
Slik vil jeg ha det
Selvhevdelse og  
selvbestemmelse hos 
personer med  
utviklingshemming
Tekst: Marit Haugenes, marit.haugenes@nord.no
Ole Magnus Oterhals, Magnus Sten, Camilla Høgstøyl, 
Guro Fiskergård Werner, Aud Elisabeth Witsø  
og May Østby  

«Slik vil jeg ha det!» er et prosjekt der tre 
personer med utviklingshemming har 
arbeidet sammen med ansatte på Høgskolen 
i Molde, NTNU og Nord universitet. De tre 
er medforskere i prosjektet. 
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Prosjektgruppen består av Marit Haugenes, Ole Magnus Oterhals, Magnus 
Sten, Camilla Høgstøyl, Guro Fiskergård Werner, Aud Elisabeth Witsø  
og May Østby som er prosjektleder. Det er vi som har skrevet denne artikkelen. 

Foto: Jan Ragnvald Eide
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Det er viktig for alle å kunne bestemme i sitt eget liv. 
FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med 

nedsatt funksjons evne sier at alle skal ha frihet og rett  
til å ta egne valg. Det gjelder også personer med 
utviklingshemming.

Dette prosjektet eies av NFU. 
NFU arbeider for rettighetene til personer med utviklingshemming.  

I NFU sine prinsipper står det at personer med utviklingshemming har rett  
til å bestemme i sine egne liv. De har også rett til å få hjelp til å bestemme hvis 
de har behov for det.

SELVBESTEMMELSE

«Mennesker med utviklingshemning  
har rett til reell innflytelse på sitt liv  

og til å fatte egne beslutninger»

Slik gjorde vi det i prosjektet
Vi ville finne ut om personer med utviklingshemming som får hjelp hjemme 
bestemmer selv. Vi har intervjuet 22 personer for å finne ut hva de mener om 
det. Vi har også intervjuet primærkontaktene deres. Og vi har intervjuet 
pårørende, mor og / eller far.

Her er et eksempel på et spørsmål i intervjuskjemaet. Det gikk an å velge  
flere av svarmulighetene. 

https://www.bufdir.no/bibliotek/
Dokumentside/?docId=BUF00003181
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Spørsmål vi stilte
På den samme måten spurte vi om hvem som bestemmer hva du skal ha på deg, 
om lommepengene dine, om overnattingsgjester, om fritiden din og hvem som 
bestemmer hva du skal spise. Slik var spørsmålene:

Er det andre som bestemmer hva du skal ha på deg?
Er det andre som bestemmer hva du bruker lommepengene dine til?
Hvis noen vil overnatte hos deg.  Hvem bestemmer? 
Hvem bestemmer over fritiden din?
Hvem bestemmer hva du skal spise?

Vi spurte om de samme tingene til primærkontakter og familie.  
Da så spørsmålene slik ut:

Er det andre som bestemmer når «Per» skal legge seg? 
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Intervjuene
Når vi intervjuet, var vi alltid to personer, en medforsker og en forsker.  
Den ene skrev og den andre stilte spørsmålene. 

Det var nyttig å være to. Vi mener det var spesielt nyttig at en medforsker 
med utviklingshemming var med og intervjuet.  
Kanskje noen svarte som de gjorde nettopp fordi det var medforskere med 
erfaring fra å få hjelp hjemme med på intervjuene.

Foto: Aud Elisabeth Witsø

18 – DESEMBER 2017



Slik arbeidet vi etter intervjuene

Alle svarmulighetene i spørreskjemaene fikk egne tall. Vi telte sammen hvor 
mange svar det var av hver svarmulighet. 

Noen telte, noen skrev opp på store ark og noen regnet sammen. 
Slik jobbet vi sammen alle sammen.

Foto: Aud Elisabeth Witsø
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Vi jobbet også sammen to og to.
Det var mye arbeid og mange tall  

å holde styr på.
Etter at vi hadde telt sammen, 

kunne vi se hvor mange svar det var  
av hver svarmulighet.

Foto: Aud Elisabeth Witsø

Foto: Lisbeth Kvam
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Foto: Aud Elisabeth Witsø
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Foto: Marit Haugenes
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De hadde svart forskjellig. Vi kunne se hvor mange svar det var av Nei, jeg 
bestemmer helt selv, og hvor mange svar det var av Jeg bestemmer selv men 
familien hjelper meg. Det var også noen svar med Det er personalet som 
bestemmer, og det var noen få svar med Vet ikke. 

Svarmulighetene var slik:

1. Nei, jeg bestemmer helt selv
2. Jeg bestemmer selv, men personale hjelper meg. 
3. Jeg bestemmer selv, men familien hjelper meg. 
4. Noen ganger bestemmer jeg, andre ganger bestemmer personale.
5. Noen ganger bestemmer jeg, andre ganger bestemmer familien.
6. Det er personale som bestemmer.
7. Det er familien som bestemmer.
8. Vet ikke 
9. Ikke besvart

Vi diskuterte hvordan vi skulle vise fram summene av alle svarene.  
Vi forsøkte å lage søyler med legobrikker. 

Vi forsøkte også andre måter å vise fram tallene på. 
Vi bestemte oss for kakediagram.
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Kakediagram
Kakediagram er en måte å vise fram mengder. Det heter kakediagram fordi 
det kan se ut som en kake som deles i biter. Vi bestemte oss for å lage 
kakediagram av tallene. 

