som negativa stereotyper 

och fördomsfulla attityder mot några människor (Lövgren 2009). 

 

3.2 Funktionsnedsättning utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

 

Det finns olika samhälleliga perspektiv på funktionsnedsättning som har haft olika 

stort fäste i perioder. Det biomedicinska perspektivet är det äldsta perspektivet och 

har fokuserat på funktionsnedsättning, en diagnos, som är en avvikelse från det 

normala som man kan rehabilitera. Ett annat perspektiv på funktionshinder är den 

sociala modellen, som ser funktionshinder som ett resultat av handikapskapande 

barriärer i samhället, fysiska, institutionella och strukturella barriärer. Det är inte 

individens funktionsbegränsning eller skador som är det största problemet, utan det 

är samhällets utformning och organisation, dess oförmåga att ge funktionshindrade 

likvärdiga möjligheter, stöd och service (Lindqvist 2012). Den 

socialkonstruktionistiska modellen har etablerats som en kontrast mot den 

biomedicinska modellen och utgår från att verkligheten och då också 

funktionsnedsättningar är socialt konstruerad på så sätt att människor i gemenskap 

etablerar mer eller mindre solida uppfattningar om verklighetens sociala 

komponenter (Berger och Luckman 1966; Grönvik och Söder 2008)  

Om man ser funktionshinder som social konstruktion kan man lägga fokus antingen 

på mikroperspektivet; det mer avgränsade sociala sammanhang som den enskilda 

individen verkar i till exempel sociala nätverk - eller på makroperspektivet; mer 

generella normer, värderingar och kulturella synsätt som utgör ramar och 

riktningsangivelser för samhällsmedborgarna (Lindqvist 2012).  
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Utifrån mikroperspektivet, vilket innebär den enskilda individen, ses sjukdom och 

funktionshinder som social konstruktion vilket innebär att de är kontextbundna. 

Våra föreställningar om dessa är influerade av hur vi ser på individens fysiologiska, 

psykologiska och sociala förhållanden. Våra föreställningar genomsyras av 

värderingar. Värderingar som kan vara lekmannamässiga och mer eller mindre 

vetenskapliga och där det sällan finns någon absolut sanning om sjukdomars orsak. 

Upplevelsen av funktionsnedsättningen är något som blir till i samspel med 

omgivningen (Lindqvist 2012). Inom ramen för den kulturella kontexten skapas 

också kunskap genom interaktion mellan olika grupper av funktionshindrade och 

välfärdsprofessionella. Personer med funktionshinder ”konstrueras” med hjälp av 

utredningsmetoder, bedömningsinstrument och manualer. Exempelvis 

arbetsförmåga, sjukdomsbesvär och funktionsnedsättning kan vara sådant som 

konstrueras i sammanhanget (Lindqvist 2013). 

Utifrån makroperspektivet kan funktionshinder ses som en social konstruktion 

eftersom den baseras på bedömningar av normalitet och avvikelse. Den personligt 

upplevda erfarenheten av funktionshinder ska ses mot bakgrund av förväntningar i 

vårt samhälle om vad som betraktas som normalt. I normalitetsdiskursen är 

försörjningsförmåga och prestation, att ha en position i relation till välfärdssystemet, 

vara medlem i nätverk och sociala grupperingar, viktigt. Dessa varierar över tid 

utifrån sociala och kulturella värderingar som är just då (Lindqvist 2012).  

Den socialkonstruktionistiska modellen påverkar föreställningarna i 

funktionshinderpolitiken i det att funktionshinder ses som en konsekvens av hur 

omgivningen ser ut. Detta ses exempelvis i de politiska målen där tillgänglighet och 

delaktighet för personer med funktionsnedsättningar är centrala (Lindqvist 2013). 

Det råder ett tett samspel mellan konstruktioner av funktionsnedsättning och 

konstruktioner av ålderdom. Funktionsnedsättning ses som en naturlig del av att bli 

äldre. Men att reducerad funktionsförmåga ses som en så naturlig del av ålderdomen 

påverkar också den sociala konstruktionen av funktionsnedsättning. Yngre personer 

med funktionsnedsättning tenderar att ”avancera” i social ålder, med de 

konsekvenser det innebär för förväntningar om deltagande och tillhörighet. 

Funktionshindrade kan uppleva att bli äldre på flera sätt. För en del kan det upplevas 
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mindre problematiskt än icke-funktionshindrade då deras erfarenheter av 

funktionsförlust och beroende av hjälp gör att detta inte upplevs som något nytt och 

främmande (Grönvik och Söder 2008). 

När funktionsnedsättningen uppstår har relevans för hur ens karriär i livet artar sig. 

Om funktionsnedsättningen uppstått tidigt innebär det ofta en socialisering präglad 

av segregering, reducerade förväntningar med avseende på arbetsmarknaden, få 

”normala” rollmodeller och utveckling av en livsstil som avviker från andra 

jämnåriga. De som får en funktionsnedsättning något senare i livet upplever ofta 

detta som en brytning som kräver en betydande omvärdering av både framtidsplaner 

och identitet. Karriären präglas av en diskontinuitet och upplevelsen av att ha fått en 

funktionsnedsättning kan upplevas dramatiskt. För dem som får 

funktionsnedsättningen sent i livet kan funktionsförlusten upplevas mindre 

dramatiskt både av dem själva och av omgivningen (Grönvik och Söder 2008).       

 

3.3 Ålderdom utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

 

Den sociala konstruktionen av ålderdom är nära knuten till olika former av förlust 

som förlust av oberoende, förlust av hälsa, förlust av engagemang och anknytning 

särskilt till arbetslivet. Desto större betydelse lönearbete har fått, både ekonomiskt, 

identitetsmässigt och socialt, desto större blir konsekvenserna av att inte längre delta 

i arbetslivet. Äldre är de som har varit, som är hänvisade till att definiera sig i kraft 

av vad de en gång var, eller etablera en identitet knuten till andra markörer som inte 

har samma attribut av prestige och inflytande som arbetslivet gav tillgång till 

(Grönvik och Söder 2008).  

Definitionen av vad som är normalt eller naturligt beteende i samband med åldrande 

är kultur-och värdeberoende, vilket innebär att det är ett socialt konstruerat begrepp. 

Det finns en föreställning i samhället om hur människor bör åldras, en ideell 

normalitet. Det finns även en statistisk normalitet som baseras på statistiska 

undersökningar som visar vilka beteenden och upplevelser i samband med åldrandet 

som är vanligast förekommande. Det finns även en klinisk eller teoretisk normalitet, 



25 
 

som visar på hur åldrandet enligt kliniska konventioner eller olika teorier bör vara 

(Tornstam 2011). 

 

3.4 Identitet utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

  

En persons självbild kan beskrivas som personens uppfattning om sig själv, och som 

är en del av en persons identitet. Socialiseringsprocessen är en viktig del för 

identitetens konstruktion. Som individ föds man in i en verklighet och in i ett socialt 

mönster utan att kunna påverka detta. Socialiseringsprocessen startar från födseln 

och varar hela livet. Individen lär sig under tidens gång att anpassa sig efter 

samhällets normer och regler. Giddens (2014) skiljer på primära och sekundära 

identiteter, vilka är kopplade till primära och sekundära socialiseringsprocesser. 

Primära identiteter skapas tidigt i livet och kan vara kön, etnicitet och 

funktionshinder. Sekundära identiteter utvecklas ur dessa och inbegriper ofta sociala 

roller och förvärvade positioner som yrkesroller och sociala positioner. Individer i 

det senmoderna samhället konfronteras ständigt med frågor som har med deras 

identitet att göra. Detta då samhället utmärks av en ökad individualisering och 

människor möts som inte har gemensamma livshistorier och individen tvingas då till 

att ständigt visa och berätta för varandra vem och vad vi är. Individen växlar mellan 

olika identiteter som förälder, syskon, patient, kollega. Giddens menar att detta leder 

till att självidentiteten är ett ständigt reflexivt projekt, vilket leder till att vi ständigt 

måsta reflektera över vilka vi är i olika sociala situationer samt uttrycka och visa 

denna identitet. Genom självreflexiviteten kommer olika aspekter av den egna 

livsberättelsen och av den egna personen att visas på olika sätt i skiftande sociala 

situationer (Drakos och Hydén 2011; Ineland et al 2013; Giddens och Sutton 2014). 

Krekula (2009) definierar identitet som något man iscensätter eller gör i en 

förhandling i olika sociala situationer. I identitetsförhandlingen tillskriver man sig 

själv och andra identiteter som kan vara könskodade och ålderskodade beroende på 

situationen. Omedvetet presenterar man sig själv för att uppnå fördelar i 

interaktionen med andra (Krekula 2009). Det kan exempelvis handla om att 

tydliggöra sina begränsade fysiska funktioner för att få rätt hjälpmedel eller att inte 
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visa sina begränsade fysiska funktioner för att man vill visa att man kan klara sig 

själv. 

Enligt Jenkins (2008) är identiteten att veta vem man är och veta vad som är vad. 

Detta innebär att alla mänskliga identiteter är sociala identiteter enligt Jenkins, då de 

skapas i det sociala livets interaktionsprocess. Han menar att det finns tre olika 

aspekter av identitet; att de är delvis individuella eller personliga, de är delvis 

kollektiva eller sociala och de är alltid ”förkroppsligade” (Jenkins 2008). 

Peuravaaras påtalar vikten av att inkludera uppfattning av kroppen när man ska 

förstå identitetskonstruktion. Peuravaara hävdar att kroppen är en social 

konstruktion, och med det menar hon som en ”riktig” kropp inom en viss kultur. En 

”riktig” kropp är nära förknippad med konceptet om normalitet, vad som är ideal 

kroppen just i den tid, kontext och kultur (Peuravaara 2013).  

 

3.5 Stigma utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

 

Begreppet stigma definierades av Goffman (2014) utifrån en koppling till social och 

personlig identitet. Social identitet är den subjektiva känsla av sin egen situation 

medans den personliga identiteten är förbindelser och definitioner som kan finnas 

innan man föds och efter man är död. Den sociala identiteten är en subjektiv, 

reflexiv företeelse enligt Goffman (2014). Om man befinner sig i den 

stigmatiserande position kommer man känna en viss ambivalens i relation till sitt 

eget jag då man har fått en viss identitetsstandard som man tillämpar på sig själv 

utan att kunna leva upp till den (Goffman 2014).  

