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Abstract 
 
The aim of our study was to investigate how much self-determination persons with 
intellectual disabilities living in group-homes have when it comes to recreational 
activities. We studied what the recreational activities looked like, if there was any self-
determination concerning recreational activities and which factors influenced self-
determination for persons with intellectual disabilities. We used qualitative interviews 
with persons with intellectual disabilities, next of kin and personnel at group-homes. The 
result has been analyzed from earlier research, central concepts as self-determination and 
recreational activities and the theory of empowerment. The most important results that 
emerged in our study were; that recreational activities for persons with intellectual 
disabilities varied substantially, that there is a large number of to recreational activities 
available and no one seemed directly displeased with their recreational activities. 
Organized recreational activities mostly took place in segregated environments. This 
circumstance led to discussions within the interview-groups. The interviewed persons 
were of the opinion that there existed self-determination concerning recreational 
activities, however, there were many factors influencing the degree of self-determination. 
These factors were; the level of intellectual disability, the personnel at group-homes, 
organisation and personnel-resources, economy and public communications. 
 
Key-words; persons with intellectual disabilities, recreational activities, self-
determination, empowerment, group-home. 
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Introduktion 

Inledning 
Att ha en meningsfull fritid är för många en självklarhet men hur ser det ut för personer 
med utvecklingsstörning? Personer med utvecklingsstörning lever under sämre villkor än 
befolkningen i övrigt och många är undersysselsatta och är mindre aktiva på sin fritid. 
Välfärdssamhället har utvidgats och inställningen till funktionshindrade personer har 
förändrats i positiv riktning, men fortfarande är avståndet i levnadsvillkoren mellan 
funktionshindrade och andra betydande (Tideman, 1996). Hälften av befolkningen (25-64 
år) hade i slutet av 90-talet varit på bio, restaurang eller pub för nöjes skull minst fem 
gånger på ett år. Detta kan man jämföra med personer som på något sätt är hjälpberoende 
där endast 30 % gjort ovanstående (Häll & Sköld, 2003).  
   Avvecklingen av institutioner skulle ge personer med utvecklingsstörning goda 
levnadsvillkor vilket innebär att levnadsvillkoren ska vara likvärdiga som befolkningen i 
övrigt. Personer med utvecklingsstörning behöver en aktiv och stimulerande fritid precis 
som alla andra för att ha ett varierande och rikt liv. Skillnaden ligger i att många personer 
med utvecklingsstörning behöver mycket stöd och hjälp för att kunna utöva 
fritidsaktiviteter. Ett bra boende med tillräckligt med stöd och service är viktigt för att 
personer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett självständigt liv på lika villkor som 
andra. Inflytandefrågor är viktigt för personer med utvecklingsstörning eftersom de 
personerna har ett livslångt beroende av stöd och hjälp och på grund av sitt 
funktionshinder är särskilt utsatta för andras godtycke (Tideman, 2000).  
  En av författarna till denna uppsats har tidigare erfarenheter från arbete på gruppbostad 
och därav väcktes intresset för ämnet. Utifrån denna erfarenhet har funderingar uppstått 
om vilka faktorer som kan avgöra vilket självbestämmande den boende har när det gäller 
fritidsaktiviteter, t.ex. personalresurser, de behov som de andra boende på gruppbostaden 
har, den boendes förmåga att själv kunna förmedla sin vilja samt förmågan att själv 
kunna ta sig till olika aktiviteter. 
   Under vår utbildning på socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och 
funktionshindrade har vi fått kunskaper om personer med utvecklingsstörning och deras 
livssituation och vår förförståelse av ämnet grundar sig även på de kunskaper som vi fått 
under utbildningens gång. 
   Alla människor har rätt till självbestämmande. Personer med utvecklingsstörning kan 
dock ha svårare än andra människor att hävda sin rätt och det är då viktigt att detta ämne 
ständigt finns i åtanke och diskuteras i personalgrupper som arbetar med personer med 
utvecklingsstörning och det gäller även för andra som ansvarar för fritiden för dessa 
personer. Vi anser därför att ämnet för vår uppsats är viktigt inom socialt arbete. 

Syfte 
Studiens syfte är att få en fördjupad kunskap om vilket självbestämmande när det gäller 
fritidsaktiviteter som personer med utvecklingsstörning boende på gruppbostad upplever 
och beskriver att de har. Vi vill också genom ett jämförande perspektiv studera hur 
anhörig/god man och personal på gruppboenden ser på denna fråga. 

 6



Frågeställningar 
- Hur ser fritiden ut för personer med utvecklingsstörning boende på gruppbostad? 
 
- Hur ser intervjupersonerna på självbestämmandet när det gäller fritidsaktiviteter för 
personer med utvecklingsstörning? 
 
- Vilka faktorer påverkar självbestämmandet när det gäller fritidsaktiviteter för personer 
med utvecklingsstörning boende på gruppbostad? 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med en inledning där studiens syfte och frågeställningar presenteras. I 
det andra kapitlet finns bakgrund med presentation av socialpolitik och 
begreppsförklaringar. Tredje kapitlet utgörs av tidigare forskning där centrala teman 
presenteras. I fjärde kapitlet finns teori och centrala begrepp och det femte kapitlet 
handlar om metodfrågor. Det sjätte kapitlet består av resultat och analys och i det 
avslutande sjunde kapitlet diskuteras studiens resultat och uppläggning. 
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Bakgrund 
I den handikappolitiska litteratur som vi tagit del av kan man utläsa att personer med 
utvecklingsstörning lever under sämre villkor än befolkningen i övrigt. Det finns en 
mängd av utredningar och propositioner vars övergripande mål är att försöka förbättra 
levnadsförhållandena för personer med utvecklingsstörning. Vi har valt att presentera 
delar av den handikappolitiska litteratur som vi anser vara väsentligt för vår studie. 

Socialpolitik 
I slutbetänkandet av utredningen om bemötande av personer med funktionshinder 
Lindqvists nia –nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder 
(SOU 1999:21) finns nio förslag som kan förbättra kvalitén i bemötandet av personer 
med funktionshinder. I utredningen framkommer att bemötandet är en politisk fråga 
eftersom den enskilde blir bemött efter hur samhället ser på personer med 
funktionshinder. Målen för den svenska handikappolitiken ska vara full delaktighet, 
självbestämmande och jämlikhet för den enskilde. Utredningen handlar också om hur den 
enskilde ska kunna utöva sin rätt till självbestämmande för att få inflytande i mötet med 
personer inom olika områden i samhället. Ett av förslagen i denna utredning är att öka 
kompetensen om bemötandet av personer med funktionshinder hos personal som arbetar 
med dessa människor. Handikapp organisationer, stat, landsting, kommun, fackliga 
organisationer och Försäkringskasseförbundet bör enas om ett gemensamt nationellt 
kompetensutvecklingsprogram, enligt utredningen. 
   I regeringens proposition Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 
handikappolitiken föreslås det att ”statens insatser för ökad tillgänglighet till 
kultursektorn för funktionshindrade personer bör förstärkas” (1999/2000:79, s 100).  
Målet bör vara att alla har möjlighet till kulturupplevelser och man menar att 
tillgängligheten ökat under de senaste åren, men att målen är långt ifrån uppfyllda och 
därför är ytterligare åtgärder nödvändiga. Den fysiska miljön i kulturlokaler är 
fortfarande i många fall begränsad. Personal inom omsorgerna behöver utbildning inom 
kulturområdet. Informationen om olika kulturevenemang bör göras mer lätt tillgänglig 
genom exempelvis att göra den mer lättläst. För personer med utvecklingsstörning är 
lättläst litteratur speciellt viktigt och detta område bör utvidgas.  I propositionen föreslås 
det att länsstyrelsen ska få en förstärkt roll i kommunens planeringsarbete. Länsstyrelsen 
ska verka för att kommunerna planerar för att kunna tillgodose stödinsatser så att 
personer kan erbjudas de insatser de har rätt till.  

LSS 
LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft den 1 januari 
1994 och därmed överfördes stora delar av omsorgsverksamheterna till kommunerna från 
landstinget. LSS är en rättighetslag för bland annat personer med utvecklingsstörning, 
autism och autismliknande tillstånd. I propositionen 1992/93:159 står det att LSS infördes 
för att förbättra stödet och att främja svårt funktionshindrades utveckling till ett så 
självständigt och oberoende liv som möjligt. Den enskildes självbestämmande och 
inflytande ska särskilt uppmärksammas. Jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet innebär tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, 
helhetssyn och kontinuitet för den enskilde. I de fall som den enskilde inte själv kan ta 
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ställning till olika frågor som gäller insatser enligt LSS krävs en mycket stor lyhördhet 
och respekt för den enskildes önskemål.  
   Enligt 5 § LSS ska verksamhet enligt denna lag främja jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet ska vara att den 
enskilde får möjlighet att leva som andra. 
   Enligt 6 § LSS ska verksamheten vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges 
inflytande och medbestämmande över insatser som ges. För verksamheten enligt denna 
lag ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och 
omvårdnad ska kunna ges. Personal i verksamheter enligt LSS ska ha den utbildning och 
erfarenheter som krävs för uppgiften och huvudmännen ska organisera verksamheten på 
ett ändamålsenligt sätt. 
   En insats som kan sökas enligt 9 § LSS är bostad med särskild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I denna insats ingår också omvårdnad samt 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. En bostad ska vara personligt anpassad och 
det ska finnas det personliga stöd och service som individen behöver. Den enskildes 
önskemål om bostad ska också vägas samman till detta när bedömningen om passande 
bostad görs. Endast ett litet antal människor bör bo tillsammans för att uppfylla kravet om 
självständighet. 
   Enligt 15 § punkt 5 LSS ska kommunen verka för att det allmänna fritids- och 
kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1§. När det gäller kommunens 
ansvar för det allmänna fritids – och kulturutbudet för den enskilde enligt LSS avser det 
både kommunens aktiviteter och det som anordnas av andra huvudmän. Kommunen ska 
också verka för att privata arrangörers verksamheter blir tillgängliga för den enskilde. 

Utvecklingsstörning  
Personer med utvecklingsstörning kan ha svårt att få en struktur på sin 
verklighetsuppfattning, utföra tankeoperationer eller att använda språk. Detta beror på ett 
konkretare tänkande, alltså en lägre abstraktionsnivå i tänkandet. Det finns fyra 
abstraktionsnivåer och den fjärde abstraktionsnivån är lika med normalbegåvning. Vid 
högre abstraktionsnivå har man bättre perspektiv och överblick men förlorar konkretion 
och vid lägre abstraktionsnivå finns konkretion men sämre överblick. 
Utvecklingsstörning uppkommer under en persons utvecklingsperiod fram till 16 års 
ålder och det finns tre begåvningsstadier för personer med utvecklingsstörning; A, B och 
C (Kylén, 1981). 

A - stadiet 
Personer på detta stadium förstår och agerar här och nu och har ett begränsat rums- och 
tidsperspektiv. Personen kan mer eller mindre förstå vad som ska hända genom att 
associera olika välbekanta föremål till en viss handling, t ex. sked betyder äta osv. 
Personer på denna nivå talar inte men använder sitt kroppsspråk eller olika ljud för att 
kommunicera med omgivningen (Kylén, 1981). 

B-stadiet 
Personer på denna nivå ser sin närmiljö som en helhet men har ingen överblick över det 
frånvarande. De kan skilja på olika typer av föremål men dessa måste tidigare ha upplevts 
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och de har svårt att se att oupplevda saker existerar. Personernas tidsperspektiv omfattar 
dagar och för vissa också veckorytm. De upplever sitt när-rum och vet också att det finns 
andra platser som t ex daglig verksamhet. Man vet skillnaden på inget och något, lite och 
mycket och man kan räkna i olika grad. Personen kan tala och förstå bildsymboler, men 
har svårt att tänka sig hur en förändring skulle vara utan att ha upplevt den (Kylén, 1981). 

C-stadiet 
Personen har en allmän uppfattning av tillvaron och förstår framtid och dåtid samt att det 
finns saker som man inte upplevt. De förstår dygn, veckor och år. De förstår även antal 
vilket gör att man kan lära sig räkna och att man kan lära sig läsa och skriva. Man förstår 
samband men har svårt att förstå många olika faktorer samtidigt och man kan inte själv 
komma fram till olika lösningar och inte tänka hypotetiskt. Personen kan inte förstå 
abstrakta begrepp (Kylén, 1981). 
   Världshälsoorganisationen (WHO) delar upp begåvningshandikappet i djupt, svårt, 
måttligt och lindrigt. Om det överförs till A-, B- och C-stadiet innebär A-stadiet djupt 
begåvningshandikapp, B-stadiet kan innefatta både djupt, svårt och måttligt och C-stadiet 
innefattar måttligt och lindrigt begåvningshandikapp (Kylén, 1981). Vi kommer i vår 
studie att använda oss av begreppen personer med svår, måttlig och lindrig 
utvecklingsstörning.  

Gruppbostad 
I Sverige är det 20 400 personer som bor i bostad med särskild service (Socialstyrelsen, 
2005a). Bostad med särskild service är en insats enligt LSS - lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. Bostad med särskild service är ett samlingsnamn för 
gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad. Gruppbostad är ett litet antal 
bostäder som kan finnas i villor, radhus eller flerfamiljshus och som är grupperade runt 
gemensamma utrymmen. Här kan personer med omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov få hjälp och service dygnet runt. Gruppbostad kan många gånger vara 
en förutsättning för att personer med stora funktionshinder ska kunna flytta hemifrån. 
Lägenheterna i gruppbostäder ska ha samma standard som lägenheter i allmänhet men 
vara anpassade efter särskilda behov. Gemensamma utrymmen ska vara så pass rymliga 
att alla boende kan delta i olika aktiviteter samtidigt. Gruppbostäder bör vara förlagda till 
vanliga bostadsområden och bör inte ha en institutionell prägel (Regeringens proposition. 
1992/93:159). 

Fritid 
Vi kommer att använda oss av Norling, Schlein, och Benders (1993) definition av fritid. 
De menar att fritid handlar om den personliga upplevelsen och har ett synsätt som betonar 
helhet och effekter. Fritid är de aktiviteter som ger mer eller mindre bra stimulans eller 
behovstillfredsställelse. Vi kommer att utveckla definitionen av fritid i teorikapitlet. 

 10



Tidigare forskning 
Det finns relativt mycket forskning om personer med utvecklingsstörning och deras 
fritidsaktiviteter. Forskningen visar en ganska enhetlig bild och den är att 
självbestämmandet vad det gäller fritidaktiviteter för personer med utvecklingsstörning är 
begränsad, personer med utvecklingsstörning är mindre aktiva på sin fritid och att 
repertoaren av fritidsaktiviteter är begränsad jämfört med befolkningen i övrigt 
(Blomberg, 2006; Ehrenbåge,1995; Gough & Andersson, 2004; Holmlund, 1995; Jarhag, 
1993;  Norling, Schleien & Bender, 1993; Sonnander, 1996; Tideman, 2000; Umb 
Carlsson, 2005; Wahlberg - Orving, Karlsson & Widerlund, 1995).   

Centrala teman i tidigare forskning 
I den forskning som finns beskriver man vilka fritidsaktiviteter personer med 
utvecklingsstörning utövar, vad personerna tycker om sina fritidsaktiviteter och vilken 
betydelse fritidsaktiviteter har för personer med utvecklingsstörning. Vi har hittat fyra 
områden som har betydelse för om personer med utvecklingsstörning ska ha en 
meningsfull fritid. De områdena är; personalen och organisationen, boendet och den 
fysiska miljön, funktionshindret och materiella och sociala hinder. 

Fritidsaktiviteter  
Studier visar att de vanligaste fritidsaktiviteterna för personer med utvecklingsstörning är 
att lyssna på musik, titta på TV eller läsa böcker och tidningar (Ehrenbåge, 1995; Gough 
& Andersson, 2004; Holmlund, 1995; Norling, Schleien & Bender, 1993; Ringsby 
Jansson, 2002; Sonnander, 1996; Wahlberg Orving, Karlsson & Widerlund, 1995). Andra 
aktiviteter är; att promenera, cykla, umgås med släkt och vänner, fika, spela spel och 
bowla (Ehrenbåge, 1995; Gough & Andersson, 2004; Wahlberg Orving et al, 1995). 
Ungefär hälften av personerna i Ehrenbåges (1995) studie brukade gå på dans i FUB:s 
regi.1

   Norling et al. (1993) hävdar i sin studie att TV-tittande är en lågstimulerande aktivitet 
som ger fysisk och social understimulering och att TV-sändningarna inte är anpassade till 
personer med utvecklingsstörning med avseende på tempo och verbalt innehåll. De menar 
att naturbaserade fritidaktiviteter är särskilt bra för personer med utvecklingsstörning 
eftersom de ger en allsidig hälsobefrämjande stimulans, men trots det deltar personer med 
utvecklingsstörning mindre i friluftsaktiviteter än befolkningen i övrigt vilket även 
Ehrenbåge (1995) kommer fram till i sin studie.  
   Mallander (1999) kommer i sin avhandling fram till att många personer med 
utvecklingsstörning deltog i organiserade fritidsaktiviteter och på vissa gruppboenden 
hade personalen hjälpt de boende att välja fritidaktiviteter. Vissa boende valde egna 
individuella aktiviteter, men nästan alla aktiviteter de boende deltog i var segregerade. 
Segregerade aktiviteter innebär att aktiviteterna utförs tillsammans med andra personer 
med utvecklingsstörning och inte tillsammans med befolkningen i övrigt. Liknande 
resultat kommer Ringsby Jansson (2002) fram till i sin studie.  Det var flera personer med 
utvecklingsstörning som tillbringade mycket av sin fritid i organiserad 

                                                 
1  FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna) är en intresseorganisation som 
bevakar intressen för personer med utvecklingsstörning i samhället. 
 

