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Jenny Rosendahl  

Sammanfattning/Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet fritid för personer med en utvecklingsstörning, 
samt undersöka vilka möjligheter och begränsningar som individen möter i relation till sin fritid. 
Avsikten är att de personer med en utvecklingsstörning som deltar i studien ska få sin röst hörd vad 
gäller upplevelser av fenomenet fritid. 
Åtta deltagare, i två kommuner har intervjuats om sina erfarenheter och preferenser angående 
fritidsaktiviteter. Intervjuerna har utförts med stöd av samtalsmatta (Talking Mats) och med öppna 
frågor. Resultaten redovisas främst med kvalitativa analyser, genomförda med stöd i en tolkande 
fenomenologisk ansats. Även några beskrivande kvantitativa resultat redovisas.  
   Studiens resultat visar att personer med en utvecklingsstörning kan delta i intervjuer under 
förutsättning att intervjumetoden anpassas efter respondentens svarsförmåga. De personer med en 
utvecklingsstörning som deltog i denna studie hade förmåga att värdera sin upplevelse av en 
fritidsaktivitet och kan därmed bidra med kunskap om möjligheter och begränsningar för ett 
deltagande i en aktivitet  
   Studien visar att fritidsaktivitetens utformning påverkar individens upplevelse av aktiviteten. 
Fritidsaktiviteter som upplevs som svåra tenderar att värderas som tråkiga av respondenterna i studien. 
Respondenterna i studien lyfter fram vikten av sällskap och att det erbjuds möjligheter att delta i 
fritidsaktiviteter som är anpassade efter deras individuella behov. Respondenterna påtalar att 
gemenskap med vänner är viktig under fritiden samt att det finns en risk för att bli orättvist behandlad i 
samband med fritidsaktiviteter.  
   En välutformad fritidsaktivitet för personer med en utvecklingsstörning kan leda till positiv utkomst 
för individens utveckling och välbefinnande. Att möjliggöra fritid för personer med en 
utvecklingsstörning ställer höga krav på att omgivningen ger möjligheter och förutsättningar för ett 
deltagande.  
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1 Inledning 
Denna studie inriktar sig på att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som kan uppstå när 
personer med en utvecklingsstörning ska ta del av fritidsaktiviteter.  
   Syftet med studien är att undersöka fenomenet fritid för personer med en utvecklingsstörning, samt 
undersöka vilka hindrande och hjälpande faktorer som individen möter i relation till sin fritid. 
Avsikten är att personer med en utvecklingsstörning skall delta i studien för att ge sin egen åsikt vad 
gäller sin upplevelse av fritid. Erfarenheter av personer med en utvecklingsstörning är inte ofta 
föremål för undersökningar. Likaså är fritid för personer med utvecklingsstörning i dagsläget ett 
område där mer kunskap behövs. Studier som belyser erfarenheter av personer med 
utvecklingsstörning kan bidra till att dessa personer får utökade möjligheter att komma till tals (Beail 
& Williams, 2014). 
   Valet av ämnesområdet fritid har växt fram utifrån mina egna erfarenheter från mitt yrkesliv inom 
fritidssektorn. I rollen som fritidsledare, fritidspedagog, ledsagare och boendestödjare har jag mött 
både möjligheter och begränsningar för den enskilda individen att delta i fritidsaktiviteter. Som 
verksamhetsledare för en fritidsklubb för ungdomar med en utvecklingsstörning växte mitt intresse för 
komplexiteten mellan fritidens möjligheter och begränsningar i relation till personer med en 
funktionsnedsättning. Detta intresse ledde mig till masterutbildningen i specialpedagogik vid 
Stockholms universitet. Under studietiden blev jag varse att fritiden var ett relativt litet 
forskningsområde samt att få studier har gjorts där personer med en utvecklingsstörning får göra sina 
egna röster hörda. Med denna studie hoppas jag belysa fritiden, dess möjligheter och begränsningar för 
personer med en utvecklingsstörning samt låta några personer med en utvecklingsstörning delge 
läsaren sin egen upplevelse av fenomenet fritid.  

1.1  Val av begrepp 
I studier avseende personer med en utvecklingsstörning förekommer en mängd olika begrepp. Begrepp 
som är vanligt förekommande är intellektuell funktionsnedsättning, intellektuella funktionshinder, 
kognitiv funktionsnedsättning, kognitiva funktionshinder, mental retardation, begåvningshandikapp & 
förståndshandikapp (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning [FUB], 2016).  
   I denna studie har jag valt att använda mig av begreppet utvecklingsstörning eftersom det är det 
rådande begreppet i lagstiftning såsom Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
(Svensk författningssamling [SFS] 1993:387) och Skollagen (Skollag, 2010:800). Även FUB (2016) 
använder begreppet utvecklingsstörning. I studien förekommer även andra begrepp så som 
intellektuellt funktionsnedsatta eftersom det är ett vanligt begrepp som används i många av de studier 
som jag hänvisar till. Begreppet Intellectual disabilities som förekommer i engelskspråkiga studier har 
jag valt att översatta till intellektuell funktionsnedsättning.  

1.2  Artikelsökning och sökord 
Artikelökningar gjorda i databaserna EBSCO Discovery service (EDS), Scopus, EBSCO host, Google 
scholar, JSTOR, ProQuest, Safe journals, Taylor & Francis online, Libris och Regina.  
De sökord som användes var intellectual disability, intellectual disabilities, retardation, disability, 
disabilities, utvecklingsstörning, leisure, fritid, sparetime. 
Vidare sökningar har gjorts utifrån referenser i funnen litteratur.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet fritid för personer med en utvecklingsstörning, 
samt undersöka vilka hindrande och hjälpande faktorer som individen möter i relation till sin fritid. 
Avsikten är att personer med en utvecklingsstörning skall delta i studien för att möjliggöra att de skall 
få sina egna röster hörda om hur de upplever sin fritid. 
 
De frågeställningar som ställs i denna studie är:  

1. Hur upplever unga vuxna och vuxna med en utvecklingsstörning sin fritid? 
2. Vilka personliga möjligheter och begränsningar finns för personer med en utvecklingsstörning 

att delta i fritidsaktiviteter?  
3. Hur påverkar omgivningen individens möjlighet till att delta i fritidsaktiviteter? 
4. Hur påverkar fritidsaktivitetens utformning individens möjligheter att delta i fritidsaktiviteter? 
5. Hur ser behovet av fritidsaktiviteter ut för unga vuxna och vuxna med en utvecklingsstörning?  
6. Hur kan personer med en utvecklingsstörning vara delaktiga i en intervjustudie, vilka hinder 

kan uppstå och hur kan intervjustudien anpassas för att möjliggöra deltagande? 

3 Bakgrund 
Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund och beskriva tidigare forskning. Under rubriken Fritid tas en 
allmän begreppsdefinition av fritid upp samt tidigare forskning avseende fritid i relation till personer 
med en utvecklingsstörning. 
   Rubriken Fritiden och lagstiftningen behandlar lagstiftning som påverkar fritid för personer med en 
utvecklingsstörning såsom FN: konventionen och LSS-lagen.  
   Rubriken Intervjua personer med en utvecklingsstörning, behandlar tidigare forskning avseende att 
intervjua personer med en utvecklingsstörning.  
   Under rubriken Kommunikation tas forskning upp som behandlar samtalsmetoden Talking Mats, 
samtalsmatta.  

3.1  Fritid 
I detta avsnitt kommer jag behandla en allmän begreppsdefinition av fritid. Jag kommer ta upp hur 
fritiden tar sig uttryck i relation till personer med en utvecklingsstörning och undersöka vilka 
möjligheter och begränsningar som uppstår kring fritiden för personer med en utvecklingsstörning.  

3.1.1 Allmän begreppsdefinition av fritid.  
Ett sätt att beskriva ordet fritid är att utgå från den fria tiden. Den tid som vi har när vi inte arbetar eller 
får betalt. Historiskt sett har seriositet sammankopplats med arbete, medan fritid har setts som en 
lyckliga bekymmerslös tillflykt, fri från den strävan efter pengar och den sociala ställning som ingår i 
ett betalt arbete (Stebbins, 2008; Stebbins, 1992). Fler och fler arbetar idag med målet att kunna 
bekosta en aktiv fritid (Stebbins, 2008). Inkomsten från arbetslivet används ofta till att exempelvis 
betala medlemsavgifter till föreningar, göra en utlandsresa, inköp av idrottsutrustning eller 
musikinstrument i syfte att kunna utöva en aktiv fritid. 
   Tebelius (2012) definierar ordet Fritid som en tid som människan rår över själv och som hon kan 
använda till avkoppling och berikande upplevelser. Fritid är en icke påtvingad aktivitet som pågår 
under en individs fria tid. Fritiden är tid fri från otrevliga skyldigheter (Stebbins, 2008). Historiskt sett 
har det seriösa kopplats enbart till arbete medan fritid har setts som nöje. Stebbins (1982) menar att 



 
 