Goffman (2014) definierade stigma som beskriver någons avvikande drag i negativ 

mening. Stigma blir en social konstruktion då det baseras på skillnader mellan 

människor till följd av bestämda kännetecken, vilket i sin tur leder till en konsekvent 

nedvärdering av personen. Samhället signalerar genom omgivningens attityder att 

den stigmatiserade individen i viss mån är annorlunda. Med hjälp av olika 

mekanismer försöker den funktionshindrade att bemästra sin situation och undvika 

att på ett nedvärderande sätt skilja sig från andra. Det kan vara igenom ”passing” 
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som innebär att man försöker verka så normal som möjligt, ”covering” som innebär 

att man skyler över eller ”withdrawal” att dra sig undan. Den stigmatiserade kan 

lägga ner stora personliga ansträngningar på att klara av aktiviteter som i allmänhet 

av fysiska skäl anses vara uteslutna för personer med den funktionsnedsättningen 

(Lindqvist 2012; Goffman 2014). Vissa funktionshindrade kan bli stigmatiserade på 

grund av en synlig funktionsnedsättning, vilket benämns som ett ”misskreditabelt 

stigma”. Konsekvens av detta för individen är att personen förlorar en del av 

kontrollen av hur den själv vill presentera sig för andra och hur den vill hantera sin 

identitet (Giddens och Sutton 2014; Goffman 2014).   

 

3.6 Sammanfattning av den teoretiska ramen 

 

Det centrala inom socialkonstruktionism är att kunskapen produceras i en social 

kontext, vilket innebär att den finns i ett historiskt, kulturellt och socialt 

sammanhang och är ett resultat av en social process. Detta perspektiv innebär att 

synen på funktionsnedsättning, ålderdom, identitet och stigma tillkommer beroende 

av den sociala kontext vi lever i. Det socialkonstruktionistiska perspektivet används 

för att studera fenomenen på mikro-nivå (individnivå) men även fenomen på makro-

nivå (samhällsnivå) (Lindqvist 2012). 

 

4 Metod och material  

 

I kapitel fyra kommer jag presentera mitt val av metod för min studie. Jag kommer 

även beskriva genomförandet av intervjuarna och analysen, urvalet och 

datainsamlingen, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt de forskningsetiska 

övervägandena.  
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4.1 Val av metod 

 

Enligt Cresswell (2013) finns det tre olika forskningsansatser att välja på när man 

ska genomföra en studie. De tre olika ansatserna är kvalitativ, kvantitativ och 

mixade metoder. Den kvalitativa metoden är en ansats för att utforska och förstå 

betydelsen som en individ eller grupp tillskriver ett socialt eller ett mänskligt 

problem. Den kvalitativa ansatsen har en induktiv slutledningsform, vilket betyder 

att man utifrån olika observationer och undersökta fenomen leder till en 

generaliserad slutsats. Den kvantitativa metoden är en ansats för att testa objektiva 

teorier vid att undersöka sammanhanget mellan olika variabler. Den kvantitativa 

ansatsen har en deduktiv slutledningsform, vilket är en slutledning som leder till en 

logisk nödvändig slutsats förutsatt att förutsättningarna som är utgångspunkten för 

slutledningen är sanna. Mixade metoder involverar insamling av båda kvalitativa 

och kvantitativa data och kombinationen av dessa två olika anser ger en mer 

komplett förståelse av det studerade fenomenet (Cresswell 2013; Solberg och 

Solberg 2013). Jag har valt att göra en studie baserad på kvalitativ metod just för att 

mitt syfte med studien är att beskriva, belysa och analysera upplevelser av att bli 

äldre och hur detta kan påverka den egna självbilden och de konkreta livsvillkoren, 

vilket överensstämmer väl med den kvalitativa ansatsen och den induktiva 

slutledningsformen.    

Jag är intresserad i min studie av den enskilda individens berättelse och upplevelse 

och då bedömde jag den narrativa metoden vara lämplig. Jag är även intresserad av 

livsberättelsen och livsloppsperspektivet på ålderdom. Den narrativa metoden 

öppnar upp för att se vad som har varit bakåt i tiden och vad som är i dag.   

 

4.2 Livsberättelser och den narrativa forskningen 

 

Den narrativa forskningen samlar berättelser från individer (och dokument och 

gruppkonversationer) om individernas upplevda och berättande erfarenheter. Den 

berättar om individuella erfarenheter och de kan belysa individens identitet och hur 
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de ser på sig själv. Berättelserna är ofta hörda och formade av forskaren in i en 

kronologisk ordning även om berättelsen inte är berättad kronologisk av deltagaren 

(Johansson 2005). Narrativ metod är lämplig att använda om man vill öka 

kunskapen kring mening och mönster i personers berättelser om sig själva och sina 

liv (SBU 2008). 

Livsberättelsen är en specifik form av berättelser och är den berättelse som en 

person berättar om sitt liv eller valda aspekter av sitt liv. Livsberättelsen undersöker 

olika perspektiv på hur människor ger sina liv mening och skapar sina identiteter. 

Människornas egna tolkningar av sig själv sätts i centrum genom att undersöka 

livsberättelsen (Johansson 2005).  

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär det att det inte finns en objektiv 

eller generell sanning i berättelsen, utan berättelsen kan endast ses som en av många 

versioner av sanning. Berättelsen är heller inte neutral utan är socialt situerad, vilket 

innebär att den är producerad i specifika sociala, politiska, kulturella och språkliga 

sammanhang. Berättelser uttrycker ingen bakomliggande mening, utan deras mening 

och betydelser produceras genom språklig kommunikation i socialt samspel, i ett 

visst kulturellt och historiskt sammanhang och blir därmed sociala konstruktioner 

(Johansson 2005). 

 

4.3 Analys 

 

Det finns inte en enskild narrativ analysmetod, utan det är flera kompletterande 

metoder som alla bygger på den filosofiska och teoretiska grundvalen att mänsklig 

förståelse har en narrativ form (SBU 2008). Den narrativa analysen består av en 

familj av olika metoder för att tolka texter som har den berättande formen 

gemensamt (Cresswell 2013). 

Johansson har gjort en modell där hon beskriver fyra olika sätt att klassificera 

narrativ analys. Det första sättet är att utgå från ett helhetsperspektiv med fokus på 

innehåll och hela livsberättelsen används med fokus på innehållet vid analysen. Det 

andra sättet är att utgå från helhetsperspektivet med fokus på intrigen och formen. 
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Det tredje sättet är att fokusera på delar av innehållet som man lyfter fram och 

analyserar. Det fjärde sättet är att fokusera på delar av berättelsen med fokus på hur 

intervjupersonen berättar något (Johansson 2005). I min studie utgår jag från det 

första sättet även om det jag vill studera är deras upplevelse av åldrandet, då jag 

utgår från livsloppsperspektivet där hela livet ingår. 

Tabell 1: Klassificering narrativ analys enligt Johansson (Johansson 2005). 

 

Helhet – Fokus på innehåll 

 

 

Helhet – Fokus på intrig och form 

 

Delar – Fokus på innehåll 

 

 

Delar – Hur berättar? 

 

Datamaterialet i en narrativ studie behöver analyseras för berättelsen de berättar, en 

kronologi av utvecklade händelser och vändpunkter eller uppenbarelser (Cresswell 

2013).  

Kontext, vändpunkter och intrig är viktiga delar i den narrativa analysen. Kontexten 

är i vilket sammanhang livsberättelsen berättas. Det kan vara situationen mellan 

berättaren och forskaren (en mikropolitisk situation) och det kan vara den historiska, 

ekonomiska och/eller politiska situationen (en makropolitisk situation). Begreppet 

vändpunkt är inom narrativ forskning en handling eller händelse som markerar om 

målet är inom räckhåll eller inte. Vändpunkten är avgörande för händelseförloppet 

och något som vänder intrigen. Denzin (1989) definierar vändpunkterna som kriser 

eller avgörande händelser i människors liv då livet ställs på sin spets (Denzin 1989). 

Intrigen beskrivs av Gergen och Gergen (Gergen & Gergen 1988; Johansson 2005) i 

tre olika former. Den första formen är den progressiva intrigen då händelser är 

sammankopplade på ett sådant sätt att handlingen framåtskrider stadigt mot ett mål. 

Den andra formen är den regressiva intrigen där handlingen hela tiden rör sig från 

det eftersträvansvärda tillståndet. Den tredje formen är den stabila berättelsen som 

kopplar händelser, bilder och begrepp på ett sådant sätt att huvudkaraktären eller 

protagonisten förblir oförändrad. Dessa olika typer av intriger formar livsberättelser 



31 
 

och kan ses som diskursiva verktyg i den sociala konstruktionen av jaget (Johansson 

2005).       

Min analys utgår från Denzins narrativa analys (1989) som utgår från en kronologisk 

tillnärmning. Han beskriver olika faser där man börjar med att identifiera en objektiv 

uppsättning av erfarenheter från berättelsen. Utifrån uppsättningen letar man efter 

livsstilsstadier eller erfarenheter för att utveckla en kronologi av individens liv. 

Enligt Denzin (1989) kommer berättelser och uppenbarelser framträda från 

individens berättelse, och forskaren söker vidare efter konkret och kontextuellt 

biografiskt material i berättelsen. Sedan organiseras större mönster och meningar 

från de berättande segmenten och kategorier. Till slut är individens biografi 

rekonstruerad och forskaren identifierar faktorer som har format livet. Den 

analytiska abstraktionen av fallet som formuleras sedan i textform fokuserar sedan 

på processer i individens liv, de olika teorierna som relaterar till dessa 

livserfarenheter och de unika och generella livsfunktionerna (Cresswell 2013; 

Denzin 1989). Detta stämmer väl överens med Statens beredning för medicinsk och 

social utvärderings (SBU) beskrivning av olika sätt att göra en narrativ analys på. De 

beskriver en kategorisering av materialet inledningsvis med en kvalitativ och 

tematiserande metod, där jag har valt att använda mig av Graneheim och Lundmans 

(2004) kvalitativa innehållsanalys för att sedan tolka kategorierna utifrån narrativ 

teori (SBU 2008; Graneheim och Lundman 2004). 

Den kvalitativa innehållsanalysen utgår från vad som rent faktiskt sägs och 

tolkningen av vad som sägs och sorteras sedan i olika koder, kategorier och teman. 

Graneheim och Lundman (2004) förespråkar kvalitativ innehållsanalys då de anser 

att metoden ger en hög pålitlighet för resultatet och ett högt förtroende till hur bra 

data och process av analys stämmer med det tänkta fokuset. Metoden fokuserar på 

objektet och kontexten och betonar olikheter mellan och likheter inom koder och 

kategorier. Den fokuserar även på kommunikationen mellan intervjuare och 

intervjuperson (Graneheim och Lundman 2004).  