 11



föreningsverksamhet som sångkörer, idrottsföreningar eller andra liknande verksamheter. 
Aktiviteter skedde även i den lokala offentliga miljön som t ex att gå en runda på stan 
eller besöka caféer och restauranger. 
   Många personer med utvecklingsstörning är missnöjda med sin fritid och tycker att det 
finns hinder när de ska utöva sin fritid (Ehrenbåge, 1995; Norling et al, 1993).  
Norling et al. (1993) har i sin studie kommit fram till att personer med utvecklings-
störning är extremt passiva och understimulerade och de menar att detta får mycket 
negativa effekter för livskvaliteten eftersom fritiden är en av de faktorer som har störst 
inverkan på välbefinnande och livskvalitet.  
   En mer positiv bild får man i Wahlberg Orving, Karlsson & Widerlunds (1995) studie 
om personer med utvecklingsstörning och deras upplevelse av delaktighet och 
självbestämmande i vardagslivet. I studien kommer de fram till att det finns skilda 
uppfattningar om fritiden och ungefär hälften var nöjda med sina fritidsaktiviteter och de 
ansåg också att de själva bestämde över sina fritidsaktiviteter. Men det fanns personer 
som upplevde fritiden som problemfylld, innehållslös och otillfredsställande.  
   Liknande resultat visar Jarhag (1993) och Renblad (2001) i sina rapporter där de menar 
att inflytandet över fritidsaktiviteter för personer med utvecklingsstörning varierar.  
   Holmlund (1995) har gjort en intervjustudie med fem personer med utvecklingsstörning 
om deras livskvalitet och fritid. Hon kommer i sin studie fram till att personerna är nöjda 
med sin fritid trots att den är begränsad. Personerna deltog inte i någon större 
utsträckning i organiserade fritidsaktiviteter och gick inte på FUB eller i några vanliga 
arrangemang på stan. I studien var det två personer som kände sig mycket nöjda med sin 
fritid och de hade också specifika fritidsintressen som datorer och sång.  
   Tideman (2000) har i sin avhandling undersökt levnadsvillkoren och dess förändringar 
för personer med utvecklingsstörning och finner att det skiljer sig åt vad det gäller antal 
och typ av fritidsaktiviteter som utövas mellan personer med utvecklingsstörning och 
befolkningen i övrigt. Mellan åren 1991 och 1995 hade aktiviteter som restaurang- och 
cafébesök samt bingospel ökat något, men att ströva i skog och mark hade minskat något. 
Det som var positivt i Tidemans studie var att deltagandet i vanliga föreningars regi hade 
ökat från 0,7 procent år 1991 till 30 procent år 1995 vilket kan avläsas som ett mått på 
hur långt integreringen för personer med utvecklingsstörning nått. Enligt Tideman är det 
drygt 60 procent av personer med utvecklingsstörning som utövar sina fritidsaktiviteter i 
grupp. De fritidaktiviteter som personer med utvecklingsstörning skulle vilja utöva men 
inte gör är att spela musik, segla och fritidsfiska.  
   Även Ehrenbåge (1995) kommer i sin studie fram till att personer med 
utvecklingsstörning skulle vilja spela musik. Andra aktiviteter som personerna skulle 
vilja göra mer av är att gå på bio, besöka restauranger och gå på dans.  
   Umb Karlsson (2005) har i sin avhandling studerat levnadsförhållandena för personer 
med utvecklingsstörning och jämfört med befolkningen i övrigt. Hennes resultat visar att 
personer med utvecklingsstörning deltar i samma fritids- och kulturella aktiviteter som 
befolkningen i övrigt men att det skiljer sig i antal. Resultatet visade dock inte om det var 
i det offentliga utbudet personer med utvecklingsstörning utövade sina fritidsaktiviteter 
eller om det var i segregerade miljöer.    
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Personalen och organisationens betydelse för fritidsaktiviteter 
Forskning visar att organisationens uppbyggnad och personalens förhållningssätt är av 
stor betydelse vad det gäller självbestämmandet för personer med utvecklingsstörning 
och deras val av fritidsaktiviteter (Blomberg, 2006; Jarhag, 1993; Ehrenbåge, 1995; 
Mallander, 1999; Norling & Schleien &Bender, 1993; Renblad, 2001; Wahlberg Orving 
& Karlsson & Widerlund, 1995). 
   Jarhag (1993) har i sin rapport fokuserat på personer med utvecklingsstörning och deras 
inflytande i vardagslivet. Jarhag hävdar att hur stort inflytande personer med 
utvecklingsstörning har kan bero på personalens förhållningssätt och menar att en av de 
huvuduppgifter personalen på en gruppbostad har är att skapa möjligheter och 
levnadsvillkor som främjar den personliga utvecklingen för personer med 
utvecklingsstörning. Personalens förhållningssätt måste präglas av att de ser personens 
möjligheter och stötta personen att utveckla sina resurser. För att en person med 
utvecklingsstörning ska kunna utöva ett inflytande krävs att personen har erfarenhet av 
situationen. Det är personalens ansvar att se till att personen får de erfarenheter de 
behöver för att kunna välja och för att kunna ta över ansvaret för sina val av 
fritidsaktiviteter. Personalen bör vara med och planera fritiden tillsammans med 
personerna med utvecklingsstörning och i rapporten visade resultatet att planeringen var 
nästan obefintlig. Brist på tid och för lite personal var två strukturella hinder för utökat 
inflytande för personer med utvecklingsstörning. Även Ehrenbåge (1995) och Tideman 
(2000) har i sina studier kommit fram till att det största hindret för utövandet av 
fritidsaktiviteter för personer med utvecklingsstörning var tillgång till personal, ledsagare 
och kontaktpersoner. 
   Blomberg (2006) hävdar i sin avhandling att begränsningen av fritidsaktiviteter för 
personer med utvecklingsstörning kan bero på regler, rutiner, gamla vanor, anpassning till 
paketlösningar, kollektivt särskiljande, kollektiva personalstyrda aktiviteter och 
reproducering av äldre arbetsformer.  
   Liknande resonemang för Mallander (1999) som menar att det ofta finns 
personalkonflikter och en hög vårdtyngd och en tydlig medicineringskultur i 
gruppbostäder. Det kan finnas möjligheter till inflytande för de boende men rutiner 
tvingar fram kollektiva förhållningssätt som håller tillbaka inflytandet för de boende. Han 
menar också att faktorer som styr gruppbostäderna i dessa olika riktningar är dels 
personalens medvetandenivå, dels organisationen och dess föreståndare och arbetsledare. 
   Gough & Andersson (2004) har i sin studie kommit fram till att det stöd personer med 
utvecklingsstörning får i gruppbostäder behöver utvecklas och att stödet inte alltid är 
anpassat efter person vilket kunde vara tecken på institutionalisering.  
   I Olins avhandling (2003) framkommer att habiliteringsmöten som är till för att reglera 
de hjälp- och stödinsatser som förmedlas av boendepersonalen, inte ökar individens 
självbestämmande utan istället ökar de anhörigas och personalens kontroll över 
individen. De boende i studien hade ett reellt inflytande i många vardagliga situationer 
och personalen kunde hitta balansen mellan den boendes självbestämmande och det stöd 
som behövdes för att förverkliga de boendes önskemål. De boende hade mest inflytande i 
de informella aktiviteterna och mindre i de formella där författaren kunde se att ett 
maktutövande kom in. 
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Flertalet studier pekar på att personalen behöver utbildning inom området 
fritidsaktiviteter (Ehrenbåge, 1995; Norling, 1993; Tideman, 2000; Wahlberg Orving et 
al., 1995). 
   Ehrenbåge (1995) menar att personer med utvecklingsstörning av olika anledningar inte 
kan uttrycka sina önskemål och detta hinder menar hon skulle kunna överbyggas med att 
utbilda personalen som då skulle kunna stärka och träna personernas självförtroende och 
förmåga. Liknande slutsats dras av Wahlberg Orving et al. (1995) som menar att 
personalen har en attityd och ett arbetssätt gentemot personer med utvecklingsstörning 
som blir ett hinder och begränsar deras förmåga till delaktighet och självbestämmande. 
Personalen skulle behöva fortbildning och förändra sitt arbetssätt till att hjälpa personerna 
med utvecklingsstörning att utveckla den sociala förmågan vilket skulle kunna resultera i 
en aktivare fritid. 
   Även Norling et al. (1993) kommer fram till att personalen behöver utbildas eftersom 
de saknar utbildning inom området fritid – rekreation. Anpassad fritidsverksamhet skulle 
kunna motverka den understimulering som personer med utvecklingsstörning lider av. 
Personalen behöver lära sig att göra bedömningar i olika former som en viktig del i 
arbetet med personer med utvecklingsstörning och deras fritidsaktiviteter. 
Bedömningarna kan gälla behov – motiv, förutsättningar, aktuell förmåga, intressen, 
utövande och vilka effekter aktiviteterna har som olika steg i en process.  Personalen 
måste även kunna tyda kroppsspråket hos personer med utvecklingsstörning eftersom de 
ofta inte kan beskriva sina upplevelser verbalt och författarna menar att glädje, tristess 
och tillfredsställelse tydligt kan avläsas via kroppsspråket. De hävdar också att den 
kommunala verksamheten har svårt att utveckla en bra verksamhet om de inte samarbetar 
med handikapporganisationer eller andra frivilligorganisationer.  

Boendet och den fysiska miljöns betydelse för fritidsaktiviteter  
Forskning visar att boendet och den fysiska miljön har stor betydelse för personer med 
utvecklingsstörning och deras val av fritidsaktiviteter ( Jarhag, 1993; Mallander, 1999; 
Norling, 1993; Ringsby Jansson, 2002; Tideman, 2000) .  
   I Mallanders avhandling (1999) studeras personer med utvecklingsstörning boende på 
gruppbostäder och deras möjligheter till inflytande i sina liv. Han har kategoriserat tre 
olika typer av gruppbostäder som ger olika möjligheter till inflytande. Gruppboenden 
med anarkistiska inslag – de boende får stort utrymme vilket leder till svåra frågor som 
personalen lär sig hantera. De boende får ta konsekvenserna av sitt handlade och 
personalen litar på att de kan klara ett misslyckande. På husmöten fattas beslut som 
personalgruppen anpassar sig efter. Välfärdsmaternalistisk inriktning – personalen har 
stark kontroll av verksamheten och strävar efter att de boende ska ha större 
självbestämmande och använder sin makt för att nå mål som gynnar de boende. Ingen 
inriktning – personalen utnyttjar inte de möjligheter som finns och tar dagen som den 
kommer.   
   Ringsby Jansson (2002) har i sin avhandling studerat personer med utvecklingsstörning 
och hur deras vardagliga och sociala liv utspelar sig i de nya integrerade boendeformerna. 
I sin avhandling kommer hon fram till att personer med utvecklingsstörning använde den 
egna lägenheten som en reträttplats. För aktiviteter i gemenskap med andra sökte de sig 
till gruppboendets gemensamma träfflokal eller andra offentliga mötesplatser. 
Träfflokalen hade en stödjande funktion som också kunde utveckla självständigheten och 
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ge nya erfarenheter och handlingsmönster. De kollektiva aktiviteterna kunde ibland 
fungera som en språngbräda för nya intressen utanför gruppbostaden. Hon kom fram till 
att det finns två arenor som är väsentliga för aktiviteter som inte är kontrollerade av 
personal. De arenorna är organiserad föreningsverksamhet eller andra typer av 
intresseorganisationer samt den lokala offentliga miljön. Den lokala offentliga miljön 
kunde fungera som en lärande miljö som gav nya erfarenheter och handlingsmöjligheter. 
Liknande resonemang för även i Blomberg (2006) i sin avhandling som tar upp 
delaktighet och fritid för personer med utvecklingsstörning både på den interna arenan 
(platser dit bara personer med utvecklingsstörning kommer) och externa arenan (platser 
dit både personer med utvecklingsstörning och andra personer i samhället kommer).  
    Den fysiska miljön kan ibland vara ett hinder för personer med utvecklingsstörning och 
utövandet av fritidsaktiviteter (Jarhag, 1993, Norling, 1993). Men Norling (1993) menar 
också att den fysiska miljön överbetonas i studier och även om den har betydelse så är 
den marginell. Jarhag (1993) kom i sin studie fram till att de som bodde i egen bostad 
hade ett stort inflytande över fritidsaktiviteter eftersom de kan leva mer självständigt utan 
påverkan från andra boende eller personal. De som bodde i gruppbostad hade ett 
reducerat inflytande eftersom personalen hade ett kollektivistisk synsätt på de boende i 
gruppbostaden, de ser personerna mera som en grupp och inte som individer. 
   Resor och kommunikationer har en avgörande roll för att personer med 
utvecklingsstörning ska kunna ta sig till fritidsaktiviteterna (Ehrenbåge, 1995; Norling, 
1993; Tideman, 2000).    
   Tideman (2000) menar att det kan vara svårigheter med tillgängligheten och att 
personer med utvecklingsstörning kan ha svårigheter att använda de allmänna 
kommunikationsmedlen (knappt var tredje person kan använda buss eller tåg för att 
transportera sig) och ett alternativ blir då färdtjänst. Färdtjänsten har under 1990-talet 
försämrats för användarna i form av högre avgifter och begränsningar i användandet.  
   Även Ehrenbåge (1995) kommer fram till att personer med utvecklingsstörning tycker 
att det är krångligt med kollektivtrafiken.  
   Norling et al (1993) hävdar att transporterna ofta blir ett psykiskt hinder eftersom 
personerna är rädda för att göra bort sig vilket skulle kunna överbryggas genom speciell 
träning. 

Funktionshindrets betydelse för fritidsaktivitet 
Studier visar att funktionshindret i sig och graden av funktionsnedsättning har betydelse 
för självbestämmandet vad det gäller fritidsaktiviteter och att många personer med 
utvecklingsstörning har ett stort behov av stöd och hjälp när de ska utöva sina 
fritidsaktiviteter (Ehrenbåge, 1995, Gough &Andersson, 2004; Jarhag, 1993; Tideman, 
2000; Wahlberg Orving & Karlsson & Widerlund, 1995).    
   Gough & Andersson (2004) menar i sin studie att inflytande och rättigheter medför 
krav och förväntningar på individen, vilket kan innebära stora svårigheter för personer 
med utvecklingsstörning. Detta resonemang för även Tideman (2000) som menar att 
funktionshindret medför svårigheter att bestämma på egen hand för personer med 
utvecklingsstörning. Tideman menar också att det finns ett samband mellan graden av 
funktionsnedsättning och utövandet av fritidsaktiviteter.  
   Jarhag (1993) har i sin studie också kommit fram till att det finns en relation mellan få 
val av fritidsaktiviteter och graden av utvecklingsstörning. Han menar att ju mer 
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”handikappad” en person är desto mindre valmöjligheter har personen vilket även 
Wahlberg Orving et al. (1995) kommer fram till. Deras uppfattning är att 
begåvningshandikappet och personernas beroende av andra människor begränsar 
möjligheten att påverka valet av fritidsaktiviteter. 
   Ringsby Jansson (2002) har till skillnad mot de andra studierna inte kunnat hitta något 
samband mellan graden av funktionsnedsättning och val av fritidsaktiviteter. Hon har i 
sin studie kategoriserat tre sociala stilar. De informellt orienterade kontaktsökarna som 
tillbringar mest tid i offentliga eller halvoffentliga miljöer och ägnar mycket tid åt 
aktiviteter utan kontroll från personal och anhöriga. De föreningsorienterade som 
tillbringar mycket av sin tid i de gemensamma aktiviteterna i föreningarna. De personal- 
och anhörigorienterade som tillbringar mycket tid i den egna lägenheten eller 
gruppboendets gemensamma träfflokal. Hon menar att de personer som hade de största 
svårigheterna återfanns i alla sociala stilar. 