6 

fler individer kommer ha tillgång till fritid på grund av ändrade arbetsförhållanden. Fritiden kommer 
därmed få en allt viktigare roll att spela för att en individ skall få uttrycka sina förmågor, utveckla sin 
potential och identifiera sig som unika mänskliga varelser.  
   Stebbins definierar fritiden/leisure ”as un-coerced, contextually framed activity engaged in during 
free time, which people want to do and, using their abilities and resources, actually do in either a 
satisfying or a fulfilling way (or both)” (Elkington & Stebbins, 2014, s.5). Det betyder att fritid är en 
frivillig aktivitet som ingår i ett sammanhang som individen själv väljer och där individen med hjälp 
av sina förmågor och resurser utför aktiviteten på ett tillfredsställande eller på ett meningsfullt sätt 
(eller båda). 
   Fritidsverksamheter kan delas in i den expressiva och i den instrumentella fritidsverksamheten. Den 
expressiva fritidsverksamheten är inriktad på kortsiktiga mål. För att delta i den expressiva 
verksamheten krävs det inte någon förhandsanmälan utan verksamheten tillåter deltagaren vara fri att 
komma och gå efter egen vilja. Den instrumentella verksamheten däremot förutsätter att deltagarna 
kan och är intresserade av att underordna sig bestämda och klart uttalade mål, både långsiktiga och 
kortsiktiga. Den instrumentella verksamheten är tidsbunden och innebär krav på föranmälning och 
regelbundet deltagande (Statens offentliga utredningar [SOU], 1996:3) såsom att ingå i ett fotbollslag 
eller ta musiklektioner.  
   Stebbins (1992) delar upp fritid i casual fritid och serious leisure. Casual leisure kan översättas till 
avslappnad, ledig, flyktig, tillfällig fritidsaktiviteter (egen övers.) såsom att titta på TV, vara åskådare 
på en fotbollsmatch eller delta i en picknick (Elkington & Stebbins, 2014; Stebbins, 2008; Stebbins, 
1992; Stebbins, 2013). Serious leisure består av aktiviteter såsom att engagera sig i en hobby, 
amatörskapande samt volontärism, vilka är fritidsaktiviteter som leder till förvärvande och utryckande 
av nya kunskaper, specialkunskaper och erfarenheter. Serious leisure kan vara aktiviteter såsom att 
själv spela musik, vara med i ett fotbollslag eller engagera sig i en förening (Elkington & Stebbins, 
2014; Stebbins, 2008; Stebbins, 1992). Stebbins talar även om den projektbaserade fritiden som består 
av ett deltagande i kortare engagemang (Elkington & Stebbins, 2014; Stebbins, 2008).  
   Enligt Gunnar Kylén (2012) är ett fritidsintresse något självvalt som individen ägnar sig åt utanför 
skola och arbete. Kylen poängterar att vikten av att skilja mellan faktiska intressen och önskade 
intressen för personer med en utvecklingsstörning. Kylen ger som exempel att en person som har som 
musik som fritidsaktivitet, ett önskat intresse, måste ges möjlighet att lyssna på musik för att det skall 
bli ett faktiskt intresse (Kylen, 2012).  
   Att dela in fritiden i ”den fria tiden”, självvald fritid eller fri tid fri från tvång kan vara problematiskt 
för personer vars frihet är en relativ frihet i och med att individen är beroende av hjälp och stöd av 
andra (Aitchison, 2003).  

3.1.2 Fritid i relation till personer med en utvecklingsstörning 

Personer med en intellektuell funktionsnedsättning har mer tid för fritid men ofta mindre möjlighet att 
delta i fritidsaktiviteter på grund av sociala och ekonomiska svårigheter (Lövgren, 2013). Tidigare 
forskning har påvisat att barn med en funktionsnedsättning deltar i mindre fritidsaktiviteter än barn 
utan en funktionsnedsättning. Miljöfaktorer såsom hemlandets policy och lagstiftning påverkar vilken 
möjlighet barn med ett funktionshinder har att delta i en fritidsverksamhet (Ullenhag et al., 2012). I 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS) påtalas att i kommunens uppgifter hör att 
verka för att det allmänna fritidskulturutbudet blir tillgängligt för personer med utvecklingsstörning, 
autism eller autismliknande tillstånd (Grünewald & Leczinsky, 2013; SFS, 1993:387). 
   Personer med en intellektuell funktionsnedsättning har i relation till övriga befolkningen en fritid en 
stor del av dagen samtidigt som de har större svårigheter att ta del av fritidsaktiviteter (Lövgren, 
2013). Carr (2004) menar att även om arbetet är den huvudsakliga källan för den sociala identiteten, är 
i dag även konsumtion och livsstilsval viktiga delar för att skapa våra individuella och kollektiva 
identiteter. Inom fritiden likväl som inom arbetslivet är de funktionshindrades möjlighet till att delta i 
fritidsaktiviteter begränsade (Carr, 2004). Zijlstra och Vlaskamp (2005) lyfter fram att fritidstiden för 
personer med Profound Intellectual Multiple Disabilities (PIMD) (svåra intellektuella funktionshinder, 
egen övers.) till största del innebär att ”slå ihjäl tid” i stället för att njuta av kvalitetstid. De flesta 
aktiviteter är passiva aktiviteter så som att titta på TV (Zijlstra & Vlaskamp, 2005).  
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   Organiserade fritidsaktiviteter för personer med ett funktionshinder tenderar att skapas i syfte att 
rehabilitera eller som terapi, vilket leder till att fritiden inte blir aktivitet som består av fria val utan en 
fritid som är mer kravfylld (Carr, 2004). En stor del av fritiden för personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning har visat sig vara reproduktiva sysslor såsom vardagsarbete och förberedelse 
inför nästkommande vecka (Lövgren, 2013). En serious leisure för personer med ett funktionshinder 
kan vara att finna en fritidssysselsättning som kan vara utmanande och som kräver vissa åtaganden 
som är högt värderade av samhället, vilket leder till en upplevelse av omgivningens respekt och en 
personlig stolthet (Patterson & Pegg, 2009).  
   Vuxna som tillhör personkrets 1 enligt LSS kan beviljas bostad med särskild service såsom en 
servicebostad eller en gruppbostad. Funktionshindersorganisationer påpekar att det ofta förväntas att 
fritidsaktiviteter skall ske i gemenskap med andra boende, detta är dock något som inte alltid fungerar 
eller är efterfrågat (Socialstyrelsen, 2015). 
   Allodi et al. (2015) kartläggning av behov av barn och ungdomar med funktionsnedsättning visar att 
det i Sverige verkar finnas en motsättning mellan en ambitiös lagstiftning och politik och brister inom 
verksamheter för barn med funktionshinder. Det finns många organ, myndigheter och organisationer 
som är engagerade i dessa frågor och det verkar finnas en viss grad av kunskap inom området och 
bland utövarna. Det finns dock också ett stort behov av kompetensutveckling på flera nivåer i 
utbildningsmiljöer, hälso- och sjukvård och välfärdstjänster. 
   Ullenhag et al. (2012) har undersökt skillnader i fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning 
i Sverige, Norge och Nederländerna. I studien deltog totalt 294 barn i åldrarna 6-18 år. Studien gjordes 
med självskattningsverktyget CAPE som är ett självrapporterande frågeformulär. Barnen besvarade 
själva frågeformuläret eller med hjälp av en vuxen. Studien visar att barn med funktionshinder i 
Sverige är mer delaktiga i fritidsverksamhet än i andra länder. King, Shields, Imms, Black och Ardern, 
(2012) påvisar i studien Participation of children with intellectual disability compared with typically 
developing children att barn med en intellektuell funktionsnedsättning deltar i färre fysiska och 
färdighetsbaserade aktiviteter samt är mer stillasittande än andra barn. Lengheden, Elofsson och 
Blomdahl (2015) som under åren 2008-2013 undersökt 239 ungdomar i högstadiets grundsärskola och 
580 ungdomar i gymnasiesärskolan i Haninge, Jönköping och Stockholm visar att ungdomar i den 
svenska särskolan är i lägre grad aktiva inom idrottsföreningar än ungdomar i grundskolan, och detta 
gäller i särskild hög grad flickorna. Svårigheter att finna passande aktiviteter och program påverkar 
deltagandet i fysiska aktiviteter (Mahy, Shields, Taylor & Dodd, 2010). Ullenhag et al. (2014) visar att 
svenska barn med ett funktionshinder deltar i en hög grad av organiserade fritidsaktiviteter men i färre 
informella fritidsaktiviteter.  
   En aspekt av hur aktiviteterna är utformade är om det är en inkluderande verksamhet för personer 
med och utan utvecklingsstörning. Duvdevany (2002) konstaterar att i en integrerad verksamhet har 
personer med intellektuell funktionsnedsättning högre självuppfattning än i en segregerad verksamhet. 
Fritid är en mänsklig rättighet och därigenom bör fritidsverksamheter designas så att det uppstår en 
interaktion mellan människor med eller utan utvecklingsstörning (Dattilo & Schleien, 1994). Jinnah-
Ghelaniv och Stoneman (2009) har undersökt vad föräldrar anser behövs för att få en lämplig miljö för 
barn med funktionsnedsättning i barnomsorg och i aktiviteter efter skoltid. Deras studie som baseras 
på föräldrarnas kunskap visar att det inte räcker med att bara finna en fritidsaktivitet, utan att det även 
är viktigt att aktiviteten är utformat så att det görs möjligt för barnet att delta på sina egna villkor 
utefter barnets unika förutsättningar. Små barn har ofta hjälp av sina föräldrar i fritidsverksamheter, 
medan det i tonåren ställs krav på en allt större förmåga till självständighet (Brewster & Coleyshaw, 
2010). Parkinson, Rice och Young (2011) studie visar att barn med en CP skada uppskattar ett stort 
antal utomhusaktiviteter och fritidsklubbar. Vilsamt tidsfördriv och en tillgång till att få göra saker på 
egen hand uppskattades. Barnen undvek att dock att delta i aktiviteter där de upplevde att de inte 
skulle kunna prestera tillräckligt bra.  
   När personer upplever att de får ta del av saker i livet som görs av lust, att de får göra saker som gör 
deras tillvaro givande och eftertraktat, ger dessa erfarenheter en positiv känsla och de bidrar därmed 
till att livet är värt att leva. Dessa personer upplever dessa delar av livet positivt och i och med det, kan 
de omsätta den positiva känslan att röra hela livet. Det uppstår en balans mellan trevliga och mindre 
trevliga händelser vilket gör att livet blir lättare att hantera (Elkington & Stebbins, 2014; Stebbins, 
2009). En annan studie visade att personer med Down syndrom kan ha en negativ inställning till 
formell fysisk aktivitet samtidigt som de av olika hälsoskäl har ett stort behov av fysisk aktivitet. 
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Personer med Downs syndrom har visat sig vara mer positivt inställda till sociala aktiviteter där en 
fysisk aktivitet ingår som en del av flera aktiviteter (Mahy, Shields, Taylor & Dodd, 2010). 