En narrativ analys är tolkande men även en reflexiv aktivitet. Detta innebär att man 

systematiskt beaktar relationen mellan den kunskap som man producerar (vad) och 

sättet man gör kunskap på (hur). Detta innebär ett tänkande runt sitt eget tänkande, 



32 
 

en reflektion över ens egen roll och hur den påverkar kunskapen (Alvesson och 

Sköldberg 1994; Johansson 2005). 

  

4.4 Urval 

 

Min utgångspunkt för urvalet av mina intervjupersoner var personer med CP i åldern 

40–60 år, då jag var intresserad av åldrandets livsberättelse och min erfarenhet och 

viss forskning visar på att åldrandet sker tidigare för personer med CP än andra utan 

CP (Arph-Hammargren 2016). Det har även varit ett kriterium att intervjupersonen 

måste kunna ha förmåga att reflektera kring sin livsberättelse. Detta innebär att 

intervjupersonen kan ha en utvecklingsstörning eller autism som tilläggsdiagnos 

men inte i en sådan omfattning att det påverkar den kognitiva förmågan att reflektera 

för mycket. Detta kan vara en svår bedömning att göra. Jag har utgått från min egen 

bedömning av den ena intervjupersonens förmåga att reflektera och min kollegas 

bedömning för den andra intervjupersonen. I efterhand kan jag se att jag skulle 

kunna gjort en mer noggrann bedömning av förmåga till reflektion innan 

intervjusituationen vid att inhämta psykologutredning eller att ha träffat 

intervjupersonen i fråga själv en gång innan intervjusituationen.  

 

4.5 Datainsamling 

 

Mitt datainsamlande har bestått av 4 kvalitativa intervjutillfällen med två olika 

intervjupersoner. Vid det andra intervjutillfället med intervjuperson 2 så var dennes 

personliga assistent med och deltog i samtalet. Detta på önskemål från 

intervjupersonen. Jag har använt mig av öppna frågor och följdfrågor. Jag har haft 

två intervjutillfällen med var person för att validera att jag förstått och tolkat dem 

rätt och jag har kunnat ställa nya följdfrågor för att tydliggöra vissa situationer. De 

har även således haft möjlighet att ställa frågor till mig eller berätta om något som de 

glömde vid första tillfället. Min målsättning från början var att jag skulle ha så 

öppna frågor som möjligt men detta var inte genomförbart i praktiken. 



33 
 

Intervjuperson 1 berättade ganska fritt men frågade vad jag ville att han skulle 

berätta om exempelvis vad jag ville veta från hans barndom. För intervjuperson 2 

behövde jag ställa frågor för att hjälpa henne att berätta. Under intervjuarna 

bekräftade jag intervjupersonerna ofta med: ja, nej, okey och liknande. De första 

intervjuarna tog ungefär 1,5 timme medans de uppföljande intervjuarna tog något 

kortare tid ca 1 timme. 

 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

 

Narrativ analys handlar om tolkning av människors berättelser och en fråga 

Johansson (2005) tar upp är hur man ska kunna avgöra validiteten och reliabiliteten 

för en narrativ analys. Validitet betyder giltighet och innebär att man mäter det som 

påstås mäta. Reliabilitet betyder pålitlighet och innebär att man får samma resultat 

vid upprepade mätningar (Cresswell 2014). Generaliserbarheten ligger i ordets natur, 

går resultatet att generalisera för en större grupp? Enligt SBU används begreppet 

transferabilitet istället för generaliserbarhet när det handlar om kvalitativ forskning 

och beskriver då i vilken utsträckning resultaten av studien också gäller inom andra 

omgivningar och grupper (SBU 2008). Utifrån det socialkonstruktionistiska 

perspektivet på berättelser ska inte berättelsen läsas som en exakt redogörelse för 

vad som faktisk hände eller en exakt bild av samhället. Frågar om berättelsen är sann 

är inte relevant i detta fall. Samma händelser kan representeras på en mängd olika 

sätt. Berättaren konstruerar narrativa sanningar som tolkas olika beroende av vem 

läsaren är samt vilken teoretisk ram man väljer. Det finns ingen sann eller objektiv 

analys och berättelsen som skapas är kontextuell bunden (Johansson 2005). Enligt 

Johannson (2005) har begreppen om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

omdefinierats inom kvalitativ forskning och man tittar nu på forskarens 

hantverksskicklighet, en kommunikativ validitet och en pragmatisk validitet. 

Hantverksskickligheten handlar om forskarens metoder och dennes moraliska 

integritet. Kommunikativ validitet handlar om att kunskapsanspråkens giltighet 

prövas i en dialog med olika samtalspartners. Pragmatisk validering handlar om den 

praktiska tillämpningsbarheten av resultaten och möjligheten att förändra (Johansson 
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2005). Jag har försökt att beskriva mitt utförande av studien så tydlig och transparent 

som möjlig i text för att läsaren ska kunna bedöma min hantverksskicklighet, den 

kommunikativa validiteten och den pragmatiska valideringen. Jag har även validerat 

mina intervjuer med intervjupersonerna för att säkerställa giltigheten i 

intervjumaterialet.      

Vid transkribering har jag försökt att göra en noggrann sådan, men har inte skrivit 

alla: ja, nej, hm, okey, utan har sammanfört det i en parantes och skrivit bekräftar 

under talet. Jag har även antecknat vid skratt, tystnad och rörd, för att få med 

stämningen och känslan i samtalet. Jag har haft funderingar kring om jag skulle 

återge svordomar som intervjuperson 1 använde ganska flitigt, och kommit fram till 

att det är viktigt att det är med, då det ger en extra dimension i vem han är och hur 

han uttrycker sig. Jag har transkriberat på skrivet språk och ibland har jag känt att 

det vore spännande att ha gjort transkriberingen på värmländska för att få med den 

extra språkliga dimensionen. För läsaren saknas den delen i transkriberingen.    

Efter den första intervjun gjorde jag en tidslinje för att få en konkret bild av 

livsberättelsen inför intervju nummer två. Efter båda intervjuarna var klara 

analyserades och systematiserades intervjumaterialet med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). Jag analyserade de enskilda 

intervjuarna för sig, för sen att göra en gemensam analys. Datamaterialet 

kategoriseras i huvud- och underkategorier och tolkades sedan utifrån narrativ teori 

och den teoretiska referensramen (SBU 2008). Jag har under denna process utgått 

och tittat på mina frågeställningar för att besvara dem samt vid flera tillfällen läst 

igenom de transkriberade intervjuarna.  

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

 

Jag har utgått från de etiska huvudkraven som det vetenskapliga rådet 

(Vetenskapsrådet 2002) anser att all forskning ska utgå från. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera personerna i fråga om syftet 
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med intervjuerna och kraven på intervjuobjekten. Samtyckeskravet innebär att 

intervjuobjekten har rätt att lämna sitt samtycke till om de väljer att medverka i 

undersökningen eller inte. Konfidentiatilitetskravet innebär att informationen från 

intervjuarna samt personuppgifter ska behandlas konfidentiellt, och att 

intervjupersonerna informeras noggrant om detta. Nyttjandekravet innebär att 

informationen som kommer fram i intervjuarna ska användas enbart till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  

Min forskningsplanering innebar att fråga två personer inom verksamheten där jag är 

yrkesverksam, personer som jag inte hade kännedom om, om de vill ställa upp på en 

intervju. Inledningsvis skrev jag en skrivelse till ledningen inom verksamheten för 

godkännande att genomföra planeringen. Min bedömning inför genomförandet av 

intervjuerna var att nyttan av kunskapen de skulle ge, övervägde den etiska risk som 

finns, då området är ett forskningsfält där det behövs mer kunskap. En kunskap som 

kommer verksamhetens klienter och verksamheten till gagn. Ledningsgruppen 

godkände min planering.  

Jag tillfrågade mina kollegor som också arbetar med personer med CP om de har 

kännedom om någon som kan passa in i urvalet för min uppsats. Detta innebär i 

praktiken att en av mina kollegor vet vem en av intervjupersonerna är. Min kollega 

har tystnadsplikt i sin yrkesroll och intervjuperson 2 blev tillfrågad av min kollega 

om hon ville delta i intervjuerna. Jag informerade intervjupersonerna muntligt och i 

skrift om syftet med intervjuerna och uppsatsen för att de skulle ha möjlighet att 

tacka nej. Deras namn och andra uppgifter har ändrats så de inte ska kunna kännas 

igen av andra, vilket de också informerats om. Vid narrativa studier är det extra 

viktigt att tänka på igenkänningsrisken då intervjuformen innebär att personens 

livsberättelse är i fokus.  

Jag har haft etiska frågetecken kring att intervjua personer som är eller har varit 

inom den verksamhet som jag själv arbetar i, då de kan känna en skyldighet att ställa 

upp på intervjuerna på grund av detta. De är i en beroendesituation gentemot 

verksamheten. Jag har kommit fram till att det därför är särdeles viktigt att poängtera 

att det är frivilligt att delta och att deltagandet i intervjuerna inte har någon koppling 

till insatser inom verksamheten.  
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Att intervjua personer med kognitiva svårigheter kan vara svårt, även om man har 

kunskap om olika funktionsnedsättningar och förhållningssätt. Min intervjuperson 2 

har inte berättat om egna kognitiva svårigheter förutom svårigheter med minnet, 

men jag förutsätter att hon har det utifrån att hon gått i särskola och har haft daglig 

verksamhet sen hon gick ur gymnasiet. Min bedömning är att jag har kunskap om 

olika funktionsnedsättningar och vana att möta personer med olika 

funktionsnedsättningar. Det är särdeles viktigt att anpassa samtalen efter den person 

man möter, oavsett funktionsnedsättning eller inte.   

I efterhand har jag reflekterat över intervjusituationen för intervjuperson 2 som själv 

föreslog att en av hennes personliga assistenter skulle vara med vid andra tillfället. 

Min tolkning då var att min intervjuperson ville att assistenten skulle vara med för 

att kunna berätta saker. I efterhand reflekterar jag över att det kan vara så att min 

intervjuperson inte ville berätta allt som kom fram då, även om jag och personlig 

assistent försäkrade oss muntligt under samtalet att det var okey för henne. Jag 

uppfattade intervjuperson 2 som nöjd med att ha berättat om hur hon hade haft det. 

Hennes personliga assistent hade arbetat hos henne under många år och båda 

beskrev att de kände varandra väl, vilket torde vara en förutsättning för att 

informationen som kom fram under intervjun var väl förankrad hos intervjuperson 2.  

Min egen roll som intervjuare och student är dubbel då jag arbetar i verksamheten 

som mina intervjupersoner har befunnit/befinner sig. Jag har en förförståelse utifrån 

mitt åttaåriga kliniska arbete med bland annat personer med CP. Jag har inte frågat 

personer med pågående insatser från mig för att minska risken av beroendeskap till 

mig för andra insatser inom verksamheten. Jag har sagt vid intervjutillfällena och 

även i skrift att min studie ligger utanför verksamheten och ska inte påverka insatser. 