Materiella och sociala hinder för fritidsaktiviteter 
Personer med utvecklingsstörning har oftast en sämre ekonomi än befolkningen i övrigt 
och detta beror framför allt på att de oftast lever på sjuk- och aktivitetsersättning. Den 
disponibla inkomsten är oftast lägre för personer med utvecklingsstörning och dessa 
personer har också oftast merkostnader på grund av sitt funktionshinder ( Socialstyrelsen, 
2005b).   
    Ehrenbåge (1995) tar i sin studie upp att några av de hinder som fanns för personer 
med utvecklingsstörning att utöva sina fritidsaktiviteter var att önskad aktivitet saknades, 
eller att ekonomiska resurser och information saknades. I studien tas även anhöriga upp 
som ett hinder, att exempelvis anhöriga styr över fritiden eller ekonomin men även att 
gode män godtyckligt styr över ekonomin och anser att kostnader för nöjen och resor är 
onödiga utgifter.  
   Även Tideman (2000) kommer fram till att ekonomiska resurser till stor del styr även 
om man har goda förhållanden till fritid och kultur. Ett annat hinder kan vara att det inte 
finns någon att göra saker tillsammans med. 
   Norling et al (1993) kommer fram till liknande resultat men menar att materiella hinder 
överbetonas i studier och att de psykiska och sociala hindren som lågt självförtroende och 
att ha någon att vara med underskattas. Författarna menar att fast de materiella hindren 
minskas ökar inte fritidsaktiviteterna för personer med utvecklingsstörning nämnvärt.    
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Teori och centrala begrepp 
Vi har valt att använda oss av empowermentteorin som analysverktyg i studien. 
Empowerment som teori har valts eftersom det är en process som kan göra det möjligt för 
människor att nå mål som autonomi och självbestämmande (Renblad, 2005; Starrin, 
1997; Starrin, 2000). Vi använder oss av begreppet självbestämmande i vår 
syftesformulering och därför blir vårt teorival relevant för studien. Empowermentteori 
kan hjälpa till att analysera den verklighet och de villkor som personer med 
utvecklingsstörning lever under (Jarhag, 2001). Empowerment är en teori som kan 
kopplas till de vägledande principerna i LSS – lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Lagen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet och 
vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. 
Empowerment kan definieras som egenmakt och möjlighet till självbestämmande och 
inkluderar att man har möjlighet till inflytande och delaktighet (Renblad, 2001). 
   Här definieras också två viktiga begrepp i vår studie, självbestämmande och fritid. 

Empowerment 
Empowerment har sina rötter i 1960-talets sociala handlingsideologi och i de 
självhjälpsperspektiv som blev aktuella under 1970-talet (Jarhag, 2001; Starrin, 1997; 
Starrin 2000). På 1970-talet och 1980-talet blev begreppet empowerment populärt och då 
förknippades begreppet med grupper som stått utanför samhället som exempelvis 
funktionshindrade (Jarhag, 2001). På 1980-talet startades det en rörelse som ville 
förbättra förmågan för personer med utvecklingsstörning att klara sina liv och syftet var 
att ge dessa människor stöd för att de skulle kunna förverkliga sina mänskliga rättigheter. 
Rörelsen började i Skandinavien, utvecklades i USA och fortsatte sedan till 
Storbritannien. Rörelsen har framförallt varit viktig för att främja oberoende för grupper 
med olika slags handikapp (Payne, 2002). En av de föregångare som varit viktig för 
diskussionen runt empowerment är Barbara Solomon som på 1980-talet beskrev och 
analyserade den svarta minoritetens mobilisering i USA (Jarhag, 2001; Payne, 2002; 
Starrin, 1997; Starrin 2000). En annan viktig föregångare som nämns är Rappaport som 
på 1980-talet utgav ett antal artiklar där hon kritiserade den klassiska 
preventionsmodellen och försökte formulera ett alternativ till denna modell (Renblad, 
2003; Starrin, 1997). I början av 1990-talet började det skrivas mycket om empowerment 
i vitt skilda sammanhang och med olika innebörder men gemensamt var att 
empowerment var någonting bra och någonting att sträva mot (Starrin, 1997).  

Begreppet empowerment 
Det finns ingen entydig översättning av begreppet empowerment och det förekommer 
inte i några engelsk- svenska ordböcker (Jarhag, 2001; Starrin, 1997).  
    Begreppet empowerment används i USA och amerikanska ordböcker översätts 
begreppet empowerment med att ge makt eller auktoritet till och att ge möjlighet eller 
tillåtelse. Den definitionen är inte helt tillfredsställande eftersom den aktiva komponenten 
som innebär att ha förmåga saknas. Empowerment ger associationer till företeelser och 
egenskaper som självtillit, socialt stöd, delaktighet, makt, egenkontroll och kompetens 
(Starrin, 1997). En av de definitioner som finns av begreppet empowerment är att 
”empowerment är den process som gör det möjligt för individer att bestämma över sina 
egna villkor och nå självbestämmande” (Starrin, 1997, s 13). Jarhag (2001) använder sig 
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av begreppet bemyndigande för att översätta empowerment som innebär att göra 
någonting möjligt. Funktionshindrade personer ska alltså ha kontroll över de beslut och 
handlingar som berör honom eller henne.  
   Empowerment kan ses både som en process och ett mål eller mental inställning, alltså 
hur man uppfattar sig själv och sin kapacitet (Jarhag, 2001; Renblad, 2005; Starrin, 
1997). I empowermentprocessen finns faktorer som kontroll, självförtroende, makt, 
valmöjlighet och självständighet/autonomi (Jarhag, 2001).   

Empowerment i socialt arbete 
Personer med utvecklingsstörning är relativt utsatta i samhället och är en grupp som 
kanske mer än någon annan har behov av stöd och hjälp från dem som arbetar i 
välfärdssektorn. Det kan röra sig om personal från socialtjänsten, hälso- och 
sjukvårdssektorn eller personal på gruppboenden. Alla dessa människor har ett 
handlingsutrymme som kan användas för att befrämja empowerment för personer med 
utvecklingsstörning. Men för många kan det vara en helt ny roll, ett nytt sätt att tänka och 
en ny attityd (Starrin, 2000). 
   Det finns tre faktorer som är viktiga för att befrämja empowerment. För det första 
behöver människor som arbetar med personer med utvecklingsstörning uppmärksamma 
deras behov av inflytande och självbestämmande. Egna initiativ och deltagande i 
samhällslivet bör uppmuntras och egna synpunkter och önskemål ska tas på allvar. För 
det andra kan människor som arbetar med personer med utvecklingsstörning vara en hjälp 
vad det gäller att stärka tilliten till sig själv och tilltron till den egna förmågan. För det 
tredje kan människor som arbetar med personer med utvecklingsstörning vara till hjälp 
för att undanröja hinder för integrering i samhället (Starrin, 2000).  
   Empowerment i det sociala arbetet har ett socialistiskt-kollektivistiskt synsätt. Det 
innebär att man har ett perspektiv och synsätt som strävar efter samarbete och ömsesidigt 
stöd i samhället för de individer som är mest missgynnade. Empowerment har som syfte 
att hjälpa individer att få makt över beslut och handlingar som rör deras eget liv. Makten 
uppnås genom att minska sociala eller personliga hinder och genom att självförtroendet 
och den egna förmågan stärks flyttas makten från omgivningen till individen (Payne, 
2002). 
   Motsatsen till empowerment är paternalism som bygger på över- och underordning och 
har därmed ett maktperspektiv (Jarhag, 2001; Starrin, 1997; Starring, 2001). Den 
paternalistiska modellen uppfattar människor som oförmögna att veta vad som är bäst för 
dem själva och bedömningen i detta är en fråga för en ”expert”. Livet för människan 
planeras och bestäms av andra och man kan säga att den paternalistiska modellen har ett 
trädtoppsperspektiv i motsats till empowerment som har ett gräsrotsperspektiv (Starrin, 
2001). Det finns två paternalistiska traditioner inom det sociala arbetet där de båda ser på 
klienten som ett ”offer” men den ena ser på socialarbetaren som välgöraren och den 
andra som befriare (Jarhag, 2001). 

Makt 
I begreppet empowerment finns ordet ”power” som betyder makt och därför innefattar 
empowerment ett maktperspektiv (Starrin, 1997). 
   Makt består av relationer och styrkeförhållanden mellan människor. Makt behöver inte 
ses som något positivt eller negativt utan det är hur makten brukas som är av betydelse. 
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Makten kan ses som en dynamisk process där styrkeförhållandet kan vara allt från 
förhållanden mellan människor eller mellan olika grupper (Renblad, 2001). 
   Enligt Neath och Schriner (1998) kan det finnas tre former av makt. Personlig makt 
som innebär att människor har inflytande genom att kunna agera och påverka olika 
handlingar och beslut. Makt över är den form av makt där dominans, hierarkier och 
ojämlika sociala relationer dominerar. Makt med är en form av makt där människor möts 
jämställda. Empowerment kan ses som en form av personlig makt eller förvärvad makt 
som innebär att man har kontroll och möjligheter att påverka sin situation och sitt liv 
(Renblad, 2001).  

Empowerment som teori 
Vi har i vår studie valt att använda oss av Renblads (2005) teori om empowerement som 
analysverktyg. 
  Renblad (2003) beskriver i sin avhandling att de amerikanska forskarna Dunst, Trivette 
och LaPointe har gjort en av de mest omfattande litteraturgenomgångarna inom området 
och att de har hittat ett antal likheter i beskrivningarna om empowerment. Utifrån dessa 
likheter har de skapat en teori om empowerment som de prövat i sitt praktiska arbete med 
barn med funktionshinder och deras familjer (Renblad, 2005).  
  Renblad (2005) har vidareutvecklat deras teori utifrån teoretiska och empiriska studier. 
Hon har skapat en tabell där hon tar upp dimensioner, nyckelbegrepp och exempel på 
empowerment. 
 
Empowerment enligt Renblad  

Dimension Nyckelbegrepp Exempel 
Filosofi               Demokrati Jämlikhet  
  Människor anses som kompetenta 
  Olikheter värderas 
Arbetssätt Stödjande/utvecklande Ömsesidig respekt 
  Baseras på styrkor/resurser 
  Hjälp till självhjälp 
  Orientering mot att klara svårigheter 
Process Lärande och Uppbyggande erfarenheter 
 Partnerskap Kommunikation 
Mål Aktivitet och Gemensam problemlösning 
 delaktighet Delat ansvar och beslutsfattande 
  Kunskap och färdigheter 
  Personlig utveckling och vänskap 
Resultat Autonomi och Egenaktivitet, självaktning, kontroll, ansvar och 
 självbestämmande framtidstro 

(Renblad, 2005, s 16) 
 
I tabellen kan man utläsa att empowerment är en ideologi som har en filosofi som 
betraktar människan som kompetent och jämställd och där olikheter värderas. 
Arbetssättet baseras på människors styrkor och är stödjande och utvecklande. Arbetssättet 
syftar till hjälp till självhjälp vilket innebär att den egna aktiviteten befrämjas och 
möjlighet att klara av svårigheter betonas.  
   Processen innebär lärande där erfarenheter fås genom gemensamma aktiviteter. 
Erfarenheter handlar inte bara om olika händelser utan också om att man kan dra 
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slutsatser utifrån dem. Partnerskap innebär att kommunikationen är öppen samt att man 
har ett delat ansvar och samarbete med ömsesidig respekt och tillit i syfte att stödja 
aktivitet och delaktighet. Det är en dynamisk process där användandet av tidigare 
kunskap och förmågor samt utveckling av nya kunskaper och förmågor ingår. 
Erfarenheter gör att människan utvecklas fysiskt, intellektuellt, emotionellt och socialt. I 
den dynamiska processen kan man i vissa situationer känna empowerment och i vissa inte 
och processen kan ses som ett mellanmänskigt samspel. Empowerment-processen 
inkluderar reflektion, problemlösning, bedömning samt att kunna dra slutsatser. 
   Empowerment som mål är relaterat till personens självuppfattning. Det handlar om en 
personlig utveckling där kunskaper och färdigheter lärs in genom erfarenheter och 
mellanmänsklig kommunikation.  
   I Resultatet finns individens attityder och värderingar beskrivna samt individens egna 
möjligheter att vara aktiv, ha självaktning och kontroll samt egenansvar och framtidstro. 
Utfallet av empowermentprocessen är autonomi och självbestämmande.  

Självbestämmande 
I statens offentliga utredning Handikapp, välfärd, rättvisa (SOU 1991:46) ser man på 
självbestämmande som en etisk princip som ska vara vägledande för våra handlingar. 
Självbestämmandet är kopplat till den humanistiska människosynen där alla människors 
värde är lika. Vilket innebär att alla har samma mänskliga rättigheter och rätt att få dem 
respekterade oavsett vilka egenskaper eller funktioner en människa har.  
   Integritet hävdas genom självbestämmandet, att själv kunna formulera och försvara 
rätten till integritet i olika situationer är annorlunda uttryckt självbestämmande. Integritet 
handlar om rätten att få sitt värde respekterat, att människan i sin helhet ska respekteras 
(SOU 1991:46).    
   För personer med utvecklingsstörning kan det ibland vara svårt att utöva rätten till 
självbestämmande och de kan då behöva få stöd i vissa beslut av andra. Det är då viktigt 
att rätten till självbestämmande hävdas av andra personer i omgivningen som till exempel 
anhöriga och personal. När personer med utvecklingsstörning bor på gruppboende kan de 
få det stöd de behöver från personalen för att kunna hävda sitt självbestämmande. Det är 
då viktigt att personalen har ett förhållningssätt som skapar goda levnadsvillkor för 
personerna som bor på gruppboendet och skapa ett utrymme för inflytande i olika nivåer. 
Rätten till självbestämmande finns i alla vardagliga situationer som exempelvis 
fritidsaktiviteter och är oberoende av den enskildes förmåga och hjälpbehov. Personalen 
måste ha en tilltro till att personer med utvecklingsstörning har en förmåga att utöva sin 
rätt till självbestämmande. Det måste ges tillfällen för personlig utveckling för personerna 
med utvecklingsstörning så att de har en möjlighet att vara med och påverka sina 
fritidsaktiviteter och planera beslut som rör deras dagliga liv (SOU 1991:46). 
   Renblad (2005) menar att ingen människa är fullständigt oberoende utan det finns ett 
beroendeförhållande mellan alla på olika sätt. Självbestämmande innebär att en person 
agerar i förhållande till sina egna intressen och möjligheter och är fri från negativ 
påverkan eller ingripande från någon annan. 

Fritid 
För att beskriva begreppet fritid kommer vi att använda oss av en definition som 
användas av Norling, Schlein, och Bender (1993). De menar att fritid kan definieras på 
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olika sätt beroende på syfte, effekter och ideologier och många av de vanligaste 
definitionerna passar dåligt för personer med utvecklingsstörning. Den definition av fritid 
som oftast används är att man delar in tillvaron i hemmasysslor, sömn, arbete och fritid. 
Fritid är då den tid man inte arbetar och den definitionen passar dåligt för personer med 
utvecklingsstörning eftersom de oftast inte har något arbete och därför inte heller någon 
fri tid från arbetet. Norling et al. (a.a.) menar att för att förstå och analysera fritidens 
innehåll, utveckling och betydelse för personer med utvecklingsstörning behöver man 
andra definitioner och beskrivningar av fritid. De använder sig av ett flertal definitioner 
för att beskriva fritid som alla handlar om den personliga upplevelsen och har ett synsätt 
som betonar helhet och effekter.  
   Norling et al. (a.a.) beskriver att ett holistiskt synsätt inte skiljer arbete från fritid utan 
ser på aktiviteter som ger mer eller mindre bra stimulans eller behovstillfredsställelse. De 
använder sig av begreppet rekreation synonymt med fritid eftersom det betonar innehållet 
och kvalitén i fritiden oavsett om man har ett arbete eller inte. Rekreation betonar även 
begrepp som hämta kraft och kompensera. Fritid kan ses som den psykiska, fysiska och 
sociala stimulans som leder till tillfredsställelse eller livskvalitet för individen. 
   Fritiden ska enligt Norling et al. (a.a.) tillfredsställa olika psykiska, fysiska och sociala 
behov. De har delat upp behoven i nio områden; behovet av fysisk ansträngning, 
eskapism (som innebär att dra sig undan i lugn och ro), naturkontakt, gemenskap, 
prestation (som innebär att vara duktig eller lyckas), verksamhetslust, intellektuell 
stimulans, förströelse och avkoppling, tävling och spänning. Dessa nio områden används 
vid studier av normalbefolkningen och handikappgrupper och det verkar som om 
behovsområdena är de samma, men att personer med utvecklingsstörning har ett större 
behov av naturupplevelser och ett mindre behov av fysisk ansträngning. 
   Norling et al. (a.a.) menar att fritiden för personer med utvecklingsstörning är viktig att 
utveckla eftersom fritiden för dessa personer oftast har en större betydelse än för 
normalbefolkningen i övrigt. Fritidens kvalitet och inriktning har stor betydelse för om 
personerna mår bra eller dåligt och en effektivisering av fritiden innebär att personer med 
utvecklingsstörning får en bättre livskvalitet och ett högre välbefinnande. Regelbundna 
åtgärder inom fritid och rekreation har visat sig ge mycket positiva resultat på psykiska 
effekter som t ex höjt självförtroende.  
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Metod 

Kvalitativa intervjuer  
Den kvalitativa forskningens syfte är att beskriva och förstå en annan persons upplevelser 
och erfarenheter i ett bestämt syfte (Larsson, 2005). Den kvalitativa metoden beskriver 
det studerade ur ett helhetsperspektiv. Vi har i vår studie valt att fokusera på personer 
med utvecklingsstörning och deras fritidsaktiviteter och trots att det är ett begränsat tema 
så menar Larsson (2005) att man kan analysera fritidsaktiviteter ur ett helhetsperspektiv.    
   Syftet med vår studie har varit att undersöka hur personer med utvecklingsstörning, 
personal och anhöriga upplever och beskriver självbestämmandet för personer med 
utvecklingsstörning vad det gäller fritidsaktiviteter. Därför har vi valt kvalitativ metod i 
form av intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan enligt Kvale (1997, s 13) definieras som 
”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt 
att tolka de beskrivna fenomenens mening”. Vi valde kvalitativa intervjuer eftersom vi 
ville få kunskap om intervjupersonernas erfarenheter genom deras egna uttryck och ord.  

