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Abstract 
The purpose with the present study is to examine house pedagogues’ perceptions of how 
physical factors in the common areas of group homes affect people with perception disorders. 
The questions that the study further answers is whether adaptations in the physical 
environment have been implemented or need to be carried out based on the individual's needs, 
and whether the persons living in the group home have been involved in the design of the 
physical environment in the common areas. The people who is living in the group home have 
disabilities in the autism spectrum and intellectual disability of varying degrees.  
 
In order to answer these questions, I have conducted a survey with complementary interviews. 
The house pedagogues who participated in the study all work in group homes, which are 
governed by decisions under LSS, The Act on Support and Services for Disabled People.   
 
I have analyzed the result with the theoretical starting point KASAM, which is based on 
Antonovsky's concept of context. Antonovsky believes that the existence is comprehensible, 
manageable and meaningful when internal and external stimuli come in an orderly, structured 
and cohesive manner.   
 
The result of the study shows that the perceptions of house pedagogues are that difficulties in 
dealing with different forms of sensory experiences in the common areas of the group homes 
affect the people who is living there. The result also shows that adjustments have been made 
and that further adjustments would have to be made within the activities to meet the needs of 
people for the environment, and that in some of the activities, individuals have had the 
opportunity to influence the design of the physical environment in there living environment.   
 
This study can contribute to increased knowledge, through house pedagogues’ perceptions, 
about difficulties within different forms of sensory experiences for people with perception 
disturbances and in what areas there is a need for adaptation. 
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka verksamhetsnära pedagogers uppfattningar 
om hur fysiska faktorer i de gemensamma utrymmena på gruppbostäder påverkar personer 
med perceptionsstörningar. Frågor som studien vidare besvarar är om anpassningar i den 
fysiska miljön har genomförts eller behöver genomföras utifrån personernas individuella 
behov, samt om personerna som bor inom verksamheten varit involverade i utformningen av 
den fysiska miljön i de gemensamma utrymmena. Personerna som bor inom verksamheterna 
har funktionsnedsättning inom autism och utvecklingsstörning av varierad grad. 
 
För att kunna besvara dessa frågor har jag genomfört en enkätstudie med kompletterande 
intervjuer. Informanterna som deltagit i studien arbetar samtliga som verksamhetsnära 
pedagoger inom boendeverksamhet som styrs av beslut enligt LSS – Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade.  
 
Jag har analyserat resultatet med den teoretiska utgångspunkten KASAM som bygger på 
Antonovskys begrepp känsla av sammanhang. Antonovsky menar att tillvaron är begriplig, 
hanterbar och meningsfull när inre och yttre stimuli kommer på ett ordnat, strukturerat och 
sammanhängande sätt. 
 
Resultatet i studien visar att pedagogernas uppfattningar är att svårigheter att hantera olika 
former av sinnesintryck i de gemensamma utrymmena på gruppbostaden påverkar personerna 
som bor inom verksamheten. Resultatet visar även att anpassningar har genomförts och att 
ytterligare anpassningar skulle behöva genomföras inom verksamheterna för att tillgodose 
personernas behov av tillrättalagd miljö, samt att inom vissa av verksamheterna har 
personerna haft möjlighet att påverka vid utformningen av den fysiska miljön i de 
gemensamma utrymmena. 
 
Denna studie kan bidra med en ökad kunskap, genom verksamhetsnära pedagogers 
uppfattningar, om hur svårigheter att hantera sinnesintryck påverkar personer med 
perceptionsstörningar, samt inom vilka områden det finns behov av att genomföra 
anpassningar. 
 
Nyckelord 
Perceptionsstörningar, fysisk miljö, funktionsnedsättning inom autism, utvecklingsstörning. 
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1. Inledning 
Att välja område till min kommande studie har varit en utmanande uppgift då jag egentligen 
skulle vilja fördjupa min kunskap inom flera områden. Utgångspunkten, i mitt arbete som 
pedagog inom boendeverksamhet för personer med funktionsnedsättning inom autism samt 
utvecklingsstörning, är att vi som personal skall utforma stödet efter varje enskild persons 
individuella behov för att deras liv ska upplevas som begripligt, hanterbart och meningsfullt, 
vilket är en förutsättning för att personerna ska uppnå goda levnadsvillkor. Enligt min 
uppfattning uppstår svårigheter när vi som personal skall anpassa gruppbostadens 
gemensamma ytor efter personernas individuella behov, då personerna har väldigt olika behov 
av hur miljön är anpassad och tydliggjord. Jag har i min studie valt att fokusera på 
verksamhetsnära pedagogers uppfattningar om hur fysiska faktorer i gruppbostadens 
gemensamma utrymmen påverkar personer med funktionsnedsättning inom autism samt 
utvecklingsstörning och hur detta hanteras i verksamheten utifrån begränsningar i perception.  

Enligt Eriksson och Wolff (2016) kan personer med funktionsnedsättning inom autism ha 
stora variationer i hur man uppfattar sinnesintryck – mycket starkt eller mycket svagt. De kan 
uppleva förvrängda intryck eller ha svårt att förstå vad det är man upplever, samt att de kan ha 
en fördröjning i att bearbeta intrycken eller ha svårt att samordna intryck från fler än ett sinne. 
När en person har en annorlunda perception kan det få stora konsekvenser i vardagen. Om en 
person har väldigt starka sinnesintryck blir det svårt att stänga dem ute, de kan till och med 
överväldigas av intrycken, vilket leder till att det blir svårt, eller omöjligt, att fokusera på 
något annat. Har en person väldigt svaga sinnesintryck kan personen försöka förstärka dem 
eller kompensera dem med något annat sinne. Både om en person känner starkt eller svagt kan 
detta leda till att personen beter sig på ovanliga sätt. Det är därför viktigt att försöka ta reda på 
hur personen upplever sinnesintrycken, så att omgivningen kan anpassas på ett bra sätt. 
Eriksson och Wolff påpekar att känsligheten för sinnesintrycken kan variera beroende av 
dagsform, stress eller trötthet.  

Den organisation jag arbetar inom styrs av beslut enligt LSS - Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. I arbetet ingår bland annat att vi som personal ska skapa 
förutsättningar till delaktighet, inflytande och självbestämmande och därmed goda 
levnadsvillkor för personerna som bor inom verksamheterna. Som pedagog inom 
boendeverksamhet ska jag vara ett stöd till övriga medarbetare i utvecklingsarbetet av 
individuellt anpassade pedagogiska lösningar och metoder i det vardagsnära arbetet. Utöver 
det vardagliga omvårdnadsarbetet i verksamheten ska jag som pedagog handleda och stödja 
övrig personal i arbetet kring social dokumentation och genomförandeplaner samt att jag har 
ansvar för att den pedagogiska verksamheten håller en god kvalitet. 
Lowe, Gaudion, McGinley och Kew (2014) menar att relationen mellan hur personer med 
funktionsnedsättning inom autism upplever sinnesintryck och hur den fysiska miljön påverkar 
dem är ett relativt outforskat område. Jag vill genom min studie bidra med en ökad kunskap 
hur fysiska faktorer i de gemensamma utrymmena på gruppbostäder upplevs påverka personer 
med perceptionsstörningar samt om de haft möjlighet att påverka boendemiljön de lever i. 
Enligt Lowe, Gaudion, McGinley och Kew har personer med funktionsnedsättning inom 
autism som har en begränsad kommunikationsförmåga oftast inte möjlighet att påverka hur 
deras boendemiljö skall vara utformad. De anser dock att med hjälp av många olika 
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pedagogiska tillvägagångssätt kan även denna grupp människor få möjlighet att påverka sin 
boendemiljö. 

I min föreliggande studie utgår jag från Antonovskys teori – KASAM. Med hjälp av 
verksamhetsnära pedagogers uppfattningar vill identifiera hur fysiska faktorer påverkar 
personer som har svårigheter att hantera stimuli i form av sinnesintryck och vad omgivningen 
kan bidra med i form av hjälpmedel och anpassningar, för att göra tillvaron mer begriplig och 
hanterbar. Meningsfullt handlar om att ge personerna möjligheter till att vara delaktiga och ha 
inflytande i olika situationer och utgår från personernas intressen. 

1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka några verksamhetsnära pedagogers 
uppfattningar om hur fysiska faktorer i en gruppbostads gemensamma utrymmen påverkar 
personer med funktionsnedsättning inom autism samt utvecklingsstörning av varierad grad 
utifrån begränsningar i perception. 

1.2 Frågeställningar 
 

ñ Vilka fysiska faktorer i de gemensamma utrymmena menar pedagogerna mest 
påverkar de boende med perceptionsstörningar? 

ñ Vilka anpassningar har genomförts eller finns behov att genomföra i verksamhetens 
gemensamma utrymmen utifrån begränsningar i de boendes perception? 

ñ Hur involveras personer med perceptionsstörningar i utformningen av den fysiska 
boendemiljön de ska leva och vistas i? 
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2. Bakgrund 
Forskning visar att personer med funktionsnedsättning inom autism samt utvecklingsstörning 
av varierad grad sällan eller aldrig har möjlighet att påverka var de ska bo eller hur miljön de 
lever i skall utformas (Lowe, Gaudion, McGinley & Kew, 2014, Osgood, 2014). Hur kommer 
det sig? LSS-lagens utgångspunkt är att personer med funktionsnedsättning skall få möjlighet 
att leva som fullvärdiga medborgare och ska ges förutsättningar att leva inkluderade i 
samhället på lika villkor som alla andra (Lewin, 2011).  

2.1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
1994 kom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS. Den ersatte den 
gamla omsorgslagen. Socialstyrelsen (2007) skriver att lagen är en rättighetslag som ska 
garantera goda levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Lewin (2011) menar att 
personal som arbetar inom LSS-verksamhet ska ge stöd på ett sådant sätt att det skapar 
förutsättningar för varje enskild person som bor inom verksamheten att uppnå, vad som är för 
dem, goda levnadsvillkor. Lewin skriver vidare att LSS värdegrund syftar till att personerna 
ska känna ett fullvärdigt medborgarskap och ges möjlighet att leva som andra. 
I LSS 1 § beskrivs att denna lag innehåller bestämmelser och insatser för särskilt stöd och 
service för vissa personer. Personerna denna lag handlar om delas in i tre personkretsar. 
Personkrets 1, som är den personkrets jag arbetar mot och som min studie riktar sig mot, 
innefattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
LSS värdegrund bygger på en humanistisk människosyn och ska präglas av ett gott 
bemötande och då bland annat personalens bemötande av personer med funktionshinder. 
Värden som handlar om hur stödet ges bygger på självbestämmande, integritet och 
frivillighet. Värden som handlar om att stödet ska leda till möjlighet att leva som andra så 
självständigt som möjligt med full delaktighet i samhället. Goda levnadsvillkor ska stärka 
medborgarskapet hos funktionshindrade personer (Lewin, 2011). Socialstyrelsen (2007) 
beskriver att goda levnadsvillkor är det övergripande kvalitetsbegreppet för insatser enligt 
LSS, men det finns även andra kvalitetskriterier som kan urskiljas ur lagtexten. Dessa kriterier 
är respekt för den enskildes självbestämmande, inflytande, integritet och delaktighet samt 
helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet. 

2.2 Inflytande och självbestämmande 
LSS 6 § handlar om självbestämmande och inflytande. Paragrafen förtydligar att 
verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 
samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning 
ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Kvaliteten för verksamheten 
skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Denna paragraf påvisar att det inom 
verksamheten ska finnas den personal som behövs för att kunna ge ett gott stöd, en god 
service och för att tillgodose personernas omvårdnadsbehov, samt att omgivningen måste göra 
sitt bästa för att för att förstå och respektera den enskildes vilja i olika situationer. Enligt 
Socialstyrelsen (2007) ska insatserna vara individuellt anpassade. Att ha inflytande över sitt 
liv och sin vardag är viktigt för både självkänslan och känslan av personlig integritet. 
Socialstyrelsen beskriver vidare att kring personer med omfattande funktionsnedsättningar, 
som dagligen är i behov av stöd från olika stödinsatser är det viktigt att självbestämmande och 
inflytande garanteras. Deras möjligheter till inflytande blir till stor del beroende av 
omgivningens förmåga att skapa praktiska, psykologiska och organisatoriska förutsättningar. 
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2.3 Delaktighet 
I LSS 5 § beskrivs att personerna som lagen innefattar skall få möjlighet till jämlika 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra. Kring delaktighet beskriver socialstyrelsen (2007) att den 
enskilde skall ges förutsättningar att kunna vara delaktig i det liv och den gemenskap som 
tillkommer alla människor. Strävan mot delaktighet och jämlikhet måste alltid utgå från 
personen och dennes intressen. Enligt socialstyrelsen har personer med funktionsnedsättning 
samma medborgliga rättigheter och skyldigheter som andra och måste ges förutsättningar att 
ta del av och fullgöra dessa. För att skapa förutsättningar till delaktighet, inflytande och 
självbestämmande för personerna som vistas inom verksamheten menar Levin (2011) att det 
krävs att personalen har en god personlig kännedom och god kunskap om funktionshinder så 
att man kan uppfatta och förstå personernas olika behov. Levin menar att det i många fall kan 
användas alternativ kompletterande kommunikation (AKK) för att personerna skall få 
möjlighet att kunna kommunicera vad de vill och inte vill. I LSS 7 § står det att insatserna 
skall vara varaktiga och samordnade. Insatserna skall anpassas efter personerna individuella 
behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärka 
deras förmåga till ett självständigt liv. 