Den ena av intervjupersonerna har jag haft kännedom om sen tidigare och det har 

gått ungefär 4 år sedan vi hade en pågående behandlingskontakt. Jag försökte 

friställa mig mentalt av min tidigare kunskap om honom samtidig som jag upptäckte 

att jag hade glömt en hel del. Självklart kan jag inte vara helt neutral från vår 

tidigare kontakt i samtal med honom i dag, men det är något som jag försökt vara 

medveten om i intervjusituation och analys. Den andra intervjupersonen var för mig 

en helt ny person. Jag tänker att det påverkar henne att jag arbetar inom en viss 

verksamhet, då hon har kontakt med andra från verksamheten och har en egen bild 
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av vad en kurator från habiliteringen kan göra eller är. Det kan även vara sa att det 

varit lättare för personerna att ställa upp då den ena hade kännedom om mig och 

verksamheten och den andra har kännedom om verksamheten. Det kan även vara att 

de känner någon form av tacksamhetsskuld och ställer även upp på grund av det. 

Min upplevelse har varit att intervjupersonerna har uppskattat att få prata med någon 

om sig själv och att de har tyckt att det är ett viktigt tema.  

5 Resultat  

 

Resultatet presenteras utifrån den narrativa analysens uppbyggnad; kontexten, 

intrigen och vändpunkterna. Redovisningen av resultatet inleds med en presentation 

av intervjupersonerna och avslutas med en jämförelse av de två olika 

livsberättelserna.   

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

Båda intervjupersonerna är uppväxta under 60-talet i Värmland. 

Intervjuperson 1 är vid intervjutidpunkten (våren 2017) en 57-årig ensamstående 

man från en mindre ort i Värmland. Han har en lindrig högersidig CP-skada. Han 

bor i egen hyreslägenhet och har sjukpension sedan ungefär 2004–2005. Han har 

gått i vanlig grundskola, dock blev han placerad i specialklass de två första åren i 

skolan på grund av hörselnedsättning, men fick byta till ”vanlig” klass efter årskurs 

två. Under sin uppväxt har han hållit på med olika idrotter och inte behövt ta hänsyn 

till sin diagnos. Han har haft olika arbeten sen 16 års ålder fram till 2002, och har 

tyckt om arbeten med variation och där han kan ha använt sin fysik. År 2002 

skadade han sig illa och kom inte tillbaka till arbete efter det. Han har även skadat 

sig vid flera tillfällen innan men har då kunnat rehabilitera sig tillbaka till arbete. 

Han är i dag beroende av rullator eller sin trehjuliga el-moped för att förflytta sig. 

Han har försonat sig med att han kommer bli helt rullstolsburen i framtiden då hans 
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funktion i benen har försämrats gradvis samtidig som han kan bli frustrerad över att 

han inte kan göra som huvudet vill.  

Intervjuperson 2 är vid intervjutidpunkten (våren 2017) en 55-årig kvinna från en 

kommun i Värmland. Hon har en högersidig CP, och är beroende av rullstol för 

förflyttning. Hon behöver stöd av annan person för att kunna förflytta sig och för att 

utföra all ADL (aktiviteter i det dagliga livet) som dusch, toa och matlagning. Hon 

har egen hyreslägenhet i ett servicehus, vilket innebär att hon har egen personlig 

assistans viss tid och har möjlighet att larma personal vid behov annan tid på dygnet 

som på natten. Hon har tidigare bott i en gruppbostad med personal, men ville vara 

”fri” och sökte egen lägenhet och personlig assistans för ungefär 18 år sedan. 

Intervjuperson 2 har gått i särskola under sin skolgång och har efter avslutad 

skolgång haft olika former av daglig verksamhet, vilket är en insats som söks genom 

kommunernas LSS-enheter (Lagen om särskilt stöd och service till vissa 

funktionshinder) om man tillhör personkretsen för LSS; vilket innebär att man har 

en utvecklingsstörning, autism eller en förvärvad hjärnskada (SFS 1993:387). Hon 

berättar för mig att hennes funktionsnedsättning är ett rörelsehinder. Hon har en god 

man som hjälper henne med ekonomi. 

 

5.2 Kontext  

 

På 60-talet i Karlstad hade ”vårdhemmet för sinnesslöa” på Ulleberg precis lagts ner 

och det nya vårdhemmet för personer med funktionsnedsättningar öppnades på 

Sätter på Hammarö. Ulleberg blev i fortsättningen en särskola för personer med 

utvecklingsstörning, fram till 2005. Personer från olika orter i Värmland hade sin 

skolgång där i gymnasiesärskoleform. Efter 2005 flyttades gymnasiesärskolan till 

Sundsta gymnasiet i Karlstad, en skola där även andra gymnasielinjer finns.   

Intervjuperson 1s föräldrar fick veta att deras son hade en CP-skada en tid efter 

födsel och blev erbjudna av en läkare att placera deras barn på ett vårdhem. Hans 

föräldrar motsatte sig detta och reagerade starkt på att läkaren erbjöd detta då man 

upptäckte att sonen hade en funktionsnedsättning.  
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Intervjuperson 1: ”Jo men det där kan jag tala om för dig, för när de 

upptäckte det här på min högersida, den herre CP-skadan, då sa 

läkaren till mamma och pappa att ”vill ni att vi tar hand om sonen och 

placerar honom på ett vårdhem?” Pappa han tog tag i läkaren och 

tryckte upp honom upp mot väggen,” Vad fan säger du?”” (Visar med 

kroppen hur pappan gjorde, blir känslosam/rörd) 

 

Båda intervjupersonerna har växt upp under en tid där det var självklart att få en 

förtidspension om man hade en funktionsnedsättning. Det gjordes ingen bedömning 

av vad man hade för arbetsförmåga utan det togs för givet att personen skulle ha 

förtidspension. För intervjuperson 1 var det svårt att acceptera att han skulle ha 

förtidspension efter avslutad skolgång då han ville jobba. Hans pappa övertalade 

honom att ta emot förtidspensionen inledningsvis. Sedan förlorade intervjuperson 1 

sin förtidspension efter fyra år då han fick en heltidsanställning med full lön. Detta 

var 1980. Den samhälleliga kontexten intervjupersonerna befinner sig i dag är en 

ökad betoning på individuell frihet, mångfald och variation i utbudet av insatser och 

stödformer. I dag sker individuella bedömningar av personers arbetsförmåga och rätt 

till olika ersättningar, vilket det inte gjordes på samma sätt tidigare (Ineland et al 

2013).  

Intervjuperson 1 beskriver på flera olika sätt hur viktiga hans föräldrar och mormor 

har varit för honom och blir tydligt rörd när han pratar om deras betydelse för 

honom. Han upplever att föräldrarna alltid har behandlat sina söner lika, vilket 

innebar ingen särbehandling för honom för att han hade en funktionsnedsättning. 

Han har haft ett stort socialt nätverk under uppväxten och har det fortfarande i dag 

med både släkt och vänner. Intervjuperson 1 upplever starka familjeband och 

moderns födelseort är fortfarande viktig för honom och var en viktig hörnsten under 

uppväxten. Han beskriver vid flera tillfällen att han är den person han är i dag tack 

vara sina föräldrar. Han har hjälpt sina föräldrar mycket på deras äldre dagar. Hans 

pappa gick bort 2015 och i dag är det mamma som han hjälper varje vecka. Han 

förmedlar att han vill ge tillbaka till henne (tidigare dem) för det han fått av dem. 

Intervjuperson 2 beskriver sig själv som en mycket utåtriktad person som tycker om 

olika sociala kontakter. Hennes mamma har tidigare varit hennes goda man men har 

drabbats av en demenssjukdom och kan därför inte vara det längre. Hennes pappa 
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finns inte längre och hennes enda syskon bor på annan ort. Hon har svårt att berätta 

hur det var när hon var barn och ungdom. Hon säger att hon inte minns och att det 

var länge sedan, att hon inte tänker på det. Hon beskriver vikten av att ha bra 

personal i hemmet och på sin dagliga verksamhet. 

Intervjuperson 2: ”Å väldigt viktigt med personal. Att det ska funka 

hemma också. ” 

Intervjuare: ”Hur ska personalen vara då?” 

Intervjuperson 2: ”Ja helst trevlig och snäll och så ska man vara artig 

själv också för då får man tillbaka för jag har en assistent som har 

jobbat med mig i tolv år, så vi kan varandra utan och innan.”  

 

Intervjuperson 2 flyttade från sitt hem där hon var uppväxt till en gruppbostad efter 

gymnasietiden, vilket borde vara på 1980-talet. Sedan valde hon att ansöka om 

personlig assistans och egen lägenhet då hon ville bo på ett annat sätt. Detta gjorde 

hon i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Detta är också beskrivande för 

den tid hon då befann sig i. Möjligheten kom då att själv kunna välja hur man vill 

bo, även om man har en funktionsnedsättning.  

 

5.3 Intrigen  

 

Intervjuperson 1 har haft en barndom och även delar av vuxenlivet där han inte har 

tänkt på att han har en funktionsnedsättning. Han beskriver en bild av sig själv där 

han klarat det mesta och om det varit något som varit svårt så har han löst det. Han 

beskriver att han har det bra i dag trots sina fysiska försämringar och en förändrad 

vardag. Han har ställt sig i kö till en handikappanpassad lägenhet. Det är och har 

varit viktigt för honom att klara sig själv så långt det går. 

 Intervjuperson 1: ”Så jag är tvungen att hushålla kroppen med att 

vila och inte överanstränga mig, överanstränger jag mig så blir jag 

liggandes, inte liggandes men jag orkar inte   hålla mig i gång. Jag 

klarar inne i lägenheten men inte ut och gå, så nu är jag ute å går 

varannan dag. Korta sträckor. Då passar jag på att handla när jag är 

ute och går. Och fylla på den lilla   kundkorgen. (Skrattar) 
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Intervjuperson 1 vid ett annat tillfälle: ”man kan säga att efter 

020303 så har jag ramlat ner trappsteg. Men hjärnan och kontoret är 

här, säger att du klarar det här men kroppen vill inte klara det.”  

Intervjuperson 1 vid annat tillfälle: ”jag har planerat och jag vill 

klara mig själv så länge jag orkar. Men jag har lärt mig under de 

senaste två åren att jag inte får vara för dumstönig, jag måste lära 

mig att be om hjälp och det har jag svårt för att göra, väldigt svårt. 

Förbannat svårt har jag.” 