Litteraturöversikten 
Vi har i vår litteraturöversikt använt oss av referensdatabaser. Vid sökning i 
referensdatabaser bör man enligt Backman (1998) ha en strategi där man funderat på 
sökord, referensdatabaser och sökverktyg. Utifrån våra problemformuleringar bestämde 
vi sökord som vi tyckte var lämpliga och under arbetets gång fann vi fler sökord ur den 
forskning vi hittade. Vi har använt oss av sökorden personer med utvecklingsstörning, 
utvecklingsstörning, gruppboende/gruppbostad, fritid, fritidsaktiviteter, funktionshinder, 
självbestämmande och inflytande. Sökorden har vi använt i olika kombinationer. Vi gick 
tillsammans igenom vilka databaser vi skulle använda och vi bestämde oss för Libris, 
Artikelsök, Diva, Artikelbasen, Norart, Social services abstracts, Social sciences citation 
index och Socialstyrelsens databas. De begränsningar vi använt oss av är att litteraturen 
skulle vara från 1993 och fram till idag och endast studier från Sverige.  

Urval av intervjupersonerna 
Intervjupersonerna valdes utifrån fem urvalskriterier. Det första urvalskriteriet styrdes av 
det geografiska området. Att de bodde, jobbade eller hade anhöriga med 
utvecklingsstörning boende i Stockholms län. Det andra urvalskriteriet var gruppbostad, 
att de bodde, hade bott, arbetade eller hade anhöriga med utvecklingsstörning på 
gruppbostad. Det tredje och fjärde urvalskriteriet gällde endast personerna med 
utvecklingsstörning och gällde kommunikation, att de kunde förstå och besvara enklare 
frågor och att de kunde uttrycka sina erfarenheter och åsikter själva eller att det fanns 
någon som inte var personal som kunde tolka. Det femte urvalskriteriet var att 
intervjupersonerna ur de olika grupperna inte skulle ha någon koppling till varandra. Vi 
ville inte intervjua personal och personer med utvecklingsstörning från samma 
gruppboende eller personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga eftersom vi ville 
ha en så stor spridning som möjligt men även att konfidentialiteten skulle garanteras.  
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Utformning av intervjuguider 
Vi utarbetade tre intervjuguider (bilagor) till respektive personal, anhöriga och personer 
med utvecklingsstörning. Vid utformningen av intervjuguiden lät vi oss inspireras av 
tidigare forskare inom området (Blomberg, 2006; Ehrenbåge, 1995; Jarhag, 1993). 
Intervjuguiderna är allmänna i sin form där vi har formulerat ett antal frågor som vi 
använt som checklista för att täcka in de områden som vi ville få svar på (Larsson, 2005). 
Intervjuguiden till personerna med utvecklingsstörning har fler frågor eftersom vi ville att 
frågorna skulle vara mer konkreta och möjliga att svara på. Frågorna behövde inte ställas 
i någon direkt ordning och inte heller vara exakt formulerade. De första frågorna var 
inledande frågor eftersom vi ville ha så spontana och rika beskrivningar som möjligt, men 
vi använde oss också av direkta frågor och uppföljningsfrågor (Kvale, 1997). 

Genomförande av intervjuerna   
Vi sökte på Internet efter E-postadresser till enhetschefer och FUB-föreningar. 
Informationsbrev sändes ut till enhetschefer på gruppboenden och FUB:s lokalföreningar 
i Stockholms län med en kort beskrivning av studien och där vi bad dem fråga 
personalen, anhöriga och personer med utvecklingsstörning om de kunde tänka sig att 
medverka i studien. Vi bifogade även ett informationsbrev till de tilltänkta 
intervjupersonerna. Vi fick svar från några enhetschefer och vi försökte då välja två 
gruppboenden från olika delar av Stockholms län. Personalen ville låta sig intervjuas i par 
vilket inte vi såg som någon nackdel eftersom vi då skulle få svar från fler 
intervjupersoner och sammantaget blev det fyra personalrepresentanter som intervjuades. 
Vi fick svar från tre FUB-föreningar och vi intervjuade tre anhöriga från två av dessa 
samt en person med utvecklingsstörning. Två av de anhöriga ville låta sig intervjuas i par. 
Alla dessa intervjupersoner var på något sätt aktiva i FUB föreningar vilket kanske då 
inte kan definieras som typiska fall eftersom de personerna är oftast väldigt aktiva och 
har en större kunskap inom området. Detta såg dock inte vi som något negativt eftersom 
de då skulle kunna ge en mer generell bild över hur det såg ut i Stockholms län. I 
samband med intervjun av personen med utvecklingsstörning tillfrågades personen om 
det kunde finnas någon i dennes bekantskapskrets som kundes tänka vilja ställa upp på en 
intervju. Vi fick en kontakt som förmedlades via E-post och telefonsamtal med personal 
på personens gruppboende vilket då kan ses som ett snöbollsurval (Larsson, 2005). I vår 
studie ingår sammantaget nio intervjupersoner – två personer med utvecklingsstörning, 
tre anhöriga och fyra personalrepresentanter. 
   De sex intervjuerna genomfördes i november år 2006 med personalen på de 
gruppboenden där de arbetade, med anhöriga i lokaler på FUB-föreningar där även en 
person med utvecklingsstörning intervjuades. Vidare intervjuades en person med 
utvecklingsstörning i sitt hem. Intervjupersonerna hade själva fått bestämma var de ville 
intervjuas. Vid intervjutillfället berättade vi kort om studiens syfte och hur vi skulle gå 
till väga med arbetet och att vi skulle använda oss av bandspelare. Vi frågade om de hade 
fått brevet och om de hade några funderingar kring detta. Vi berättade lite om oss själva 
och vad vi hade för erfarenheter eftersom vi ville att intervjupersonerna skulle få en 
uppfattning om oss. Detta eftersom Kvale (1997) menar att de första minuterna av 
intervjutillfället är avgörande för att intervjupersonerna ska känna ett förtroende att tala 
fritt. Vid en av intervjuerna fanns det en kontaktperson med som skulle översätta om vi 
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inte förstod eftersom personen med utvecklingsstörning hade lite svårt att uttrycka sig. Vi 
tycker dock inte att detta påverkade intervjun eftersom vi förstod det mesta. 

Databearbetning och analys  
Vid intervjutillfället använde vi oss av bandinspelningar som omgående transkriberades. 
Transkribering är enligt Kvale (1997) en konstruktion där muntlig kommunikation blir en 
skriftlig och detta medför en rad bedömningar och avgöranden. Vi valde att transkribera 
ordagrant med harklingar och andra läten. Vi skrev även ned pauser och emotionella 
aspekter som exempelvis skratt. Transkribering innebär att strukturera materialet vilket 
ger en överblick av texten och början till en analys.  
  Vid analysen av materialet använde vi oss av det Malterud (1998) kallar för 
fenomenologiskt tänkande och arbetet delades upp i fyra faser vilket innebar att få ett 
helhetsintryck, identifiera meningsbärande enheter, abstrahera innehållet och att 
sammanfatta betydelsen av innehållet. Vi började med att vi båda läste igenom våra 
transkriberingar för att få ett helhetsintryck av materialet och att försöka identifiera 
teman. Vi redogjorde sedan för varandra vilka teman vi identifierat för att se om vi 
kommit fram till samma teman vilket vi på ett ungefär hade gjort. Vi delade sedan upp 
teman mellan oss för att därefter gå vidare till att hitta det Malterud (a.a) kallar för 
meningsbärande enheter vilket är text som på något sätt bär med sig kunskap om de olika 
temana. Vi kodade teman och meningsbärande enheter med överstrykningspennor i olika 
färger för att sedan med hjälp av datorn klippa och klistra för att få de meningsbärande 
enheterna under de teman vi valt. Vi gick sedan vidare och analyserade tema för tema för 
att därigenom hitta underteman och detta kallar Malterud (a.a) att abstrahera innehållet. 
Vi sammanfattade sedan innehållet från de underteman vi hittat och här valde vi även 
bort sådant som vi inte tyckte hade tillräcklig förankring i materialet. Från 
sammanfattningarna använde vi oss av citat för att ge en så heltäckande bild som möjligt. 
Citaten är inte ordagrant återgivna utan är anpassade till en läsvänligare form.  

Validitet 
Validitet handlar enligt Kvale (1997) om en kvalitetskontroll som ska genomföras under 
hela studien. Validering handlar om forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet 
vilket betyder att validiteten är beroende av forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta 
och teoretisera den kunskap som upptäcks. Vi har under studiens gång försökt att vara 
kritiska och har fått hjälp av vår handledare med att tänka kritiskt. Vi har använt oss av 
kvalitativa intervjuer och låtit oss inspireras av tidigare forskares intervjuguider för att få 
en så heltäckande bild som möjligt och höja studiens validitet.  
      En av oss har arbetat på gruppbostad och hade kunskaper på området vilket kan vara 
positivt för validiteten, men också innebära en risk att vara alltför nära personalens 
perspektiv. Vi har dock inte kunnat se att detta har påverkat studien i någon större grad. 
Vid transkriberingarna märkte vi dock att vi varit olika uppmärksamma med 
uppföljningsfrågor vilket beror på att vi inte har någon större erfarenhet av kvalitativa 
intervjuer vilket kan sänka studiens validitet. 

Reliabilitet 
Reliabilitet i kvalitativ forskning, där forskaren själv kan sägas vara mätinstrumentet, 
handlar om vilken tillförlitlighet studien har (Ruth, 1991).  
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   För att öka studiens reliabilitet har vi varit noggranna vid transkriberingarna och läst 
utskrifterna ett flertal gånger. En intervjuperson ville läsa transkriberingen och har inte 
haft några invändningar vilket får anses stärka studiens reliabilitet. 
   Vi har gett en detaljerad beskrivning på hur vi gått tillväga med vår studie. Detta gör 
det möjligt för en utomstående att få en uppfattning om undersökningsförfarandet och det 
innebär också att någon annan kan göra om samma studie vilket höjer reliabiliteten (Ruth, 
1991). Att vi varit olika uppmärksamma med uppföljningsfrågor kan möjligen ha sänkt 
studiens reliabilitet. 

Generaliserbarhet 
I kvalitativa studier kan det vara svårt att generalisera (Kvale, 1997). Vi tycker dock att 
studien i någon mån är generaliserbar även om den bara omfattar nio personer. Vi tycker 
att generaliserbarheten har ökat i och med att vi har använt oss av datatriangulering och 
fått olika gruppers perspektiv på fenomenet. Flera olika gruppboenden i Stockholms län 
var representerade bland de intervjuade, och det ger vår studie en större generaliserbarhet 
menar vi. 
   Våra resultat stämmer ganska väl överens med den tidigare forskningen på området 
vilket då kan sägas öka allmängiltigheten.     

Etiska reflektioner 
När forskning bedrivs är det viktigt att individerna som medverkar skyddas. Därför har 
Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) tagit fram fyra huvudkrav 
som ska beaktas vilket vi gjort i vår studie. De fyra huvudkraven är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
   Informationskravet beaktades genom att vi i informationsbrevet (bilaga 1, 2 och 3) till 
intervjupersonerna beskrev studiens syfte, att deltagandet var frivilligt. vi lämnade även 
namn och telefonnummer för att underlätta kontakt med oss eller vår handledare. Vid 
intervjutillfället gick vi igenom vad som stod i informationsbreven och då fick även 
intervjupersonerna ställa frågor och vi informerade om att studien skulle publiceras på 
Internet. 
   Samtyckeskravet beaktades genom att de själva bestämde om de ville medverka och att 
vi vid intervjutillfället förklarade att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. En 
av personalen ville läsa transkriberingarna före analysstadiet i vår studie och vi E-postade 
då den för genomläsning. Vi diskuterade också om det var nödvändigt att ta kontakt med 
godeman när vi skulle intervjua personerna med utvecklingsstörning. Vi ansåg inte att det 
var nödvändigt eftersom personerna i fråga var mycket aktiva och mycket väl kunde tala 
för sig själva. Vid dessa intervjutillfällen var vi också mycket noggranna med att förklara 
vad studien innebar. 
   Konfidentialitetskravet beaktades genom att intervjupersonerna informerades om att 
bandinspelningarna och transkriberingarna endast skulle läsas av oss eller vår handledare 
och att de skulle förstöras efter att studien publicerats. Vi informerade om att vissa citat 
skulle användas i studien men inte på ett sådant sätt att det kunde härledas till ett specifikt 
boende eller person och att eventuella namn skulle ändras. För att kunna garantera 
konfidentialiteten valde vi att intervjua personer som inte hade någon koppling till 
varandra. Vi fick erbjudande om att intervjua personer som hade sådan koppling men vi 
valde då bort dem eftersom vi då inte hade kunnat garantera anonymiteten. 
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   Nyttjandekravet beaktades genom att uppgifterna som insamlats endast skulle användas 
till denna studie. 
   De flesta intervjupersoner ville ha en kopia av studien vilken vi lovade att E-posta till 
dem när uppsatsen var klar.  
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Resultat och analys 

Presentation av intervjupersoner 
Vi kommer i resultat och analysdelen använda oss av begreppet brukare istället för 
personer med utvecklingsstörning eftersom vi anser att det gör texten mer lättläst. 
 
Brukare 
Den första brukaren som vi intervjuat är en kvinna som är 36 år och har bott sexton år i 
gruppbostad. Det finns sex lägenheter i gruppbostaden men inga gemensamhetsutrymmen 
och de som bor där är måttligt utvecklingsstörda. Gruppbostaden är integrerad i ett 
lägenhetsområde. 
   Den andra brukaren som vi intervjuat är en man som är 41 år och hade bott 14 år på en 
gruppbostad i en så kallad satellitlägenhet som ligger en bit ifrån själva gruppbostaden. 
Han bor numera i en egen lägenhet. 
 
Anhöriga 
Den första anhöriga som vi intervjuat har en son som är 39 år som bor på en privat 
gruppbostad och har bott där i fyra år. Dessförinnan hade han bott på ett annat 
gruppboende i tre år. Gruppbostaden ligger i en villa med fyra lägenheter och de som bor 
där är måttligt utvecklingsstörda. 
   Den andra anhöriga som vi intervjuat har en bror som är 72 år och bor på en 
gruppbostad och har bott där i 20 år. Han är utvecklingsstörd med tilläggshandikappet 
CP-skada och har ett ganska stort stödbehov och har inte någon större verbal förmåga. 
Gruppbostaden ligger i en villa och har fem boende med ett ganska stort stödbehov. 
   Den tredje anhöriga som vi intervjuat har en son som är 43 år och bor på gruppbostad. 
Han hade bott hemma nästan hela livet och har inte ett så stort stödbehov. Gruppbostaden 
är ett så kallat trapp-boende med lägenheter som kommunen köpt i en HSB-fastighet och 
det finns inga gemensamhetsutrymmen. 
 
Personal 
Av de två personalrepresentanterna som vi intervjuat är den första en yngre man som har 
jobbat tre år inom äldreomsorgen och tre år inom handikappomsorgen. Han är nyanställd 
på gruppboendet och har ingen vårdutbildning. Den andra är en kvinna som är lite äldre 
(har vuxna barn). Hon är utbildad förskollärare, men har jobbat på gruppboendet sedan 
1985. Hon har gått en utbildning som heter PPU och har läst 20 poäng på vårdhögskolan i 
ämnet beteendestörningar hos utvecklingsstörda. De här två personerna jobbar på ett 
gruppboende där det bor tio personer i tre villaliknande byggnader och de flesta är 
lindrigt utvecklingsstörda, det finns någon som är måttligt utvecklingsstörd.  
   De två andra personalrepresentanterna som vi intervjuat är en yngre kvinna som har 
jobbat fyra år inom handikappomsorgen. Hon har ingen vårdutbildning utan är utbildad 
inom hotell och restaurang. Den andra är en kvinna som är lite äldre och har jobbat som 
vårdare sedan 1978. Hon har grund- och påbyggnadsutbildning inom social habilitering. 
De här två personerna jobbar på ett gruppboende som ligger i ett fristående hus. Båda har 
jobbat på boendet sedan det öppnades i februari 2005. På gruppboendet bor det sex 
personer med mycket olika behov av stöd. 
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Hur fritiden ser ut för personer med utvecklingsstörning 
I vår studie framkommer det att fritiden för personer med utvecklingsstörning skiljer sig 
väsentligt åt. Det framgår att man är olika aktiv på sin fritid och att man utövar olika 
fritidsaktiviteter. Ingen av intervjupersonerna verkade direkt missnöjd med fritiden även 
om det fanns vissa önskemål. En av brukarna hade varit med och hållit i ett musikcafé 
och det var hans dröm att få starta det igen: 
 

”För några år sedan, men det lades ned för att vår hjälp som jobbade på 
vuxenskolan flyttade så det var därför fritidsaktiviteten lades ned, det var jag och 
två till som höll i ett musikcafé. Vi bjöd in en massa olika grejer som konstnärer 
och energimassörer…Jag skulle vilja få igång den fritidsverksamheten igen för jag 
märkte att det fanns ett visst behov.” 
 