2.4 Gruppbostaden 
Socialstyrelsen (2007) beskriver att gruppbostaden skall vara utformad med litet antal 
lägenheter som är placerade kring gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena bör 
vara placerade så att de kan fungera som en samlingsplats för de som bor där. Socialstyrelsen 
skriver vidare att de gemensamma utrymmena bör ligga i direkt anslutning till gruppbostadens 
lägenheter. Ytorna i de gemensamma utrymmena bör vara dimensionerade så att alla som bor 
i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter. Det gemensamma utrymmet syftar till 
att ge möjlighet till samvaro. Möjligheten att variera mellan avskildhet och gemenskap skall 
erbjudas, men valet ska vara individens. Sättet att vistas i de gemensamma utrymmena skall 
utgå från varje individs behov. Personalen spelar en viktig roll för att skapa möjligheter till 
social interaktion på ett tryggt och strukturerat sätt mellan dem som delar gruppbostad. De 
gemensamma utrymmena skall ge möjligheter till samvaro och aktiviteter utifrån önskemål 
och intressen. Det är meningen att de gemensamma utrymmena skall ge möjlighet för den 
enskilde att närma sig de andra och skapa relationer som kan vara betydelsefulla. De 
gemensamma utrymmena skall ses som ett komplement till den egna lägenheten. 

2.5 Kunskap om personens funktionstillstånd och perception 
Enligt Socialstyrelsen (2015) är kunskap om personens funktionstillstånd en nödvändig 
utgångspunkt för att stödet till personerna som får insatser enligt LSS ska vara individuellt 
anpassat för att tillgodose personernas behov. Cohen (2000) menar att när personer med 
funktionsnedsättning inom autism ska förklara på vilket sätt de upplever omvärlden 
annorlunda hänvisar de oftast till sina sinnesförnimmelser. Den gemensamma nämnaren tycks 
vara att de är osedvanligt känsliga för intryck utifrån och blir lätt överväldigade av dem. 
Perception översätts ibland som varseblivning och handlar enligt Gerland (2010) om hur 
sinnesintrycken bearbetas i hjärnan. Hon menar att när vi talar om perceptionsstörningar 
menas vanligen att man har svårigheter att sortera och samordna sina sinnesintryck. Hon anser 
att det mest självklara sättet att arbeta med perceptionsstörningar är att visa personen 
förståelse och anpassa miljön efter personens individuella behov. Gerland beskriver vidare att 
verksamheter där det bor fler personer med funktionsnedsättning inom autism som har 
perceptionsstörningar, istället för att göra individuella anpassningar och hjälpmedel, ofta gör 
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generella anpassningar och skalar bort för säkerhets skull. Attwood (2007) menar att man 
förhoppningsvis kan identifiera det som personen uppfattar som intensivt och hitta strategier 
för att undvika att personen utsätts för dessa upplevelser. Socialstyrelsen (2015) menar att det 
är viktigt att personalen kombinerar kunskap om funktionsnedsättningens konsekvenser med 
kunskap om den specifika individens hälsa och funktionstillstånd. Att ha kunskap om en 
persons funktionstillstånd till exempel hur personen ser, hör, minns eller förstår är nödvändigt 
för att utforma ett gott stöd och en individanpassad miljö.  

2.6 Sammanfattning av bakgrund 
Med fokus på att skapa förutsättningar till delaktighet, inflytande och självbestämmande för 
personer med perceptionsstörningar, har jag i detta kapitel påvisat vad som står i lagen som 
styr arbetet på gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom autism samt 
utvecklingsstörning. Genom att redogöra för socialstyrelsens dokument och rapporter vill jag 
påvisa vikten av att utgå från varje persons behov av stöd och anpassningar för att skapa en 
miljö som är begriplig, hanterbar och meningsfull för personerna som bor i gruppbostaden. 
Utifrån att personerna har svårigheter att hantera sinnesintryck behöver personalen ha specifik 
kunskap om funktionsnedsättning och en personlig kännedom om vilka sinnesintryck de 
boende har svårt att hantera för att kunna göra individuella anpassningar och tillhandahålla 
fungerande hjälpmedel. 
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
I denna forsknings- och litteraturgenomgång finns en redogörelse om funktionsnedsättning 
inom autism samt utvecklingsstörning, med fokus på den annorlunda upplevelsen av 
sinnesintryck - perception. Forskningsöversikten innehåller ett antal artiklar och en 
doktorsavhandling som handlar om anpassningar i den fysiska miljön och om personerna haft 
möjlighet att påverka miljön de lever och vistas i. Sista delen handlar om kunskap och 
arbetssätt. 

3.1 Funktionsnedsättning inom autism 
Wings triad är ett begrepp som myntades på 1980-talet. Enligt Wing (1996) har personer med 
funktionsnedsättning inom autism med en varierande utvecklingsnivå begränsningar inom tre 
områden: social interaktionsförmåga, kommunikationsförmåga och förmågan till fantasi och 
intressen. Personer som har begränsningar i den sociala interaktionsförmågan har svårigheter 
med social och emotionell ömsesidighet samt att fokusera och dela uppmärksamheten 
tillsammans med andra människor. De har svårt att avläsa kroppsspråk, mimik och gester 
samt hålla ögonkontakt. Begränsningar i kommunikationsförmåga innebär att personer med 
funktionsnedsättning inom autism har svårigheter att förstå verbal och icke verbal 
kommunikation. Graden av språklig förståelse och användning av det verbala språket varierar. 
Begränsningar i förmågan att fantisera leder till begränsningar i intressen, beteenden och 
aktiviteter. Barn med funktionsnedsättning inom autism utvecklar inte förmågan till låtsaslek 
och fantasifulla aktiviteter som andra barn gör. De utvecklar ett smalt intresseområde, 
specialintressen, då deras förståelse är begränsad och blir ofta bundna till olika ritualer för att 
skapa trygghet. 
Personer med funktionsnedsättning inom autism samt utvecklingsstörning har begränsad 
kognitiv förmåga. Den kognitiva förmågan innefattar theory of mind, exekutiva funktionerna 
och central koherens. Attwood (2007) beskriver theory of mind som förmågan att känna igen 
och förstå att andra människor har egna tankar, värderingar, önskningar och avsikter. 
Fridholm (2012) menar att theory of mind är en viktig central kognitiv funktion för att kunna 
sätta sig in i och förstå hur andra människor tänker och känner, men också för att kunna tolka, 
förstå, förutspå och även kommunicera med omvärlden och ligger till grund för empati, 
medkänsla och hänsynsfullt beteende. Attwood (2007) menar att de exekutiva funktionerna 
omfattar förmågan att organisera och planera, arbetsminnet, förmågan att hämma och 
kontrollera impulser, förmågan att prioritera och utvärdera handlingar, samt att förstå 
begrepp, hitta strategier att lösa problem och skapa tidsuppfattning. Greene (2001) menar att 
exekutiva funktioner handlar om kognitiva färdigheter, som att skifta mellan olika kognitiva 
sammanhang (växla mentalt från en föreställning till en annan). Fridholm(2012) beskriver att 
personer med nedsatt exekutiv förmåga har svårigheter att föra över kunskap och beteenden 
från en situation till en annan. Dahlgren (2007) beskriver att central koherens handlar om att 
föra ihop sammanhangets detaljer till en meningsfull helhet. Personer med 
funktionsnedsättning inom autism har nedsatt förmåga till central koherens. De ser varje detalj 
var för sig och har svårt att foga samman dem till en helhet, vilket leder till en splittrad 
sammanhangsförståelse och omvärlden blir fragmentarisk. 

Även minnesfunktionerna är påverkade hos personer med funktionsnedsättning inom autism. 
Dahlgren (2007) beskriver att minnet är uppbyggt av arbetsminne/korttidsminne och 
långtidsminne som sedan delas upp i olika delar. När en person har brister i 
minnesfunktionerna blir konsekvenserna att personen har svårigheter att dra nytta av tidigare 
erfarenheter, vilket medför att det krävs stor koncentration att utföra en redan inlärd situation, 
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samt svårigheter att automatisera kunskaper. De har också svårt att ta fram rätt kunskap till 
rätt tillfälle. Dahlgren beskriver hur personer med funktionsnedsättning inom autism har 
berättat om hur de behöver resonera med sig själva för att komma fram till vad olika saker 
betyder eller hur de ska agera i vissa situationer. Personerna har också berättat att de blir trötta 
av att ständigt behöva analysera omvärlden på ett medvetet plan. För personerna med 
funktionsnedsättning inom autism och utvecklingsstörning skulle konsekvenserna av att i 
första hand använda det perceptuella minnet ge en begränsad förmåga till förståelse och 
lärande. 
 
3.2 Perception 
Personer med funktionsnedsättning inom autism och utvecklingsstörning har en annorlunda 
perception. Bogdashina (2003) beskriver att våra sinnesorgan omvandlar sinnesintryck som 
ljus, ljud, lukt, smak, och beröring till nervsignaler som identifieras, sammanfogas och tolkas 
av hjärnan. Allt vi vet om världen och om oss själva har vi fått via våra sinnen. Hela vår 
kunskap är alltså ett resultat av det vi har sett, hört, luktat, smakat och känt. Den process 
genom vilken en organism samlar in, tolkar och förstår information från omvärlden via 
sinnena kallas perception. Personer med funktionsnedsättning inom autism lever i samma 
fysiska värld och upplever samma ”råmaterial”, men deras perceptuella tolkning och 
upplevelse är förbluffande annorlunda. De tycks uppfatta allt som det faktiskt är, en slags 
bokstavlig perception. Bogdashina beskriver att många har svårigheter att skilja mellan 
förgrundsstimuli och bakgrundsstimuli, vilket medför att de har svårigheter att sortera bort 
irrelevant sensorisk information i olika sammanhang, vilket medför att de är ytterst känsliga 
för sensorisk överbelastning. Överbelastningen kan leda till bland annat extrem trötthet, fysisk 
smärta, affektbeteenden och självskada- eller utåtagerande beteenden.  

Enligt Attwood (2007) kan personer med funktionsnedsättning inom autism vara mycket 
känsliga för speciella ljud och vissa former av beröring, men de kan däremot ha en relativt 
hög smärttröskel. Det finns tre typer av ljud som uppfattas som extremt intensiva. Den första 
ljudtypen är det plötsliga oväntade ljudet, Den andra ljudtypen är ljud med högt tonläge så 
som kan komma från olika typer av motorer i både inom- och utomhusmiljön. Den tredje 
ljudtypen är de ljud som är förvirrande och komplexa som de ljud som kan upplevas i olika 
sociala sammanhang. Attwood beskriver vidare att ett särpräglat drag för personer med 
funktionsnedsättning inom autism är den visuella känsligheten för vissa former av belysningar 
och färger. Det är svårt att veta hur den visuella känsligheten kan reduceras, men man kan 
undvika att placera personen i miljöer som medför intensiva och störande visuella 
upplevelser. Dofter är ett annat perceptuellt område där överkänslighet uppstår. Personerna 
har en anmärkningsvärd förmåga att känna lukter som ingen annan lägger märke till. 
Bogdashina (2003) menar att förmågan att uppfatta stimuli i miljön är en basfärdighet på 
många områden, som vid inlärning, inom kommunikation och inom socialt samspel. Hon 
menar att barn med funktionsnedsättning inom autism, medvetet eller omedvetet, tycks kunna 
utveckla strategier för att hantera inkommande sensorisk stimuli för att överleva i en värld 
som bombarderar dem med överflödig information. 
Eftersom personer med funktionsnedsättning inom autism upplever omvärlden annorlunda 
anser Bogdashina att det är viktigt att de som arbetar eller vistas runt personerna kan förstå 
och urskilja svårigheter. När personer med funktionsnedsättning möter tillvarons krav och 
saknar förmåga och rätt hjälpmedel att möta dem får de ofta beteendeproblem som kan ta 
form i hög ångest, aggressivitet, självskadebeteende och panikattacker. Först av allt måste 
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man förstå hur en person med funktionsnedsättning uppfattar, tolkar, hör och känner 
omvärlden för att sedan utforma individuellt anpassade strategier som stämmer överens med 
personens perceptuella styrkor och svagheter för att personen bäst skall kunna hantera de 
sinnesintryck den möter.  

Attwood (2007) menar att omgivningen måste vara medvetna om svårigheterna personen har 
att hantera olika typer av sinnesintryck och anser att det är viktigt att inte tvinga personen att 
uthärda sinnesupplevelser personen tycker är obehagliga om de kan undvikas. Enligt Attwood 
undviker många personer med funktionsnedsättning inom autism sociala situationer inte bara 
för att de är osäkra på de sociala reglerna utan också på grund av den sensoriska 
överkänsligheten de ofta har. Björne, Andresson, Björne, Olsson och Pragmert (2012) menar 
att fler människor på samma ytor ger upphov till många sinnesintryck vilket leder till att för 
de flesta av personerna blir detta ett stressmoment. De anser att personerna som bor inom 
verksamheten är beroende av personalen stöd och av att miljön är anpassad för att de skall få 
förutsättningar till att vara delaktiga och ha inflytande.  

3.3 Kunskap om funktionsnedsättning och arbetssätt 
Jansson och Nylander (2015) menar att för att förebygga psykisk ohälsa och ge rätt 
förutsättningar för utveckling och goda levnadsvillkor behöver personalen ha autismspecifik 
kompetens inom alla verksamheter för personer med funktionsnedsättning inom autism. 
Autismspecifik kompetens är att ha teoretisk kunskap som kan användas i praktiskt 
bemötande och i utformning av strategier och hjälpmedel. Det är också viktigt att förstå varför 
dessa används och hur de kan anpassas för individen.  
Hejlskov (2009) menar att en pedagogisk struktur är ett tydliggörande verktyg som är till 
hjälp för personer med funktionsnedsättning inom autism och skall bygga på personens 
förutsättningar och förmågor och inte vara ett strikt dagsprogram som passar för alla. 
Strukturen är till för att kompensera en persons bristande förståelse för sammanhang. Det 
innebär att strukturen skall bygga på förutsägbarhet och vara tydlig för personen. När 
strukturen är tydlig och förutsägbar kan personen slappna av och känna trygghet i det som 
kommer att ske. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) menar att fungerande kommunikation är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig. AKK – alternativ och kompletterande 
kommunikation är ett pedagogiskt stöd vid kommunikation med personer med 
funktionsnedsättning. De pedagogiska insatserna varierar utifrån varje persons behov och 
förutsättningar. Det finns olika vägar att kommunicera. Det är viktigt att välja AKK-former 
utifrån personens behov och förutsättningar, Personer måste ges möjlighet att utveckla sin 
språkliga förmåga vilket ökar livskvalitén. Wilder och Granlund (2011) beskriver AKK som 
ett samlingsnamn som bygger på andra sätt att uttrycka sig på än på talat språk. Vid 
användning av AKK utgår man från personens förmågor och tanken är att AKK ska bidra till 
ökade möjligheter till delaktighet och självständighet.  
 