 

Intervjuperson 1s berättelse är färgad av en stolthet och glädje över att ha klarat 

mycket i livet både i barndom och vuxenlivet. Han förmedlar att han är fortfarande 

lika stolt och glad över saker han gör i dag fast han inte kan göra samma saker som 

förr. Han förmedlar även mycket positivitet och kämpaglöd, samtidig som han 

beskriver att han har det jobbigt ibland men att han inte låter sig själv må för dåligt 

för länge.   

Intervjuperson 1: ”Jag skojar nu…Humor är bra att ha. Humorn är 

jättebra för att må bra. Men jag tillåter mig att vara ledsen och 

smådeppig, men jag tillåter inte att vara det hur länge som helst. Jag 

känner på mig själv att nu är jag nere ett tag, sen tänkte jag så här 

”Nej nu jävlar räcker det”, och så slår jag näven i bordet och bara 

upp, piggar upp mig, storstädar och tar bilen och hälsar på den och 

den. Babblar och så.”  

Han beskriver sin syn på sig själv och sin funktionsnedsättning:   

 ”Det roligaste är att jag har inte tänkt att jag är handikappad, jag 

känner mig inte handikappad, men jag är handikappad. Hur fan kan 

jag vara handikappad när jag klarar saker?” 

 

Han beskriver att hans fysiska tillstånd förändrats men att han fortfarande är samma 

person som han var förut. Han behöver fortfarande ha aktiviteter för att inte bli 

rastlös, han hittar på egna lösningar för att underlätta vardagen, han är fortfarande en 

mycket social, humoristisk och positiv person. Han förmedlar att hans grundidentitet 

är den samma fast hans fysiska förutsättningar har förändrats. Han beskriver också 

en person som tycker att han har det bra med sig själv i dag och att det har varit 

perioder som har varit svåra men att han i dag är nöjd. Han beskriver sig också som 

en person som är stönig och som har mycket svårt att fråga om hjälp.  

För intervjuperson 1 har det varit en lång process att acceptera olika hjälpmedel. 

Han är nöjd med att han har skaffat nya hjälpmedel som en elmoped, samtidig som 
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han i dag bor i en lägenhet som inte har anpassade utrymmen i bad och kök. Han är 

även nöjd med att ha tagit beslutet om att ställa sig i kö för en anpassad lägenhet då 

han känner att han kommer att bli sämre fysiskt. Han använder inte hörselapparat 

fast han skulle behöva det. Han har lärt sig strategier för att höra eller uppfatta vad 

folk säger.    

Intervjuperson 2 är van att ha hjälp av sina assistenter. Hon har haft personal i 

närheten sen hon flyttade hemifrån föräldrahemmet. 

Intervjuperson 2: ”Man får vara tacksam så länge man får ha 

assistent och nu har inte jag på natten då utan jag ringer på larmet då 

om jag skulle behöva.”  

… 

Intervjuperson 2: ”Jo jag vill vara lite fri och så behöver man inte 

passa någon annan, då kan en gå ut till överallt och sånt.”  

 

Hon upplever inte att hon försämrats fysiskt under senare år och berättar vid första 

intervjutillfället att hon inte har någon smärtproblematik. Vid andra intervjutillfället 

berättar hon med hjälp av sin personliga assistent att hon har en tilltagande stelhet i 

sin kropp som ger henne besvär.   

Intervjuperson 2s livsberättelse genomsyras av en tacksamhet för det hon har; att 

hon har hjälp av personliga assistenter och annan personal och att hon har ett jobb 

och pengar, att hon har vänner och en social och rik fritid, att hon har hjälpmedel 

som fungerar. Hon ger också intryck av att vilja se framåt och inte se bakåt och inte 

klaga. Hon har ibland dåliga dagar och accepterar det.  

Intervjuperson 2: ”Men jag får jo acceptera mitt handikapp som det 

är och ta de stunder man kan göra saker men inte med bena så bra da. 

Det finns jo folk som har det värre än en annan har det. Då får man 

tänka vad bra man har det.”  

Vid andra intervjutillfället berättar hon att hennes mamma har bestämt över henne 

tills hon fick en annan person som god man. Hennes mamma ville inte att 

intervjuperson 2 skulle åka på resor eller köpa nya kläder eller andra saker. I dag kan 

inte hennes mamma bestämma över henne längre.  

Intervjuperson 2: ”men jag brukar säga och det är sant, jag har ingen 

att spara till, jag ska unna mig så länge jag kan och orkar så länge 
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jag har livet i behåll och mår bra så ska jag unna mig. Det är ingen 

som kommer efter mig ändå i alla fall.” 

 

Hon menar att hennes mamma har begränsat hennes livsutrymme vad gäller pengar 

och aktiviteter, och intervjuperson 2 upplever en stor skillnad i livskvalité efter att 

hon fick en utomstående god man. För intervjuperson 2 är hennes 

funktionsnedsättning något som alltid funnits. Hon upplever inte att hennes fysiska 

funktioner har blivit försämrade.  

Intervjuperson 2 beskriver sig själv som en person som har accepterat sig själv och 

sin funktionsnedsättning och som är positiv och ser framåt. Hon vill klara sig själv 

så långt hon kan. Hon beskriver att hon har dagar som kan vara svåra. Hon beskriver 

också att hon har accepterat att saker förändras när man blir äldre.  

 

5.4 Vändpunkter  

 

Intervjuperson 1 upplever hans olika olyckor som vändpunkter i hans liv som har 

gjort att han i perioder har behövt rehabilitera sig och som har gjort hans fysiska 

funktioner sämre. Den senaste olyckan var 2002 och det är den olyckan som för 

honom är den som vände livet på ett mer omfattande sätt. Han kom inte tillbaka i 

arbete igen efter olyckan och han fick sjukpension efter några år. Han fick genomgå 

flera operationer för att försöka rädda funktionen i ena handen och han fick nya 

fysiska förutsättningar som smärta och begränsningar i rörlighet.   

Intervjuare: ”När förstod du att du hade en funktionsnedsättning? 

Kommer du ihåg det?” 

Intervjuperson 1: ”Ja det var när jag skada mig 020303 och efter åtta 

månader så kände jag ”skit, skit, höger ben paj och höger hand paj”, 

då kände jag att jag hade fått ett handikapp, när jag måste ha 

hjälpmedel. Då kände jag mig verkligen handikappad.”  

 

Olyckorna som han var med om har varit olika händelser, exempelvis var olyckan 

2002 en cykelolycka. Det är oklart om olyckorna i sig är konsekvens av den 

ursprungliga funktionsnedsättningen, en konsekvens av försämringar relaterad till 
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den ursprungliga funktionsnedsättningen eller om de skulle uppstått ändå oberoende 

av hans funktionsnedsättning. För intervjupersonen själv är det tydligt att hans 

nuvarande tillstånd är en kombination av olika olyckor han varit med om och hans 

CP-skada.  

Intervjuperson 1 har berättat om en händelse på 80-talet som jag tolkar som en 

tidigare vändpunkt i livet för honom. Han har själv inte beskrivit det som en 

vändpunkt, utan mer en svår händelse för honom. Han var tillsammans med en 

kvinna som hade barn från ett tidigare förhållande. Han fick veta att barnen blev 

mobbade i skolan för att deras mamma var tillsammans med en ”handikappad” man. 

Han valde då att lämna kärleksrelationen för barnens skull och enligt honom så 

upphörde mobbingen. Händelsen är fortfarande jobbig för honom samtidig som han 

är glad att han har kvar en god relation med sin förra detta och hennes barn.  

För intervjuperson 2 har det varit svårare att hitta en vändpunkt utifrån att hon 

upplever att hennes funktionsnedsättning inte har försämrats, trots att det enligt 

hennes personliga assistent har försämrats med tilltagande stelhet. Det hon beskriver 

som en händelse som har påverkat hennes liv på ett mer omfattande sätt är en olycka 

som hon var med om för några år sedan. Hon blev påkörd av en bil. Hon åkte då i 

sin elrullstol tillsammans med en assistent som också blev påkörd. Hon fick ligga 

inne på sjukhus i en vecka efteråt och skadade ett knä och bröt några revben. 

Minnen från olyckan kommer tillbaka för henne och ibland kan det vara jobbigt att 

åka elrullstol till och från jobbet samt jobbigt om hon ser en bil som har samma färg 

som bilen som körde på henne. Hon har fått en oro hon inte hade innan efter olyckan 

och det har förändrat hennes liv på så sätt.  

Vid det andra intervjutillfället kommer det fram att relationen mellan intervjuperson 

2 och mamman har varit problematisk. Mamman och intervjuperson 2 har stått nära 

varandra från det att intervjuperson 2 var barn. Pappan var borta mycket i sitt jobb 

och gick tidigt bort. Hennes enda syskon var mycket äldre och flyttade hemifrån 

tidigt. Enligt intervjuperson 2 och hennes personliga assistent som har jobbat länge 

hos henne, ville mamma bestämma över intervjuperson 2. Detta innebar att hon inte 

fick köpa nya saker, skulle handla kläder och annat begagnat och fick inte åka på 

utflykter. Mamman var god man för intervjuperson 2 och hon beskriver att när det 
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bestämdes att hon skulle ha en annan god man för 10 år sedan så blev det en stor 

positiv förändring i hennes vardag.   

 

5.5 Jämförelse av de två olika livsberättelserna:  

 

Inledningsvis var min uppfattning att mina intervjupersoner var mycket olika. När 

jag har gått igenom materialet och kodat och kategoriserat har jag hittat en del 

olikheter men även en hel del likheter.  

Den stora skillnaden är förmågan till att reflektera över sitt liv som intervjuperson 2 

hade svårare för. Detta kan bero på att hon inte vill prata om vad som har varit. Det 

kan även bero på att hon har svårt att minnas och återskapa och berätta om gamla 

händelser. Efter andra intervjutillfället kom det fram att hennes mamma hade 

bestämt över henne på ett negativt sätt i många år. Detta kan förstås vara bidragande 

till att det var svårt för henne att prata om det som varit tidigare. Intervjuperson 2 

ville att jag skulle träffa henne med en av hennes assistenter också och det kan också 

vara så att det var lättare då för henne att berätta och förklara relationen med 

mamma, då hon inte pratade om det vid första tillfället.  

Andra olikheter är skol-och yrkesliv och ekonomi. Intervjuperson 1 har gått i vanlig 

skola, haft vanliga lönearbeten fram till 2002 och har en sjukersättning i dag som är 

baserad på hans tidigare arbete. Intervjuperson 2 har gått i särskola och haft olika 

placeringar inom den kommunala dagliga verksamheten för personer med 

funktionsnedsättningar (autism eller utvecklingsstörning). Hon kan inte själv säga 

vad hon har för inkomst, men det vanliga är att man utifrån hennes förutsättningar 

har den lägsta sjukersättningen.  