Personalen ansåg att det inte var någon brist på fritidsaktiviteter: 
 

”Jag tycker inte att det är någon brist på aktiviteter att man skulle tänka att det inte 
finns något att göra, det tycker jag inte, utan det droppar in inbjudningar.” 

 
Även en anhörig ansåg att hennes son hade ett mycket stort utbud på fritiden: 

 
”Han har ett otroligt utbud på fritiden, helt fantastiskt. Jag kunde aldrig drömma 
om att han skulle ha en sådan fritid.”  
 

Detta uttalande skiljer sig ifrån vad de andra anhöriga tyckte som menade att det kunde 
finnas mer aktiviteter. I tidigare forskning kommer Wahlberg Orving, Karlsson och 
Widerlund, (1995) fram till att det finns skilda uppfattningar om fritiden.  
   Brukarna  i vår studie tyckte att det kunde finnas mer aktiviteter och att det fanns 
hinder för att utöva fritidsaktiviteterna. Detta framkommer även i tidigare forskning där 
Ehrenbåge (1995) och Norling, et al. (1993) kommit fram till att personer med 
utvecklingsstörning är missnöjda med sin fritid och tycker att det finns hinder när de ska 
utöva sin fritid. 

Organiserade fritidsaktiviteter 
Alla intervjupersoner nämnde organiserade fritidsaktiviteter och alla personer med 
utvecklingsstörning hade deltagit eller deltog i organiserade fritidsaktiviteter. Det verkade 
finnas ett stort utbud av fritidsaktiviteter och några som nämndes var teaterkurs, bowling, 
studiecirklar med bland annat matlagning och lätt engelska.  
 
Dans och musik 
Den vanligaste fritidsaktiviteten var att gå på dans i FUB-regi. Dansen var bara för 
personer med utvecklingsstörning och ägde rum varannan fredagskväll. Samtliga 
intervjupersoner nämnde dansen. En brukare nämnde dansen: 

 
”Det finns dans då varannan fredag på någonting som heter Fryshuset.”  

  
En anhörig menade att det var den naturliga träffpunkten: 
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”Det är den naturliga träffpunkten och jag tror faktiskt att det är den enda plats i 
hela Sverige för utvecklingsstörda där man kommer regelbundet naturligt.” 
 

En annan anhörig menade att dansen är det viktigaste: 
 

”Dansen är nummer ett, det tycker han är jättekul och när det är levande musik 
och orkester.” 

 
I den tidigare forskningen som Ehrenbåge (1995) gjort var det drygt hälften som gick på 
dansen men i vår studie verkade det som att det var fler som ägnade sig åt den aktiviteten. 
   Musik var någonting som nämndes av många intervjupersoner och verkade också vara 
något som personerna med utvecklingsstörning tyckte om. Personalen tyckte att det ofta 
förekom musik: 
 

”Musik är ju nästan ett genomgående tema. Det är ofta det är musik på alla 
möjliga träffar.” 

 
Att musik är viktigt för personer med utvecklingsstörning visar också tidigare forskning 
där det framkommer att personer med utvecklingsstörning skulle vilja spela mer musik 
(Ehrenbåge, 1995; Tideman, 2000). 
  
Fysiska aktiviteter 
Ridning var en aktivitet som nämndes i alla intervjugrupper och en anhörig menade att 
det var en vanligt förekommande aktivitet för personer med utvecklingsstörning. I den 
tidigare forskningen har vi inte kunnat hitta någonting om att personer med 
utvecklingsstörning rider.  
   En av brukarna nämnde mycket fysiska aktiviteter som han tyckte var roligt som 
exempelvis simning, styrketräning och orientering. Även anhöriga nämnde att det fanns 
handikappidrott där man utövade olika sporter: 
 

”Det finns en handikappidrottsförening där det spelas bandy, fotboll, och boccia 
som tydligen är mycket populärt.” 

 
Det fanns även en judoklubb. Att det fanns personer som utövade idrotter stämmer 
överens med tidigare forskning där Ringsby Jansson (2002) kommer fram till att det var 
flera personer med utvecklingsstörning som tillbringar mycket av sin fritid inom olika 
idrottsföreningar.   
   En av brukarna i vår studie var med i en seglarklubb och en av de anhöriga berättar att 
sonen brukade åka iväg och fiska med personalen. Dessa fritidsaktiviteter är något som 
personer med utvecklingsstörning skulle vilja göra mer av på sin fritid enligt Tideman 
(2000). 
 
Friluftsaktiviteter   
I vår studie var det få personer som utförde friluftsaktiviteter. En personal berättade att 
två personer var med i scouterna: 
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” Två personer är med i scouterna. De går runt i skogen och vandrar, grillar korv 
och de brukar åka kanot, det är kul.” 

 
Tidigare forskning visar också att personer med utvecklingsstörning deltar mindre i 
friluftsaktiviteter än normalbefolkningen i övrigt (Ehrenbåge, 1995; Norling et al., 1993). 
Personalen på det ena gruppboendet menade också att det kunde vara svårt eftersom 
fysiken hindrade dem från att gå i skogen: 
 

”Vi brukar gå på lite promenader för dem som vill men vi är inte i skogen utan 
håller oss på gångvägarna eftersom de flesta har svårt att gå.”  

 
I tidigare forskningen kommer Tideman (2000) fram till i att aktiviteten att ströva i skog 
och mark har minskat för personer med utvecklingsstörning.  
 
Föreningsliv 
De brukare som vi intervjuat beskriver att den enda regelbundna aktivitet de går på är 
Klippan som är en förening i FUB där det hålls möten en gång i månaden och den består 
bara av personer med utvecklingsstörning. Även en anhörig nämnde att sonen var aktiv i 
föreningslivet: 
 

”Han är med i en demokratiklubb där de har möte och har ordförande och 
sekreterare. De jobbar aktivt med att hjälpa barn som är utvecklingsstörda i 
Estland och Rumänien. Det missar han aldrig.” 

Aktiviteter i hemmet 
Alla intervjupersonerna nämnde aktiviteter i hemmet på fritiden. Det som nämndes var, 
använda dator, se på TV, läsa och att lyssna på musik. Liknande framkommer i den 
tidigare forskningen där lyssna på musik, titta på TV eller läsa är de vanligaste 
fritidsaktiviteterna (Ehrenbåge, 1995; Gough & Andersson, 2004; Holmlund, 1995; 
Norling, Schleien & Bender, 1993; Ringsby Jansson, 2002; Sonnander, 1996; Wahlberg 
Orving, Karlsson & Widerlund, 1995). Att personer med utvecklingsstörning använder 
dator är nämns inte mycket i tidigare forskning. Datorn användes mycket till att hitta 
information om aktiviteter men även att kommunicera genom E-post. 
   En anhörig uttryckte att det kunde vara viktigt att vara lite ensam i lägenheten: 
 

”Det är väldigt viktigt att vara ensam en liten stund i sin lägenhet. Att det inte hela 
tiden måste hända spännande saker och det är en viktig del att lära sig och den är 
svårare att lära sig än att hela tiden vara aktiv.” 
 

Hushållssysslor 
Alla intervjupersoner utom en av brukarna nämnde hushållssysslor som en aktivitet på 
fritiden. En av personalen menade att hushållssysslor ingick i normala människors fritid 
och därför var det viktigt att även personerna med utvecklingsstörning fick göra dessa: 
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” Det ligger mer i att lära dom att göra andra saker som hushållssaker. Dom måste 
ju kunna känna att det här vill jag göra och sen vill jag vara hemma, och det här 
kan jag inte göra för att jag måste städa, så är ju livet för normala människor och 
då vill man väl försöka få det för dom också.” 

  
Detta uttalande ger uttryck för det som står i LSS (prop. 1992/93:159) att målet ska vara 
att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
   En anhörig berättar att hennes son tycker om trädgårdsarbete: 
 

”Han är väldigt duktig och han vill jättegärna röra på sig. Han tycker om att gå 
och han tycker om trädgårdsarbete. De har en trädgård på boendet så han brukar 
klippa gräsmattan, räfsa löv och klippa häcken.” 

 
   En av personalen menade att vardagsaktiviteterna i den egna lägenheten var någonting 
som gav personerna med utvecklingsstörning tillfredsställelse. De hade bott på ett sådant 
sätt att de inte tidigare haft den möjligheten:  
 

”Vi jobbar mycket i lägenheterna med det här vanliga tråkiga men det är ingen 
som haft möjlighet att göra det … det är den tråkiga vardagen men det är deras 
fritid och det är nytt för allihop. Nu när han flyttat till den här egna lägenheten har 
han möjlighet att rulla runt själv, åka ut med soporna själv, det har han inte haft 
möjlighet till tidigare… De här människorna har precis kommit till de här 
lägenheterna och fått en möjlighet och kan sätta på sitt kaffe själv.” 

 
Umgänge med nätverket 
De flesta personerna i vår studie hade mycket umgänge med kompisar och familj. På ett 
av gruppboendena åkte de flesta hem till familjen varannan helg och personalen menade 
att det var den bästa fritidsaktiviteten: 
 

”De åker ju hem i princip varannan helg och det är kanske det bästa att få åka hem 
till mamma och pappa, och det är kanske det bästa och där får de ju väldigt 
mycket…det känns som att familjen är så betydelsefull.” 

 
Resultatet stämmer med tidigare forskning där Ehrenbåge (1995) Gough och Andersson 
(2004) och Wahlberg Orving et al. (1995) kommer fram till att umgås med släkt och 
vänner är en vanlig aktivitet. 
   De flesta personerna med utvecklingsstörning umgicks mycket med kompisar. En 
anhörig menar att kompisarna är grunden till att uppskatta aktiviteter: 
 

”Han har mycket kompisar och det tror jag är grunden till att tycka någonting är 
roligt. Att man känner igen någon när man kommer dit och att personen man gillar 
mycket är där gör att det blir positivt… han har inga kompisar som inte är 
utvecklingsstörda och de är ungefär på samma nivå allihop. Han har haft kompisar 
som inte är på samma nivå men det gick inte, de har inte samma önskningar om att 
göra saker.” 
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Detta stämmer med tidigare forskning där Norling et al. (1993) menar att de sociala 
hindren för utövandet av fritidsaktiviteter som att ha någon att vara med underskattas i 
studier. 

Var och hur aktiviteterna äger rum 
Segregerade miljöer 
I vår studie framkommer det att de organiserade fritidsaktiviteterna nästan genomgående 
sker i segregerade miljöer. De organiserade fritidsaktiviteterna anordnades av 
kommunerna, vuxenskolan, ABF, handikappidrottsföreningar och FUB som 
genomgående var den största föreningen som anordnade fritidsaktiviteter. I en av 
kommunerna fanns det en fristående förening som hade fritidsaktiviteter för personer 
med utvecklingsstörning och den hade startats av en förälder. I tidigare forskning 
framkommer att nästan alla fritidsaktiviteter som personer med utvecklingsstörning deltar 
i är segregerade (Mallander, 1999; Ringsby Jansson, 2002). 
   Vår studie visar att det skiljer sig åt vad man anser om de segregerade miljöerna. 
Personalen i en kommun ansåg att det behövdes aktiviteter som var segregerade: 
 

”Det behövs väl också aktiviteter som är anpassade. Det är ju beroende på vad för 
sorts brukare man har, men har du en brukare som kanske skriker mycket eller är 
svår att ta hand om då kan det väl vara bra att det är anpassat.” 
 
”Jag kan tycka som personal då att det är lättare att gå på en aktivitet som är 
anpassad för förståndshandikappade… jag menar det är oerhört svårt att få 
kontakt med normalbegåvade om man själv inte är det.”  
 

Även anhöriga anser att det kan vara svårt för personer med utvecklingsstörning att delta 
i vanliga föreningars regi: 
 

”Att gå in i en hockeyklubb om någon skulle vara duktig på att åka skridskor och 
spela hockey, det tror inte jag skulle funka.” 

 
”Jag jobbade inom basketen i många år och då fick vi in en kille som var 
utvecklingsstörd och jag menar det funkade inte, han kunde inte vara med och 
spela i ett lag.” 

 
En av brukarna uttryckte att det inte var bra med ställen som bara var för personer med 
utvecklingsstörning: 
 

”Inte bra när det bara är handikappade, det är jobbigt. Handikappade på daglig 
verksamhet och hemma. Jag känner att jag träffar så mycket handikappade ändå. 
Om det är ett ställe med bara handikappade väljer jag ibland att stanna hemma. 
Jag tycker att det är svårt att hitta aktiviteter där det inte är handikappade.” 

 
Tideman (2000) kommer i sin studie fram till att deltagandet i vanliga föreningars regi 
har ökat för personer med utvecklingsstörning och han menar att det kan vara ett tecken 
på hur långt integreringen för personer med utvecklingsstörning nått. Detta stämmer inte 
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med det resultat som framkommit i vår studie eftersom det bara var scouterna och ABF 
som var vanliga föreningar men även här var grupperna var på något sätt anpassade för 
personer med funktionshinder. 
 
Offentliga miljöer 
I vår studie framkom att de aktiviteter som skedde i den offentliga miljön var att gå på 
bio, ishockey, fotboll, gå på restaurang eller bara gå på stan.  
   Personalen berättade om två personer med utvecklingsstörning med tilläggs-
handikappet autism som utmärkte sig genom att de personerna oftast var ute på stan och 
aktiverade sig själva: 
 

”Han är ute och går, åker buss. Han går runt och tittar på människor och saker. 
Han tycker om att vara i kiosker, affärer och busstationer samt åker till biblioteket 
själv.” 

 
”Han är ute och bara vandrar, han går från galleri till galleri. Han går i 
köpcentrum, museer och gallerier. Han vill vara hemma så lite som möjligt.” 
 

Även en av brukarna uttryckte att hon ville vara hemma så lite som möjligt: 
 

”Jag är inte så mycket hemma, helst inte… Ibland går jag ut själv på puben. Där är 
de inte handikappade… Eller gå på stan eller fik.” 
 

Detta stämmer överens med tidigare forskning där gå en runda på stan var en aktivitet 
som skedde i den lokala offentliga miljön (Ringsby Jansson, 2002). Personerna skulle 
kunna kopplas till en av de kategorier som Ringsby Jansson tar upp i sin studie, de 
informellt orienterade kontaktsökarna som tillbringar mycket tid åt aktiviteter utan 
kontroll från personal. 
   Alla intervjugrupper nämnde kontaktpersoner som viktiga för aktiviteter i den 
offentliga miljön. Man gick på bio, åt middagar och handlade tillsammans med 
kontaktpersonen. En av brukarna hade som önskemål att få träffa sin kontaktperson 
oftare: 
 

”Jag skulle vilja träffa min kontaktperson lite mer. Det är lite att träffa 
kontaktpersonen två gånger i månaden, kommunen är snål. När jag är med min 
kontaktperson brukar vi handla mat, gå på bio, äta mat hemma hos 
kontaktpersonen och spelar monopol.”  

 
I vår studie framkom att det var några få personer som brukade gå i kyrkan. Det var också 
den enda aktiviteten som inte var i en segregerad miljö även om den också hade grupper 
som var inriktade för personer med utvecklingsstörning. 
 
Gruppaktiviteter 
Intervjupersonerna uppgav att de flesta gjorde saker enskilt och inte så mycket i grupp 
även om det förekom. Detta kunde enligt en av personalen bero på att man inte fick göra 
så förr: 
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”Det var så att vi inte fick göra så förut. Det skulle inte vara någon Gökboets 
mentalitet, alla i en buss och så åker man. För har man valt det, nej man blir 
liksom ihop-föst.” 