3.4 Forskning om miljöfaktorer 
Tufvesson (2007) anser att utformningen av klassrummet påverkar elever med 
funktionsnedsättning inom autisms möjlighet till lärande. Martin (2016) menar att det tidigare 
har varit upp till varje pedagog att bygga upp en god lärandemiljö för elever med 
funktionsnedsättning inom autism som vistas inkluderade inom ramen för den vanliga skolan. 
Martin anser att goda lärandemiljöer skapas i sampel med klassrummets uppbyggnad och 
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barnets upplevelse. För att skapa en god klassrumsmiljö för den här gruppen elever menar 
Martin att rummets utformning så som färger på väggarna, belysning - både dagsljus och 
konstgjord, akustik kontra ”brus”, ventilation, val av möbler och andra inventarier är viktiga 
faktorer att ta hänsyn till. Enligt Tufvesson har både ljud och ljusinsläpp, men även vilken 
inredning och inredningens placering i klassrummet stor betydelse för att skapa en god 
lärandemiljö. Tufvesson menar att eleverna påverkas i hög grad av synintryck, ljudintryck och 
känslomässiga intryck, vilket medför att de tappar fokus när ovidkommande ljud uppstår från 
till exempel barn som leker på skolgården, förbipasserande bilar eller andra ljud inifrån 
skolan. Intryckkänsligheten påverkar elevernas förmåga att hålla fokus på uppgiften. Mycket 
dekoration, även pedagogisk dekoration eller öppen förvaring, menar Tufvesson, ger stökigare 
intryck vilket leder till att vissa elever tappar förmågan att koncentrera sig. Hon menar att 
elever med funktionsnedsättning inom autism fokuserar bättre på uppgiften och får möjlighet 
att hålla koncentrationen längre om de hade bänken placerad in mot en vägg eller mot en 
avskärmad yta, med ryggen mot fönstret och övriga klassrummet. Martin anser att 
klassrummet bör utformas så det kan förändras på ett enkelt sätt om behov av förändring 
uppstår. Andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i utformningen av klassrumsmiljön är 
antal elever i utrymmet, elevernas ålder och kön och vilka behov och förmågor de har, för att 
skapa förutsättningar till lärande för varje enskild elev. Klassrummet behöver vara tydligt 
utformat för att minimera onödiga sinnesintryck.  
Lowe, Gaudion, McGinley och Kew (2014) har studerat möjligheterna att identifiera 
perceptuella upplevelser och speciella intressen hos personer med funktionsnedsättning inom 
autism för att designa den optimala boendemiljön. Syftet var att undersöka om det fanns 
möjligheter att skapa en boendemiljö som var utformad utifrån varje enskild persons behov 
och förväntningar för att skapa bättre förutsättningar till livskvalitet i det egna hemmet. Deras 
studie är uppbyggd i tre delar, bostadens utformning, personernas perceptuella upplevelser 
och utomhusmiljöns uppbyggnad. Inom de perceptuella upplevelserna studerades hur 
personer med funktionsnedsättning inom autism individuellt upplevde olika dagliga 
sinnesintryck som till exempel färgerna på väggarna, materialet på soffan, ljussättningen, 
ljudet av fötter som rörde sig mot golvet, vinddrag från ett öppet fönster. Studien visar hur 
personer med funktionsnedsättning inom autism påverkas av utformningen av boendets 
fysiska miljö och hur det med hjälp av anpassningar utifrån varje enskild individs behov kan 
skapas förutsättningar till en mer sinnesrogivande miljö som minskar triggersangrepp och gör 
miljön bekväm, tydlig och meningsfull för personen. 
Osgood (2014) menar att det är alldeles för ofta som personer med funktionsnedsättning inom 
autism inte får göra sin röst hörd kring beslut som handlar om hur deras levnadsmiljö ska 
utformas. Anledningen till detta är att de oftast inte anses ha förmågan att fatta sådana beslut. 
Att aktivt involvera personer med funktionsnedsättning inom autism i utformningen av 
boendemiljön är en strävan efter att göra det egna hemmet mera individanpassat. Utmaningen 
är att hitta vilka metoder och hjälpmedel som skall användas för att upptäcka de olika behov 
och önskemål av anpassningar i boendemiljön personerna med funktionsnedsättning inom 
autism har. Hänsyn behöver också tas till hur personalen arbetsmiljö är utformad inom 
boendet. 

3.5 Sammanfattning av forskningsöversikten 
Forsknings- och litteraturgenomgången visar att funktionsnedsättning inom autism samt 
utvecklingsstörning påverkar en persons samtliga system och funktioner, även om studiens 
fokus ligger på perceptionen. I avsnittet kunskap om funktionsnedsättning och arbetssätt 
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belyser jag vikten av att ha autismspecifik kompetens och kunskap om varje individs behov, 
för att varje person skall få sina behov tillgodosedda och att individuellt anpassade lösningar 
kan utformas. Forskningsgenomgången beskriver vikten av anpassningar i den fysiska miljön 
för personer med perceptionsstörningar. Forskningen jag redovisat i detta kapitel utgår i de 
flesta fall från hur barn upplever perception inom skolmiljön. Då min studie utgår från 
personer med funktionsnedsättning inom autism i boendemiljö hoppas jag, genom 
verksamhetsnära pedagoger uppfattningar, kunna bidra med en ökad kunskap om hur 
svårigheter att hantera sinnesintryck påverkar i den fysiska miljön i de gemensamma 
utrymmena. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk utgångspunkt har jag valt begreppet KASAM – känsla av sammanhang. Med 
studiens syfte och mina frågeställningar i fokus ansåg jag att begreppet KASAM 
överensstämde väl som val av teoretisk utgångspunkt. KASAM bygger på att omgivningen 
ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull 

4.1 KASAM- Känsla av sammanhang. 
Aaron Antonovsky (2005) myntade begreppet salutogenes på 1970-talet. I det begreppet utgår 
han från att tillvaron är fulla av påfrestningar och svårigheter som vi människor behöver 
hantera. Denna förmåga att hantera tillvaron kallas för copingförmåga. Antonovsky menar att 
copingförmågan är beroende av om personen har förmåga att skapa en känsla av sammanhang 
i sin tillvaro. Han anser att det är personens känsla av sammanhang som avgör vilka 
konsekvenser olika händelser får och hur vi upplever tillvaron.  
KASAM – känsla av sammanhang är nästa begrepp som Antonovsky myntade också i slutat 
av 1970-talet. Enligt Winlund (2011) ville Antonovsky veta varför en del människor kunde 
bevara sin psykiska hälsa trots att livet var problemfyllt och svårt. Antonovsky utgick från ett 
hälsofrämjande perspektiv och undersökte viktiga förutsättningar för psykisk hälsa. Han kom 
fram till att om livet var begripligt, hanterbart och meningsfullt blev det möjligt att uppleva en 
känsla av sammanhang.  
Begriplighet menar Antonovsky (2005) handlar om i vilken utsträckning upplevelsen av inre 
och yttre stimuli är förnuftsmässigt gripbar och hur sinnesintrycksinformationen är ordnad, 
sammanhängande och tydliga. Om inre och yttre stimuli kommer oförklarligt, slumpmässigt 
och oväntat blir det istället brus som leder till kaotiska upplevelser.  
Antonovskys (2005) definition på hanterbarhet är den grad av resurser en person har själv, 
eller som omgivningen bistår med, för att hantera de stimuli man bombarderas av. 
Antonovsky betonar värdet av att livet skall kännas hanterbart. Det innebär att kunna påverka 
i olika situationer och att få omgivningen att lyssna, samspela och utföra det man vill ska 
hända. Kraven som ställs måste alltid åtgå från individens förmåga. Olika typer av hjälpmedel 
och anpassningar kan göra det möjligt för personen att utföra handlingar som inte annars 
skulle vara möjliga.  

Meningsfullhet menar Antonovsky syftar till i vilken utsträckning personen känner att livet 
har en känslomässig innebörd eller att en del av de problem eller kraven som livet ställer är 
värda att investera energi i. Meningsfullhet är en viktig motivationsfaktor och drivkraft. Om 
en situation känns meningsfull och intressant ger det motivation att möta kraven som man 
ställs inför. I en trygg miljö uppskattar de flesta att då och då ställas inför utmaningar. Men 
utmaningarna måste utgå från individens intressen, önskningar och förmågor. Kartläggning av 
vad personen gillar och inte gillar är viktig när det finns svårigheter i sinnesfunktionerna. 
Winlund (2011) hävdar att Antonovsky menar att det är viktigt att omgivningen tar reda på 
hur personerna uppfattar sin verklighet, vilket är en svår uppgift. Personer med svåra 
funktionsnedsättningar ställer krav på att omgivningen har kunskap och förmåga att vara 
lyhörd för ibland mycket små reaktioner som individen kan uttrycka. Genom att svara på 
dessa små reaktioner kan personalen lära sig hur individen vill ha det. Genom att göra saker i 
samma ordning och på samma sätt kan personen känna igen sig i de olika momenten och kan 
på så sätt känna sig trygg.  

 



 

12 
 

4.2 Sammanfattning av KASAM 
Kopplar jag det valda teoretiska perspektivet till studiens syfte och frågeställningar vill jag 
bidra med kunskap om hur de gemensamma utrymmena i högre grad kan bli begripliga, 
hanterbara och meningsfulla. Med hjälp av pedagogernas uppfattningar vill jag genom 
studiens fråga 1 och 2 identifiera faktorer som kan bidra till att utformningen av den fysiska 
miljön blir mer begriplig, vilket innebär förnuftsmässigt gripbar och att sinnesinformationen 
är ordnad. Hanterbar belyser det som omgivningen kan bidra med, vilket kan i detta fall kan 
handla om anpassningar och hjälpmedel. Studiens sista fråga handlar om huruvida personerna 
varit involverade i utformningen av den fysiska miljön och innefattar det som personerna kan 
uppleva som meningsfullt. Har personerna haft möjlighet att påverka miljön, har de också 
varit delaktiga, haft inflytande och självbestämmande vilket kan göra det meningsfullt för 
dem att vistas där. 
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5. Metodologisk ansats och val av metod 
I metodologin menar Åsberg (2001) att begreppet metod måste definieras för att kartlägga det 
vetenskapsteoretiska fältet termen metod avser. En metod skall ange tillvägagångssättet vid 
empiriska undersökningar för att upprätta vetenskaplig fakta. Kvale och Brinkman (2009) 
beskriver att ordet metod kan uppfattas i bred mening, i anslutning till den ursprungliga 
grekiska innebörden av ordet, vilken är ”vägen att nå målet”. Larsson (2005) anser att 
kvalitativa studiemetoder handlar om hur man skall karaktärisera något eller gestalta något. 
Han beskriver att ordet kvalitativ har sitt ursprung från det latinska ordet "qualitas", som 
betyder beskaffenhet, egenskap, sort. Erlandsson (2015) menar att vid användning av 
kvalitativa metoder befinner sig forskaren själv mitt i empirin och den sociala verklighet som 
ska analyseras, och empirin som oftast är människors ord och handlingar, tolkas snarare än 
kvantifieras. Erlandsson menar vidare att kvalitativa studier är flexibla och kan producera data 
som är detaljerad, precis och bred, genom de frågor som ställs. 

5.1 Val av metod  
Den metod jag valde var en kvalitativ empirisk studie genom en enkät med kompletterande 
fördjupande strukturerade intervjuer. Bryman (2008) beskriver att enkäter och strukturerade 
intervjuer i flera avseenden är likartade som forskningsinstrument. Den uppenbara skillnaden 
mellan dem är att det för enkätens del oftast inte finns någon intervjuare som ställer frågor 
utan att informanterna måste läsa och besvara frågorna själva. Bryman menar att fördelen med 
strukturerade intervjuer framför en enkätstudie är att om informanten har funderingar finns 
intervjuaren närvarande och kan besvara eventuella frågor. 

5.2 Urval och samtycke 
Jag valde att göra mitt urval bland verksamhetsnära pedagoger som arbetar på gruppbostäder 
som styrs av beslut enligt LSS. På verksamheterna som de arbetar bor personer med 
funktionsnedsättning inom autism och utvecklingsstörning. Vid urvalsprocessen använde jag 
mig av vad Bryman (2008) beskriver som ett bekvämlighetsurval. Bryman menar att i ett så 
kallat bekvämlighetsurval tar forskaren kontakt med informanter som finns tillgängliga i 
forskarens omgivning. Pedagogerna som deltar i studien har jag kommit i kontakt med genom 
olika nätverk i mitt arbete som verksamhetsnära pedagog. Pedagogerna som var fem till 
antalet har jobbat olika länge som pedagoger. Samtliga pedagoger har arbetat i många år som 
boendestödjare innan de blev pedagoger. Förfrågan till samtycke om att vilja delta i 
studiesyfte har jag skickat till dem via mail, vilket enligt Kvale och Brinkman (2009) är ett 
informerat samtycke. De beskriver att informerat samtycke betyder att man informerar 
informanterna om det allmänna syftet med studien, om hur den är upplagd i stort och om vilka 
risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i forskningsprojektet. Informerat 
samtycke innebär också att informanterna deltar frivilligt i studien och att de har rätt att dra 
sig ur när de vill.  