Det är även olika vilka hjälpinsatser de har behövt under årens lopp. Intervjuperson 

1 har förutom stödinsatser i form av sjukgymnastik och bad i habiliteringens regi 

fram till 16 års ålder, haft stödinsatser i samband med att han skadat sig och behövt 

sjukvård samt rehabilitering. Han har vissa hjälpmedel som rullator, el moped och 

rullstol, men har inga personliga stödinsatser i sitt hem. Intervjuperson 2 har haft 

personal i sitt hem och daglig verksamhet sen hon gick ur skolan och flyttade 
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hemifrån samt godmanskap. Hon har även haft olika hjälpmedel för förflyttning och 

daglig omvårdnad sedan hon var liten.  

Intervjuperson 1 har haft ett medfödd fysiskt tillstånd som har försämrats, särskilt 

sedan 2002. Intervjuperson 2 upplever att hon har ett medfödd fysiskt 

funktionshinder som inte har blivit sämre förutom tilltagande stelhet. Trots att båda 

har en högersidig CP-skada, så kan intervjuperson 1 gå medan intervjuperson 2 har 

varit rullstolsburen sen barndomen. 

Likheterna som jag ser mellan intervjupersonerna är mycket i hur de ser på sig 

själva. Det finns olikheter i hur de ser på sig själva också men vissa delar har de 

gemensamt. Båda har svårt för klagande över onödiga saker, utan tycker att de själva 

är personer som ser framåt, ser det positiva. Båda tycker att de har ett bra liv och 

påminner sig själva om att det är andra som har det värre. Båda tycker om att hålla i 

gång, vill att det ska hända saker i vardagen och ha olika aktiviteter. Båda har många 

sociala kontakter och arenor och tycker om det. Båda säger att de har accepterat sin 

funktionsnedsättning, att de är som dem är och att de inte bryr sig om vad andra 

tycker om dem. Det är viktigt för båda att klara sig själv så långt det går.  

6 Analys  

 

6.1 Kontext  

 

I det socialkonstruktionistiska perspektivet tillkommer funktionsnedsättningen 

beroende av den sociala kontexten vi lever i (Lindqvist 2012). Båda mina 

intervjupersoner växte upp i en tid då det började komma strömningar i samhället 

om lika rättigheter och normalitet vad gällde personer med funktionsnedsättningar. 

Min tolkning är att deras föräldrar har anammat detta, antingen utifrån börjande 

förändringar i samhället eller andra egenskaper i deras egna personligheter och egna 

erfarenheter.  Deras familjer har kunnat skapa en uppväxtmiljö med acceptans och 

där man såg möjligheter för sina barn. Det kan handla om att det var självklart att 

ens barn skulle gå i skola, att ha ett arbete efter skolan och att flytta hemifrån när 
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skolan var klar som barn och ungdomar utan funktionsnedsättning vanligtvis gör. 

Kontexten för när man växer upp spelar roll samt förstås även utvecklingen i 

samhället från uppväxt till i dag. Intervjupersonerna växte upp i en tid där de faktiskt 

skulle kunna blivit placerade på institutioner istället för att bo med sin familj. Att 

inte få växa upp med sin familj utan växa upp på ett hem är en form av segregering 

och en segregering som sker redan från livets början. Att få växa upp med sin familj 

och vara en del av det vanliga samhället, som är intentionen i LSS-lagstiftningen 

(SFS 1993:387) som jag anser att båda mina intervjupersoner har gjort påverkar 

även individen som en åldrande person. På en individnivå i form av individuella 

egenskaper och sociala relationer och nätverk samt även på grupp och samhällsnivå i 

form av samhörighet och rättigheter. Båda intervjupersonerna har erfarenheter, båda 

positiva och negativa av familje- och vänskapsrelationer som de har med sig under 

livets gång.   

Funktionsnedsättning består av en bedömning av vad som är normalt och vad som 

avviker ur den sociala kontexten man befinner sig i enligt det 

socialkonstruktionistiska perspektivet (Lindqvist 2012). För intervjuperson 1 blir 

hans funktionsnedsättning ett funktionshinder för honom först när han inte längre 

kan arbeta och behöver hjälpmedel. För honom går skillnaden där för vad som är en 

funktionsnedsättning och inte. För intervjuperson 2 har hon i alla fall sen skolålder 

befunnit sig i en kontext utanför ordinarie skolgång och arbetsliv. Någonstans har 

man utifrån hennes funktionsnedsättning bedömt att hon inte kan ta del av vanlig 

grundskola/gymnasieskola och även att hon inte platsar på den öppna 

arbetsmarknaden. Hennes identitet är en tillhörighet till särskolan och daglig 

verksamhet. Den allmänna grundskola och gymnasieskola samt öppna 

arbetsmarknaden har inte varit aktuellt för henne. 

Intervjupersonerna är 55 och 57 år vid intervjutidpunkten och befinner sig i 

medelåldern. Deras funktionsförmåga är reducerad vilket ofta förknippas med ett 

åldrande. Det är vanligt att personer med funktionsnedsättning avancerar i social 

ålder på grund av den reducerade funktionsförmågan. Karriärmässigt är det 

skillnader mellan de olika intervjupersonerna (Grönvik och Söder 2008). 

Intervjuperson 1 har haft en diskontinuitet i sitt arbetsliv, ekonomi och hälsa på 

grund av sin funktionsnedsättning och fått påverkan av sin funktionsnedsättning i 
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sådan stor grad att han inte kan arbeta alls efter 40 års ålder. Intervjuperson 2 har en 

funktionsnedsättning från tidig ålder och har fört till en segregering vad gäller skola, 

arbetsmarknad, ekonomi och boende från ung ålder. Hon har på grund av detta en 

livsstil som avviker från andra jämnåriga utan funktionsnedsättning. 

 

6.2 Intrigen  

 

Intervjupersonerna beskriver olika former av intriger i sina livsberättelser. 

Intervjuperson 1 har enligt min tolkning en mer regressiv berättelse, medan 

intervjuperson 1 har en mer stabil berättelse (Gergen & Gergen 1988). 

För intervjuperson 1 har hjälpbehovet ökat och hans självständighet har påverkats på 

så sätt att han är beroende av hjälpmedel. Hans vardag är förändrad då han behöver 

ta hänsyn till sin funktionsnedsättning på ett sett som han inte behövt tidigare. Han 

har även accepterat att hans fysiska funktioner kommer bli sämre de närmaste åren. 

Hans berättelse är en livsberättelse med en målsättning om att klara sig själv, vara 

som alla andra, klara allt men där livet inte blev på det sättet. Hans livsberättelse har 

rört sig ifrån hans ursprungliga mål. Samtidig som han har hittat sätt att hantera detta 

på och kan i dag kompromissa med vad för stöd han måste ta emot och inte. Han har 

anpassat sina önskningar och mål utifrån de förutsättningar han har i dag. 

För intervjuperson 2 har hjälpbehovet alltid varit stort och förändringen för henne 

har varit att få hjälp av sin mamma och gruppbostad till att få hjälpen från personliga 

assistenter och annan god man. Hennes självständighet har faktiskt ökat då hon med 

en utomstående god man i dag får bestämma över saker i sitt liv som hon inte fick 

tidigare.  

Personer med funktionsnedsättning har en beredskap för att åldras då de är vana med 

försämrade funktioner. Det är en ny utmaning, trots beredskapen att åldras, att 

funktioner försämras i samband med åldrandet (Jeppsson Grassman 2008). Detta 

kan vara en del av förklaringen till inställningen intervjupersonerna har om att ”det 

finns dom som har det värre”, ”jag känner mig inte funktionshindrad”, ”jag är som 

jag är”. Deras normaltillstånd är kanske till och med att ha någon form av nedsatt 
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funktionsförmåga och utgår från detta när de ska hantera att nya 

funktionsförsämringar uppstår. Utgångsläget för en person med en 

funktionsnedsättning och en person utan funktionsnedställning vid en förändring av 

funktioner är jämställd. Detta då personen med funktionsnedsättning utgår från sin 

funktionsnedsättning som normaltillståndet. (Larsson 2009)      

Båda intervjupersonerna lever aktiva och utåtriktade liv, och har på olika sätt 

kompenserat för försämrade funktioner för att kunna vara aktiva. Det handlar 

exempelvis om hjälpmedel och att kunna fråga om hjälp. Detta överensstämmer väl 

med synsätten att människor anpassar sig till sitt åldrande i linje med mönster och 

handlingssätt som formats tidigare i livet (Bengtsson et al 2013). Båda 

intervjupersonerna har en drivkraft i sig själva att klara sig själva så långt det går. 

Intervjuperson 1 har en mycket stark vilja att hitta lösningar på problem så långt det 

går utan andras hjälp och på så sätt även hittat sätt att kompensera för sin 

funktionsnedsättning men även för sitt åldrande. Intervjupersonerna är 

förhållandevis unga enligt kronologisk ålder, om man jämför med äldre över 65 år. 

Deras livslopp faller inte inom det normala livsloppet, men utifrån den kronologiska 

åldern ska de befinna sig i en utåtriktad situation med olika aktiviteter och olika 

relationer vilket kan påverka deras sätt att se på sig själv. Man har åldrandesymptom 

men är inte i ”rätt” kronologisk ålder för detta. Intervjupersonerna befinner sig inte 

än i normaliseringsprocessen gentemot andra pensionärer, utan detta är en 

åldersindelad ålderskategorisering som sker vid 65 års ålder. De har heller inte än 

kommit till fasen där det kan uppstå en ökad utsatthet där pensionen blir lägre (när 

man får ålderspension istället för sjukpension) eller man får inte ansöka om 

personlig assistans eller inte får flera timmar personlig assistans, man får inte 

bilstöd. Efter 65 års ålder sker en utjämning av fokus från funktionsnedsättning till 

även att handla om ett åldrande, och då är det andra samhällsstöd som ska träda in 

som inte är specialiserade utifrån funktionsnedsättning (Larsson 2009).   

 

6.3 Vändpunkter 
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Utifrån tidigare forskning och mitt resultat finns det tydliga tecken på ett tidigare 

åldrande för personer med CP som försämrar olika funktioner som fysisk och 

psykisk ork. Det finns även tydliga tecken på att hjälpbehovet ökar och grad av 

självständighet minskar.  När man tittar på hur teori och forskning kring hur 

självbilden påverkas utifrån att ha en funktionsnedsättning men även att åldras, så 

finns det olika bilder. För en del är funktionsnedsättningen en naturlig del av sig 

själv. Begreppet explorativ identitet beskriver en självbild där CP är en del av självet 

(Mudge et al 2016). För intervjuperson 2 verkar det som att diagnosen alltid har 

varit en självklar del i hennes identitet.  