3.1.3 Vänner 
Forskning har visat att funktionshindrande har färre vänner än icke funktionshindrade, detta gäller 
särskilt de yngre funktionshindrade. Kamratgrupper och kamratrelationer är särskilt viktiga under 
ungdomsåren då både funktionshindrade och icke funktionshindrade kämpar för att skapa sig en vuxen 
identitet. En populär fritidsaktivitet är att umgås med vänner hemma. Det är viktigt att ta i beaktande 
att många vuxna funktionshindrade inte har ett eget hem, utan bor i ett gruppboende eller hemma hos 
föräldrarna, vilket kan begränsa möjligheterna till att till att umgås med vem man vill, när man vill 
(Carr, 2004). Ungdomar inom särskolan har färre kamrater på fritiden samt skattar sin fritidssituation 
lägre än ungdomar som inte går i särskolan. Det finns en skillnad på vänskapsrelationer och 
deltagande i fritidsaktiviteter mellan barn med eller utan en utvecklingsstörning (Lengheden, Elofsson 
& Blomdahl, 2015). Barn utan utvecklingsstörning deltog i betydande fler sociala sammanhang och 
fritidsaktiviteter. Forskarna påpekar att vidare forskning bör undersöka inte bara om barn är 
engagerade i aktiviteter utan även med vem dessa aktiviteter utförs och hur de utförs (Solish, Perry, & 
Minnes, 2009). Barn med autism har få vänner och har svårigheter med att veta vilka fritidsaktiviteter 
som finns tillgängliga samt hur de får tillgång till dessa. Aktiviteterna sker främst tillsammans med 
föräldrarna. Det är de yngre barnen som deltar i flest aktiviteter. Det kan bero på att de äldre barnen 
har större svårigheter med kamratrelationer (Brewster & Coleyshaw, 2010). 
 

3.1.4 Stödjande resurser 

Söder (1970) skiljer mellan fysisk integrering och social integrering. Den fysiska integreringen består 
av att en person med en intellektuell funktionsnedsättning t.ex. får en bostad, arbete, skolgång i 
samhället. Den fysiska integreringen är en förutsättning till den sociala inkluderingen som innebär att 
en individ med en intellektuell funktionsnedsättning får kontakt och meningsfulla relationer med andra 
människor. För att integreringen skall uppnå sitt mål, dvs. att en individ med en intellektuell 
funktionsnedsättning skall få så stor social delaktighet som möjligt, krävs det ett individuellt stöd 
(Grünewald, 2015). Utöver den fysiska och sociala integreringen finns det den funktionella 
integreringen, vilket betyder att individen med en utvecklingsstörning nyttjar samma funktioner och 
resurser på samma tider som övriga befolkningen (Grünewald, 2008). I detta perspektiv skulle det vara 
att personer med en utvecklingsstörning får tillgång till samma fritidsaktiviteter som personer utan en 
utvecklingsstörning. Elkington och Stebbins (2014) menar att fritiden, dess möjligheter och 
begränsningar skapas i relation till den sociala kontext som individen befinner sig inom. Personer med 
ett funktionshinder har ofta behov av att föräldrarna hjälper dem med att få tillgång till 
fritidsaktiviteten (Carr, 2004; Davis, 2004). Brist på stöd innebär att inte kunna komma iväg på 
önskade aktiviteter (Lövgren, 2013). Det finns ett stort behov av tillgång till tillgängliga ledsagare, 
assistenter eller personal från boenden som kan hjälpa individen till fritidsaktiviteten. Socialstyrelsens 
allmänna råd för personal som arbetar inom LSS och SoL är att all personal skall ha 
gymnasieutbildning samt ha eller ges fördjupade kunskaper som kan behövas. Kartläggning och 
granskning av vissa insatser enligt LSS visar att personal inom ledsagningsservice hade lägst 
kompetens i relation till rekommendationerna (Socialstyrelsen, 2015).  
   Bronfenbrenners ekologiska perspektiv (Bronfenbrenner, 1977) samt Bronfenbrenners Bio-
ekologiska modell (Bronfenbrenner, 1994) pekar på hur olika system påverkar individen. Direkt 
påverkan av vänner, familj, skola, arbete, omsorg samt en indirekt påverkan av rådande politiska 
beslut, lagstiftning, kulturella värderingar och socioekonomisk status. Raymore (2002) har i Facilators 
to leisure utgått från Bronfenbrenners ekologiska modell för att förstå vilka nivåer vi behöver förhålla 
oss till när vi försöker hjälpa en individ att få tillgång till fritidsaktiviteter. De nivåer Raymore talar 
om är intrapersonal (personlighetsdrag, och tidigare erfarenheter), interpersonal (vänner, familj, 
auktoriteter, främlingar), och strukturell nivå (ekonomi, institutioner, kön, etnicitet, faciliteter och 
socioekonomiskstatus).  
   Mahy et al. (2010) har studerat vilka insatser som personer med Downs syndrom behöver för att 
uppnå den fysiska aktivitetsnivån som de behöver för sitt fysiska välbefinnande. Stödjande personer 
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som själva är fysiskt aktiva har lättare att motivera personer med Downs syndrom att delta i fysiska 
aktiviteter. De personer som hade som uppgift att stödja till ökad fysisk aktivitet har en nyckelroll. 
Den stödjande personens attityd och handlingar hade en direkt påverkan till om personer med Down 
Syndrom tar aktiv del i den fysiska aktiviteten. För att uppnå rätt mängd fysisk aktivitet behövs det 
stödjande personer som är aktiva i aktiviteten tillsammans med personer med Downssyndrom.  

3.1.5 Fritid och aktiv fritid 
Den största skillnaden mellan serious leisure och ett arbete är att det inte utgår en ekonomisk 
ersättning för aktiviteten som utförs när man deltar i serious leisure (Jones & Symon, 2001) 
exempelvis är en serious leisure i form av volontärarbete inte avlönat medan ett arbete genererar en 
inkomst.  
   Många med ett funktionshinder är begränsade att delta i vissa fritidsaktiviteter på grund av sin låga 
ekonomiska inkomst (Jones & Symon, 2001; Lövgren, 2013; Mahy et al., 2010; Socialstyrelsen, 
2010). Personer med en funktionsnedsättning har ofta mer tid för fritid men samtidigt sämre tillgång 
till fritidsresurser än den övriga befolkningen. Ett betalt arbete och en aktiv fritid kan bidra till att 
bygga upp självkänsla, självförtroende och psykologiskt välbefinnande, samtidigt som de kan leda till 
positiva sociala interaktioner och relationer (Aitchison, 2003). Eftersom en stor del av de 
funktionshindrade inte har tillgång till ett avlönat arbete, blir fritiden en viktigare del för att uppnå 
positiva effekter som ett ökat välbefinnande och att bygga självkänsla (Aitchison, 2003).  
Fritid för personer med en utvecklingsstörning begränsas av orsaker såsom tillgång till finansiella och 
sociala resurser. De begränsade resurserna och den avsaknaden av en stark röst begränsar förmågan att 
kunna kräva sina lagliga rättigheter. Dessa faktorer kan bidra till att alltför många har gott om tid för 
fritid men för lite att göra (Lövgren & Bertilsdotter Rosqvist, 2015). Det är därför viktigt att göra 
skillnad på tid för fritid och på en aktiv fritid (Aitchison, 2003). 

3.2  Fritiden och lagstiftningen 
Under denna rubrik behandlas FN konventionen och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) för att redovisa vilka möjligheter lagstiftningen ger för personer med en 
utvecklingsstörning att ta del av fritidsaktiviteter.   

3.2.1 FN: konventionen.  

Förenta Nationerna [FN]:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
tar upp de funktionsnedsattas rätt att delta i fritidsaktiviteter i Artikel 30: Deltagande i kulturliv, 
rekreation, fritidsverksamhet och idrott beskrivs detta. 
 

1. Konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning att på lika 
villkor som andra delta i kulturlivet och ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att 
säkerställa att personer med funktionsnedsättning 
a) bereds tillgång till kulturella produkter i tillgänglig form, b) bereds tillgång till tv-program, 
film, teater och annan kulturell verksamhet i tillgänglig form, samt 
c) bereds tillträde till platser för kulturella föreställningar eller tjänster, såsom teatrar, museer, 
biografer, bibliotek och turistservice och så långt som möjligt till minnesmärken och platser av 
nationell kulturell betydelse. 
2. Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med 
funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och 
intellektuella förmåga, inte endast i eget intresse utan även för samhällets berikande.(…) 
5. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra 
delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska konventionsstaterna vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att 
a) uppmuntra och främja deltagande i största möjliga utsträckning av personer med 
funktionsnedsättning i allmänt tillgänglig idrottslig verksamhet på alla nivåer, 
b) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att organisera, utveckla och 
delta i idrott och rekreation som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning 
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och i detta syfte uppmuntra erbjudande av ändamålsenlig instruktion, utbildning och resurser 
på lika villkor som andra, 
c) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till idrottsanläggningar, 
rekreationsanläggningar och turistanläggningar, 
d) säkerställa att barn med funktionsnedsättning har lika möjligheter som andra barn att delta i 
lek, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, däribland inom utbildningssystemet, samt 
e) säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till service av personer och 
organ som ägnar sig åt att organisera rekreationsverksamhet, turism, fritidsverksamhet och 
idrott. 

(SÖ 2008: 26, s. 27-28) 
 

Deklarationen är tydlig med att personer med en funktionsnedsättning skall kunna delta på lika villkor 
i rekreationsaktiviteter, fritidsaktiviteter och idrottsaktiviteter samt att konventionsstaterna skall verka 
för att uppmuntra och främja att personer men en funktionsnedsättning deltar i ordinarie verksamheter, 
något som ställer krav på de ansvariga myndigheterna och aktörerna. Deklarationen betonar att 
personer med en funktionsnedsättning skall ges möjlighet att delta i anpassade verksamheter där de 
funktionsnedsatta skall ges möjlighet att själva organisera och utveckla verksamheten samt att 
personer med en funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda sina förmågor, inte 
enbart för sin egen skull utan även för samhällets berikande. FN deklarationen visar på vikten av att 
anpassningar och stöd ges men även på vikten av att personer med en funktionsnedsättning ges 
möjlighet att själva påverka verksamheterna samt att deras kunskaper och insatser skall värdesättas 
och tas till vara av samhället (SÖ 2008: 26, s. 27-28).  
   United Nations [UN] (2013) ger Sverige kritik avseende hur Sverige följer konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, I rapporten List of issues in relation to the initial 
report of Sweden (UN, 2013) kritiseras Sverige bl.a. för att konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning inte är svensk lag trots att Sverige har ratificerat konventionen och därmed 
förpliktigat sig till att följa konventionen. Sverige kritiseras också för att tolkningen av konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning överlåts till enskilda myndigheter och 
kommuner vilket leder till att implementeringen av konventionen ser olika ut på kommunal och statlig 
nivå. Konventionen kan därmed inte fungera som riktlinjer i domstolsbeslut (UN, 2013).  

3.2.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS).  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) tillkom 1994. För att en person skall 
kunna beviljas insats enligt LSS måste personen tillhöra personkrets enligt 1§ LSS.  
 