Presentation av informanterna som deltog i studien 
Tina har arbetat tjugo år inom LSS-verksamheter på gruppbostäder och de senaste fyra åren 
som verksamhetsnära pedagog. Personerna som bor inom verksamheterna har 
funktionsnedsättning inom autism och lindrig till måttlig utvecklingsstörning. 

Hanna har arbetat tjugo år inom LSS-verksamhet på gruppbostäder och det senaste ett och ett 
halvt åren som verksamhetsnära pedagog. Personerna som bor inom hennes verksamhet har 
funktionsnedsättning inom autism samt måttlig utvecklingsstörning. 
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Sara har arbetat mer än tio år inom LSS-verksamheter på gruppbostäder och det senaste ett 
och ett halvt åren som verksamhetsnära pedagog. Personerna som bor inom hennes 
verksamheter har funktionsnedsättning inom autism samt måttlig till grav utvecklingsstörning. 
Kalle har arbetat med personer med funktionsnedsättning i mer än femton år inom skolan 
värld. De senaste åren har han arbetat inom LSS-verksamhet på gruppbostad och sedan drygt 
ett år som verksamhetsnära pedagog. Personerna som bor inom hans verksamhet har 
funktionsnedsättning inom autism samt lindrig, måttlig och grav utvecklingsstörning. 
Pär har arbetat i mer än tjugo år inom LSS-verksamheter och de senaste fyra åren som 
verksamhetsnära pedagog. Personerna som bor inom hans verksamhet har 
funktionsnedsättning inom autism samt måttlig och grav utvecklingsstörning.  
 
5.3 Förberedelse av enkäten och intervjuerna 
Jag hade från början tänkt genomföra min empiriska undersökning genom en kvantitativ 
studie, där informanterna deltog i en enkätstudie. Till enkäten utformade jag ett frågeformulär 
för att ta reda på hur fysiska faktorer i gemensamma utrymmen på gruppbostäder påverkar de 
boende med funktionsnedsättning inom autism samt utvecklingsstörning utifrån 
begränsningar i perception. Vilka anpassningar som finns eller behöver genomföras och om 
de boende har varit involverade vid utformningen av de gemensamma utrymmena på 
gruppbostaden, för att skapa möjlighet till delaktighet, inflytande och självbestämmande. Till 
enkäten valde jag ut vilka teman inom perception jag ville undersöka ur den fysiska miljöns 
perspektiv, vilka var syn-, ljud-, lukt- och känselintryck. Jag valde att inte undersöka 
smakintryck då det inte enligt min uppfattning är kopplat till fysiska miljön utformning. Jag 
valde sedan ett antal underliggande kategorier som blev koder, inom varje valt 
undersökningstema. Enkäten utformades med slutna svarsalternativ. Frågorna i enkäten var 
specifika och gav informanterna ett antal svarsalternativ, vilket enligt Bryman (2008) kallas 
för slutna frågor, förkodade frågor eller frågor med fasta svarsalternativ. Valet av koder är 
grundade på tidigare forskning kring barn med perceptionsstörningar, samt egna erfarenheter. 
Efter en tids överväganden valde jag att genomföra min studie kvalitativt och antalet 
informanter blev fem stycken, istället för ett massutskick som skulle sammanställts 
kvantitativt. Anledning till detta var att jag ville fördjupa svaren i enkäten med uppföljande 
strukturerade intervjuer. Bryman (2008) beskriver att för många utgör själva frågandet – hur 
man formulerar sig då man ställer frågor till andra människor- den kanske största utmaningen 
i samband med strukturerade intervjuer eller enkäter. En av de viktigaste frågeställningar för 
forskaren är om frågorna ska ställas på ett öppet eller slutet sätt. Frågan huruvida man ska 
ställa frågan på ett öppet eller slutet sätt blir aktuellt vid utformningen av såväl strukturerade 
intervjuer som enkäter. Vid intervjuerna övervägde jag att ha mer öppna frågor, men 
bestämde mig för att följa strukturen som fanns i enkäten. Frågeställningarna vid intervjuerna 
byggde på enkätens olika teman och koder. Jag ville ha ett fördjupat svar om uppfattningar 
om hur de olika intrycken påverkade personerna och vad anpassningarna ansågs lett till, vilket 
ändå gjorde frågorna mer öppna. 

 
5.3.1 Pilotstudie 
Jag genomförde en pilotstudie för att se om utformningen av enkäten svarade på mina 
forskningsfrågor. Holme och Solvang (1991) beskriver att genom en pilotstudie försöker 
forskaren komma till rätta med svagheter genom att standardisera upplägget. Pilotstudien 
utfördes på en pedagog som är kollega till mig som arbetet mer än tjugo år med personer med 
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funktionsnedsättning. Pilotstudie genomfördes genom att pedagogen fyllde i enkäten och 
följdes upp med en strukturerad intervju. Intervjun byggde på de olika svarsalternativen 
pedagogen fyllt i och gav en djupare kunskap om svaren i enkäten. Efter intervjun hade 
pedagogen och jag en efterföljande diskussion om upplägget och om min roll som intervjuare. 
Med utgångspunkt i pilotstudien blev min bedömning att jag kunde använda enkäten och 
upplägget vid intervjuerna utan korrigeringar. Jag blev i provintervjun själv medveten om 
svårigheter i intervjuteknik och fick tänka mig för att inte ställa ledande frågor, vilket Kvale 
och Brinkmann (2009) belyser. De menar att intervjuaren inte alltid är medveten om att 
ledande frågor ställs. 
 
5.4 Genomförande av enkäten och intervjuerna 
Enkäten (Bilaga 1) skickade jag via mail i förväg till informanterna med slutna frågor, frågor 
med svarsalternativ. När jag sedan träffade informanterna vid intervjutillfället hade jag bokat 
ett grupprum på ett närliggande kontor. Informanterna hade fyllt i enkäten när de kom till 
intervjutillfället. Vid intervjun gick informanten och jag igenom svaren och diskuterade hur 
denne tänkt när den fyllt i svarsalternativen, vilket gav en viss möjlighet att svara mer fritt på 
frågorna. När jag ansåg att jag vill ha ett tydligare svar kunde jag ställa uppföljningsfrågor, 
vilket Bryman (2008) menar gör att informanten ger ett fördjupat svar. Han menar att en 
strukturerad intervju går ut på att intervjuaren ställer frågor till informanten utifrån ett i förväg 
fastställt frågeschema, vilket i min studie var enkäten. Kontexten skall alltid bli den samma, 
vilket betyder att alla informanter möter samma frågor. Målet för en sådan intervju är att 
säkerställa att informanternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt, något som bara 
kan ske om svaren utgör reaktioner på identiska frågor. Jag har spelat in samtliga intervjuer 
med min mobiltelefon. Bryman (2008) beskriver att kvalitativa intervjuer oftast spelas in och 
att inspelning praktiskt taget är obligatoriskt. Han menar dock att en nackdel kan vara att 
intervjupersonerna kan hämmas av inspelningsutrustningen. Intervjuerna med Hanna och Sara 
tog ungefär 15 minuter var, intervjun med Tina tog 18 minuter, intervjun med Per tog 22 
minuter och intervjun med Kalle tog 28 minuter. 
 
5.5 Bearbetning och analys 
Jag valde att sammanställa svaren i enkäten genom att göra en tabell över de olika 
svarsalternativen. Jag la sedan in informantens svar under respektive svarsalternativ i tabellen. 
På det sättet blev det överskådligt vilket svarsalternativ informanten svarat. I och med att 
enkäten hade slutna svarsalternativ blev det naturligt för mig att bearbeta intervjuerna utifrån 
de teman och koder som fanns i enkäten. 

Jag transkriberat samtliga inspelade intervjuer. Bryman (2008) menar att använda inspelnings 
som tillvägagångssätt bidrar till att förbättra forskarens minne och att de intuitiva och halvt 
omedvetna tolkningar av det människor säger under en intervju kontrolleras. Att spela in och 
transkribera menar Bryman underlättar en noggrann analys. Forskaren kan göra upprepade 
genomgångar av intervjupersonens svar. Transkribering menar Bryman är dock en tidsödande 
process. Man får räkna med 5-6 timmar för att transkribera en timmes intervju, det blir fort 
mycket papper som man ska ta sig igenom under analysen. Mina intervjuer var från 15- 30 
minuter långa och transkriberingen av materialet tog lång tid. Jag har sammanlagt spenderat 
cirka 15 timmar på att transkribera mina intervjuer. Hur många transkriberade sidor det exakt 
blev är svårt att avgöra då jag valde att använda mallen för enkäten vid transkriberingen för 
att få in informanternas svar under respektive kod och tema. Genom att göra på det sättet blev 
informanternas svar överskådligt när jag sammanställde intervjuerna. 



 

16 
 

På grund av ovanstående tillvägagångssätt blev det naturligt att analysera svaren med en 
tematisk analysmetod, då det funnits tydliga teman och koder genom hela studien. Bryman 
menar att sökandet efter teman kan ses i många tillvägagångssätt vid en kvalitativ analys av 
data.  
 
5.6 Etiska principer 
Bryman (2008) beskriver att det finns fyra etiska principer som skall följas vid forskning, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjanderättskravet.  
Informationskravet handlar enligt Bryman om att forskaren ska informera om den aktuella 
undersökningens syfte. Det innebär att de personer som deltar i studien gör det frivilligt och 
att de har rätt att hoppa av om de önskar. Jag skickade till informanterna via mail om de ville 
delta i studien samt hade telefonkontakt med dem och förklarade studiens syfte och vad jag 
avsåg att undersöka, samt informerade om att det var frivilligt att delta. Informanterna 
samtyckte via mail, vilket enligt Bryman handlar om samtyckeskravet, vilket innebär att 
deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet innebär enligt Bryman att alla uppgifter om personer som ingår i 
undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt dem. När jag spelat in samtliga 
intervjuer har jag direkt kodat personens namn vid inspelningen. Enkäterna där informanterna 
fyllde i sitt namn har jag kodat och förstört sidan som namnet stod på. Kvale och Brinkman 
(2009) menar att konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar 
informanterna i studien inte kommer att avslöjas. De menar att om man i undersökningen 
kommer att publicera information som kan kännas igen av andra bör informanterna godkänna 
att denna information lämnas ut. För att informanterna ska förbli anonyma i min studie har jag 
kodat informanterna vilket betyder att de egentligen heter något annat i verkligheten än i 
studien. Jag har även valt att kalla dem verksamhetsnära pedagoger. En verksamhetsnära 
pedagog är i studien synonymt med stödpedagog, socialpedagog eller boendepedagog som 
arbetar i verksamheter som styrs av beslut enligt LSS. Yrkesgruppen heter lite olika beroende 
på inom vilken kommun i Sverige pedagogen arbetar. För att anonymiteten skulle bevaras 
valde jag att benämna dem i min studie som verksamhetsnära pedagoger. Nyttjanderättskravet 
innebär att uppgifter som samlats in får endast användas för forskningsändamålet. Angående 
nyttjanderättskravet kommer jag att radera samtliga inspelningar och förstöra enkäterna när 
studien är färdigställd. 
 

5.7 Studiens giltighet och tillförlitlighet 
Bryman (2008) menar att även om begreppen reliabilitet och validitet verkar var synonymer 
till varandra är det skillnader. Enligt Holme och Solvang (1991) är syftet i kvalitativa studier 
att man ska få en bättre förståelse för vissa faktorer och då kommer inte den statistiska 
representativiteten i fokus. De menar att det är en naturlig målsättning för varje undersökning 
att ha en så reliabel eller pålitlig information som möjligt. De menar dock att det inte är 
tillräckligt att ha reliabel information. Om informationen mäter något annat än det vi vill och 
tror oss mäta, kan de vara hur reliabla som helst, men den kan ändå inta användas för att 
pröva våra frågeställningar. Jag genomförde en pilotstudie för att se om mitt syfte och mina 
forskningsfrågor besvarades, vilket jag ansåg att de gjorde. Det medförda att jag kände mig 
säkrare vid studiens genomförande. Vid sammanställningen av enkätens resultat använde jag 
mig av tabeller och kontrollerade två gånger att jag lagt varje informants svar på rätt ställe. 
Detta för att kontrollera att jag inte blandat ihop svaren. När jag transkriberade materialet 
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lyssnade jag på vad som sagts två gånger för att kontrollera att jag uppfattat och skrivit rätt, 
vilket medförde att jag undvek feltolkningar, även om den mänskliga faktorn kan leda till att 
jag tolkar vad informanten sagt felaktigt i alla fall. 
Enligt Bryman (2008) är ett annat och i flera avseenden det viktigaste forskningskriterium 
giltighet - validitet. Validitet går ut på om en bedömning av de slutsatser som genererats från 
en undersökning hänger ihop eller ej. När studiens enkät utformades hade jag med ytterligare 
en fråga som handlade om hur informanterna bedömde att den sociala interaktionen fungerade 
mellan personerna som bor inom verksamheten. Den har jag valt att ta bort och inte redovisa i 
denna studies resultat då svaren från informanterna inte handlade om vilka fysiska faktorer 
som påverkade utan svaren handlade mer om psykosociala faktorer. 

När jag utformade enkäten som var grunden till min studie ville jag vara förtydliga 
innebörden av vad det innebär för en person att ha perceptionsstörningar, vilket medförde att 
jag på första sidan i enkäten la med en förklaring. Anledning till detta var att jag ville klargöra 
inom vilket område informanterna skulle fokusera, vilket medför att det kan ha påverkat 
resultatets giltighet. 
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6. Resultat 
I detta kapitel kommer jag utifrån mina frågeställningar redogöra för svaren inom respektive 
tema. De teman som kommer redovisas är synintryck, ljudintryck, luktintryck samt 
känselintryck. Under varje tema finns ett antal koder. Enkätens svar redovisas i tabellform. 
Därefter redovisas vad som sagts i de fem intervjuerna under respektive tema och kod. Jag 
sammanfattar sedan resultatet och avslutar kapitlet med en analys kopplat till Antonovskys 
begrepp KASAM. 
 