För intervjuperson 1 har CP inte varit en del av självet tidigare. Detta skedde efter 

40 års ålder då han blev tvungen att ta in diagnosen i bilden av sig själv på grund av 

försämrat tillstånd och han kunde inte klara sig själv som förut längre. Han gör en 

skillnad mellan den personliga identiteten och den sociala identiteten och 

konstruerar identiteten beroende av vilken kontext han befinner sig i. Detta förklaras 

med begreppet förhandlingsidentitet. Detta blir tydligt när intervjuperson 1 beskriver 

sin syn på sig själv och sin funktionsnedsättning. Hans personliga identitet är inte 

det samma som hans funktionsnedsättning. Hans sociala identitet behöver ibland 

bestå delvis av hans funktionsnedsättning exempelvis i kontakt med habiliteringen, 

försäkringskassan och hjälpmedelsförskrivare. I andra sociala sammanhang är han 

den som hjälper andra som har det svårt (Mudge et al 2016; Read et al 2015). 

Sandström beskriver upplevelsen för vuxna personer med CP att vara i mellan, 

ibland vara vanlig och ibland vara funktionsnedsatt samt att vara normal. För 

intervjuperson 1 är detta aktuellt och något som jag även känner igen från 

intervjuerna jag gjorde för uppsatsen under höstterminen 2016 (Sandström 2010; 

Högsnes 2016). 

Sandström (2010) beskriver vanliga strategier för vuxna personer med CP som att 

kämpa för sig själv, att vara envis, att acceptera sin situation, att dölja sin 

funktionsnedsättning, att ge allt och vara öppen med svårigheterna. Båda 

intervjupersonerna beskriver en kamp för att se framåt, se positivt på saker, inte 

klaga och att acceptera funktionsnedsättningen. De beskriver att det är ingen poäng i 

att inte acceptera och säger att de inte bryr sig om andra inte accepterar. 
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Acceptansen kan även ha samband med en högre ålder och personlig mognad, men 

det är inget som intervjupersonerna själva trodde (Sandström 2010).  

Intervjupersonernas kroppar skiljer sig från personer som inte har en fysisk 

funktionsnedsättning och intervjuperson 1 har under många år försökt hitta sätt att 

inte påverkas av sin kropp. Han har försökt hitta olika lösningar för att ”undkomma” 

sina nedsättningar, vilket han fortfarande gör i dag med det han kan. Skillnaden i 

dag är att han inte kan skyla över sin funktionsnedsättning så den inte syns längre. 

Intervjuperson 1 syn på sin egna kropp har omvärderats, från en kropp som har 

kunnat göra ”allt” till att uppleva begränsningar på ett nytt sätt för vad kroppen kan 

göra. Detta kan förklaras utifrån att det finns olika stigma i samhället för vad som är 

normalt och inte, och individen försöker hantera sin situation och vara som alla 

andra (Lindqvist 2012; Goffman 2014; Peuravaara 2013). 

En del människor strävar efter självständighet så långt det går. Att acceptera sin 

funktionsnedsättning är för en del människor naturligt men för en del är acceptansen 

dubbelbottnad då man ändå försöker att dölja och /eller förminska sin 

funktionsnedsättning. Själv-acceptans och acceptans från andra för åldrande 

personer med CP har visat sig vara viktigt (Horsman et al 2010). Båda 

intervjupersonerna beskriver att de har kommit till acceptans fast de ibland kan vara 

frustrerade över sina livssituationer. På grund av att funktionsnedsättningen är synlig 

finns risken för en stigmatisering av andra som personen med funktionsnedsättning 

inte har kontroll över. Detta sker i samband med att personen med 

funktionsnedsättning presenterar sig själv och i samma situation omvärderar sitt 

själv. För intervjuperson 1 i relation till sin förra detta flickvän kan man tänka sig att 

detta var omvälvande då andra hade ett stigma av honom enbart utifrån hans yttre 

(Giddens och Sutton 2014; Goffman 2014).  

Intervjuobjekten har en primär identitet i form av sin funktionsnedsättning, etnicitet 

och kön. Den sekundära identiteten skiljer sig mer åt beroende på den sociala 

kontexten de befinner sig i. De har båda olika roller i olika sociala situationer som 

son/dotter, bror/syster, arbetstagare/brukare, kund, vän, partner. Teorin om 

självreflexivitet innebär att man ständigt behöver återberätta och omformulera sin 

identitet beroende på nya tillfällen att presentera sig själv på i olika sociala 
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sammanhang (Giddens och Sutton 2014). Ett exempel på detta är när intervjuperson 

1 gör slut med sin flickvän då hennes barn blir mobbade för att deras mamma är 

ihop med en handikappad man. Hans sekundära identitet i denna situationen var för 

honom bonuspappa/styvpappa, medan de andra barnen såg hans primära identitet 

som en man med en funktionsnedsättning. För intervjuperson 1 som inte har sett på 

sig själv som en person med funktionsnedsättning i sina yngre år kan man utifrån 

teorin om självreflexivitet se detta som en situation som ger grund för en 

omformulering av sig själv.  

Utifrån tidigare forskning, teori och mitt resultat visar det på att självbilden 

omformuleras kontinuerligt utifrån den sociala kontext man befinner sig i. Att det är 

en självreflexivitet i hur man ser på sig själv i förhållande till andra personer och till 

samhället, vilket gör att ens självbild förändras i takt med stigande ålder/att tiden 

går. Denna omformulering syns väl i intervjupersonernas vändpunkter. Det har varit 

tydliga händelser som påverkat personerna starkt, som intervjuperson 1s olika 

olyckor och operationer samt uppbrottet från en tidigare flickvän och intervjuperson 

2s trafikolycka och att hon fick en ny god man. Vändpunkterna har påverkat 

intervjupersonernas upplevelse av åldrande på olika sätt. Intervjuperson 1 har en 

starkare upplevelse av att vara funktionshindrad och behöva hjälp och intervjuperson 

2 har en större möjlighet att påverka sitt liv samtidig som hon också upplever en inre 

oro efter olyckan.  

7 Diskussion 

 

7.1 Metod 

 

Att använda en narrativ metod var för mig nytt samtidig som det var ett bra sätt att 

belysa att åldrandet inte är ett tillstånd här och nu. Utan ett tillstånd som är en 

process som beror på den historiska, sociala och kulturella kontexten man befinner 

sig i och där man på ett naturligt sätt kan beröra hela livsperspektivet. Utmaningarna 

med den narrativa metoden låg främst i intervjusituationen där det var svårt för mina 
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intervjupersoner att själva berätta om sitt liv. Jag behövde ställa mycket frågor och 

en av mina intervjupersoner ville och/eller kunde inte självständigt reflektera bakåt i 

tiden. Jag hade funderingar om att inte använda intervjumaterialet för 

intervjupersonen som hade svårt att reflektera bakåt i tiden, men kom fram till 

slutsatsen att det är viktigt att visa på berättelsen för personer som har den form av 

funktionsnedsättning som hon har också, även om den inte helt passade in i den 

metodologiska formen.  

För personer med kognitiva svårigheter kan det vara en svårighet att själv formulera 

en berättelse och de kan behöva stöd av frågor (Vårdboken 2018). Min erfarenhet är 

att detta inte är ovanligt för personer med kognitiva svårigheter, vilket även kan vara 

att jag ”för” snabbt ställde frågor då jag är van i behandlingssituation att göra det när 

jag bedömer att det behövs.  

Samspelet mellan mig och intervjupersonerna färgades förstås av min förförståelse 

av dem och deras förförståelse av mig och mitt kliniska arbete. Inför intervjuerna 

hade jag en förförståelse att intervjuperson 1 skulle ha lätt för att prata om temat och 

att vi hade haft en bra kontakt tidigare. Inför intervju med intervjuperson 2 hade min 

kollega, som har klinisk kontakt med henne, bedömt att hon skulle kunna passa som 

intervjuperson utifrån mina urvalskriterier. Min kollega frågade henne och hon ville 

tänka på det samt att hon ville att jag skulle ringa och undersöka med god man om 

det var ok att hon deltog i studien. God man godkände det och intervjuperson 2 

bestämde sig för att delta. Detta förmedlade hon till min kollega, så när jag träffade 

henne vid första tillfället hade jag inte pratat med henne själv tidigare. Jag blev lite 

överraskad över att hon inte gärna ville prata om det som hade varit när hon var 

yngre. Jag hade tänkt föreslå en andra träff för att få mer klarhet i hennes tidigare 

erfarenheter, men hon föreslog det själv före mig och föreslog att en av hennes 

assistenter skulle vara med som hade god kännedom om henne.    
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7.2 Resultat 

 

Syftet med studien var att med hjälp av livsberättelser från vuxna med CP beskriva 

och analysera upplevelser av att bli äldre och hur åldrandet kan påverka den egna 

självbilden och de konkreta livsvillkoren. Här har två personers livsberättelser 

berättats och utifrån tidigare forskning och teorier framträder några tydliga drag trots 

intervjupersonernas olikheter och heterogeniteten i gruppen personer med CP.  

På vilket sätt påverkas självbilden när man har CP och åldras? Och hur ser man på 

sig själv i dag jämfört med när man var yngre?  

För oss alla sker det en kontinuerlig omformulering av självbilden i mötet med andra 

utifrån olika sociala kontexter. Det sociala sammanhanget påverkar självbilden och 

de verktyg man har som individ att använda i processen att bli äldre.  

De kroppsliga förändringarna på grund av CP ger olika fysiska och psykiska 

effekter, vilket i sin tur kan ge ett tidigare åldrande jämfört för personer utan 

funktionsnedsättning. För personer som upplever åldrandesymptom i en kronologisk 

ålder, där man inte förväntas vara åldrande, är det omvälvande för deras självbild.   

För en del personer sker det en anpassning till sitt åldrande jämställt med åldrandet 

till personer utan funktionsnedsättning då personen med funktionedsättning är van 

att ha en nedsättning av funktioner och utgår från det som utgångstillståndet.   

I intervjuarna samt annan forskning som refereras till i tidigare kapitel så påverkas 

självbilden på olika sätt när man har en funktionsnedsättning. En del personer, som 

intervjuperson 2, ser funktionsnedsättning som en naturlig del av självbilden. Andra 

separerar på sig själv och sin funktionsnedsättning beroende på den sociala 

kontexten, vilket intervjuperson 1 har gjort under sin uppväxt och fortfarande gör i 

dag. Det senaste kan vara svårare med stigande ålder då ålderssymptomen förvärrar 

effekterna av funktionsnedsättningen. För personer som intervjuperson 1 är detta 

extra tydligt då de tidigare har haft en funktionsnedsättning som de inte har behövt 

ta hänsyn till tills de blir äldre. En del har heller inte sett på sig själv som en person 

med en funktionsnedsättning, även om de har vetat om att de har en CP-skada.   
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Hur påverkas åldrandet av omgivnings-och socioekonomiska faktorer?  