1§ LSS: 
 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 
ett omfattande behov av stöd eller service. (SFS, 1993:387 §1; Socialstyrelsen, 2015, s.9) 

Lagen är en rättighetslag och skall fungera som ett komplement till andra lagar, ex. socialtjänstlagen.  
Dess syfte är att säkerställa att personer som har omfattande och varaktiga funktionshinder ges 
varaktiga och samordnade stödinsatser för att undanröja svårigheter i det dagliga livet samt 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall anpassas till mottagarens individuella behov och 
verka förstärkande för möjligheten att leva ett självständigt liv (Bergstrand & Larsson, 2015, s. 28; 
SFS 2005:125, §7). Vid bedömning av insats skall jämförelse göras med den livsföring som kan anses 
normalt för personer i samma ålder (Bergstrand & Larsson, 2015). Individen skall i största möjliga 
utsträckning ges medbestämmande och inflytande över de insatser som ges (Grünewald & Leczinsky, 
2013; SFS 2005:125 §6; Socialstyrelsen, 2015). ”I insatserna bostad med särskild service för barn och 
ungdomar samt bostad med särskild service för vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter” (SFS 1993:387, §9e). 



 
 

11 

   Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att kartlägga och analysera fyra av tio insatser enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatserna som socialstyrelsen 
fick i uppdrag att kartlägga och analysera var ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet och bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna (Socialstyrelsen, 2015). Målet med insatsen skall vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra. Enligt kommunernas handläggare och funktionshindersorganisationer 
har gruppen som beviljas insatsen minskat. Kartläggningen visar att rekommendationerna kring t.ex. 
omfattningen av en insats skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommunerna. 
Funktionshindersorganisationerna har uppgett att det finns ett stort behov, som i dag inte tillgodoses, 
av ledsagarservice enligt LSS. Kartläggningen visar också på att det varierar mellan kommunerna 
vilket stöd som den enskilde kan få av ledsagaren under en aktivitets genomförande. 
   Socialstyrelsen (2015) kartläggning visar att kommunernas riktlinjer även innehåller begränsningar 
och rekommendationer för omfattningen av ledsagarinsatsen samt att det skiljer sig mellan 
kommunerna avseende vilken omfattning som bedöms motsvara goda levnadsvillkor i antal timmar 
och antal tillfällen som anses uppfylla goda levnadsvillkor. 
LSS 5§ ”Verksamheten enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva 
som andra” (Bergstrand, rev. Larsson, 2015, s. 25; Grünewald & Leczinsky, 2013, s. 17; SFS 
1993:387).  
LSS §7 ”Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara 
varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att 
de är lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 
självständigt liv” (Bergstrand & Larsson, 2015, s. 28; Grünewald & Leczinsky, 2013, 18; SFS 
1993:387 §7; SFS 2005:125 §7).  
   Många kommuner lever inte upp till lagstiftningen och ifrågasätter det stöd och den service som är 
lagstadgad genom att tänja på tillämpandet, överklaga beslut och försena verkställandet av beslut 
(Grünewald, 2008). För att kunna erbjuda en individuellt utformad ledsagning på lika villkor och med 
god kvalitet, oavsett kommun, bör större enhetlighet mellan kommunerna eftersträvas (Socialstyrelsen, 
2010). Elkington och Stebbins (2014) menar att fritiden, dess möjligheter och begränsningar skapas i 
relation till den sociala kontext som individen befinner sig inom. Personer med en utvecklingsstörning 
är beroende av att kommunen de bor i kan ge det stöd som individen behöver för att få tillgång till 
fritid, omgivningens stödjande resurser i form av ex. ledsagare blir avgörande för fritidsutövande. 

3.2.2.1 Ledsagning, ledsagarservice, kontaktperson 

Ledsagning/ledsagarservice är en insats i form av följeslagare som vid behov följer med en person 
med funktionsnedsättning i olika aktiviteter ute i samhället (Socialstyrelsen, 2015). Insatsen 
Ledsagarservice enligt LSS syftar till att bryta isolering för personer med funktionsnedsättning 
(Socialstyrelsen, 2015). Insatsen kan ges exempelvis för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter 
eller i kulturlivet eller för att promenera (Bergstrand & Larsson, 2015; Socialstyrelsen, 2015). 
   Alla som omfattas av LSS har rätt till ledsagarservice om hjälpbehov finns och om detta inte kan 
tillgodoses på annat sätt (Socialstyrelsen, 2015). Ledsagning är en betydelsefull, ofta avgörande insats 
för att öka delaktigheten i samhället för enskilda personer med en funktionsnedsättning. Ledsagningen 
fyller delvis olika syften beroende på om den utförs inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL) eller LSS.  
Enligt SoL avser lagen att uppfylla en skälig levnadsnivå. Enligt LSS avser lagen att uppnå goda 
levnadsvillkor. Socialstyrelsen konstaterar att rätten till och innehållet i insatsen måste bedömas 
individuellt i varje situation och vägas mot kvalitetsnivån, goda levnadsvillkor (Socialstyrelsen, 2010). 
Kontaktperson är en person som utses av kommunen med uppgift att ge icke-professionellt stöd åt 
person med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2015). 
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3.3  Att intervjua personer med en 
utvecklingsstörning  

En intervjustudie kan ge röst åt personer som inte vanligtvis gör sin röst hörd i offentliga sammanhang 
(Kvale, 2006). Vuxna och barn med en intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårigheter att ge 
information på ett lika fullgott sätt som individer utan ett intellektuellt funktionshinder. Personer med 
ett intellektuellt funktionshinder är känsligare för suggestioner och har lättare att påverkas av ledande 
frågor än normalbegåvade personer (Cederborg, Orbach, Sternberg & Lamb, 2000; Gudjonsson & 
Henry, 2003; Gudjonsson & Joyce, 2011). De tenderar att ge färre detaljer än barn och vuxna utan en 
utvecklingsstörning, men trots de färre detaljerna, är den givna informationen lika korrekt hos barn 
och vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning som hos barn och vuxna utan en intellektuell 
funktionsnedsättning. Frågor som handlar om tidsaspekter är ofta svåra att besvara för personer med 
en intellektuell funktionsnedsättning (Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009; Finlay & 
Lyons, 2001; Gudjonsson & Henry, 2003; Gudjonsson & Joyce, 2011) likaså kan det vara svårt med 
frågor som gäller att jämföra olika händelser, aktiviteter, det är därför bättre att ställa en rak fråga 
avseende varje enskild aktivitet och händelse. Vid för många frågor kan respondenten bli uttråkad och 
därför svara med repetitiva svar (Finlay & Lyons, 2001). En person med en utvecklingsstörning 
tenderar att vilja hålla med intervjuaren även om intervjuaren har fel i sina antaganden (Bowles & 
Sharman, 2014; Gudjonsson & Joyce, 2011).  
   I en undersökning av polisers intervjuer av brottsmisstänkta var 30% av svaren felaktiga beroende på 
att polisen ställde suggestiva frågor eller flervalsfrågor (Bowles & Sharman, 2014). 
   Medvetenhet bör finnas om att deltagarna är olika vana med att fatta egna beslut i sitt vardagliga liv 
beroende på vilka möjligheter till självbestämmande som de upplevt (Goldsmith & Skirton, 2015).  
Att skapa förtroende genom en personlig relation fungerar som ett medel för att på ett effektivt sätt få 
respondenten att avslöja sin livsvärld. Samtidigt kan för starka emotionella relationer mellan 
intervjuare och respondent skapa situationer som kan bli manipulativa (Kvale, 2006). I en intervju 
mellan en vuxen intervjuare och ett barn uppstår ett ojämlikt maktförhållande (Kvale, 2006; Morrow 
& Richards 1996). Detta ojämlika maktförhållande kan även uppstå i intervjuer med vuxna personer 
med en utvecklingsstörning Corby, Taggart & Cousins, (2015) påtalar att det kan uppstå situationer 
där respondenten försöker göra forskaren nöjd och därför ger svar som anpassas efter vad de tror att 
intervjuaren förväntar sig. Det har visats i forskningsstudier att personer med en utvecklingsstörning är 
känsligare för suggestioner och har lättare för att påverkas av intervjuaren eller av vad de tror att 
intervjuaren vill ha för svar (Cederborg, Orbach, Sternberg, Lamb, 2000; Gudjonsson & Henry, 2003; 
Gudjonsson & Joyce, 2011).  
I Sverige räknas man som barn fram till 18 års ålder. I denna studie intervjuades enbart vuxna, två av 
respondenterna var dock precis fyllda 18 år, deras utvecklingsnivå var lägre än för 18 åringar utan en 
utvecklingsstörning varför även information om hur man intervjuar barn inhämtades. Den som 
intervjuar bör ha en förförståelse för att barn med intellektuell funktionsnedsättning har en tendens att 
ändra sitt svar om frågan upprepas och att dessa barn ofta har sämre minnesförmåga (Cederborg, 
Danielsson, La Rooy & Lamb, 2009). 
   Ett hinder som kan uppstå i intervjuer med barn som har en intellektuell funktionsnedsättning är att 
barnen kan ha olika sätt att kommunicera på, det gäller därför för forskaren att inhämta kunskap om 
barnets kommunikationssätt (Cambridge & Foster-Jones, 2003). Risk finns att barnet upplever att det 
inte uppfyller forskarens förväntningar, upplevelsen av att inte svara rätt på frågorna eller att de inte 
förstår frågorna. Detta kan leda till känsla av misslyckande (Bedoin & Scelles, 2015). Unga med en 
funktionsnedsättning upplever i lägre grad än andra barn att de har inflytande över sitt liv, detta 
uppstår i och med att de har svårare att påverka sin situation i jämförelse med andra barn 
(Barnombudsmannen[BO], 2014). Barn med en funktionsnedsättning har svårare än andra barn att bli 
lyssnade till och att få sin röst hörd i jämförelse med barn utan en funktionsnedsättning. Det finns en 
risk att barn med funktionshinder inte får komma till tals på grund av för låga förväntningar på barnets 
förmåga att uttrycka sig och förstå (BO, 2004). 
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3.3.1  Positiv utkomst av att delta i en intervjustudie 