 
Resultat skulle kunna tolkas som att man försöker undvika de kollektiva personalstyrda 
aktiviteterna, vilka i den tidigare forskningen ses som en begränsning av inflytandet över 
fritidsaktiviteter (Blomberg, 2006; Mallander, 1999). 
   De aktiviteter man gjorde i grupp var att åka iväg på utflykter eller fika, men 
personalen var noga med att betona att vid utflykterna delade man på sig för att inte 
väcka uppmärksamhet: 
 

”Vi hyr buss och åker iväg någonstans och fikar där man kan ta sig fram utan att 
väcka för stor uppmärksamhet för man vill inte komma i en klump. Deras fritid ska 
inte bestå av någon klämkäck scoutkår utan vi åker iväg med max tre stycken så att 
vi smälter in i mängden och inte syns.” 
  

Semester 
Det var många intervjupersoner som nämnde semester som en aktivitet. Hur man 
tillbringade semestern såg lite olika ut. Vissa åkte på resor utomlands och en del till 
släktingar och andra reste runt i Sverige. Det var flertalet som åkte iväg på semester med 
andra personer med utvecklingsstörning. Semester var också någonting som stod högt 
upp på önskelistan men det kunde finnas hinder för att åka iväg dit man ville. 
   I vår studie framkom att de flesta åkte iväg på semester och en av personalen betonade 
också vikten av att få komma iväg på sommaren: 
 

”Sommarsemestrar försöker vi vara jätte aktiva, alltså man ska härifrån, man ska 
ha semester. Vi har hyrt en stuga för att alla ska få komma iväg.” 

Självbestämmande 
Alla intervjupersoner ansåg att det fanns ett självbestämmande vad det gäller 
fritidsaktiviteter. Trots att intervjupersonerna ansåg att det fanns ett självbestämmande 
fanns det dock en hel del i uttalandena som visade på att det fanns faktorer som 
påverkade självbestämmandet.  
   En av brukarna hade nyligen flyttat till egen lägenhet och ansåg att han nu bestämde 
själv över sin vardag men han hade upplevt att det inte var så när han bodde på 
gruppboende och han trodde inte heller att det var så generellt: 
 

”Jag är jättenoga med att poängtera att det är utifrån individens självkänsla och 
vad han eller hon klarar av att göra som du ska hjälpa till i den mån det går och i 
den mån han eller hon vill ha hjälp. Jag hävdar att det i många situationer är 
tvärtom, att personalen bestämmer. Jag fick inte bestämma själv när och var jag 
skulle ha stöd av personalen på gruppboendet utan det styrde personalen.” 
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Uttalandet stämmer överens med tidigare forskning där Jarhag (1993) kommer fram till 
att de som bor i egen lägenhet har ett större inflytande över sin vardag än personer som 
bor på gruppboende. 
   Anhöriga menade också att träningen som de fått hemifrån var viktig för hur aktiv och 
självständig man var: 
 

”Det hänger på föräldrarna. Som förälder i början måste man ställa upp och 
skjutsa och göra de här möjligheterna och våga lämna och inte vara någon morsa i 
ett hörn utan våga släppa dem. Jag har tränat honom i åratal på att vara lite 
självständig.”  

Begåvningen styr självbestämmandet 
I vår studie framkommer att självbestämmandet är kopplat till begåvningsstadiet och 
detta var också något som personalen uttryckte: 
 

”Jag vill nog bara poängtera att det här med självbestämmande handlar om 
begåvningsnivå, desto högre nivå du är på desto lättare har du att bestämma. Är 
man lindrigt förståndshandikappad kan du ta för dig på ett annat vis, du kan ju 
uttrycka dina önskningar. Är du måttligt och gravt förståndshandikappad är du 
ganska utlämnad, då får du kanske ta vad som bjuds, speciellt om man är gravt 
förståndshandikappad.” 
 

Resultatet stämmer överens med tidigare forskning där man menar att graden av 
funktionsnedsättning har betydelse för självbestämmandet vad det gäller fritidsaktiviteter 
(Ehrenbåge, 1995, Gough & Andersson, 2004; Jarhag, 1993; Tideman, 2000; Wahlberg 
Orving, Karlsson & Widerlund, 1995).  
   De flesta intervjupersonerna berättade att man oftast kan säga ja eller nej till en aktivitet 
och anhöriga uttryckte att begåvningen styr i vilken grad man kan hitta på aktiviteter på 
egen hand och att personerna måste ha upplevt en aktivitet för att kunna välja: 
 

”Det beror på vilken nivå du befinner dig på om du kan välja utifrån alternativ. 
Min son kan i viss mån välja men det får inte bli för många alternativ och man 
måste ha varit på stället… Att överhuvudtaget komma på att be om hjälp att få 
biobiljetter, nej det går inte så där är handikappet en begränsning.” 
 
”Jag tycker att han bestämmer sitt utbud själv utifrån den verklighet som han kan 
se. Han kan inte se att det finns saker som ingen någonsin har presenterat för 
honom. Det gäller ju för honom att få nya förslag hela tiden så att han kan känna 
att han får pröva. Då har han ju större chans att säga någonting när någon sedan 
frågar vad han vill göra.” 

 
Dessa uttalanden är i linje med tidigare forskning där Tideman (2000) menar att 
funktionshindret gör så att personer med utvecklingsstörning har svårigheter att 
bestämma själv. 
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I vår studie framkommer det att de personer som har en lindrig utvecklingsstörning klarar 
att sköta fritiden på egen hand och även komma med egna idéer. Personalen uttrycker att 
personerna med lindrig utvecklingsstörning är mest aktiva: 
 

”Lindrigt förståndshandikappade är självgående och gör det som de vill, de säger 
själva vad de vill göra… Jag tycker nog att lindrigt förståndshandikappade kan ta 
för sig mer, ta kontakter och beställa taxi själv och man bokar själv med sina 
kompisar.” 

 
Också Jarhag (1993) och Wahlberg Orving et al. (1995) kommer fram till att det finns ett 
samband mellan få val av fritidsaktiviteter och graden av utvecklingsstörning. 
   Det var flertalet intervjupersoner som uttryckte vikten av att kunna avläsa 
kroppsspråket när personerna inte kunde kommunicera verbalt och personalen berättade 
att man får prova sig fram vad som passar de personerna och att de med kroppsspråket 
visar vad de tycker:  
 

”Det är inte så många som pratar och får man prova sig fram vad som passar de 
här personerna… Han sätter helt enkelt ned sin högerfot och klappar sig själv på 
näsan fyra gånger eller så biter han sig och sätter fingrarna i ögat och det är 
tecken på att han inte tycker om någonting.” 

 
”Om det är någonting som de verkligen tycker om även om de inte kan prata så ser 
man att de verkligen skiner upp.” 

 
I den tidigare forskningen kommer Gough & Andersson (2004) fram till att personer med 
utvecklingsstöning har stora svårigheter att tillvarata sitt inflytande. Norling, Schleien 
och Bender (1993) menar att personalen måste kunna tyda de boendes kroppsspråk 
eftersom det tydligt går att utläsa en persons vilja genom kroppsspråket. Personer med 
utvecklingsstörning har svårt att uttrycka sina önskemål men med rätt utbildning för 
personalen skulle detta inte behöva vara ett hinder för dessa personer enligt Ehrenbåge 
(1995). 

Faktorer som påverkar självbestämmandet vad det gäller fritiden 

Personal 
När det gäller personalens påverkan på de boendes fritidsaktiviteter menade 
intervjupersonerna att personalen påverkar vad de boende gör på sin fritid och en anhörig 
berättade:  
 

“Men det är väl, om man ska ta generellt så är det väl mycket under påverkan av 
personal vad man ska göra.”  

 
Alla anhöriga menar att det är viktigt att de boende får förslag eller alternativ på 
fritidsaktiviteter om det behövs och att det beror på personalen om de boende får det eller 
inte. För att kunna välja fritidsaktiviteter måste de boende ha provat på aktiviteten förut 
och de anhöriga menar att personalen måste ta med de boende på olika nya aktiviteter för 
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att se om det kan vara något som passar. I tidigare forskning framkommer att graden av 
inflytande som de boende har kan bero på personalens förhållningssätt och att en av 
personalens arbetsuppgifter är att främja de boendes personliga utveckling genom att 
stötta på olika sätt som att se till att den boende får de erfarenheter som behövs för att 
kunna välja sina fritidsaktiviteter (Jarhag, 1993). 
   En anhörig och samtliga intervjupersoner ur personalen menar också att personalen har 
ett ansvar att begränsa fritidsaktiviteterna så det inte blir för mycket för de boende. 
 

“Det är ju min upplevelse också när det gäller aktiviteter i omsorgen, att det man 
jobbar på är oftast att bromsa, det finns ett jättestort utbud och oftast vill de ju 
göra allt liksom.”  

 
De anhöriga menar också att det är viktigt att personalen upplyser de boende om vilka 
aktiviteter som finns genom att läsa högt ur tidningen, läsa upp inbjudningar om 
aktiviteter från olika föreningar som kommer med posten eller prata om vad som finns att 
göra när alla är samlade. En anhörig berättar: 
 

”De får ju brev bland annat från FUB men en stor procent av de utvecklingsstörda 
kan ju inte läsa så då gäller det ju att personalen läser för dem.” 

 
Detta fungerar olika bra på olika gruppbostäder och det påverkar de boendes 
fritidsaktiviteter.  
   En av brukarna menar att det är jätteviktigt att de boende som kan välja aktiviteter själv 
får göra det och att personalen frågar vad den boende behöver hjälp med från gång till 
gång. Hans erfarenhet är att det oftast är personalen som bestämmer vilka aktiviteter som 
de boende ska åka på: 

  
”Om man bor i gruppbostad så är det inte personalen som ska komma med förslag 
utan det ska utgå ifrån individen själv så att säga… I många situationer då är det 
tvärtom skulle jag hävda att det är att personalen som säger att kom nu så ska vi 
åka på det här.” 
 

Personalens intressen 
Samtliga av de personer vi intervjuade menade att de hade erfarenheter av att personalens 
egna intressen kunde påverka de boendes självbestämmande när det gäller 
fritidsaktiviteter. En anhörig berättade att hennes son inte kunde ta ridlektioner på grund 
av att personalen inte ville följa med honom dit: 
 

“När han red, där han bodde på förra gruppboendet, då var det så att han inte 
kunde åka och rida för att personalen tyckte att det var kallt och ruggigt väder och 
ingen ville hjälpa till. Absolut.”  

 
En av personalen menade att hon inte ville åka med till badhuset med en av de boende 
eftersom hon inte tyckte om att vara på badhus: 
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“ Det är klockrent, hans bad som jag sa. Du får inte ner mig i en pool. Vi har två 
stycken som åker på tisdagar och det är bara, glöm det, det går inte.” 

 
Den personal som intervjuades menade att det är viktigt att den personal som åker med 
ska tycka att det känns bra att följa med på en aktivitet och om det inte gör det finns det 
oftast någon annan i personalen som kan följa med istället. 
   Den ena brukaren i materialet hade inte själv varit med om att personalens intressen 
styrde fritidsaktiviteterna, men visste att det fanns andra personer på gruppbostäder som 
inte själva kunde bestämma sina fritidsaktiviteter på grund av att personalen inte ville 
följa med. Den andra brukaren tyckte inte att det hände så ofta att personalens intressen 
styrde valet av fritidsaktiviteter.  
   En av de anhöriga intervjupersonerna menade att många av de yngre personerna i 
personalen inte ser så mycket hinder när de boende ska göra olika aktiviteter utan ser det 
som naturligt att de boende vill hitta på saker och träffa kompisar och gå på danser och 
komma hem lite senare en fredagskväll. Hon berättade att det ofta var de äldre personerna 
i personalgruppen som inte tyckte att vissa aktiviteter passade de boende eller att de 
boende skulle vara ute så länge.: 
 

”Det svåra var förut när det var personal som var i min ålder, de hade mera det 
här, ja är det så lämpligt, är det så bra och det var sent och så.”   

 
En annan anhörig menade att det kanske kan vara svårt om personalen är mycket yngre 
än brukaren: 
 

”Man ser på dansen alltså, där man möter de flesta, är man 45-50 år och det 
kommer en tjugoåring och ska tala om för Kalle vad Kalle ska göra.” 

 
De två anhöriga menade alltså att det kan spela roll vilken ålder personalen har och att 
det både kan vara positivt och negativt för brukaren. 
En brukare menar att personkemin mellan brukare och personal kan vara ett problem 
ibland:  
 

”Ja, det är ju det här om du jobbar som personal hos mig till exempel eller någon 
annan, det här med personkemin kan vara ett problem.” 

 
Detta gör att det blir ett hinder när det gäller fritidsaktiviteter eftersom det kan leda till att 
den boende inte vågar säga vad han eller hon tycker eller önskar. 
   Det finns inte mycket skrivet om personalens intressen som ett hinder för brukarens 
självbestämmande när det gäller fritidsaktiviteter i den tidigare forskningen som vi tagit 
del av trots att detta var något som samtliga våra intervjupersoner kunde känna igen i 
olika grad. Vi har inte heller kunnat hitta något om personalens ålder och de två anhöriga 
i vår studie hade lite olika uppfattningar om detta. Även personkemin mellan brukare och 
personal är något som inte framkommer i tidigare forskning men som en av brukarna i 
vår studie tar upp som ett hinder för fritidsaktiviteter.  
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Social träning 
Nästan inga utom personalen som vi intervjuade hade erfarenhet av att personalen 
tränade de boende när det gällde att t ex åka kommunalt för att hitta till en aktivitet eller 
på annat sätt träna så att de boende kan utnyttja sin fritid. Vi frågade en av brukarna om 
han trodde att de boende fick träning i detta och han svarade att han visste att det inte var 
så och att de boende får hjälp av en personal om personen inte kan åka kommunalt själv: 
 

”Du säger tror, jag VET att det inte är så… och samma sak är det att de inte lär 
personen att åka kommunalt utan här ska du liksom hänga med som en påse 
nötter.” 

 
Alla ur personalen som vi intervjuade menar att de utför träning om behovet finns både 
när det gäller att åka kommunalt och när det gäller hushållssysslor som också måste göras 
på de boendes fritid. En personal menade att träning vid behov av de boende ingår i 
personalens arbetsuppgifter. En annan personal menade att de boende även behöver 
social träning som personalen hjälper till med:  

 
“Vi vill ju då att han ska vara hemma och så just för att det ska bli mer det här 
sociala, kanske hitta på saker med oss eller bara vara hemma och umgås och bara 
ta det lugnt och sådär istället för att ränna runt på stan själv. Så det var ju mer det 
där sociala vi ville att han skulle träna på”.  

 
Wahlberg Orving et al. (1995) menar att personalen skulle behöva fortbildning för att 
förändra sitt arbetssätt till att hjälpa personer med utvecklingsstörning att utveckla den 
sociala förmågan som kan resultera i en aktivare fritid. Detta menar personalen i vår 
studie att de gör om de ser att behovet finns och tycker också att det ingår i deras 
arbetsuppgifter. De upplever att de försöker hjälpa de boende att träna för att klara det 
som känns svårt. Personalen försöker se till behoven och de förutsättningar som finns för 
den boende att klara av ett visst moment.  
 
Resurser  
Både brukare, anhöriga och personal tyckte att för lite personalresurser kan påverka de 
boendes fritid. En anhörig berättar:  
 

“Ja, förut var det så att det inte fanns personalresurser på förra gruppboendet att 
göra saker.” 

 
Brukarna menade också att de personer man bor tillsammans med kan påverka hur 
mycket hjälp den boende får av personalen. Om det inte finns tillräckligt med personal 
kan det hända att de som klarar sig lite bättre får mindre hjälp än de egentligen skulle 
behöva på grund av att någon annan i samma boende behöver mer hjälp av personalen. 
En brukare berättar att en annan person på boendet kräver mycket resurser och det gör att 
hon får klara sig själv ibland: 
 

“ Min granne åker iväg jämt. Då får jag klara mig själv……jämt på tisdagar när 
jag ska städa är det ingen som kommer.” 
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Ett hinder för personer som bor på gruppboende när det gäller fritidsaktiviteter kan vara 
personalens arbetstid. Under några intervjuer framkom att personalen ibland slutar sin 
arbetstid under pågående aktivitet och då gäller det att någon annan personal kommer och 
tar över under aktivitetens gång eller så får den boende helt enkelt gå hem tidigare så att 
de är tillbaka på boendet när personalen slutar. En brukare sa att man gärna vill vara kvar 
på dansen till elva på kvällen men att personalen ofta säger att de måste åka hem tidigare 
eftersom deras arbetspass slutar tidigare: 
 

”Och det är lite tokigt tycker vi för om personalen ska med då, de som åker dit, de 
vill ju va typ från sex till, ja tio eller elva sådär men då så, nä, vi måste bryta nu för 
mitt arbetspass är slut vid typ åtta… det ser jag som ett jättestort hinder när det 
gäller all fritid.” 
 

Enligt Jarhag (1993) är brist på tid och för lite personal hinder för utökat inflytande för 
personer med utvecklingsstörning och detta stämmer bra in på det som 
intervjupersonerna i vår studie berättar om indragen hjälp och att de boende tvingas att gå 
hem tidigare än önskat från olika aktiviteter på grund av att det inte finns resurser och att 
personalen slutar sin arbetstid mitt under en aktivitet. I Jarhags studie (1993) 
framkommer att de personer som bodde i gruppbostad hade ett reducerat inflytande 
eftersom personalen ser de boende som en hel grupp och inte som individer. Flera av 
intervjupersonerna i vår studie menade att för få resurser utgjorde ett hinder för att de 
boende ska kunna utöva fritidsaktiviteter efter individuella önskemål.  
 