6.1 Synintryck 
Fönstrens placering: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K, P   

Har anpassningar genomförts?  T, H, K, P S 

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, K S, H, P  

Tina, Per och Kalle anser att det är viktigt hur fönstrens placeras i en gruppbostad eftersom de 
boendes sinnesintryck påverkas av om det som händer utanför fönstret. Per menar vidare att 
fönstrens placering påverkar ljusinsläppet. Per beskriver samtidigt att verksamheten som han 
arbetar inom är anpassad för att skapa en sinnesrogivande miljö där de gemensamma 
utrymmenas fönster ligger i ett läge som inte ger mycket solljus. 

Tina anser att antalet fönster inom hennes verksamhet skulle behöva minskas eller att det 
skulle finnas möjlighet att stänga för dem. I enlighet med Kalle anser Tina att de boende blir 
störda när det rör sig människor utanför fönstren. Kalle beskriver att den verksamhet han 
arbetar inom ligger i ett bostadsområde i närheten av en skola och det rör sig mycket 
människor som de boende ser när de tittar ut genom fönstren. Han menar att det är viktigt att 
tänka på vart en gruppbostad placeras när det finns kringliggande bostadshus.  

Dörrarnas placering: 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, P  K 

Har anpassningar genomförts? H, P T, K S 

Finns behov av ytterligare anpassningar?  S, H, K, P  T 

Sara anser att dörrarnas placering påverkar på ett sådant sätt att miljön kan upplevas rörig och 
ge för många sinnesintryck. Tina anser att dörrarnas placering påverkar de boende då de vill 
ha kontroll på vem som kommer in och ut genom dörren, vilket medför att de boende kan få 
svårt att koncentrera sig på det som de ska göra.  

Hanna och Per beskriver att dörrarnas placering har anpassats inom deras verksamheter. Inom 
Hannas verksamhet hade det gemensamma utrymmet två utgångar varav den ena gjordes om 
så den såg ut som väggen så de boende uppfattade det som att det endast fanns en 
ingång/utgång. Hanna beskriver att de boende blev otrygga när det var två vägar in och ut. 
Inom Pers verksamhet har en skjutdörr i det gemensamma vardagsrummet försett med lås. 
Anpassningen medförde att ett stort rum blev två mindre. Han beskriver att dörren var från 
början tänkt att den skulle vara öppen, men den är alltid stängd och låst för att minska de 
boendes synintryck. Per beskriver att när dörren var öppen hade de boende svårt att fokusera 
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på den planerade aktiviteten då de behövde hålla koll på varandra, vilket skapade stress som 
kunde leda till affektbeteenden.  

Inredningsmaterial - mjuka material: kuddar, gardiner, filtar, textilier mm. 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, P K  

Har anpassningar genomförts? T, S, P H, K  

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, P S, H, K  

Tina anser att inredningsdetaljer så som mjuka material, kuddar och gardiner har en stor 
betydelse. Sara och Per beskriver att de har inrett med mjuka material så som kuddar och 
tyger, både för att dämpa ljud och minska andra intryck, men också för att det inte ska finnas 
saker de boende kan göra sig illa på. På frågan om anpassningar har genomförts beskriver 
Tina att de boende har varit delaktiga i hur de gemensamma utrymmena ska utformas genom 
önskemål. De boende önskade att utrymmena skulle vara mer hemtrevliga och mysigt 
inredda. Kalle uttrycker att kring inredning med mjuka material har de inte gjort några 
omfattande anpassningar sedan han började inom verksamheten för drygt ett år sedan. 
Verksamheten han arbetar inom har funnits länge, vilket medför att anpassningar redan 
tidigare genomförts. 

Inredningsmaterial – hårda material: blommor, tavlor, bordslampor mm 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K, P   

Har anpassningar genomförts? T, S, K, P H  

Finns behov av ytterligare anpassningar? S, K, P T, H  

Kalle beskriver att kring inredningsdetaljer så som hårda material har det genomförts 
omfattande anpassningar i gruppbostadens gemensamma utrymmen under senaste året. Inom 
hans verksamhet har de tagit bort många hårda material så som blommor, tavlor och 
bordslampor. Inom Pärs verksamhet har förekomsten av hårda material medvetet minimerats 
för att skapa en mer sinnesrogivande miljö. Hanna beskriver att inom hennes verksamhet har 
de anpassat med stora blommor som står i ena hörnet i de gemensamma utrymmena. 
Blommorna ser ut som palmer och är uppskattade av de boende. Hon beskriver att framförallt 
en av de boende tycker väldigt mycket om att gå fram och ta på bladen vilket medför att den 
boende får en nöjsam känsla av att vara utomhus. Kalle anser dock att hårda material behöver 
anpassas mer, men att det inte går ur ekonomisk synvinkel. 
Färgval – väggar, golv, inredningsdetaljer, möbler: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K  P 

Har anpassningar genomförts? S, K, P T, H  

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, S, H K, P  

Kalles verksamhet har inom färgval valt neutrala färger som vitt och beige. Tina beskriver att 
de boende på den ena verksamheten hon arbetar inom uttryckte att de gemensamma 
utrymmena gav upplevelsen av att de bodde på en institution då väggarna var vita. Sara 
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påtalar att det finns forskning som visar att färg påverkar. Hon menar att det inte bör vara för 
skrikiga färger och att rött inte är en bra färg. Hanna och Kalle menar att färgval på väggar 
och möbler påverkar de boende. Hanna beskriver att allt möblemang fanns på plats när 
verksamheten startade, men att de har styrt färgvalen på filtar och kuddar. Per hänvisar också 
till forskning och i hans verksamhet var färgvalen genomtänkta och baserade på forskning om 
sinnesrogivande färger redan när verksamheten startades. På frågan om anpassningar 
fortfarande behöver genomföras svarar Hanna att de har en arkitektritad vägg på 
verksamheten som är otroligt plottrig och flashig som behöver anpassas för att minska 
intrycken. Sara och Per anser att man skulle behöva ta reda på mer om vad de boende tycker 
om för material för att kunna anpassa bättre efter vad varje enskild boende skulle tycka var 
sinnesrogivande eller sinnesstimulerande. 
Möblernas placering: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K  P 

Har anpassningar genomförts? S, H, K, P T  

Finns behov av ytterligare anpassningar? T S, H, K P 

Antalet möbler och golvyta som blir kvar: 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? S, H  T, K, P 

Har anpassningar genomförts? S, H, P T, K  

Finns behov av ytterligare anpassningar? T S, H, K P 

Tina anser att möblernas placering och antalet möbler och golvyta som finns kvar är viktigt då 
en av de boende är synskadad och har tunnelseende vilket påverkar förmågan att ta sig fram 
obehindrat. Sara menar att de boende lätt blir överbelastade av för många möbler och menar 
att var sak ska vara på sin plats, vilket annars leder till att det blir rörigt för de boende. Sara 
beskriver att de har anpassat hur möblerna är placerade. I likhet med Sara anser Kalle och 
Hanna att det är viktigt hur möblerna är placerade. Hanna, Kalle och Per beskriver att det har 
möblerats om på verksamheterna när de märkt att de boende påverkats negativt av hur 
möblerna placerats. Per beskriver även att antalet möbler och placeringen var genomtänkt när 
verksamheten startades.  
Lampor: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K   P 

Har anpassningar genomförts? T, H, K, P  S 

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, K, P S, H  

Tina uttrycker i intervjuerna att lampornas sken påverkar de boende starkt. Hon menar att det 
är många av de boende som blir störda av skarpa ljus, men de kan även bli störda om ljuset är 
för dovt. Tina, Hanna och Per beskriver att anpassningar har genomförts inom 
verksamheterna genom olika former av belysning, både i form av starkare belysning som 
läslampor och dämpande belysning så som ljusbollar, fönsterlampor och bordslampor efter de 
boendes behov. Kalle uttrycker att lampornas placering skulle behöva ses över då lysrör bytts 
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ut till lampor men att de sitter på samma ställe som lysröret satt vilket medför att 
ljussättningen inte fungerar tillfredställande. 

Lysrör: 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K  P 

Har anpassningar genomförts? P T, H, K S 

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, H, K S, P  

Tina, Sara, Hanna och Kalle är överens om att lysrör påverkar de boende när lysrören börjar 
blinka och tar slut. Pedagogerna anser vidare att lysrören ger ett väldigt skarpt flimrande sken 
som påverkar de boende. I verksamheten där Per arbetar finns inte lysrör, det var anpassat 
redan från när verksamheten startades. Inom Saras och Kalles verksamheter har anpassningar 
skett genom att de byter ut lysrören mot lampor allt eftersom lysrören går sönder. I 
verksamheten där Hanna arbetar finns lysrör men de används inte i de gemensamma 
utrymmena. Där används istället fönsterlampor och vägglampor. Hanna beskriver vidare att 
det finns lysrör i korridorerna som används, men att anpassningar har genomförts genom att 
lysrören automatiskt dämpas vid sju-tiden på kvällen. Hanna och Kalle anser att de lysrör som 
finns inom verksamheterna behöver bytas ut till alternativa ljuskällor.  

Ljusinsläpp: 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K, P   

Har anpassningar genomförts? H, K, P T S 

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, K S, H P 

Kalle beskriver att de är noga med ljusinsläpp då det finns boende som har epilepsi vilket 
medför en ljuskänslighet. Tina, Hanna, Kalle och Per har alla arbetat med anpassningar kring 
ljusinsläpp i form persienner, gardiner och mörkläggningsgardiner. Hannas verksamhet 
använder sig även av filtar, för att minska starkt ljus. Tina och Kalle anser att ytterligare 
anpassningar skulle behöva genomföras och Kalle menar att de skulle behöva markiser.  

Reflektioner /blänk: 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? S, H T K, P 

Har anpassningar genomförts? H T, P S, K 

Finns behov av ytterligare anpassningar?  T, S, H, K P 

 
Tv/Stereo/Dator: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K, P   

Har anpassningar genomförts? S, P T, H, K  

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, K S, H P 
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I intervjuerna framkommer att samtliga anser att TV och dator påverkar de boendes 
synintryck. Svårigheter uppstår inom flera verksamheter när någon tittar på TV och någon 
annan inte vill titta. En annan faktor som framkommer är att ljuset från Tv:n kan störa den 
som inte tittar. Det framkommer i flera av intervjuerna att ett ofta förekommande problem är 
att den boende som inte vill titta på tv stänger av Tv:n för den som tittar. Inom Kalles 
verksamhet anpassar de genom att den boende som inte ska eller vill titta på TV erbjuds 
annan aktivitet. Inom Pers verksamhet har de styrt Tv:ns placering i de gemensamma 
utrymmena och att några av de boende tittar bara på TV i sina lägenheter. Kalle anser att 
anpassningar skulle behöva göras genom att skapa flera mindre utrymmen inom verksamheten 
så det kunde finnas separata Tv-rum. 

Nödutgångsbelysning: 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? H, P K T, S 

Har anpassningar genomförts? P T, H, K S 

Finns behov av ytterligare anpassningar? P T, S, H, K  

I intervjuerna framkommer att Pers verksamhet har gjort en tillfällig anpassning genom att 
hänga dämpande tyg för nödbelysningen, men han tror att det skulle behöva göras en 
permanent åtgärd för att dämpa det skarpa ljuset från nödbelysningen. 
 
6.2 Ljudintryck. 
Fläktar: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K, P   

Har anpassningar genomförts? T H, K, P S 

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, K, P S, H  

Tina utrycker följande i intervjun: ”Fläktar är ju ljudintryck… Det påverkar… Vi har en fläkt 
som vi får stänga av, den påverkar extremt mycket. Vi har vissa som inte kan gå in och vara 
där när den fläkten står på.” 

Sara uttrycker följande: ”…om det är nåt ljud som stör hela tiden och ligger på, så blir det ju 
en störning…” 

Inom anpassningar beskriver Tina att de stänger av fläktsystemet varje gång de vistas i de 
gemensamma utrymmena för att många av de boende inte går in i de gemensamma 
utrymmena när fläktsystemet är i gång. Angående anpassningar som behöver genomföras 
anser Tina att fläktsystemet behöver ses över. Kalle beskriver att det inom hans verksamhet 
finns behov av en bättre köksfläkt för att minska ljudintrycken. 
Ventilationssystem: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K, P   

Har anpassningar genomförts? T, P S, H, K  

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, H, K, P S  
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Tina och Kalle beskriver att inom deras respektive verksamheter är ventilationssystemet 
gammalt och väsnas extremt mycket, vilket stör de boende när de befinner sig i de 
gemensamma utrymmena. Tina, Kalle och Hanna är eniga i sina beskrivningar och menar att 
ventilationssystemen ger ett surrande ljud ifrån sig som upptar de boendes fokus, vilket får till 
följd att de boende får svårt att genomföra planerade aktiviteter. Inom Tinas verksamhet 
förekommer anpassningar genom att de stänger av ventilationssystemet när de vistas i de 
gemensamma utrymmena. Per beskriver att ventilationssystemet inom hans verksamhet är 
ombyggt då ljud transporterades mellan grannar via ventilationen. Tina, Hanna och Kalle 
anser att ventilationen skulle behöva anpassas mer inom deras respektive verksamheter för att 
minska ljudintrycken.  