För att utöka kunskapen om personer med intellektuellt funktionshindrade borde vi låta personer med 
ett intellektuellt funktionshinder delta i studier som berör dem (McDonald, Kidney & Patka, 2013). 
Att få delta i en forskningsstudie kan ge vinster för den enskilda individen i form av att få möjlighet att 
uttrycka sin egen åsikt och bidra till den personliga utvecklingen (Boxhall, 2010). Hos de etiska 
kommittéerna finns en oro för att personer med intellektuellt funktionshinder skall ta skada av att delta 
i forskningsprojekt, det är därför viktigt att forskare rapporterar in även de positiva effekterna som 
blivit utkomsten för den enskilda individen av deltagandet i forskningsstudien (Boxhall, 2010; Iacono, 
2006). Forskare skall överväga och beskriva den potentiella nyttan med att personer med ett 
intellektuellt funktionshinder deltar i en forskningsstudie (Goldsmith & Skirton, 2015). Detta för att de 
etiska kommittéerna skall kunna ställa positiv utkomst gentemot negativ utkomst. Tillåts ingen 
forskning med deltagare som har en intellektuell funktionsnedsättning så kan inte heller de positiva 
effekterna utav forskningen skönjas (Boxhall, 2010; Iacono, 2006). Det handlar inte enbart om att visa 
värdet i att utöka kunskapsbasen utan även att i försöka visa positiva resultat för den enskilda 
individen som deltar i studien (Iacono & Murray, 2003). The social model of disability, social modell 
avseende funktionshinder (egen övers.) påtalar att vi ska lyssna till funktionshindrade barn och vuxna 
för att ta med deras åsikt i förändringsarbetet och för att motverka hinder som gör det svårt för den 
funktionshindrade att delta på lika villkor i samhället. Dessa hinder kan bestå av negativa attityder, 
okunskap och fysiska hinder i miljön (Dickins, 2011). McDonald, Kidney och Patkas (2013) studie 
visar på att vuxna med ett intellektuellt funktionshinder vill delta i studier som berör deras liv, som 
kan ge dem möjlighet att delta i givande aktiviteter och studier som kan leda till ett mer aktivt 
deltagande i aktiviteter även Cameron och Murphy (2006) studie påvisar att deltagarna i deras studie 
var positivt inställda till att delta i studier vars syfte är att utöka kunskapen om personer med ett 
intellektuellt funktionshinder och att studien därigenom bidrar till att personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning får en utökad livskvalité i och med att studierna kan ge positiva följdeffekter för 
deltagarna. Exempelvis kan studier om fritid för personer med en utvecklingsstörning leda till en 
större kunskap om ämnet samt på sikt utöka möjligheten för personer med en utvecklingsstörning att 
delta i fritidsaktiviteter. Samtidigt kan inte enskilda personer med en intellektuell funktionsnedsättning 
representera en hel grupp (Frankena, 2015) även om många med en utvecklingsstörning är positiva till 
att bidra med sina åsikter i forskningsstudier är det viktigt att vara lyhörd inför varje ny studie och 
säkerställa att deltagandet sker frivilligt.  
   Barn och unga med ett funktionshinder har starka åsikter om samhället de lever i, hur de behandlas, 
sin skolgång, fritid och de resurser de får. Att lyssna på barn med ett funktionshinder och ta deras 
åsikter på allvar kan stärka deras känsla av sammanhang, grupptillhörighet och bidra till att de 
utvecklas som individer (Dickins, 2011) varför det är viktigt att finna sätt där unga med en 
funktionsnedsättning ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som berör dem, detta kan ske ute 
på barnens olika verksamheter och i de aktiviteter barnen deltar i, likväl som att ges möjlighet att få 
uttrycka sina åsikter vid politiska beslut och i forskning. 
”People with learning difficulties have important things to say about their own lives and we cannot say 
their knowledge is invalid because it is not verified by someone else” (Rodgers, 1999, s. 426). 

3.3.2  Rätten till Beslutstagande 

Friheten att välja är ett sätt att hävda ens egen identitet. Att få allt mer kontroll över sitt eget liv genom 
att göra egna val är en del av att bli vuxen (Jenkinson, 1993). Personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning har i många delar av livet ofta begränsade möjligheter till val och kontroll 
(Department health [DH], 2001). Goffman (2014) menar att varje samhälle avgör vad som är det 
normala och det avvikande och delar upp människor i olika kategorier utifrån normalitetsnormen. Det 
normala ställs mot de avvikande och de avvikande blir stigmatiserade. Vuxna personer med 
intellektuellt funktionsnedsättning kan bli betraktade som ständigt omogna (”det eviga barnet”) 
eftersom de visar inte alla attributen som tillhör en idealbild av att vara vuxen (Lövgren, 2013) vuxen 
markörer kan vara att ha ett arbete, att bilda familj, skaffa barn och att förväntas klara sig självständigt. 
Tveit Sandvin (2008) menar att vetenskapligt har en människas ålder delats in i tre delar: den 
kronologiska åldern som är det faktiska antal år som en person har levt, i den fysiologiska åldern är i 
vilket tillstånd kroppen befinner sig, även avseende den psykologiska åldern, och i den sociala åldern 
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som innefattar en persons upplevelse av vilken ålder han/hon befinner sig i samt vilken ålder 
omgivningen uppfattar att personen befinner sig i. Tveit Sandvin (2008) menar att funktionshindrade 
vuxna ofta behandlas och kategoriseras som om de vore barn, eftersom de ofta är representerade av 
personal eller föräldrar och de bedöms vara mindre kompetenta än vuxna.  
  Historiskt sett har personer med ett funktionshinder separerats från den övriga befolkningen genom 
att gå i separata skolor och vårdas på institutioner (Thorn, Pittman, Myers & Slaughter, 2009). 
Funktionsnedsatta har betraktats genom en medicinsk modell där det medicinska problemet i 
funktionsnedsättningen varit i fokus och där det åligger de professionella att bota eller lindra det sjuka. 
Detta synsätt har begränsat funktionshindrades möjlighet att få sina åsikter hörda och lyssnade till 
(Dickins, 2011). Den personliga makten togs bort och individer med ett intellektuellt funktionshinder 
kontrollerades av andra, läkare, vårdare och lärare. Detta gjorde att personer med ett funktionshinder 
fick svårare att fatta egna beslut, och självförtroendet skadades. Social press och rättsliga och 
ekonomiska hinder kunde påverka en individs förmåga till beslutstagande. När det rör personer med 
intellektuellt funktionshinder krävs det att vårdgivare och tjänsteleverantörer skapar möjligheter till 
eget beslutstagande (Jenkinson, 1993). En social modell av funktionsnedsättning kräver att vi lyssnar 
till de funktionsnedsatta, tar med deras egna åsikter samt utgår från att det är omgivningen fysiska och 
psykiska barriärer som behöver anpassas och förändras, inte personens funktionsnedsättning (Dickins, 
2011). Att arbeta för ett möjliggörande för personer med en utvecklingsstörning att delta i frågor som 
berör dem kommer därmed i fokus istället för frågan om personens förmåga. 
   Egenmakt är ingenting man bara har, utan är något som måste få växa och utvecklas. Full 
delaktighet är att ha samma möjligheter som alla andra att arbeta i samhället med riktiga jobb och full 
betalning. Delaktighet handlar om att ta del av samhället och utnyttja samma rättigheter, skyldigheter 
och status som alla andra (Martin, 2006). Denna utökade delaktighet innebär också att personer med 
en intellektuell funktionsnedsättning behöver hantera samma svårigheter som den övriga 
befolkningen. En svårighet kan uppstå i balansen mellan oberoendet, det individuella ansvaret och att 
tillhandahålla rätt hjälp och stöd (Tideman & Svensson, 2015).  

We want to live in a community where we are given the opportunity to work in a real job in 
the workforce alongside our non-disabled peers, and where we are able to participate in sport 
and recreation of our choice (…)We are not eternal children! (Martin, 2006, s. 127). 

Martin visar på vikten att möjliggöra för personer med en utvecklingsstörning att få 
möjlighet att påverka sina egna liv. Rätten och möjligheten till självbestämmande är en del i 
att betraktas som vuxen av omgivningen. Rädslan för att skada och behovet av att skydda 
personer med en utvecklingsstörning kan få motsatt effekt genom att leda till att 
omgivningen behandlar personer med en utvecklingsstörning som eternal children/eviga 
barn.  
   I forskning med grupper som anses vara sårbara bör forskaren vara medveten om att 
forskarnas egna föreställningar om sårbarhet i relation till deltagare kan skifta eller 
förändras. Likaså bör forskaren vara medveten om att deltagarnas upplevelser av sig själva 
som sårbara inte alltid motsvarar omgivningens. En del av deltagarna skulle inte själva 
beskriva sig som extra sårbara eller marginaliserade (Aldridge, 2014). 

3.4  Kommunikation  
Personer med en intellektuell funktionsnedsättning ger pålitlig information förutsatt att rätt 
intervjuteknik används. Dessa intervjutekniker handlar om att ställa öppna frågor och att inte avbryta 
den intervjuade (Bowles & Sharman, 2014). Det finns många olika kommunikationssätt för personer 
med en intellektuell funktionsnedsättning och dessa bör utforskas för att möjliggöra deltagande i 
forskning. Dessa kommunikationssätt kan bestå av fotografier, tecken, grafiska symboler m.m. Det är 
av vikt att forskaren inhämtar kunskap om varje enskild individs sätt att kommunicera och försöker 
lära sig det (Cambridge & Foster-Jones, 2003). Det är av vikt att forskaren i inkluderande 
forskningsstudier med personer med intellektuellt funktionshindrade finner sätt att kommunicera som 
är individanpassade för att på så vis möjliggöra ett deltagande. Forskaren bör skapa trygga relationer 
och få en förståelse av individens språkliga nivå samt lära sig de språkverktyg som individen redan är 
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van vid innan intervjun (Cambridge & Forrester-Jones, 2003). Det kommunikationssätt som använts i 
denna studie är samtalsmatta, Talking Mats som beskrivs nedan.  