Stödpersoner 
På vissa boenden har alla boende en eller flera stödpersoner som ska hjälpa till med t.ex. 
all planering, anmälningar till olika fritidsaktivitet, ansvara för fickpengar som den 
boende fått av gode man eller annat som händer runt den boende. En av personalen 
berättar att det är i första hand stödpersonen som ska se till att den boende får göra de 
aktiviteter som önskas så långt det är möjligt: 
  

”Man har ju den funktionen att man är stödperson för en boende, då blir det 
kanske stödpersonen som först och främst ombesörjer det här med 
fritidsaktiviteter.” 

 
På ett boende finns också stödtid som innebär att en av personalen inte är inräknad i den 
schemalagda personalstyrkan utan finns tillgänglig för den boende man är stödperson för 
och kan göra ärenden eller annat som den boende önskar. Enligt Blomberg (2006) kan 
begränsningen av fritidsaktiviteter för personer med utvecklingsstörning bero på bl a 
anpassning till paketlösningar och kollektiva personalstyrda aktiviteter. I vår studie 
framkommer att stödtid kan göra att risken för dessa begränsningar minimeras.  

Ekonomi 
Nästan alla intervjupersoner menar att ekonomin kan vara ett hinder för personer med 
utvecklingsstörning eftersom många lever på en ganska låg pension. En anhörig menar 
att den boende kanske har fått ärva pengar men att det då beror på vilken god man 
personen har som tillåter att brukaren får göra saker för pengarna: 
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”Man kanske har en familj där man har fått lov att ärva pengar, sånt inträffar ju, 
men då ska man ha rätt god man så man får lov att göra något.” 

 
Det kan vara svårt för personer med utvecklingsstörning att få pengarna att räcka till för 
att åka iväg på semester och under annan längre ledig tid. Intervjupersonerna menade att 
det kan vara svårt om den boende vill göra mycket, men pengarna inte räcker till. 
Personalen upplever att i jämförelse med andra personer i samhället i samma ålder har 
många personer med utvecklingsstörning mindre pengar att röra sig med. 
   Tidigare forskning visar att personer med utvecklingsstörning ofta har en sämre 
ekonomi än befolkningen i övrigt beroende på att de ofta lever på sjuk- och 
aktivitetsersättning och har merkostnader på grund av sitt funktionshinder 
(Socialstyrelsen, 2005b). I Ehrenbåges (1995) studie framkommer att ett hinder kan vara 
god man som godtyckligt styr över ekonomin och anser att kostnader för nöjen och resor 
är onödiga utgifter och detta menade även en anhörig i vår undersökning. Enligt Tideman 
(2000) styr ekonomiska resurser till stor del förhållandet till fritid och kultur för personer 
med utvecklingsstörning. De flesta intervjupersonerna i vår studie delar den åsikten. 

Organisation  
De anhöriga intervjupersonerna menar att en bra ledning och personal spelar en stor roll 
när det gäller den boendes självbestämmande i samband med fritidsaktiviteter. Det är 
viktigt att personalen är engagerad och lyssnar till de boende och att ledningen tillåter 
personalen att tänka själv. De menar också att det är svårt för många boende på 
gruppboenden för att det inte längre är så lätt att få ledsagare eftersom boendet ska stå för 
fritidsaktiviteterna. Det finns också många gruppboenden där personalen inte räcker till 
och de boende kan därför inte få möjlighet att utöva de fritidsaktiviteter som de skulle 
vilja. En av brukarna  hade också erfarenheter av att en inplanerad resa kunde ha blivit 
inställd på grund av att kommunen inte ville bevilja ledsagare. 
   Enligt tidigare forskning är det största hindret för personer med utvecklingsstörning och 
utövandet av fritidsaktivitet är tillgången till personal, ledsagare och kontaktpersoner 
(Tideman, 2000). Mallander (1999) menar att faktorer som styr gruppbostäderna i olika 
inriktningar är personalens medvetandenivå, organisationen och arbetsledaren.  

Kommunikationer 
Alla intervjupersoner berättar att färdtjänsten inte fungerar riktigt bra och det är ett hinder 
för de boende när de ska ta sig till och från olika aktiviteter. Vissa boende kan åka 
kommunalt själva till olika aktiviteter men använder sig av färdtjänst om de ska åka när 
det är mörkt ute. Under en färdtjänstresa åker ibland taxin och plockar upp andra 
passagerare som ska åt samma håll vilket gör att resan tar längre tid än det skulle ha gjort 
om den åkte direkt. En anhörig berättar att hennes son har vant sig vid att det tar tid att 
åka till och från olika aktiviteter: 
 

“ Han köper de här förseningarna med något tålamod som vi andra inte riktigt 
förstår. Han har vant sig vid att livet är så.” 

 
Man får olika antal färdtjänstresor beviljat och detta kan också vara ett hinder som gör att 
brukaren inte kan ta sig till vissa aktiviteter eftersom resorna inte räcker till allt som de 
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vill göra. En av brukarna berättar att han skulle vilja göra aktiviteter som han inte kan 
göra på grund av begränsade resor med färdtjänsten. 
 

“ Jag skulle ju vilja som jag inte har möjlighet till nu för att det är färdtjänsten som 
strular till det. Man får ju bara 72 resor om året och jag skulle ju vilja hålla på 
med styrketräning och träning av olika slag som jag gjorde förut men i och med att 
de bromsar upp det hela.” 

 
Intervjupersonerna menar att de boende blir begränsade av färdtjänsten eftersom de inte 
alltid kan använda den när de skulle behöva eftersom de får åka begränsade resor. Detta 
stödjer det tidigare forskning har kommit fram till att personer med utvecklingsstörning 
kan ha svårt att använda kollektivtrafiken och att alternativet då blir färdtjänst som har 
försämrats med högre avgifter och begränsad användning (Tideman, 2000). 

Analys utifrån teori och centrala begrepp 

Fritid 
Fritiden för personer med utvecklingsstörning handlar om den personliga upplevelsen av 
aktiviteter som ger mer eller mindre bra stimulans. Fritid kan ses som den psykiska, 
fysiska eller sociala stimulans som leder till tillfredsställelse för personer med 
utvecklingsstörning (Norling et al. 1993). I vår studie fanns det ingen som verkade direkt 
missnöjd med fritiden vilket skulle kunna kopplas till att det fanns aktiviteter som gav bra 
stimulans och som ledde till tillfredsställelse för personerna. 
   Fritiden ska enligt Norling et al. (a.a.) tillfredsställa olika psyksiska, fysiska och sociala 
behov och dessa behov är indelade i nio områden. Dessa nio områden är fysisk 
ansträngning, eskapism, naturkontakt, gemenskap, prestation, verksamhetslust, 
intellektuell stimulans, förströelse och avkoppling samt tävling och spänning. I vår studie 
har vi kunnat koppla aktiviteter som uppfyller de flesta av dessa behov: 

• Fysisk ansträngning genom att det var många som red och att det fanns 
handikappidrott. 
• Eskapism genom att det fanns personer som brukade dra sig undan och läsa. En 
anhörig uttryckte också att detta var någonting som hennes son behövde träna på, att 
klara av att vara i lugn och ro vilket kunde vara svårare än att hela tiden vara aktiv. 
• Naturkontakt genom att medverka i scouterna, vara ute på promenader eller hålla på 
med trädgårdsarbete. Enligt Norling, Schlein & Bender (1993) har dock personer med 
utvecklingsstörning ett mindre behov av fysisk ansträngning och ett större behov av 
naturupplevelser. Detta har inte vi kunnat utläsa i vår studie eftersom det var fler som 
deltog i aktiviteter som uppfyllde behovet av fysisk ansträngning än det var som 
uppfyllde behovet av naturupplevelser.   
• Gemenskap genom att man deltar i mycket organiserade aktiviteter som bland annat 
dans och att man umgås mycket med släkt och vänner. 
• Prestation genom aktiviteter i hemmet där man faktiskt klarar av att utföra 
aktiviteter som man inte gjort tidigare. Men även de personer som klarade av mycket 
som att utföra aktiviteter själva eller klara av att åka kommunalt själva kan uppfylla 
behovet av prestation.    
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• Verksamhetslust genom att man deltar i föreningsliv vilket också skulle kunna 
uppfylla behovet av prestation. 
• Intellektuell stimulans genom läsning, användning av datorer, spela spel eller att 
man deltar i föreningsliv. 
• Förströelse och avkoppling genom att man är hemma eller umgås med släkt och 
vänner och fikar eller spelar spel.  
Det är endast behovet av tävling och spänning som vi inte kunnat koppla några av 
aktiviteterna i vår studie.  

Självbestämmande 
I Statens offentliga utredning Handikapp, välfärd, rättvisa (SOU 1991:46) ser man på 
självbestämmande som en etisk princip som ska vara vägledande för våra handlingar.  
   I utredningen (SOU 1991:46) står det att det kan vara svårt för personer med 
utvecklingsstörning att utöva rätten till självbestämmande och de kan då behöva få stöd i 
att fatta vissa beslut av andra som t ex personal som arbetar på gruppboende. I vår studie 
framkommer att anhöriga och personal tyckte att självbestämmande ofta var kopplat till 
vilken begåvningsnivå personerna med utvecklingsstörning hade. De personer som var 
lindrigt utvecklingsstörda var också de som kunde bestämma själva, men de som var 
måttligt eller gravt utvecklingsstörda behövde mycket stöd för att fatta beslut.  
   I utredningen (SOU 1991:46) står det att personalen måste ha ett förhållningssätt som 
skapar goda levnadsvillkor för personerna som bor på gruppboendet och skapa ett 
utrymme för inflytande i olika nivåer. I vår studie framkommer att personalen avläste 
kroppsspråket när personerna inte kunde kommunicera verbalt och att personalen 
provade sig fram vilka fritidsaktiviteter som passade de personer som var i behov av 
mycket stöd. Vi tolkar detta som att personalen då eftersträvar ett förhållningssätt som 
skapar inflytande och att personalen har en tilltro till att personerna har en förmåga att 
utöva sin rätt till självbestämmande.  
   I utredningen (SOU 1991:46) står det att det måste ges tillfällen för personlig 
utveckling för personerna med utvecklingsstörning så att de har en möjlighet att vara med 
och påverka sina fritidsaktiviteter och planera beslut som rör deras dagliga liv. Detta var 
också något som anhöriga uttryckte att man måste ha upplevt en aktivitet för att kunna 
välja. I vår studie framkom det att personalen då har en viktig roll, att det är personalen 
som måste se till att personerna med utvecklingsstörning får prova på olika aktiviteter för 
att kunna välja. Personalen uttryckte att de tränar de boende i olika aktiviteter om det 
behovet finns. I vår studie framkom att det fanns hinder för att kunna påverka sina 
fritidsaktiviteter som personalens intressen, scheman, ålder samt personalresurser. 

Empowerment 
   Renblad (2005) beskriver att empowerment är en dynamisk process som ska leda till 
självbestämmande.  
   I empowerment-teorin ses människan som kompetent och jämställd (Renblad, 2005). I 
vår studie framkommer det motsägelsefulla resultat eftersom det framkommer att 
personalen många gånger styr och bestämmer vilka fritidsaktiviteter de boende ska åka på 
vilket då kan tolkas som att de inte anser personerna kompetenta till att ta egna beslut. 
Samtidigt som det framkommer att många tycker att de personer som var lindrigt 
utvecklingsstörda klarade av att sköta fritiden på egen hand vilket då kan tolkas som att 
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de personerna sågs som kompetenta. I vår studie uttrycker personalen, att även om de 
boende inte har någon verbal förmåga, visar de med kroppsspråket på olika sätt vad de 
tycker och att personalen lär sig läsa av dessa personer, som på det sättet kan välja sina 
aktiviteter. Detta skulle kunna tolkas som att personalen ser på personerna med 
utvecklingsstörning som kompetenta. 
   I empowerment-teorin strävar personalen efter ett arbetssätt som är stödjande och 
utvecklande för personerna med utvecklingsstörning (Renblad, 2005). Även här 
framkommer det motsägelsefulla resultat eftersom personalen ibland styr fritiden för 
personerna med utvecklingsstörning genom att bland annat bromsa vissa aktiviteter vilket 
inte är ett stödjande och utvecklande arbetssätt, man lär sig inte att klara de svårigheter 
man stöter på. Det framkommer att personalen tycker att personerna med 
utvecklingsstörning tränas för att utnyttja sin fritid, att man tränar på hjälp till självhjälp 
vilket är ett stödjande och utvecklande arbetssätt. I vår studie framkommer att personalen 
benämner sig själva som stödpersoner och på ett boende fanns något som de kallade 
stödtid. Detta resultat skulle kunna tolkas som att man försöker ha ett arbetssätt som är 
stödjande och att man befrämjar den egna aktiviteten. En av brukarna i vår studie 
uttrycker att han vet att personer med utvecklingsstörning inte får den träning de behöver 
för att kunna utöva sin fritid vilket då innebär att personalen inte har ett arbetssätt som är 
stödjande, men också att bristande personalresurser ibland kan vara ett hinder för att 
utöva aktiviteter. Detta kan då vara ett hinder för empowerment eftersom man inte kan 
utöva aktiviteter och då inte få de erfarenheter man skulle behöva.   
   Empowerment innebär en dynamisk process där erfarenheter fås genom aktiviteter och 
att man därigenom lär sig att dra slutsatser ifrån dem (Renblad, 2005). Anhöriga i vår 
studie ansåg att det var viktigt att personalen ger de boende möjligheter att prova nya 
aktiviteter för att personerna skulle kunna påverka sina fritidsaktiviteter. Detta visar att 
anhöriga stödjer empowerment-teorin, att man behöver erfarenheter för att kunna välja. 
Det fanns ett stort utbud av aktiviteter. Detta skulle kunna tolkas som att man då har en 
möjlighet att bygga upp de erfarenheter man behöver för att kunna välja aktivitet. Men 
också att personerna med utvecklingsstörning utvecklas fysiskt, intellektuellt, emotionellt 
och socialt genom att det finns mycket fritidsaktiviteter. Personalen berättade att de 
avläser kroppsspråket hos de personer som inte har någon verbal förmåga. Detta skulle 
kunna tolkas som att man försöker ha en öppen kommunikation och att man försöker 
samarbeta med personerna med utvecklingsstörning så att de på det sättet kan välja sina 
aktiviteter. 
   Empowerment teorin har som mål att personer med utvecklingsstörning ska vara aktiva 
och delaktiga (Renblad, 2005). I vår studie framkom att många personer med 
utvecklingsstörning tränades i hushållssysslor vilket många inte hade fått möjlighet till 
tidigare. Detta skulle kunna tolkas som att man stödjer aktivitet och att personerna får 
vara delaktiga. De personerna med lindrig utvecklingsstörning klarade att sköta fritiden 
på egen hand och detta skulle kunna tolkas som att de personerna hade mest kunskaper 
och färdigheter och att de hade störst förmåga att ta egna beslut. Det var många personer 
som ansåg att självbestämmandet var kopplat till begåvningsstadiet. Detta skulle kunna 
tolkas som att ju högre begåvningsnivå man har desto mer aktiv och delaktig är man.   
   Empowerment-teorins resultat är självbestämmande (Renblad, 2005). I vår studie 
framkom att alla intervjupersoner ansåg att det fanns ett självbestämmande, om än med 
vissa begränsningar.  
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Sammanfattning 
Vi kommer här att sammanfatta vad som framkom i intervjuerna i vår studie genom att 
jämföra synpunkter från de olika grupperna. 

Hur fritiden ser ut för personer med utvecklingsstörning 
Personalen tyckte att det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter och en av de anhöriga 
var av samma åsikt. De andra anhöriga menade att det kunde finnas mer aktiviteter vilket 
också brukarna tyckte.  
   Alla intervjupersoner berättade att aktiviteter i hemmet var något som man ägnade sig 
åt och många nämnde även hushållssysslor. Personalen menade att hushållssysslor ingår i 
alla människors fritid och det måste då även ingå i de boendes fritid.  
   De flesta organiserade fritidsaktiviteterna skedde i segregerade miljöer och det skiljde 
sig åt vad intervjupersonerna ansåg om detta. Några av personalen tyckte att det 
behövdes aktiviteter som är anpassade efter personer med utvecklingsstörning eftersom 
det då inte gör så mycket om den boende skriker eller låter på något annat sätt. De 
anhöriga menar också att det kan vara svårt för personer med utvecklingsstörning att 
delta i aktiviteter som inte är segregerade på grund av förväntningar som är svåra att 
uppfylla för dessa personer. En av brukarna tyckte inte om att vara på segregerade 
aktiviteter eftersom hon ständigt var omgiven av personer med utvecklingsstörning och 
ville därför inte vara med på segregerade aktiviteter.  
   Några i personalen berättade att vissa boende ville vara hemma så lite som möjligt och 
en av brukarna berättade precis samma sak vilket kan tolkas som att vederbörande vill 
vara bland andra, icke handikappade personer.  