Dörrar: 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K, P   

Har anpassningar genomförts? S, K, P T, H  

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, K, P S, H  

Tina, Kalle och Per menar att när någon smäller igen en dörr efter sig eller när dörrar slår igen 
blir de boende störda. Tina beskriver att många av de boende upplevs bli rädda. När en dörr 
smäller igen kan det uppfattas som att någon är arg. På frågan om anpassningar genomförts 
beskriver Sara att dörrarna är anpassade så de stängs mycket mjukare och inte smäller när de 
slår igen. Kalle beskriver att de har försökt anpassa med dörrstoppare som bromsar så att 
dörrarna stängs tystare. Per beskriver att de har anpassat med en dörr som avdelar ett stort rum 
så det blir två mindre rum, vilket medför en reducering av de boendes hörselintryck. Tina, 
Kalle och Per anser att det behöver sättas upp dörrstoppare på alla dörrar där det inte finns, för 
att de ska gå långsammare och minska hur mycket dörrarna låter när de slår igen. 
Tv/Stereo/Radio/Dator: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K, P   

Har anpassningar genomförts? S, K T, H, P  

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, K S, H P 

Tina och Hanna beskriver att ljudet från TV, stereo, dator påverkar de boende då de vill ha 
ljudet olika högt eller att någon vill titta och någon annan inte. Sara beskriver att Tv:n i de 
gemensamma utrymma alltid står på ljudlöst och om någon av de boende vill se ett speciellt 
program gör de det inne i sina egna lägenheter. Kalle beskriver att när någon av de boende ser 
på Tv eller har datorn påslagen i gruppbostadens gemensamma utrymmen är ljudvolymen 
väldigt låg för att inte de andra boende ska bli störda. Per anser att de inom hans verksamhet 
behöver göra mer anpassningar för att få ner ljudvolymen från Tv:n. 
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Larm: 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, P  K 

Har anpassningar genomförts? H, K T, P S 

Finns behov av ytterligare anpassningar? P S, H, K T 

Angående ljud från olika typer av larm uttrycker Tina att de inte kan ha verksamhetstelefonen 
med när de träffar några av de boende då det medför att de riskerar att personen tackar nej till 
stödinsatsen den har rätt till. Tina beskriver vidare att en av boende är väldigt rädd för att 
brandlarmet ska låta vilket medför nästan daglig oro. Sara och Kalle beskriver att de har larm, 
men att de är inställda på ljudlöst eller vibration. Sara och Kalle upplever att de boende inte 
blir störda om verksamhetens telefon ringer. Per har ingen uppfattning om ljudet från larm 
stör då det i nuläget inte finns några larm och det är inte tillåtet att ha telefoner i de 
gemensamma utrymmena. Dock anser Per att om det upptäcks ett behov av att anpassa kring 
larmfunktioner så skall detta genomföras. Tina anser att det behövs mer anpassningar kring 
larm på grund av rädslan för exempelvis brandlarmet. Tina menar att anpassningen kan vara 
att få information om när brandlarm ska testas då detta ofta testas utan förvarning. 
Informationen om testning skulle medföra att de boende kan förberedas samt förses med 
hörselkåpor. Hanna gör ett tillägg då hon tror att de boende ofta påverkas av ljud som vi så 
kallat normalfungerande inte uppmärksammar. Kalle gör ett tillägg med att ljudet från 
köksmaskiner påverkar de boende. 

 
6.3 Luktintryck 
Matos: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, H, P S K 

Har anpassningar genomförts? T, H K, P S - ej aktuellt 

Finns behov av ytterligare anpassningar? H, K, P T, S  

Tina, Hanna och Per anser att matos påverkar de boende. De beskriver att doften av mat 
stimulerar de boendes luktintryck till att vilja äta oavsett om det är mattid eller inte. Inom 
Tinas, Saras och Hannas verksamheter hålls dörrarna stängda när maten lagas. Inom Hannas 
verksamhet hjälper det inte att stänga dörren utan matlukten går ut genom ventilationen och 
dofterna snappas upp. Kalle har inte märkt att de boende påverkas av matos. Hanna och Per 
anser att de behöver göra mer anpassningar kring matlukten som transporteras i luften och ger 
överbelastande sinnesintryck. Kalle anser att de behöver en bättre köksfläkt både för att slippa 
ljudet från den gamla fläkten och att matlukten inte sprider sig.  
Doft från bakning: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? H, P S T, K 

Har anpassningar genomförts? T, H K, P S - ej aktuellt 

Finns behov av ytterligare anpassningar? H, P T, S, K  
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Angående bakning utrycker Tina att de inte bakar särskilt ofta. Hanna menar att bakning 
påverkar nästan ännu mer än matos. Hanna och Per anser att bakning påverkar sinnena så till 
vida att luktar det fikabröd vill de boende smaka på det som bakats. Hanna beskriver att de 
gjort försök med att stänga alla dörrar, men att doften även vid bakning sprids via 
ventilationen. Kalle har inte märkt att bakning påverkar. 
Parfymdoft: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, H, P S P 

Har anpassningar genomförts? T, H, K P S - ej aktuellt 

Finns behov av ytterligare anpassningar? P T, S, H, K  

Tina, Hanna och Kalle är eniga om att parfym påverkar, men utrycker sig på olika sätt när de 
förklarar varför. Tina och Kalle anser att de boende reagerar på starka dofter, medan Hanna 
menar att de boende inom hennes verksamhet oftast reagerar positivt och kan uttrycka att 
någon luktar gott. Kalle beskriver att det inom hans verksamhet finns restriktioner i 
användandet av parfym, för att minska luktintrycken. Per anser att om man uppfattar att de 
boende störs av olika parfymdofter behöver åtgärder vidtas.  
Odör: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? H, K S T, P 

Har anpassningar genomförts? K T, P H                      
S - ej aktuellt 

Finns behov av ytterligare anpassningar? T, S, H  K, P 

Det som framkommer vid intervjuerna är att de boende inom Kalles verksamhet kan reagera 
på odör, då de reagerar när det luktar illa, men att de inom hans verksamhet jobbar med det på 
olika sätt. 

 
6.4 Känselintryck 
Beröring: 

 Ja Nej Vet ej/Ingen 
uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K, P   

Har anpassningar genomförts? T, S, H, P  K 

Finns behov av ytterligare anpassningar? T S, H, K P 

Pedagogerna är eniga om att beröring verkligen är något som påverkar de boende. Sara 
beskriver att alla påverkas ju på sitt sätt. Hanna menar att de boende har en helt annan känsla 
av beröring och blir väldigt påverkade om man berör på fel sätt. Per anser att beröring även 
handlar om materialval och de boendes upplevelse av olika material. Angående genomförda 
anpassningar beskriver Tina och Hanna att de har skrivit in i rutinerna hur de boende uppfattar 
olika känselintryck och beröring. Sara anser att det måste finnas mycket kunskap och 
personlig kännedom om vad de boende gillar och inte gillar, för att kunna anpassa efter varje 
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enskild boendes behov. Per och Tina anser att de behöver ta reda på mer hur de boende 
upplever olika former av beröring. 

Temperatur: 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, H  S, K, P 

Har anpassningar genomförts? H T, P S, K 

Finns behov av ytterligare anpassningar? T S, H, K P 

Tina och Hanna menar att temperatur påverkar de boende då väldigt många av de boende har 
svårt att klä sig ”rätt”, vilket kan få konsekvenser för hur personen mår resten av dagen. 
Hanna anser att anpassningar behöver ske kring de personer som har svårt att reglera 
temperaturen om de blir för varma eller fryser.  

Smärta: 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

Uppfattning om fysiska faktorn påverkar? T, S, H, K  P 

Har anpassningar genomförts? S, H T K, P 

Finns behov av ytterligare anpassningar? T S, H, K P 

Tina, Sara och Hanna anser att smärta absolut påverkar de boende utifrån att de har flera 
personer som har svårt att uttrycka var de har ont någonstans, vilket kan skapa reaktioner hos 
de boende och ta sig uttryck på något annat sätt. Kalle beskriver att det är många av de boende 
som är känsliga mot ljud, vilket kan medföra en smärtupplevelse.  

6.5 Har personerna varit involverade i utformningen av miljön? 
 Ja Nej Vet ej/Ingen 

uppfattning 

 T, S, H, P T K 

Tina har svarat lite olika i enkäten och intervjun. Tina som först svarat nej i enkäten, men 
beskriver i intervjun att de boende har varit delaktiga genom att de på ett strukturerat sätt via 
möten fått fram olika önskemål vid utformningen av de gemensamma utrymmena. Sara och 
Per har svarat att de boende har påverkat utformningen av miljön genom att personalen 
observerat vad de mår bra av och genom god kännedom om varje persons individuella behov. 
Hanna som också har svarat ja beskriver att de boende har varit med och önskat hur de 
gemensamma utrymmena skall möbleras och vilka textilier som skall finnas. 

6.6 Sammanfattning av resultat och analys 
De fysiska faktorerna som pedagogerna anser påverkar de boende synintryck allra mest är 
fönstrens placering, hårda inredningsdetaljer och material, ljusinsläpp samt TV/Stereo/Dator. 
Andra fysiska faktorer som pedagogerna anser har stor betydelse för hur de boende uppfattar 
synintrycken i de gemensamma utrymmena är belysning, färgvalet på väggar samt på 
inredningsdetaljer både hårda som mjuka. Pedagogernas uppfattningar är att den fysiska 
miljön påverkar synintrycken så till vida att möblernas placering eller för mycket möbler, 
flimrande ljus, skarpa färger, mycket mönster och många inredningsdetaljer skapar en miljö 
som ger ett rörigt intryck. Pedagogerna menar att dörrarnas placering påverkar de boende 
starkt då det händer saker kring en dörr som de boende av skilda anledningar uppfattar som 
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störande. Inom synintrycken har pedagogerna identifierat att enstaka av de boende påverkas 
av reflektioner och blänk samt nödutgångsbelysning. 

De fysiska faktorer som pedagogerna anser påverkar de boende mest i de gemensamma 
utrymmena i temat ljudintryck är fläktar, ventilationssystem, dörrar, TV/stereo/radio/dator. 
Pedagogernas uppfattningar är att fläktar och ventilationssystem påverkar de boende då de 
avger ett surrande ljud som många har svårt att hantera eller sortera bort. Pedagogernas 
uppfattningar är att dörrar som smäller igen eller slår igen är medför ljud som kan skapa 
ångestladdade intryck. Fyra av pedagogerna svarat att olika former av larmfunktioner 
påverkar då det är vanligt förekommande att de boende reagerar starkt på de plötsliga ljuden. 
Dock förmedlar pedagogerna att det finns väldigt mycket anpassningar kring olika 
larmfunktioner och de flesta larmfunktioner som behöver finnas inom verksamheterna är 
ställda i ett ljudlöst läge. 

Pedagogernas uppfattningar är att luktintrycken matos och parfymdoft är de faktorer som 
påverkar de boende allra mest. Inom matos och bakning påverkas de boende av dofterna som 
sprider sig i gruppbostaden. Pedagogernas uppfattningar är att parfymdoft kan ha både en 
positivt och negativt inverkan på de boendes intryckupplevelse. Odör uppfattar pedagogerna 
påverkar en del av de boende som är känsliga mot lukter, men inte i samma utsträckning som 
andra dofter.   

Pedagogernas uppfattningar inom känselintryck är att området beröring påverkar de boende 
allra mest. När pedagogerna beskriver hur beröring påverkar de boende har de tänkt ur olika 
perspektiv. Pedagogerna presenterar uppfattningar om de boendes taktila upplevelser samt hur 
de boende upplever beröring genom fysisk kontakt. Sinnesupplevelser inom området smärta 
anser pedagogerna ha stor betydelse för de boende då, det ofta förekommer begränsningar i 
förmågan att förmedla olika känsloupplevelser. Känselintrycken inom området temperatur 
påverkar de boende men inte i lika hög grad som de övriga undersökta områdena inom 
känselintryck. I undersökningen har pedagogerna identifierat att det finns boende som har 
svårt att ta på för årstiden adekvata kläder vilket kan påverka mående för resten av dagen.  
Pedagogerna beskriver att det genomförts flera anpassningar i den fysiska miljön i 
gruppbostädernas genomsamma utrymmen. För att reducera synintrycken hos de boende 
beskriver pedagogerna att det förekommer anpassningar kring ljusinsläpp, dörrarnas 
placering, inredningsmaterial både hårda och mjuka, färgval, antalet möbler, lysrör, 
nödbelysning. För att reducera de boendes sinnesintryck kring ljud har verksamheterna 
anpassats i både användning av ventilationen och fläktar samt ljud från TV, stereo, dator och 
larmfunktioner. Många anpassningar har genomförts kring hur personerna upplever fysisk 
kontakt genom att det upprättats rutiner och beskrivningar som berättar vad personerna som 
bor inom verksamheten gillar och inte gillar. Anpassningar har genomförts inom de olika 
verksamheterna kring doftintryck. Det förekommer restriktioner för användning av parfymer. 
Pedagogerna anser att fler anpassningar skulle behöva genomföras för att minska de boendes 
påverkan av energikrävande sinnesintryck. Förekommande anpassningar som anses viktiga är 
att fönstrens placering och ljusinsläpp skulle behöva korrigeras för att minska de boendes 
synintryck. Vidare finns stora behov av anpassningar kring inredningsmaterial, färgval, lysrör, 
TV/stereo/dator, fläktar, ventilationssystem och dörrar för att minska både de boendes syn- 
och hörselintryck. Angående matos och bakning finns ett behov av att anpassa så att doften 
inte transporteras till alla delar av gruppbostaden. Det framkommer i intervjuerna att det finns 



 

28 
 

stora behov av att genomföra vissa anpassningar men att det kan medföra stora ekonomiska 
kostnader vilket försvårar möjligheterna att genomföra dem.  

Fyra av pedagogernas uppfattningar är att personerna som bor i verksamheten har haft 
möjlighet att påverka den fysiska miljön i de gemensamma utrymmena fast på olika sätt. Har 
personerna inte haft förmågan att kommunicera har personalen förändrat den fysiska miljön 
genom observationer och personlig kännedom om vad personerna tycker om och mår bra av.  