3.4.1 Samtalsmatta, Talking Mats.  
Vid sex av intervjuerna användes en bildbaserad kommunikationsverktyg kallad Samtalsmatta (Ferm, 
Sigurd Pilesjö & Tengel Jöborn, 2009) som är den svenska versionen av Talking Mats (Murphy & 
Cameron, 2002; Talking Mats, 2016). Talking Mats help people organise thoughts and express views” 
(Talking Mats, 2016) I denna text används både det svenska begreppet (samtalsmatta) och det 
engelska begreppet (Talking Mats). Talking Mats utvecklades som en del av ett forskningsprojekt av 
Joan Murphy på Stirling University för att personer med cerebral pares och 
kommunikationssvårigheter skulle ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter (Murphy & 
Cameron, 2002). Talking Mats/Samtalsmattan är ett skattningsverktyg baserat på bilder. På 
Samtalsmattan placeras högst upp värderingskort ex. roligt, sådär, tråkigt. Värderingskorten kan vara 
olika i antal utifrån frågeställning och individens förmåga att gradera bilderna. På samtalsmattan 
placeras längst ned ett ämneskort, i denna studie var ämnet fritid. Den som leder samtalet med 
samtalsmattan visar så ett aktivitetskort ex. en bild på en fotboll. Deltagaren får sedan placera kortet på 
den värderingsbilden som deltagaren upplever stämmer med sin upplevelse av fotboll. Talking Mats 
finns i ett originalutförande och i digitalform (Talking Mats, 2016) men kan utformas på olika sätt 
utifrån behov. Ett krav är dock att grundelementen efterföljs, matta, värderingskort, ämneskort och 
aktivitetskort (Ferm et al., 2009). (Utformandet för denna studie kan ses i bilaga 3.) 
  Talking Mats har kommit att användas inom många områden. Det kan vara svårt för personer med en 
utvecklingsstörning att få sina synpunkter hörda, och Talking Mats kan vara ett effektivt arbetsredskap 
för att hjälpa personer med en utvecklingsstörning att uttrycka sina åsikter (Murphy & Cameron, 
2002). Samtalsmattan har visat sig vara en mycket användbar resurs för att bedöma vilka aktiviteter en 
individ med en lätt utvecklingsstörning vill delta i (Bell & Cameron, 2007). Talking Mats har använts 
för att ge personer med afasi en möjlighet att uttrycka sina åsikter och synpunkter (Murphy, Place & 
Gillespie, 2012) och för att hjälpa personer med en intellektuell funktionsnedsättning att tänka runt 
sina åsikter och sätta ord på dem (Bell & Cameron, 2007). Talking Mats är enkel att lära sig använda 
för personer med kommunikativa svårigheter och kan användas till att involvera individen i sin 
målsättning med rehabilitering (Murphy & Boa, 2012). 
   Murphy och Cameron (2002) visar att ungdomar med en utvecklingsstörning kan med hjälp av 
Talking Mats tala om vad de gillar och ogillar samt uttrycka åsikter. Med hjälp av samtalsmattan blir 
det tydligt vad en person tänker och prioriterar. ”Genom att använda samtalsmatta visar man personen 
att hennes och hans åsikter är betydelsefulla” (Ferm et al., 2009 s. 5). Samtalsmattan upplevs som en 
rolig och meningsfullt sätt att uttrycka sina åsikter på (Murphy & Cameron, 2002; Murphy et.al., 
2005). Samtalsmattan är ett visuellt verktyg som passar barn, unga och vuxna och går att använda i 
olika sorters situationer, verksamheter och miljöer. Dess syfte är att ta reda på vad en individ tycker i 
ett specifikt ämne/område. Samtalsmattan gör det möjligt för personer i olika åldrar och med olika 
typer av kommunikativa och kognitiva svårigheter att uttrycka åsikter och delta i planering och 
beslutsfattande (Ferm et al., 2009). Talking Mats kan ge vårdare och annan personal en struktur för att 
intervjua, diskutera och fastställa åsikter (Murphy & Cameron, 2008). Talking Mats ökar antalet 
personer med en utvecklingsstörning som meningsfullt kan involveras i beslutsfattande (Murphy & 
Cameron, 2008). I tidningen Specialpedagogen (2013) beskriver läraren Linda Grann hur hon 
använder samtalsmattan som stöd för att diskutera och lyssna på barn med autism. Samtalsmattan blir 
ett verktyg för barnets egna upplevelser av de olika skolämnena och aktiviteter men också som ett 
verktyg i utvecklingssamtal för att elevens egna åsikter skall få komma fram. Intressegruppen för 
assistansberättigade (Ifa, 2015) har utvecklat frågor i sitt ansvarsfördelningsverktyg som kan användas 
med samtalsmatta för att barn i behov av assistans skall få möjlighet att tycka till om den assistans de 
får. Syftet är att skapa kvalitet i den personliga assistansen genom genomförandeplaner och 
ansvarsbeskrivningar. Pedagog Värmlands hemsida visar hur samtalsmattan används där för att 
konkretisera ett ämne och förtydliga vad samtalet handlar om (Pedagog Värmland, 2015). 
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4 Teoretisk bakgrund 
Som teori för att studera vilka omgivningsfaktorer som individen påverkas utav i sitt fritidsutövande 
använder jag mig av P-E-O modell och Bronfenbrenners bio-ekologiska systemteori. För att närma 
mig fritiden utifrån ett teoretiskt perspektiv tar jag avstamp i Robert A Stebbins Serious Leisure 
Perspective (SLP). 

4.1  P-E-O modell 
PEO modellen (Person/person –Enviroment/omgivning –Occupation/aktivitet) används för att betona 
komplexiteten i relationen mellan individen, omgivningen och aktiviteter. Modellen är vanligt 
förekommande inom arbetsterapin (Law et al., 1996) och har utvecklats från Lawton och Nahemow 
(1973), Csikszentmihalyi och Csikszentmihalyi (1988), samt Canadian guidelines for occupational 
therapy practice and approaches to measurement, the Occupational Therapy Guidelines for Client-
Centred Practice (CAOT, 1991) and the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (Law, 
Baptiste et al., 1994). 
   Varje enskild person är unik och har olika förutsättningar. Fysiska, kognitiva och emotionella 
funktioner ser olika ut likaså påverkar självbild, personlighetsstil, kulturell bakgrund, livserfarenheter, 
intressen och värderingar. En individ har olika grad av färdighet för att kunna utföra en aktivitet. 
Dessa färdigheter kan variera under livet.   
   Omgivningen runt en individ som består av den kulturella miljön, sociala miljön, fysiska miljön och 
politisk/ekonomiska miljön kan ge en individ möjligheter att utföra en aktivitet men också begränsa 
aktiviteten. Aktivitet består av de moment som individen gör för att uppfylla ett mål eller ett syfte i sin 
vardag. De tre komponenterna person, omgivning och aktivitet samspelar oavbrutet med varandra. Om 
en komponent förändras påverkar det samtliga komponenter. Ju närmare varandra de tre 
komponenterna befinner sig, eller ju mer de överlappar varandra desto större är harmonin mellan dem. 
Utökat samspel mellan komponenterna leder till ett mer optimalt aktivitetsutförande. Inom 
arbetsterapin används modellen för att säkerställa att människan som aktiv är i centrum (Law et al., 
1996). Figur 1 visar att när de tre komponenterna person, omgivning och aktivitet befinner sig långt 
ifrån varandra blir fältet för aktivitetsutförande litet, men om de tre komponenterna dras mot varandra 
blir fältet större vilket visar på en utökad möjlighet till att utföra en aktivitet. 
 
 
 
 
 
 

    
 
Figur 1. Bild baserad på Law et al. (1996) 
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4.2  Bio-ekologisk modell 
Bronfenbrenners bio-ekologiska perspektiv kan användas för att undersöka hur olika system påverkar 
ett barns utveckling i förhållande till omgivningen. Direkt påverkan av vänner, familj, skola, arbete, 
omsorg samt en indirekt påverkan av rådande politiska beslut, lagstiftning, kulturella värderingar och 
socioekonomisk status. Enligt den bio-ekologiska modellen påverkas en individ från olika nivåer: 
mikro- meso-, exo-, makro- och chronosystemet. Microsystemet består av familj, vänner, skola, kyrka, 
sjukvård. Mesosystemet av interaktioner mellan skola, vänner, familj. Interaktioner och relationer på 
mesonivån kan ge konsekvenser för barnets utveckling. I exosystemet finns normer och värderingar i 
samhället men också påverkansfaktorer från släkt, grannar, media och övriga närsamhället. Det fjärde 
systemet makrosystemet handlar om samhällets kulturella och religiösa normer, politiska ideologier 
och lagstiftning. Det femte systemet är chronosystem, dvs. tidsaspekter, förändringar över tid, i 
omvärlden eller förändrade familjeförhållanden, förändrad socioekonomisk situation och förändrad 
boendesituation (Bronfenbrenner, 1994).  
   Människor är inte bara påverkade av omgivningen, utan de skapar miljöer som sedan kommer att 
forma vilken väg en människas livsväg tar. En människas agerande influerar den fysiska och kulturella 
ekologin som i sin tur formar människan. Detta medför att människor är aktiva producenter av sin 
egen utveckling. Den sociala utvecklingen är inte enbart individuell utan påverkas och påverkar den 
sociala omgivningen. Individen påverkar gruppen som i sin tur påverkar individen. Den roll en individ 
har i samhället påverkar individens förväntade beteende. Roller har en näst intill en magisk makt som 
påverkar hur individen blir behandlad, hur de agerar, vad de gör och därigenom vad de tänker och 
känner (Bronfenbrenner, 1979). De omgivande händelserna som är de direkta och kraftfulla i att 
påverka en persons utveckling är aktiviteter som individen är engagerad i tillsammans med andra. 
Aktiviteter som individen deltar i tillsammans med andra eller som individen exponeras för inspirerar 
ofta individen att göra liknande aktiviteter på egen hand (Bronfenbrenner, 1979). 
   Individens historia och miljön runt individen påverkar individen idag. Bronfenbrenners ekologiska 
modell kan användas för att undersöka vilka karaktärsdrag hos individen och dess omgivning som är 
synliga och vad som är den möjliga utvecklingen (Bronfenbrenner, 1988). I denna studie är 
karaktärsdragen vilka hinder och möjligheter som påverkat personer med en utvecklingsstörning till att 
ha en aktiv fritid, medan den möjliga utvecklingen är hur dessa hinder och möjligheter kan förändras 
för att i högre grad möjliggöra en aktiv fritid för individen.  