Her er et eksempel på et kakediagram. 
Hver bit har størrelse etter hvor mange svar som 

hører til biten. Kakediagram viser hva det er mye av, 
og hva det er lite av.

Den biten som har flest svar er størst. Her er den 
biten blå. Det er mange svar som har fått den fargen. 

Den biten med nest flest svar er nest størst. Den er oransje. Det er mange svar 
med den fargen også, men ikke så mange som den største. Den biten som er 
minst har få svar. Den er grønn. Det er ikke så mange svar med den fargen. 

Dette fant vi ut om selvbestemmelse
Her er kakediagrammene for alle spørsmålene. Vi har laget et kakediagram  
for hver gruppe som var med på intervjuene. Et for deltakerne, et for familie  
og et for primærkontakter. Deltakere er personer med utviklingshemming. 

Her kan vi se at deltakerne har svar innenfor alle de 9 svaralternativene.  
Det tolker vi slik at personer med utviklingshemming har meninger om 
selvbestemmelse. 

FamilieDeltakere
Primærkontakter

Familie FamilieDeltakere
Primærkontakter

FamilieDeltakere

Deltakere Familie Primærkontakter
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Vi kan også se at kakediagrammene fra deltakere og familie er mest like.  
Det er ikke så stor forskjell på det deltakerne svarer og det familien svarer. 

Kakediagrammet fra primærkontaktene skiller seg ut. Det er annerledes. 
Primærkontaktene har flere svar med Bestemmer helt selv enn det deltakere  
og familie har. Det er den blå biten. 

Primærkontaktene har også mange flere svar med Jeg bestemmer selv,  
men personalet hjelper meg. Det er den oransje biten. 

Deltakerne har noen svar med Det er personalet som bestemmer. Det er den 
grønne biten. Familie har en litt mindre grønn bit, og personalet har en bitte
liten grønn bit. Det er bare noen få svar fra primærkontaktene med at det er 
personalet som bestemmer.

Her er alle svarmulighetene med farger:
1. Nei, jeg bestemmer helt selv
2. Jeg bestemmer selv, men personalet hjelper meg. 
3. Jeg bestemmer selv, men familien hjelper meg. 
4. Noen ganger bestemmer jeg, andre ganger bestemmer personalet.
5. Noen ganger bestemmer jeg, andre ganger bestemmer familien.
6. Det er personalet som bestemmer.
7. Det er familien som bestemmer.
8. Vet ikke 
9. Ikke besvart

Hva kan dette bety?
Når vi ser på kakediagrammene så ser det ut til at personer med utviklings
hemming mener at de bestemmer mindre selv enn det primærkontaktene deres 
mener at de gjør. 

 DESEMBER 2017  – 25  



Fo
to

: M
ar

it 
H

au
ge

ne
s

26 – DESEMBER 2017



Vi synes dette er veldig interessant. 
Vi vet ikke hvorfor det er slik. 
Kanskje primærkontaktene mener at det er «riktig» å svare slik? Det kan være 

fordi selvbestemmelse er et viktig tema som det snakkes mye om. 
Det kan også være fordi primærkontaktene mener at de veileder eller kommer 

med råd og forslag, men de mener at det er deltakeren som bestemmer helt selv, 
til slutt. 

Det kan også forklare at primærkontaktene har flere svar med «Bestemmer 
selv men personalet hjelper». Deltakeren kan oppfatte dette som at det er 
personalet som bestemmer. De har forskjellig måte å forstå hva det betyr  
å bestemme selv, og hva det betyr å få råd.

De må kanskje snakke mer sammen om det. 
Det er også interessant at deltakerne og familie har mer like svar.  

Det kan være fordi deltakere og familie kjenner hverandre godt.
Det kan hende at deltakerne snakker mer med familien om selvbestemmelse, 

slik at de vet mer om hvordan deltakerne opplever det. 
Det er kanskje fordi de familiemedlemmene som ble intervjuet er de som 

kjenner deltakerne best.

Foto: Fra filmen «Før selskapet»
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Oppsummering
Vi mener at det vi har funnet ut gjennom disse intervjuene viser at personer 
med utviklingshemming ikke alltid får god nok mulighet til å bestemme selv. 
Det er viktig at personalet vet forskjellen på å gi råd og når de tar valg for den 
de skal hjelpe. 
 Det vil være viktig å arbeide videre med hvordan personer med 
utviklingshemming kan få oppfylt retten til å ta egne valg. Det handler også 
om at du har rett til å bestemme når du trenger hjelp til å ta valg.
 I prosjektet har vi hatt samtalegrupper med deltakerne. Det skriver  
vi om i en annen artikkel. 
 Kunnskap fra prosjektet vil bli brukt i undervisning. Vi håper også  
at mange vil bruke det vi har funnet ut til å diskutere selvbestemmelse.
 Arbeidet viser også at det er viktig og nyttig at forskere og medforskere 
arbeider sammen om slike tema.

Foto: Fra filmen «Hotell Cæsar» 
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Prosjektet «Slik vil jeg ha det!» er støttet av ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering. 

Det er Høgskolen i Molde, NTNU og Nord universitet som har gjennomført 
prosjektet for NFU.

Foto: Fra filmen «Frokosten»
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