6.7 Resultat och analys utifrån begreppet KASAM 
Sammanfattningsvis tolkar jag mitt resultat utifrån den valda teoretiska utgångspunkten som 
är Antonovskijs begrepp KASAM som innebär en känsla av sammanhang.  
Begripligt handlar om i vilken utsträckning upplevelsen av inre och yttre stimuli är 
förnuftsmässigt gripbar och att sinnesintrycksinformationen är ordnad, sammanhängande och 
tydlig. I resultatet belyser pedagogerna vikten av att den fysiska miljön är tillrättalagd inom 
samtliga perceptionsteman. Pedagogernas uppfattningar är att när de boende utsätts för 
sinnesintryck som kommer oförklarligt och slumpmässigt inom syn, hörsel, lukt och känsels 
medför det en upplevelse av kaos och de boende tappar fokus på det de ska göra och hamnar 
lätt i stress som kan leda till affektbeteenden. Resultatet visar att de boende ofta behöver 
hantera för sammanhanget ovidkommande sinnesintryck vilket leder till att de får svårigheter 
att klara sin dagliga livsföring och de begränsas i möjligheten till delaktighet och utveckling. 
Genom att identifiera vilka sinnesintryck som leder till kraftig överbelastning för de boende 
skapas ökade förutsättningar att tillrättalägga miljön och göra den mer begriplig.  

Hanterbarhet handlar om personens egen förmåga i kombination med vad omgivningen bistår 
med i form av anpassningar och hjälpmedel för att de boende ska få förutsättningar att hantera 
stimuli. Pedagogerna uppfattningar är att de genomförda anpassningarna i de gemensamma 
utrymmena medför att de boende får färre intryck att sortera och överbelastas inte av stimuli i 
samma utsträckning som tidigare. Dock menar pedagogerna att det finns behov att genomföra 
många fler anpassningar inom respektive tema. De anpassningar som fortfarande finns störst 
behov av att arbeta kring är synintryck, ljudintryck och luktintryck, men för att en del av 
dessa anpassningar ska fungera tillfredställande för de boende skulle det medföra 
ombyggnation eller kostsamma förbättringar av befintliga lokaler.  
För att tillvaron ska vara meningsfull för de boende med svårigheter att hantera sinnesintryck 
är det viktigt att ta reda på vad personerna gillar och inte gillar, perceptuella styrkor och 
svagheter för att skapa en trygg och förutsägbar miljö. Meningsfullt innebär att kunna påverka 
i olika situationer och att omgivningen lyssnar vilket skapar förutsättningar till delaktighet 
och medbestämmande. Det framkommer i studien att pedagogerna har observerat hur de 
boende reagerar på olika former av stimuli. Pedagogernas bedömning är verksamheterna har 
anpassats allt eftersom behov av anpassningar uppstått, men att fler anpassningar skulle 
behöva genomföras för att skapa en optimalt förutsägbar och rogivande miljö. Dock kan vissa 
behov av anpassningar och förändringar kräva stora ekonomiska resurser, vilket enligt 
pedagogernas uppfattningar begränsar optimerandet av den fysiska miljön. Att de boende 
känner en tillfredställelse när de vistas i de gemensamma utrymmena, samt att få vara delaktig 
och ha inflytande när den fysiska miljön utformas anser pedagogerna är avgörande för att de 
boende ska uppleva tillvaron som meningsfull.  
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7. Diskussion 
I detta kapitel kommer först studiens metod diskuteras. Därefter följer en diskussion av 
studiens resultat där jag diskuterar utifrån enkätens kategorier och teman. 
 
7.1 Metoddiskussion 
Med studiens syfte och frågeställningar i fokus valdes genomförandet med kvalitativ metod 
genom en enkätstudie med efterföljande strukturerade intervjuer. Studien har analyserat med 
hjälp av tematisk analys då studiens upplägg genomgående har utgått från teman och 
förkodade enkätfrågor med fasta svarsalternativ. De förkodade enkätsvaren följdes sedan upp 
med strukturerade intervjuer för att få en djupare och breddar kunskap om pedagogernas 
uppfattningar kring det valda ämnet. 
Som en alternativ metod kunde genomförandet varit enbart en kvantitativ enkätstudie. Om 
detta alternativ valts hade enkäten skickats till ett större antal verksamhetsnära pedagoger och 
resultatet hade redovisats med hjälp av ett statistikprogram.  
Det hade dock varit intressant att ta del av det som framkommit i en sådan typ av studie, då de 
verksamhetsnära pedagogerna som fyllt i enkäten hade varit betydligt fler i antal. Dock hade 
de efterföljande strukturerade intervjuerna inte genomförts vid den typen av studie vilket 
skulle inneburit att de efterföljande intervjuerna som gav djupare och bredare förståelse för 
pedagogernas uppfattningar inte redovisats. De fördjupande intervjuernas svar har bidragit en 
ökad kunskap och förståelsen av enkätsvaren, vilket medför att studien kan hålla en högre 
validitet. 
Valet att förtydliga och redogöra för hur perception påverkar personer med 
perceptionsstörningar på enkätens försättssida kan ha påverkat både studiens reliabilitet och 
validitet. Risken med att inte använda enkätens försättssida är dock att de verksamhetsnära 
pedagoger som deltagit i studiens genomförande inte hade haft tillräckliga kunskaper inom 
ämnesområdet och vad som egentligen efterfrågades i studien. Försättssidan kunde eventuellt 
tagits bort vid genomförandet av studien eftersom enkätsvaren följdes upp med intervjuer för 
att få ett tydligare svar. 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka verksamhetsnära pedagogers uppfattningar om hur 
fysiska faktorer påverkar personer med perceptionsstörningar, samt vilka anpassningar som 
genomförts eller behöver genomföras i personernas boendemiljö för att skapa en mer 
sinnesrogivande miljö. Genom min studie ville jag bidra med en ökad kunskap hur den 
fysiska miljön kan utformas för att göra den mer begriplig, hanterbar och meningsfull, vilket 
skapar en känsla av sammanhang.  
Pedagogerna som deltagit i studien anser att den fysiska miljöns utformning påverkar 
personer perceptionsstörningar, vilket kan tolkas med hjälp av Attwoods (2007) uppfattning 
om att personer med funktionsnedsättning inom autism ofta har en över- eller underkänslighet 
för olika former av sinnesupplevelser. Denna studies resultat visar att det finns många typer 
av synintryck påverkar de boende som har funktionsnedsättning inom autism samt en 
utvecklingsstörning. De synintryck som pedagogerna uppfattar som mest energikrävande för 
de boende är synintryck som kommer plötsligt och är irrelevanta eller de som skapar en miljö 
som ger ett rörigt intryck, samt olika former av ljus och belysning. Pedagogernas 
uppfattningar kan kopplas till Bogdashinas (2003) beskrivningar om att personer med 
funktionsnedsättning inom autism har svårt att sortera vilken stimuli som är viktig för 
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sammanhanget, vilket sedan kan styrkas av Attwood (2000) som menar att ett särpräglat drag 
för denna funktionsnedsättning är begränsningar i den visuella perceptionen. Attwood menar 
vidare att personer med perceptionssvårigheter bör undvika att placeras i en miljö som är 
visuellt intensiv och som personen upplever som störande och energikrävande.  

Vidare är pedagogernas uppfattningar att det finns många ljudintryck i den fysiska miljön 
påverkar de boende. Det är framförallt plötsliga ljud från exempelvis olika former av larm 
som uppstår oväntat, samt ljud som kan beskrivas som intensivt brus från ventilation, fläktar 
eller en TV, dator, stereo som står på. Detta kan tolkas med hjälp av Attwoods (2007) 
forskning där han beskriver att 70-85% av personer med autism har en överkänslighet mot 
olika typer av ljud.  

Inom kategorin luktintryck är pedagogernas uppfattningar att de påverkar personer med 
perceptionsstörningar. Inom temat luktintryck påverkas de boende av matos och bakning så 
till vida att när doften av mat sprids vill de äta oavsett om det är dags att äta eller inte. 
Detsamma gäller vid bakning, känner de boende doft från något nybakat vill de smaka. Detta 
resultat anser jag är intressant då det inte framkommit i tidigare Forsknings- eller 
litteraturgenomgång. Pedagogerna uppfattningar är att beröring påverkar mest inom temat 
känselintryck. I likhet med Attwoods (2007) resultat visar studien att personer med 
perceptionssvårigheter har en överkänslighet för vissa typer av beröring eller taktila 
upplevelser, som kan gälla både intensitet och vissa kroppsdelar.  
Med hjälp av pedagogernas uppfattningar har studien identifierat hur fysiska faktorer påverkar 
personer med perceptionsstörningar vilket bidrar till kunskap om hur omgivningen kan göras 
mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Att omvärlden är begriplig, hanterbar och 
meningsfull, menar Antonovsky (2005), är avgörande faktorer för att en person ska uppleva 
en känsla av sammanhang- KASAM. Pedagogerna menar att de boende ofta behöver hantera 
störande irrelevant stimuli som de varken har förmågan att förstå eller hantera. I enighet med 
Attwood (2007) menar pedagogerna att personer med funktionsnedsättning inom autism 
väldigt lätt blir sensoriskt överbelastade vilket leder till att de ofta känner sig stressade och 
ångestfyllda.  

Studiens resultat visar på att många anpassningar har genomförts men enligt pedagogernas 
uppfattningar skulle många fler anpassningar behöva genomföras. Det framkommer i 
intervjuerna med pedagogerna vikten av att anpassa den fysiska miljön efter de boendes 
individuella behov av tillrättalagd stimuli, vilket kan kopplas till Björne, Andresson, Björne, 
Olsson och Pagmert (2012) beskrivningar om att när miljö inte är anpassad efter den enskildes 
sensomotoriska upplevelser kommer det med stor sannolikhet leda till att personen hamnar i 
stress och utmanande beteende.  
Pedagogerna beskriver att det pågår ett kontinuerligt arbete inom verksamheterna för att ta på 
reda de boendes upplevelser av stimuli. Pedagogerna är eniga med Gerland (2010) som menar 
att det krävs ett grundligt förarbete, genom kartläggning och analys, för att ta reda på hur en 
person upplever sin situation och vilka personens behov är. Det är avgörande information för 
hur anpassningar och hjälpmedel ska utformas för att skapa en individanpassad miljö som är 
begriplig och hanterbar.  

7.2.1 Har personerna varit involverade i utformningen av miljön? 
Antonovsky (2005) menar att livet blir meningsfullt när människan har inflytande över sitt liv 
och när utmaningarna personen ställs inför är värda att investera energi i. Han menar att 
meningsfullhet är en motivationskomponent. I studien sista frågeställning undersökte jag om 
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personerna som bor inom verksamheterna har varit involverade i den fysiska miljöns 
utformning i de gemensamma utrymmena, vilket jag anser kan vara en motivationsfaktor att 
vilja vistas och delta i de gemensamma utrymmena på gruppbostaden. 
Tina, Sara, Hanna och Per svarat ja. Tina hade först svarat nej i enkäten men beskriver i 
intervjun, liksom Hanna beskriver, att personerna som bor inom verksamheten har varit 
delaktiga genom önskemål hur de gemensamma utrymmena skall vara utformade. Per och 
Sara beskriver att personerna som bor inom deras verksamheter har inte förmågan att lägga 
fram önskemål om hur den fysiska miljön skall vara utformad. Inom Sara och Pers 
verksamheter har personerna varit delaktiga så till vida att det genomförts observationer på 
vad personerna som bor inom verksamheterna mår bra av och därifrån har de gemensamma 
utrymmena utformats för att skapa en sinnesrogivande miljö. Detta resultat tycker jag är 
intressant då den forskningsgenomgång jag redogjort för tyder på att personer med 
funktionsnedsättning inom autism och utvecklingsstörning sällan får möjligheter att påverka 
miljön de lever och vistas i. 

7.3 Slutsats 
Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka verksamhetsnära pedagogers 
uppfattningar om hur fysiska faktorer i de gemensamma utrymmena påverkar personer med 
perceptionsstörningar samt vilka anpassningar som genomförts eller behöver genomföras för 
att tillrättalägga den fysiska boendemiljön. Resultatet visar, genom pedagogernas 
uppfattningar, att personer med perceptionsstörningar påverkas i hög grad av olika typer av 
sinnesintryck de inte kan värja sig ifrån.  
Enligt Antonovsky (2005) är en grundläggande faktor för att människor ska kunna hantera de 
svårigheter de ställs inför är att omgivningen begriplig, hanterbar och meningsfull, vilket 
leder till att personerna upplever en känsla av sammanhang. Cohen (2000) menar att den 
gemensamma nämnaren för personer med funktionsnedsättning inom autism tycks vara att de 
är osedvanligt känsliga för sinnesintryck och blir lätt överväldigade av dem och situationen 
blir då naturligtvis svårhanterlig. Med fokus på den fysiska miljön i gruppbostadens 
gemensamma utrymmen är pedagogernas uppfattningar att de boende med 
funktionsnedsättning inom autism samt utvecklingsstörning ställs inför många sinnesintryck 
de dagligen skall förstå och hantera. Pedagogerna har redogjort för vilka former av stimuli 
som enligt deras uppfattningar påverkar de boende mest. Vidare finns redogörelser för vilka 
anpassningar som har genomförts inom verksamheterna för att skapa en mer meningsfull och 
sinnerogivande miljö, men även vilka anpassningar som fortfarande skulle behöva 
genomföras. Det framkommer vid intervjuerna att det uppstår svårigheter att genomföra vissa 
anpassningar då det inte är möjligt på grund av lokalernas utformning samt att 
verksamheterna har en begränsad budget till övergripande lokalförändringar. Gerland (2010) 
påpekar dock vikten av att inte generalisera anpassningarna då samtliga av de boende har 
olika behov av anpassningar och hjälpmedel, vilket kan vara en svår uppgift för de 
verksamhetsnära pedagogerna och annan personal inom verksamheten, då de boendes 
individuella behov ser väldigt olika ut.  