4.3  Fritid: ett fenomen att ta på allvar.  
Forskning visar på att fler individer kommer ha tillgång till fritid på grund av ändrade 
arbetsförhållanden. Fritididen kommer därmed få en allt viktigare roll att spela för att en individ skall 
få uttrycka sina förmågor, utveckla sin potential och identifiera sig som unika mänskliga varelser 
(Stebbins, 1982). Många personer med en funktionsnedsättning ges inte möjlighet till ett ordinarie 
arbete på den öppna arbetsmarknaden (Pattersson & Pegg, 2009). Fritiden, dess möjligheter och 
begränsningar skapas i relation till den sociala kontext individen befinner sig inom (Elkington & 
Stebbins, 2014).  
 SLP diagrammet (figur 1) kan användas för att finna en lämplig fritidssysselsättning för varje enskild 
person utifrån dess förutsättningar och fysiska och psykiska behov (Stebbins, 2013). 
   Stebbins (1992) delar upp fritid i antingen, casual leisure (ledig, avslappnad fritid) eller i serious 
leisure (seriös fritid) (förf. övers.). I denna studie används de engelska begreppen.  
   I Stebbins teoretiska ramverk Serious Leisure Perspective (SLP) delar Stebbins upp fritiden i 
ytterligare en del, den projektbaserade fritiden (Stebbins, 2008; Stebbins, 2013; Elkington & Stebbins, 
2014). Casual leisure består av avslappnande aktiviteter (Elkington & Stebbins, 2014; Stebbins, 2008; 
Stebbins, 2013). Serious leisure består av aktiviteter såsom att engagera sig i en hobby, 
amatörskapande samt volontärism. Detta är aktiviteter som leder till förvärvande och uttryckande av 
nya kunskaper, specialkunskaper och erfarenheter. Den projektbaserade fritiden består av deltagande i 
kortare engagemang (Elkington & Stebbins, 2014; Stebbins, 2008; Stebbins, 2013). För personer med 
en intellektuell funktionsnedsättning kan Serious leisure ge den positiva utkomst som ett arbete annars 
skulle ge, såsom förbättrad självkänsla, sociala kontakter, informella och formella relationer, känslan 
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av att åstadkomma något av betydelse och hjälpa till med att skapa en positiv självbild (Pattersson & 
Pegg, 2009). 

 
Figur 2. Modellen beskriver olika typer av fritidsaktiviteter från The Serious Leisure Perspective Website 

(Stebbins, 2013). 
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5 Metod 
Till största del har en kvalitativ ansats använts för att möjliggöra att personer med en 
utvecklingsstörning kan ges möjlighet att få sina egna röster hörda, angående deras egna upplevelser 
och tankar om fenomenet fritid. Intervjuerna har skett genom öppna frågor. För att även inkludera 
deltagare med en begränsad förmåga att uttrycka sig har 6 av intervjuerna skett med hjälp av ett 
kommunikationsverktyg, en samtalsmatta (Talking Mats).  
Svaren från samtalsmattan sammanställs även kvantitativt i viss mån, för att ge en bild av 
omfattningen av positiva och negativa upplevelser av fritidsaktiviteter och för att upplysa om 
fördelningen av svaren mellan olika alternativ.  
 Biesta (2010) menar att genom mixed-methods ansats kan både text och siffror analyseras. Siffror och 
text är två olika format av information som kan användas för att mäta och tolka data. Creswell (2010) 
anser att mixed methods även kan innebära en förbindelse, integration och/eller en länk mellan 
kvalitativ data och kvantitativ data. Denna studie har huvudsakligen en kvalitativ ansats, med ett 
mindre inslag av kvantitativ beskrivande resultatredovisning.   

5.1  Fenomenologisk ansats 
Fenomenologi är baserat på filosofen Edmund Husslers arbeten och kan definieras som att avse en 
studie av levd erfarenhet (Corby, Taggart, Cousins, 2015 & Van Manen, 1990). Fokus i en 
fenomenologisk ansats ligger i att förstå kärnan av upplevelsen och att beskriva en levd erfarenhet 
(Creswell, 2013). Medvetandet är intentionellt dvs. både riktat och meningsskapande. Det finns alltid 
något, ett objekt som medvetandet betraktar. Den fenomenologiska verklighetsbilden, den bild av 
verkligheten som vi upplever den, uppstår när det mänskliga medvetandet samspelar med objektet 
(Fejes & Thornberg, 2009). Målet med fenomenologi är inte att eliminera subjektiviteten utan att 
förtydliga rollen av subjektiviteten (Giorgi, 2002). Fenomenologins syfte är att beskriva deltagarnas 
upplevelser av ett fenomen och få insikt i deltagarnas värld. Forskarna kan använda sig av metoden 
”bracketing” där forskarens egna tidigare erfarenheter, personliga övertygelse eller fördomar skall 
sättas åt sidan. I och med mina tidigare erfarenheter och kunskaper inom fritid och fritid för personer 
med en utvecklingsstörning skulle jag inte helt kunna avsäga mig mina tidigare erfarenheter. Eftersom 
fenomenologi kan ha antingen en beskrivande karaktär som försöker beskriva väsentliga egenskaper 
hos en upplevelse eller en tolkande karaktär där forskaren söker efter mening och förståelse i 
människors upplevelser (Corby, Taggart, Cousins, 2015) har jag valt att i denna studie utgå ifrån ett 
fenomenologiskt interpretativt perspektiv, vilket gör att jag tar med min egen förförståelse när jag 
intervjuar respondenterna.  

5.1.1 Fenomenologisk interpretativ studie 

Den interpretativa fenomenologiska analysen kan ge en anpassad och tillgängligt tillvägagångssätt till 
fenomenologisk forskning med medföljande riktlinjer beträffande noggrannhet och giltighet. En 
interpretativ fenomenologisk ansats ger forskaren en central roll i att förstå deltagarnas erfarenheter 
samt ger en anpassningsbar och tillgänglig strategi som avser att ge en fullständig och djupgående 
beskrivning som tillfaller deltagarna (Pringle, Drummond, McLafferty & Hendry, 2011). 
   Då intervjuaren i denna studie redan innan intervjuerna hade en viss förförståelse av 
fritidsverksamhet för personer med en utvecklingsstörning samt erfarenhet av och utbildning för att 
arbeta med ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning uppstår det svårigheter för 
intervjuaren att helt avsätta sin egen förförståelse, personliga uppfattning och partiskhet i studien 
(Corby, Taggart & Cousins, 2015). En interpretativ fenomenologisk ansats ger forskaren möjlighet att 
ta med sin egen bakgrund och förförståelse för att kunna finna och tolka underliggande betydelser i 
intervjumaterialet (Corby, Taggart & Cousins, 2015). I denna studie har jag använt min egen 
erfarenhet i att arbeta med personer med en utvecklingsstörning samt min erfarenhet av ett yrkesliv 
inom fritidssektorn. Till min förförståelse tillkommer den kunskap jag insamlat innan intervjuerna från 
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personal på de olika verksamheterna. I och med min egen förförståelse har jag kunnat förstå och tolka 
respondenternas svar i relation till frågor om fritid. Skapandet av samtalsmattans aktivitetskort utgår 
även de från min förförståelse av vilka aktiviteter som är vanligt förekommande i de båda 
kommunerna. Då respondenterna har olika stor språklig förmåga har jag utgått från mina egna 
erfarenheter att arbeta med personer med utvecklingsstörning för att tolka deras verbala språk och 
deras kroppsspråk. Jag har även använt mina yrkeserfarenheter från arbete inom fritidssektorn för att 
skapa bildbanken utifrån vanligt förekommande fritidsaktiviteter samt för att sätta respondenternas 
svar i relation till de olika fritidsaktiviteter som är med i studien.   

5.1.2 Fenomenologisk forskning med personer med en 
utvecklingsstörning  

En fenomenologisk ansats ger forskaren en möjlighet att få insikt i hur personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning upplever sin värld (Corby, Taggart & Cousins, 2015). För att en fenomenologisk 
studie med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning skall få ett bra resultat krävs det att 
rekrytering, datainsamling, relation forskare-deltagare, data analysen, redovisning av resultat sker på 
ett korrekt sätt (Corby, Taggart & Cousins, 2015). I denna studie har detta försökt att uppnås genom 
att designen av studien har utgått från aktuell forskning, avseende intervjuer med personer med en 
utvecklingsstörning. Personer med kommunikativa svårigheter är ofta exkluderade från forskning 
baserad på intervjuer, på grund av deras svårigheter att förklara och uttrycka åsikter (Murphy, Tester, 
Hubbard, Downs & MacDonald, 2005) samt har begränsad möjlighet till delaktighet, 
självbestämmande och inflytande. Att få en möjlighet till att uttrycka sig är en viktig del för att ha 
inflytande över sitt eget liv (Ferm et al., 2009). Att ges möjlighet att uttrycka sig innebär också en risk 
för att bli feltolkad, för personer som har svårigheter att utrycka sig verbalt är risken större då det ställs 
högre krav på att omgivningen kan tolka vad som sägs. I denna studie har samtalsmattan använts som 
ett stöd och ett komplement till det verbala språket. Respondenterna har utöver det verbala språket och 
samtalsmattans värdering även visat med sitt kroppsspråk vad de tycker om en aktivitet. Intervjuaren 
har varit försökt vara lyhörd för om svar och kroppsspråk inte överensstämmer. Samtalsmattan har 
varit en hjälp för att säkerställa att intervjuaren och respondenten talar om samma aktivitet. Om det 
verbala svaret, kroppsspråket och samtalsmattans svar inte varit överensstämmande har intervjuaren 
försökt ta reda på varför så sker med hjälp av följdfrågor och genom att ställa svaren i relation till den 
förhandsinformation som getts från personal på verksamheterna, samt i relation till intervjuarens egen 
förförståelse. Detta redovisas i resultatdelen.  

5.1.3 Relation forskare-deltagare 
Relationen mellan forskaren och deltagaren är en viktig aspekt i all kvalitativ forskning men blir än 
viktigare i forskning där personer med en intellektuellfunktionsnedsättning deltar. Forskaren och 
respondenten kan ha svårigheter att förstå varandra speciellt då personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning kan ha svårigheter att minnas, förstå och att svara på ett specifikt ämne (Corby, 
Taggart & Cousins, 2015). Forskarens relation till respondenten kan påverka materialet positivt eller 
negativt. En forskare som skapat ägnat särskild tid åt att skapa trygg relation med respondenten kan 
dels få ett rikare intervjumaterial men riskerar samtidigt att respondenten försöker göra forskaren nöjd 
och därför ger felaktiga svar (Corby, Taggart & Cousins, 2015). 
   Personer med ett intellektuellt funktionshinder har påvisats vara lättpåverkade av suggestioner och 
ledande frågor vilket kan leda till svar som inte stämmer (Cederborg, Danielsson, La Rooy & Lamb, 
2009; Cederborg., Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009). Denna studie har därför baserat sig på 
den öppna frågestrukturen som rekommenderas av forskare när personer med en utvecklingsstörning 
skall intervjuas (Cederborg, Danielsson, La Rooy & Lamb, 2009; Cederborg., Hellner Gumpert & 
Larsson Abbad, 2009). 
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5.2  Studiens genomförande 
Innan intervjun träffade intervjuaren personalen på de olika verksamheterna för att få 
förhandsinformation om respondenternas svårigheter och intressen.  
Att intervjuaren tillbringade en tid inom varje enskild verksamhet verkade också för att respondenten 
skall känna sig trygg. Under denna tid observerades även respondentens förmåga att uttrycka sig för 
att intervjun skulle läggas på rätt nivå. 