Självbestämmande 
Alla intervjupersoner ansåg att det fanns ett självbestämmande när det gäller 
fritidsaktiviteter för de boende. Personalen menade att självbestämmandet är kopplat till 
begåvningsstadiet och de anhöriga instämde i detta och menade att begåvningen styr i 
vilken grad den boende kan hitta på aktiviteter själv. Detta var inget som brukarna talade 
om. En av brukarna menade att det är jätteviktigt att de boende får välja aktivitet själv 
och att inte personalen ska bestämma och han trodde att det i många situationer var 
tvärtom, att personalen bestämmer. Personalen ansåg att det var brukarna som bestämde 
själva vilka fritidsaktiviteter de ville utöva.  

Faktorer som påverkar självbestämmandet vad det gäller fritiden 
Personalen påverkade vad de boende gjorde på sin fritid enligt intervjupersonerna. Alla 
anhöriga menade att det är viktigt att personalen ger de boende förslag eller alternativ på 
fritidsaktiviteter för att de boende ska kunna välja. De menade också att de boende måste 
få chansen att prova nya aktiviteter för att veta vad olika alternativ innebär. Personalen 
tyckte att de hade ett ansvar att begränsa aktiviteterna så att de inte blev för mycket för de 
boende.  
   Personalen är nästan de enda av intervjupersonerna som tycker att de tränar de boende i 
att utnyttja sin fritid om behovet finns. En av brukarna menade att det inte förekom 
någon träning på boendet.  
Brukarna menar att personer som bor i samma gruppboende kan vara ett hinder för att få 
den hjälp de behöver. Detta togs inte upp av personal eller anhöriga. 
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   Det är bara de anhöriga som berättar att det är viktigt med en bra ledning och personal 
när det gäller självbestämmandet och fritidsaktiviteter för de boende. 
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Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka vilket självbestämmande när det gäller 
fritidsaktiviteter som personer med utvecklingsstörning boende på gruppbostad har. Våra 
frågeställningar har varit hur fritiden ser ut för personerna med utvecklingsstörning, om 
det finns något självbestämmande vad det gäller fritiden och vilka faktorer som påverkar 
självbestämmandet vad det gäller fritidsaktiviteter för personer med utvecklingsstörning.  
   I vår studie framkom att fritiden för personer med utvecklingsstörning skiljer sig åt, 
man är olika aktiv på sin fritid och man utövar olika fritidsaktiviteter. Det var ingen i vår 
studie som verkade direkt missnöjd med sin fritid. Det verkade finnas ett stort utbud av 
fritidsaktiviteter och den vanligaste organiserade fritidsaktiviteten var att gå på dans i 
FUB:s regi. De organiserade fritidsaktiviteterna skedde nästan genomgående i 
segregerade miljöer. De aktiviteter som skedde i hemmet var att titta på TV, läsa och 
lyssna på musik, använda dator och att umgås med släkt och vänner.   
   Alla intervjupersoner i studien ansåg att det fanns ett självbestämmande gällande 
fritidsaktiviteter och många uttryckte att självbestämmandet var kopplat till viken 
begåvningsnivå personerna hade. 
   De faktorer som påverkade självbestämmandet gällande fritidsaktiviteter var personalen 
som arbetar på gruppbostaden, organisationen, personalresurser, ekonomi och 
kommunikationer. Personalen kunde påverka på olika sätt dels genom att de styrde 
aktiviteterna och dels genom deras arbetssätt. I arbetssättet var det viktigt att de gav 
personerna med utvecklingsstörning tillräcklig information om aktiviteter och att de såg 
till att personerna med utvecklingsstörning fick prova på nya aktiviteter. Även 
personalens egna intressen och åldern på personalen kunde styra fritiden. Alla 
intervjupersoner uttryckte att färdtjänsten påverkade fritiden eftersom den inte fungerade 
så bra. 

Likheter och skillnader mellan de olika intervjugrupperna 
I vår studie framkommer det skillnader i intervjuerna, vid vissa frågor vi ställde hade alla 
tre intervjugrupper mycket att berätta och vid andra frågor hade kanske bara någon eller 
några intervjupersoner något de ville berätta. När det gäller segregerade aktiviteter kan 
man tydligt se de olika perspektiven som intervjupersonerna i vår studie har. Både 
anhöriga och personal ser problemen som kan uppstå med segregerade aktiviteter medan 
brukaren inte ser problem med detta utan har bara en önskan att inte hela tiden umgås 
med personer med utvecklingsstörning. 
   Att endast personalen i vår studie upplever att de boende tränas socialt för att själva 
kunna utnyttja sin fritid så långt det är möjligt kan kanske bero på att det är personalen 
som utför detta och denna träning ingår i vardagslivet och blir kanske därför lätt osynlig 
för personer utanför gruppboendet.  
   Alla intervjupersoner berättar att färdtjänsten inte fungerar så bra och det kan vara ett 
stort hinder för de boende. Det finns en god kollektivtrafik i Stockholm men det är säkert 
svårt för en person med utvecklingsstörning att hitta när det finns många olika busslinjer, 
tunnelbanelinjer och pendeltåglinjer. Det är också många människor som rör sig i denna 
miljö vilket också kan vara jobbigt för personer med utvecklingsstörning. Att bara ha 
begränsade resor med färdtjänsten kan kanske göra att man väljer att stanna hemma 
eftersom kollektivtrafiken inte känns som ett alternativ. 
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Likheter och skillnader mellan tidigare forskning och vår studie 
Som framgått av resultatredovisningen, ligger många av de erfarenheter som framkom i 
vår studie i linje med tidigare forskning, men det finns också resultat som avviker. 
Samtliga intervjupersoner i vår studie talade om dansen som en viktig aktivitet för 
personer med utvecklingsstörning. I Ehrenbåges studie (1995) var det drygt hälften som 
gick på dans och som vi nämnde i analysen kan kanske resultatet av vår studie bero på att 
våra intervjupersoner bor i Stockholms län och det kan då vara lättare att gå på dans 
eftersom att utbudet är större. Det kan också vara så att det finns fler aktiva 
lokalföreningar inom FUB i Stockholmsområdet som anordnar danser och det ges 
därmed fler chanser att gå. 
   Båda brukarna i vår studie använde sig av datorn för E-post och att hitta information 
om aktiviteter och det nämns mycket lite om detta i tidigare forskning vilket vi tolkar 
som att forskningen är relativt gammal och att tillgängligheten till datorer är ett relativt 
nytt fenomen. 
   Både personal och anhöriga i vår studie menade att det var lättare att själv bestämma 
och veta vad man vill göra på sin fritid om begåvningen ligger på en högre nivå vilket 
ligger i linje med tidigare forskning. Det kan säkert vara svårt för personalen många 
gånger eftersom utvecklingsstörningen kan göra att de boende säger nej till något som de 
aldrig har prövat förut och då begränsas också fritidsaktiviteterna. Personalen får då 
försöka övertala den boende att följa med på något som personen sagt nej till och då 
begränsas den boendes självbestämmande. Ingen av brukarna i vår studie nämnde 
funktionshindret som ett hinder för självbestämmande vilket kanske kan bero på att vi 
inte var tillräckligt tydliga när det gällde den frågan eller att de inte ser på 
självbestämmandet från det perspektivet. 
   Alla intervjupersoner i vår studie hade erfarenheter av att personalens intressen kunde 
påverka de boendes självbestämmande när det gäller fritidsaktiviteter vilket var intressant 
eftersom det inte fanns något skrivet om detta i tidigare forskning och det var också något 
vi frågade oss innan vi började denna studie. Något annat som framkom från de anhöriga 
i vår studie var betydelsen av personalens ålder när det gäller självbestämmandet och 
fritidsaktiviteter. Det var visserligen bara de anhöriga som tog upp detta men det är 
intressant eftersom det inte nämns i tidigare forskning. En brukare tar också upp 
personkemin som ett hinder för självbestämmande gällande fritidsaktiviteter eftersom det 
kan göra att den boende inte vågar säga vad han eller hon önskar. Detta finns inte heller 
omnämnt i tidigare forskning, men detta anser vi vara väldigt viktigt eftersom om 
brukaren inte vågar föra sin talan i sitt eget hem så är förutsättningarna för 
självbestämmande inte stora. 
   I vår studie framkommer att brukarnas fritidsaktiviteter inte är av typen tävling och 
spänning. Vår erfarenhet från arbete med personer med utvecklingsstörning är att 
personer med utvecklingsstörning ibland har svårt att hantera stress, svårt att förstå regler 
men även har svårt att ta en förlust. Att inte delta i tävlingar kan kanske vara ett sätt från 
anhöriga och personal att skydda personer med utvecklingsstörning från misslyckanden. 

Lagstiftning  
Enligt 5§ LSS ska verksamheten främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för personer med utvecklingsstörning. Målet ska vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra. I vår studie menade intervjupersonerna att det finns faktorer 
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som gör att självbestämmande när det gäller fritidsaktiviteter minskar. En av faktorerna 
var personaltillgången samt personalens arbetstider och intressen. Dessa faktorer är i 
grund och botten organisatoriska faktorer och dessa brister gör att verksamheten inte 
främjar full delaktighet i samhällslivet för de boende och de har inte möjlighet att leva 
som andra människor. 
   Enligt 6§ LSS ska det på verksamheter enligt denna lag finnas den personal som behövs 
för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. Många av 
intervjupersonerna i vår studie hade erfarenheter av personalbrist på gruppboendet vilket 
gör att de boende inte kan göra det de skulle vilja och självbestämmandet när det gäller 
fritidsaktiviteter begränsas. 
   Om vi utgår från det som våra intervjupersoner berättat och tittar på vad som står i LSS 
så innebär det att intervjupersonerna menar att deras hemkommuner inte lever upp till 
lagens intentioner när det gäller ovanstående paragrafer. 

Metoddiskussion 
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur personer med utvecklingsstörning, 
personal och anhöriga upplever och beskriver självbestämmande för personer med 
utvecklingsstörning gällande fritidsaktiviteter. Vi har inte kunnat hitta någon studie som 
är gjord i Stockholms län trots det rika och täta utbudet av fritidsaktiviteter och kulturella 
aktiviteter. Den tidigare forskning där personer med utvecklingsstörning boende på 
gruppbostad har intervjuats om fritidsaktiviteter är över tio år gammal och gjord i en 
annan del av Sverige. Vi tycker därför att det fanns anledning att närmare studera vilka 
möjligheter personer med utvecklingsstörning som bor på gruppboende i Stockholms län 
har att själva bestämma fritidsaktiviteter idag. 
   Vi valde en kvalitativ metod, hade vi valt att göra en kvantitativ studie hade vi fått ett 
större material med större generaliserbarhet men vi hade inte fått ta del av 
intervjupersonernas djupgående tankar och erfarenheter som kan komma fram i en 
intervju. Vissa personer med utvecklingsstörning kan inte läsa och skriva och behöver då 
hjälp att fylla i en enkät vilket skulle kunna påverka svaren och det var också en 
anledning till att vi inte valde en kvantitativ metod. Vi har använt oss av triangulering av 
datakällor genom att intervjua brukare, anhöriga och personal och då fått olika perspektiv 
på självbestämmandet när det gäller fritidsaktiviteter. Vi har också varit två stycken som 
har analyserat materialet vilket vi anser har ökat validiteten men också för att vi har haft 
olika grad av förförståelse som har gjort att vi har diskuterat materialet från olika 
utgångspunkter.   
   Vi vände oss till FUB:s lokalföreningar för att hitta personer med utvecklingsstörning 
och anhöriga och detta kan säkert påverka resultatet i vår studie eftersom de personer som 
är engagerade inom FUB är väldigt aktiva. Samtidigt kan man genom dessa 
intervjupersoners kunskap och kontakter med andra personer med utvecklingsstörning få 
en mer generell bild av studien. Att vårt resultat inte skiljer sig mycket från tidigare 
forskning talar för att vi har fått en förhållandevis allmängiltig bild av självbestämmandet 
när det gäller fritidsaktiviteter för personer med utvecklingsstörning 

Fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara; betydelsen av FUB:s 
verksamhet för personer med utvecklingstörning, betydelsen av danskvällar för personer 
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med utvecklingsstörning, betydelsen av personalens intressen när det gäller 
självbestämmandet för personer med utvecklingsstörning och betydelsen av personalens 
ålder och utbildning för självbestämmandet för personer med utvecklingsstörning. 
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Bilaga   
 
Intervjufrågor till brukare 
Vad gör du efter arbetet/när du är ledig/på din fritid? 
Är du medlem i någon förening? Församling? Klubb? 
Går du regelbundet på någon aktivitet? Cirkel, kurs, möten? 
Hur ofta? 
Var är det? (dvs i gruppbostaden eller någonstans utanför?) 
Vem anordnar? 
Varför har du börjat med det? 
 
Hur hittade du aktiviteten? 
Behöver du någon med dig? 
Är det någon mer från gruppboendet som är med på samma fritidsaktivitet? 
Är det personer från andra gruppboenden med på samma fritidsaktiviteter? 
 
Vad tycker du bäst om (är roligast) av det du brukar göra efter arbetet/på fritiden? 
Är det något av det som du gör efter arbetet som du skulle vilja göra mer av? 
Är det något du skulle vilja sluta med? Varför? 
Skulle du vilja pröva några nya aktiviteter (kul grejer, saker) när du är ledig från arbetet? 
Vilka? 
Vad är din stora önskan att få göra? Fritidsdröm? 
Hur kommer det sig att du inte gjort det? 
Är det något annat du vill göra men som du inte kan eller får idag? 
Varför gör man inte det man önskar? Hinder? 
Intervjuaren hittar hinder genom att testa olika hinderalternativ ex tid, kostnad, 
handikapp, transporter, behov av hjälp, tillgänglighet. 
 
Hur får du veta vilka fritidsaktiviteter som finns/vad som finns att göra efter arbetet och 
som du kan delta i?  
Planerar du tillsammans med personalen? Hur går det till? 
När brukar du bestämma vad du ska göra på fritiden (t ex vid möten med både anhöriga, 
god man och personal)? 
Vilka/vem föreslår aktiviteter? 
Hjälper personalen dig så att du kan göra det du är intresserad av? 
Hur skulle du vilja att personalen hjälpte dig på din fritid? 
Är det något annat du vill tillägga? 
 
Intervjufrågor till personal 
Kan du beskriva hur de boende använder sin fritid? 
Vad är din uppfattning om de boendes fritidsaktiviteter? 
 
Hur påverkar personalen de boendes fritid och val av fritidsaktiviteter? 
Hur mycket påverkar anhöriga eller andra närstående (t ex god man)? 
Påverkas de boendes fritid och val av fritidsaktiviteter av annat t ex ekonomi, intresse, 
personalbrist, personalens intressen och engagemang? 
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Att det är svårt att göra vissa saker på grunda av personens utvecklingsstörning? 
 
Hur tränas de boende i att utnyttja sin fritid?  
 
Hur och av vem initieras olika aktiviteter? Hur får ni ideér? Ex vid möten med anhörig, 
god man, föreningar? 
Kommer det önskemål från de boende om aktiviteter och hur kan man ta hänsyn till 
detta? 
Har de boende svårt att välja och bestämma med tanke på deras funktionshinder? 
Hur informeras de boende om aktiviteter? 
 
Vilka typer av aktiviteter har ni själva ordnat på boendet? 
Finns det samarbete med vanliga föreningar, klubbar eller dylikt? 
Är aktiviteterna mest enskilt eller i grupp? Varför? 
Är det något annat du vill tillägga? 
 
Intervjufrågor till anhöriga 
Kan du beskriva din son/ dotter använder sin fritid? 
Vad är din uppfattning om din son/ dotters fritid? 
 
Påverkar personalen eller andra din son/ dotters fritid? Om ja, hur då? 
Påverkas din son/ dotters fritid av andra skäl? Ex ekonomi, intresse, personalbrist, 
personalens intressen och engagemang? 
Är det svårt för din son/ dotter att göra vissa saker på grund av utvecklingsstörningen? 
Hur tränas din son/ dotter i att utnyttja sin fritid? 
 
Hur och av vem initieras olika aktiviteter? Hur uppkommer ideér? Ex vid möten med 
boendet, föreningar? 
Kommer det önskemål från din son/ dotter och hur tar personalen hänsyn till detta? 
Hur informeras det om aktiviteter? 
Har din son/ dotter svårt att välja och bestämma aktivitet med tanke på 
utvecklingsstörningen? 
 
Vilka typer av aktiviteter ordnas på din son/ dotters boende? 
Finns det samarbete med vanliga föreningar, klubbar eller dylikt? 
Är aktiviteterna mest enskilt eller i grupp? Varför? 
Är det något annat du vill tillägga? 
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