Pedagogernas målsättning är att skapa en god fysisk miljö i de gemensamma utrymmena 
vilket ökar förutsättningarna till goda levnadsvillkor för de boende inom LSS-
verksamheterna. Socialstyrelsen (2007) beskriver att goda levnadsvillkor är ett övergripande 
kvalitetsbegrepp för insatser enligt LSS, men att även andra kvalitetsbegrepp kan urskiljas ur 
lagtexten, däribland delaktighet, inflytande och självbestämmande. Studiens resultat tyder på 
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ett omfattande pågående arbete för att skapa förutsättningar för de boende att leva ett 
meningsfullt liv med goda levnadsvillkor vilket är vad LSS värdegrund handlar om. 
Pedagogernas redogörelser beskriver hur olika former av sinnesintryck påverkar de boende 
och hur arbetet ständigt pågår för skapa en meningsfull och optimalt sinnesrogivande miljö i 
de gemensamma utrymmena där de boende kan vara delaktig och ha inflytande. 

7.4 Framtida forskningsområde 
Jag har genomfört min empiriska studie med utgångspunkt i de fysiska faktorerna som 
påverkar personer med funktionsnedsättning inom autism samt utvecklingsstörning i de 
gemensamma utrymmena på gruppbostäder. Under studiens genomförande och framförallt 
vid intervjutillfällena framkom flera psykosociala faktorer som påverkar personer med 
svårigheter att sortera sinnesintryck. I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka 
vilka psykosociala faktorer som påverkar personer med funktionsnedsättning inom autism och 
utvecklingsstörning i de gemensamma utrymmena på gruppbostäder utifrån begränsningar i 
perception. 
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 Bilagor 1. 
 
ENKÄTSTUDIE RIKTAD TILL BOENDEPEDAGOGER/STÖDPEDAGOGER. 

Jag håller på att skriver min C-uppsats i specialpedagogik vid Karlstad universitet. I uppsatsen 
skall jag genomföra en forskningsstudie. Syftet med studien är att undersöka faktorer som 
påverkar personerna i den fysiska miljön utifrån begränsningar i perceptionsförmåga, och 
vilka anpassningar som gjorts eller behöver genomföras i gemensamma utrymmen på 
gruppbostäder för att skapa möjlighet till delaktighet, inflytande och förutsättningar till social 
interaktion hos personer med funktionsnedsättning inom autism och utvecklingsstörning. 
Personer med funktionsnedsättning inom autism har väldigt olika behov av hur den inre och 
yttre miljön är anpassad och tydliggjord. Jag har valt att avgränsa min studie och lagt fokus på 
vilka fysiska faktorer i de gemensamma utrymmena som påverkar personerna utifrån 
begränsningar inom området perception, och vilka anpassningar som finns eller borde finnas. 

Gruppbostaden. 
Socialstyrelsen (2007) beskriver att gruppbostaden skall vara utformade med litet antal 
lägenheter som är placerade kring gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena bör 
vara placerade så att de kan fungera som en samlingsplats för de som bor där. Socialstyrelsen 
skriver att de gemensamma utrymmena bör ligga i direkt anslutning till gruppbostadens 
lägenheter. Ytorna i de gemensamma utrymmena bör vara dimensionerade så att alla som bor 
i gruppbostaden kan delta samtidigt i olika aktiviteter. Det gemensamma utrymmet syftar till 
att ge möjlighet till samvaro. Möjligheten att variera mellan avskildhet och gemenskap skall 
erbjudas, men valet ska vara individens. Sättet att vistas i de gemensamma utrymmena skall 
utgå från varje individs behov av gemenskap. Personalen spelar en viktig roll för att skapa 
möjligheter till social interaktion på ett tryggt och strukturerat sätt mellan dem som delar 
gruppbostad. De gemensamma utrymmena skall ge möjligheter till samvaro och aktiviteter 
utifrån önskemål och intressen. De skall ses som ett komplement till den egna lägenheten. 
Perceptuell förmåga. 

Personer med funktionsnedsättning inom autism och utvecklingsstörning har en annorlunda 
perception. Bogdashina (2003) beskriver att våra sinnesorgan omvandlar sinnesintryck som 
ljus, ljud, smak, och beröring till nervsignaler som identifieras, sammanfogas och tolkas av 
hjärnan. Allt vi vet om världen och om oss själva har vi fått via våra sinnen. Hela vår kunskap 
är alltså ett resultat av det vi har sett, hört, luktat, smakat och känt. Den process genom vilken 
en organism samlar in, tolkar och förstår information från omvärlden via sinnena kallas 
perception. Personer med funktionsnedsättning inom autism lever i samma fysiska värld och 
upplever samma ”råmaterial”, men deras perceptuella tolkning och upplevelse är förbluffande 
annorlunda. De tycks uppfatta allt som det faktiskt är, en slags bokstavlig perception.  
Bogdashina menar att personer med funktionsnedsättning inom autism kan se saker 
bokstavligt utan att hjärnans processer stör tolkningar och förståelse av vad det är de ser. Hon 
beskriver vidare att många har svårigheter att skilja mellan förgrundsstimuli och 
bakgrundsstimuli, vilket medför att de har svårigheter att sålla bort irrelevant sensorisk 
information i olika sammanhang. Svårigheter att sortera bort stimuli i form av sinnesintryck 
medför att personer med funktionsnedsättning inom autism tar in all sensorisk information i 
olika sammanhang och har svårigheter att sålla det som för sammanhanget är oviktigt, vilket 
medför att de är ytterst känsliga för sensorisk överbelastning. Överbelastningen kan leda till 



 

 
 

bland annat extrem trötthet, fysisk smärta, affektbeteenden samt självskada- eller utåtagerande 
beteenden.  

Attwood (2000) beskriver avvikelser när det gäller känslighet för sinnesintryck eller sensorisk 
känslighet hos personer med funktionsnedsättning inom autism. Attwood menar att personer 
med funktionsnedsättning kan vara mycket känsliga för speciella ljud och vissa former av 
beröring, men däremot kan ha en relativt hög smärttröskel. Det finns tre typer av ljud som 
uppfattas som extremt intensiva. Den första ljudtypen är det plötsliga oväntade ljudet så som 
en hund skäller eller om någon hostar. Den andra ljudtypen är ljud med högt tonläge så som 
motorer från köksmaskiner eller trädgårdsredskap. Den tredje ljudtypen är de ljud som är 
förvirrande och komplexa som de ljud som kan upplevas i varuhus eller stimmiga lokaler. 
Attwood beskriver att ett särpräglat drag för personer med funktionsnedsättning inom autism 
är den visuella känsligheten för vissa former av belysningar och färger. Det är svårt att veta 
hur den visuella känsligheten kan reduceras, men man kan undvika att placera personen i 
miljöer som medför intensiva och störande visuella upplevelser.  

Mat och dofter är ett annat perceptuellt område där överkänslighet uppstår. Personerna har en 
anmärkningsvärd förmåga att känna lukter som ingen annan lägger märke till. Attwood menar 
att man förhoppningsvis kan identifiera det som personen uppfattar som intensivt och hitta 
strategier för att undvika att personen utsätts för dessa upplevelser. Bogdashina menar att 
förmågan att uppfatta stimuli i miljön är en basfärdighet på många områden, som vid 
inlärning, inom kommunikation och inom socialt samspel. Hon menar att barn med 
funktionsnedsättning inom autism, medvetet eller omedvetet, tycks kunna utveckla strategier 
för att hantera inkommande sensorisk stimuli för att överleva i en värld som bombarderar dem 
med, vad de uppfattar som, överförlödig information.  
Eftersom personer med funktionsnedsättning inom autism upplever omvärlden annorlunda är 
det viktigt att de som arbetar eller vistas runt personerna kan förstå och urskilja svårigheter 
och hur de hänger ihop med inlärning. När personerna med funktionsnedsättning möter 
tillvarons krav och saknar förmåga och rätt hjälpmedel att möta dem får de ofta 
beteendeproblem som kan ta form i hög ångest, aggressivitet, självskadebeteende och 
panikattacker. Först av allt måste man förstå hur en person med funktionsnedsättning 
uppfattar, tolkar, hör och känner omvärlden för att sedan utforma individuellt anpassade 
strategier som stämmer överens med personens perceptuella styrkor och svagheter för att 
personen bäst skall kunna hantera de sinnesintryck den möter.  

Det finns två grupper med faktorer som spelar in när en person möter omvärlden. Den ena 
faktorn är de personliga inre egenskaperna, både de positiva, personens styrkor och talanger 
och de negativa, personens brister och svagheter. Den andra faktorn består av miljöfaktorerna. 
Positiva miljöfaktorer är de som kompenserar för personens svagheter och utvecklar 
personens styrkor. Målet skall vara att hitta verktyg och arbetssätt som bygger på personens 
inre och yttre positiva faktorer för att kompensera för personens svagheter. 

Du som pedagog som deltar i studien fyller i ditt namn, hur många brukare som bor inom 
verksamheten och ålder på brukarna. Ditt namn kommer sedan kodas, vilket betyder att du 
förblir anonyma när studiens resultat redovisas. 
Har ni frågor, kontakta mig gärna på telefon: xxx eller via mail: xxx 
 

 



 

 
 

ENKÄTSTUDIE. 
NAMN:____________________________________________________________________________ 

ANTAL BRUKARE SOM BOR PÅ BOSTADEN:________________________________________ 

BRUKARNAS ÅLDER:______________________________________________________________ 

 

Ø Vilka fysiska faktorer i de gemensamma utrymmena som påverkar personerna som vistas inom din verksamhet 
utifrån sin begränsade perception? 

Synintryck: 

Rummets utformning, möblering och inredning: 

Fönsternas placering:…………………………………….……...Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Dörrarnas placering:…………………………………………..…Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Inredningsdetaljer - mjuka material så som kuddar, gardiner……Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Inredningsdetaljer - hårda material så som blomkrukor, tavl…….Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Färgval på väggar, golv, inredningsdetaljer, möbler:………...…..Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Möblernas placering:……………………………….………..…...Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Antalet möbler och golvyta som blir kvar :……………………....Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Lampor:……………………………….……………………….....Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Lysrör:………………………………………………...…….…....Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Ljusinsläpp:………………………………………………...…....Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Reflektioner/blänk:…………………………………………….....Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning  

TV/Stereo/Dator:……………………………………………..…..Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Nödutgångsbelysning:………………………………………...….Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ljudintryck: 

Fläktar:………………………………………………………….Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Ventilationssystem:…………………….……………………….Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Dörrar:………………………………………………………….Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

TV/stereo/radio/dator:………………………………………….Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Larm:……………………………………………………..…….Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Luktintryck: 

Matos:…………………………………………………………..Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Bakning:………………………………………………………..Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Parfym:………………………………………………………….Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Odör:……………………………………………….……………Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 
 

 

Känselintryck: 

Beröring: :………………………………………………………Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Temperatur:…………………………………………………….Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Smärta:………………………………………………………….Påverkar……….Påverkar ej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ø Har anpassningar genomförts inom verksamheten utifrån att personerna har begränsad perceptionen? 

Synintryck: 

Rummens utformning, möblering och inredning: 

Fönsternas placering:…………………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Dörrarnas placering:………………………………….………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Inredningsdetaljer - mjuka material så som kuddar, gardiner:………….……..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning  

Inredningsdetaljer - hårda material så som blomkrukor, tavlor:…………….....Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Färgval på väggar, golv, inredningsdetalj.……………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning                 

Möblernas placering:…………………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Antalet möbler och golvyta som blir kvar:……...……………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Lampor:………………………………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Lysrör:………………………...………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Ljusinsläpp:………………..…………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Reflektioner/blänk :………………..…………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

TV/Stereo/Dator:…………..…………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Nödutgångsbelysning:…………………………………………………………Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hörselintryck: 

Fläktar:……………………………..…………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Ventilationssystem:……...……………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Dörrar:……………………………..…………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

TV/stereo/radio/dator:……………………..……………………… …………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Larm:…………………………………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Luktintryck: 

Matos:………………………………...………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Bakning:………………………...……………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Parfym:………………………….……………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Odör:…………………………….……………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 



 

 
 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Känselintryck: 

Beröring:……………………………...………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Temperatur:………………………...…………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Smärta:………………………………………..………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ø Finns det anpassningar som du anser behöver genomföras inom verksamheten utifrån att personerna har begränsad 
perceptionen? 

Synintryck: 

Rummens utformning, möblering och inredning: 

Fönsternas placering:…………………………………………………………….Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Dörrarnas placering:………………………………….………………………….Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Inredningsdetaljer - mjuka material så som kuddar, gardiner:…………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning  

Inredningsdetaljer - hårda material så som blomkrukor, tavlor:…………….......Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Färgval på väggar, golv, inredningsdetalj.………………………………………Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning                 

Möblernas placering:……………………………………………..……………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Antalet möbler och golvyta som blir kvar:……...………………..……………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Lampor:……………………………………………………………..…………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Lysrör:………………………...………………………………………………....Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Ljusinsläpp:………………..………………………………………………….....Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Reflektioner/blänk :………………..………………………………………...…..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

TV/Stereo/Dator:…………..……………………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen 
uppfattning 

Nödutgångsbelysning:……………………………………………………………………Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen 
uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hörselintryck: 

Fläktar:……………………………..…………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Ventilationssystem:……...……………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Dörrar:……………………………..…………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

TV/stereo/radio/dator:……………………..…………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Larm:…………………………………………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Luktintryck: 

Matos:………………………………...………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Bakning:………………………...……………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 



 

 
 

Parfym:………………………….……………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Odör:…………………………….……………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Känselintryck: 

Beröring:……………………………...………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Temperatur:………………………...…………………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Smärta:………………………………………..………………………………..Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning 

Övrigt:__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ø Har personerna som bor inom LSS-verksamheten haft möjlighet att påverka utformningen av den fysiska miljön i de 
gemensamma utrymmena? 

Ja……….Nej……….Vet ej/Har ingen uppfattning  

Om Du svarat ja, 
hur____________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

Ø Hur bedömer du att den sociala interaktionen mellan personerna som bor inom LSS-verksamheten fungerar ur ett 
perceptuellt perspektiv? 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
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