Åldrandet tillsammans med funktionsnedsättningen ger för många ett utanförskap 

som kan bli tydligare med åldern. Detta sker på både individ, grupp och 

samhällsnivå, vad gäller exempelvis hälsa, ekonomi och arbete. Åldrandet ger för 

många ett ökat hjälpbehov och minskad självständighet. 

Avslutande kommentarer: 

Utifrån den kunskap som finns i tidigare forskning och klinisk evidens är det troligt 

att resultatet i studien har hög trovärdighet. Det finns en styrka i den omfattande och 

relevanta litteraturen. Dock behövs mer kunskap. Svagheten i min narrativa studie är 

att datainsamlandet baseras på ett litet antal intervjupersoner, vilket gör att 

transferabiliteten blir låg. I efterhand, med vetskapen om hur svårt det var för mina 

intervjupersoner att berätta, så skulle intervju genomförts med flera personer för att 

bredda urvalet av intervjupersoner och få ett bredare kunskapsunderlag. Fördelen 

med att intervjua enbart två personer är möjligheten att kunna gå djupare in i deras 

livsberättelse.  

Det behövs mer kunskap om åldrandet generellt för personer med olika 

funktionsnedsättningar samt specifikt för personer med CP. Detta är viktigt för de 

enskilda individerna, unga och äldre och deras närstående, men även för 

stödapparaten kring dessa personer. Mina intervjupersoner är födda på 1960-talet 

och deras berättelser är förstås färgade av den tid de har befunnit sig i. Hur ser det ut 

för de barn och ungdomar med CP som växer upp i dag? Och kan man med 

kunskapen om hur äldre med CP lever, stötta de unga på ett annat sätt? Kan man 

förebygga det ekonomiska utanförskapet och de hälsomässiga försämringarna så 

unga personer med CP får ett annat åldrande än de som i dag är i medelåldern? 

Livsloppsperspektivet behöver vara centralt för personer med funktionsnedsättning 

också, som för alla andra, där man i unga år lägger grunden för ålderdomen. Eller 

som Thorsen (2003) säger:  

” Erkjennelsen at aldring och alderdom nå er noe også 

funksjonshemmede mennesker opplever, må få gjennomslag. Nå 

kan også de forvente et langt liv. Det må planlegges for lange 

liv.” (Thorsen 2003, s.17)  
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Bilaga 1: Brev till intervjuperson 

 

Förfrågan om deltagande vid studie på magisternivå, 

Socialt arbete Karlstad universitet 

Åldrande och identitet – en narrativ studie om att åldras med cerebral 

pares 

Jag heter Monika Högsnes och arbetar som kurator på Vuxenhabiliteringen, 

Landstinget i Värmland. Som en del av mitt arbete studerar jag till magisterexamen i 

socialt arbete för att sedan ha ett uppdrag som specialistkurator inom habilitering på 

10 % av min tjänst. 

Jag har valt att göra mitt uppsatsarbete kring cerebral pares, åldrande och identitet. 

Detta då jag har klinisk erfarenhet av samt även tagit del av viss forskning som visar 

på att skador relaterade till cerebral pares ändras och för många ökar graden av 

funktionshindrande påverkan med åren. Detta innebär att funktionsnedsättningens 

förutsättningar ändras med åren. Mitt fokus i studien är hur detta påverkar ens syn 

på sig själv och hur det påverkar en i de olika livsfaserna.  

Då jag önskar studera åldrandet och kunna se tillbaka på hur det var tidigare har jag 

valt att fokusera på personer mellan 40 och 60 år i mitt urval. Jag har även valt att 

använda mig av narrativ intervjumetod som innebär att vi pratar om din 

livsberättelse.   

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst under studien tacka nej 

till fortsatt deltagande. Om du avbryter deltagande eller tackar nej påverkar det inte 

din vård, dina insatser inom verksamheten.  

Dina personuppgifter kommer hanteras med konfidentialitet och intervjumaterialet 

kommer avidentifieras. Intervjun kommer spelas in och raderas efter att det har blivit 

nerskrivet. Det skriftliga materialet förvaras i Landsting dator, som är skyddat med 

personliga säkerhetskoder. Du får ta del av den färdiga uppsatsen när den är klar om 

så önskas.  
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Bilaga 2: Innehållsanalys med exempel 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Underkateg

ori 

Huvudkategori  

1: ”Du vet du hur det var, 

samtidig som det året jag 

skulle fylla sexton så fick 

jag från försäkringskassan 

automatisk 

förtidspension” 

 

2: ”Jag gick på Ulleberg.” 

 

60-talet i 

Värmland, 

fanns 

särskilda 

skolor för 

personer med 

funktionsneds

ättning och en 

förutsättning 

att man var i 

behov av 

bidrag från 

staten  

  Kontext: 

Samhällsutvec

klingen från 

60-talet fram 

tills i dag vad 

gäller 

funktionshinde

rfrågor 

1: ”jag vet att jag kommer 

bli sämre och sämre men 

jag kommer alltid vara 

samma person” 

 

2: ” Jag är som jag är och 

jag kan jo inte göra något 

åt det för det mitt 

handikapp är jo sen 

födseln.” 

1: skiljer på 

sig själv och 

sina fysiska 

förändringar/å

ldrandet 

2: skiljer inte 

på sig själv 

och sin 

funktionsneds

ättning 

  Intrigen: 

Självbild  

1: ”skulle inte jag ha råkat 

ut för det gjort, att jag mår 

så kroppsligt, så hade jag 

skaffat mig ett torp där för 

länge sen, men det är dyrt 

att asfaltera gräsmatta 

grön” 

 

2: ” Ja jag är glad att jag 

har hjälp när jag behöver, 

1: Familj och 

vänner har 

alltid varit 

viktiga, kan 

inte bo där 

han helst vill 

på grund av 

de fysiska 

förändringarn

a 

  Intrigen: 

Omgivningen 
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och de är där för att hjälpa 

mig med det jag inte 

klarar av.” 

 

 

2: tacksamhet 

för 

omgivningens 

stöd 

1: ”Jo det var när jag 

skada mig 020303 och 

efter åtta månader så 

kände jag skit skit höger 

ben paj och höger hand 

paj, då kände jag att jag 

hade fått ett handikapp, 

när jag måsta ha 

hjälpmedel.” 

 

2: ”jag har jo en godman 

och som hjälper mig med 

pengar och sånt…”  

1: skadan som 

medförde att 

han kände att 

han hade en 

funktionsneds

ättning 

 

 

2: att få en 

godman som 

inte 

bestämmer 

allt för henne 

  Vändpunkter:  

1: Skadan 

2002 

 

2: Att få en 

godman som 

lyssnar till vad 

hon vill och 

behöver 
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Bilaga 3: Skrivelse till Ledningsgrupp på Vuxenhabiliteringen för godkännande av 

att få intervjua personer i kontakt eller som har varit i kontakt med verksamheten. 

 

Skrivelse angående behov av intervju med två klienter för 

uppsatsarbete på avancerad nivå 

 

Jag går under våren 2017 uppsatskursen för magisterexamen i Socialt arbete (15 hp) 

vid Karlstad universitet. I samband med min magisteruppsats behöver jag intervjua 

en till två klienter på Vuxenhabiliteringen som är pågående eller avslutad. 

Magisterstudiet i socialt arbete är en förutsättning och grund inför kommande 

kuratorspecialistuppdrag.  

Titel på min uppsats är ”Åldrande och identitet – en narrativ studie om att åldras 

med cerebral pares”. Syftet med studien är att analysera erfarenheter av cerebral 

pares, åldrande och identitet. Fokus kommer ligga på personer i åldersgruppen 40-60 

år med cerebral pares. 

Jag tycker ämnet är intressant då jag har klinisk erfarenhet av att personer med 

cerebral pares upplever fysiska och psykiska svårigheter som blir mer påtaglig med 

stigande ålder och vill se vidare på hur deras syn på sig själv omvärderas i de olika 

livsfaserna.  

Jag kommer utgå från de etiska huvudkraven som det vetenskapliga rådet (2002) 

anser att all forskning ska utgå från. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera personerna i fråga om syftet 

med intervjuerna och kraven på intervjuobjekten.  

Samtyckeskravet innebär att intervjuobjekten har rätt att lämna sitt samtycke till om 

de väljer att medverka i undersökningen eller inte.  

Konfidentiatilitetskravet innebär att informationen från intervjuarna samt 

personuppgifter ska behandlas konfidentiellt, och att intervjupersonerna informeras 

noggrant om detta.  
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Nyttjandekravet innebär att informationen som kommer fram i intervjuarna ska 

användas enbart till forskningsändamål  

Min planering är att fråga två personer inom verksamheten, som jag helst inte har 

kännedom om, om de vill ställa upp på en intervju. Jag kommer tillfråga mina 

kollegor som arbetar med personer med cerebral pares om de har kännedom om 

någon som kan passa in i urvalet för min uppsats. Jag kommer informera personerna 

muntligt och i skrift om vilket syfte intervjuarna och uppsatsen har. Jag kommer 

delge dem frågorna innan intervjun för att de ska ha möjlighet att tacka nej. Deras 

namn och uppgifter kommer ändras så de inte ska kunna kännas igen av andra. Vid 

narrativa studier är det extra viktigt att tänka på igenkänningsrisken då 

intervjuformen innebär att personens livsberättelse är i fokus.  

Jag har haft etiska frågetecken kring att intervjua personer som är eller har varit 

inom verksamheten, då de kan känna en skyldighet att ställa upp på intervjuarna på 

grund av detta. De är i en beroendesituation gentemot verksamheten. Jag har kommit 

fram till att det därför är särdeles viktigt att poängtera att det är frivilligt att delta och 

att det inte har någon koppling till insatser inom verksamheten.  

Mestadels av forskning som finns gällande personer med cerebral pares utgår från 

barnperspektivet samt ett medicinskt perspektiv med fokus på fysiska och kognitiva 

förmågor. Åldrande och identitet är vad jag vet ett ganska orört forskningsområde 

för personer med rörelsehinder. Jag bedömer att nyttan av kunskapen överväger den 

etiska risk då området är ett forskningsfält där det behövs mer kunskap, vilket även 

kommer våra klienter och verksamheten till gagn.  
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