5.2.1 Kommuner/verksamheter  
Intervjuerna gjordes i två kommuner. Den ena kommunen låg i norra delen av Sverige. I den Norra 
Kommunen var fritidsverksamhet förlagd i en tätort och verksamheten bedrevs inom kyrkans regi. 
Upptagningsområdet var byar och tätorter i anslutning till verksamheten.  
   Den andra kommunen var en kommun i Stockholms län. Verksamheten var en öppen 
fritidsverksamhet som drevs av en föräldraförening inom FUB. Vid intervjutillfället var verksamheten 
nedläggningshotad. Deltagarna i verksamheten var främst från kommunen men verksamheten var 
öppen för alla.  

5.2.2  Rekrytering av Deltagare  

Intervjuaren tog kontakt med personal på de två verksamheterna för att berätta om studien samt för att 
inhämta tillstånd för att få genomföra intervjuerna på verksamheterna. Intervjuaren tillbringade en kort 
tid vid de olika verksamheterna innan intervjuerna för att skapa en naturlig kontakt med deltagarna. 
Deltagarna rekryterades genom att tillfrågas direkt av intervjuaren på plats. Personalen på respektive 
verksamhet hade informerat deltagarna i förväg om vem intervjuaren var och syftet med intervjun. 
Före intervjun, informerades samtliga deltagare på de två fritidsverksamheterna om samtyckeskravet, 
rätten att avstå, rätten att säga nej och rätten att avbryta intervjun. För att säkerställa frivillighet fick 
deltagarna själva söka upp intervjuaren för att ge sitt bifall till intervju. Innan intervjun skulle 
genomföras informerades varje respondent återigen om samtyckeskrav och om deras rätt att avstå, 
säga nej, låta bli att besvara frågor och rätt till att avbryta intervjun.  
   Deltagarna (8) i studien var unga vuxna, under 25 år (4) och vuxna, över 25 år (4) med en 
utvecklingsstörning. Deltagarnas ålder var mellan 18 och 45 år. Av deltagarna var 2 kvinnor och 6 
män. Samtliga deltagare hade ett talat språk. Den språkliga förmågan varierade mellan mycket vältalig 
till en lägre förmåga att uttrycka sig muntligt. Av de 8 intervjuerna intervjuades sex av dem med hjälp 
av samtalsmatta och öppna frågor. Två deltagare intervjuades utan hjälp av samtalsmatta men genom 
öppna frågor på deras egen begäran då de ansåg att samtalsmatta var för dem med mindre utvecklat 
tal. De två sistnämnda individerna hade en mild utvecklingsstörning och ett mycket välutvecklat språk.  
Intervjun skedde på de två fritidsverksamheterna under pågående verksamhet som var två mötesplatser 
för personer med en utvecklingsstörning där olika aktiviteter erbjöds såsom skapande verksamhet och 
musik. 

5.3  Förberedelse inför intervjun/ Pilotgrupp 
Förberedelser gjordes genom att intervjuaren noggrant satte sin i metoden med samtalsmatta/Talking 
Mats genom att läsa rapporter om hur samtalsmattan kunde användas. Hjälpmedelsinstitutionens 
Samtalsmatta, Svenska erfarenheter av metoden (Ferm et al., 2009) blev en stor hjälp då det även 
fanns en DVD där intervjuaren visuellt fick se hur arbetsmetoden gick till.  
   En pilotgrupp på 4 deltagare skapades för att säkerställa att frågorna och metoden med 
samtalsmattan var rätt anpassade för målgruppen. Pilotgruppen var en viktig del för att jag skulle få 
träna mig i att arbeta med metoden samtalsmatta i en intervjusituation. Under provintervjuerna bidrog 
deltagarna med utvecklingsstörning i arbetet med att utveckla bildbanken. Detta skedde genom att de 
kom med egna förslag på bilder som de upplevde saknades i bildbanken (Ferm et al., 2009). Bilder 
som skapades under provintervjun var bild på innebandy och bild på en raggarbil.  
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5.4  Samtalsmatta och Anpassat Bildmaterial 
Vid ett samtal med hjälp av en samtalsmatta är det av vikt att syftet med samtalet är tydligt uttalat 
(Ferm et al., 2009). I denna intervjustudie var fritid det uttalade området. Samtliga bilder berörde 
området fritid. Fritidsbegreppet diskuterades och förtydligades innan intervjun med varje enskild 
respondent. Olika sorters bilder kan användas, det viktiga är att personen kan tolka bilderna och att ett 
samtal förs runt varje bild. Bilden fungerar som en förstärkning av det talade ordet och vad bilden 
föreställer kan deltagarna i samtalet till viss del komma överens om under själva samtalet (Ferm et al., 
2009).  
   I denna intervjustudie kontaktade intervjuaren de olika verksamheterna för att ta reda på så mycket 
som möjligt om vilka fritidsaktiviteter som är vanligt förekommande för personer med en intellektuellt 
funktionsnedsättning i respektive kommun. Information inhämtades om respektive verksamhet och 
intervjuaren lyssnade in personalens upplevelser av vilka fritidsaktiviteter som fanns i respondenternas 
närhet. Bildmaterialet anpassade så att bilder på fritidsaktiviteter som föreställer fritidsaktiviteter som 
är vanligt förekommande i respektive kommun lagts till. Exempelvis har en bild på snöskoter lagts till 
i bildmaterialet för de intervjuer som skedde i Norra Kommunen.  
   I denna studie fanns det 3 värderingskort i form av ett kort föreställande en rolig gubbe ett kort 
föreställande en så där gubbe och ett kort föreställande en tråkig gubbe.  
Ett kort föreställande att bestämma själv, ett kort på en ledare som bestämmer.  
Ett ämneskort. Ämneskortet bestod av en bild på fritidsaktiviteter samt ordet fritid.  
Till studien skapades det 33 bilder på fritidsaktiviteter såsom baka, rida, pyssla, friluftsliv, bilar, cykla, 
vänner, sport osv. De två sportkorten visade 10 olika sportaktiviteter. Totalt fanns det 43 aktiviteter 
representerade. Om respondenten ansåg att en bild/fritidsaktivitet saknades fanns extra kort där 
respondentens förslag skrevs in och det kortet användes fortsättningsvis i intervjumaterialet (Se bilaga 
3). 

5.5  Genomförande av intervju 
Intervjuaren har arbetat med att ställa öppna frågor av sorten: Berätta! Var tycker du den här (bilden) 
ska ligga? Vad tycker du om detta (bild)? Hur menar du då? Berätta! För att i så liten grad som möjligt 
påverka respondentens svar. De öppna frågorna leder till ett mer uttömligt svar än ledande, direkta och 
suggestiva frågor (Sternberg et al., 1996).  
Innan intervjun gick intervjuaren igenom för deltagarna deras rätt att inte besvara frågor och rätten att 
avbryta intervjun. Syftet med intervjun, att unga vuxna och vuxna med en utvecklingsstörning skulle 
få berätta sin fritid klargjordes. Begreppet fritid diskuterades, att fritiden handlar om det som sker när 
respondenten inte är i skolan, arbetet eller på daglig verksamhet.  
   Vid intervjuerna använder tecknade bilder och fotografier av olika sorters fritidsaktiviteter, under 
varje bild fanns ordet för aktiviteten i skrift. Vikt lades vid att respondenten själv skulle tolka bilden. 
Detta för att intervjuaren i en så liten grad som möjligt skulle råka hindra respondenten att tala fritt om 
fritidsaktiviteter.   
   Upprepandet av en specifik fråga kan leda till att en respondent med ett intellektuellt funktionshinder 
förändrar sitt svar för att försöka svara rätt och göra intervjuaren nöjd (Cederborg, Danielsson, La 
Rooy, Lamb, 2009; Cederborg., Hellner Gumpert., & Larsson Abbad., 2009). I fem av intervjuerna har 
intervjuaren i första hand visat upp bilden och låtit respondenten spontant avgöra vad bilden 
föreställer. Har inget spontant svar kommit har intervjuaren benämnt bilden ex. dans. Där det har 
behövts har intervjuaren djupare förklarat bilden för att därefter invänta respondentens svar. 
Intervjuaren har sedan följt respondenten och dess svar för att föra samtalet vidare. I en av intervjuerna 
behövde respondenten hjälp av intervjuaren att definiera vad bilden betydde.  
   Då förmågan till talat språk och förmågan att uttrycka sig har varierat har varje enskild intervju 
anpassats efter respondenten. Vid fem intervjuer har samtalsmattan i hög grad använts för att skatta 
olika aktiviteter i Roligt, Sådär, Tråkigt. Öppna frågor har använts i samband med samtalsmattan för 
att utveckla tankar och känslor om respektive bild. Vid två intervjuer har inte samtalsmatta använts då 
respondenterna hade ett välutvecklat språk och uttryckssätt och lätt för att formulera tankar och 
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funderingar om fritidsverksamhet på en hög nivå.  Dessutom gav de båda respondenterna innan 
intervjun uttrycka för att samtalsmattan var till för dem som hade större svårigheter än de själva hade.  

5.6  Etiska reflektioner  
Inför denna studie som avser att inrikta sig på att personer med en utvecklingsstörning själva kan få 
sina röster hörda om deras egen syn på sin fritid fanns en mängd etiska spörsmål att ta hänsyn till. Att 
intervjua personer med en utvecklingsstörning är relativt ovanligt, likaså att inkludera personer med en 
utvecklingsstörning i forskningsstudier. Innan denna studie påbörjades studerades tidigare forskning 
som behandlat ämnet att intervjua personer med en utvecklingsstörning. Att ta avstamp i och luta sig 
mot tidigare forskning var av vikt för att skapa goda etiska förhållanden i studien och ge studien en 
etisk tyngd att vila på.  
   En ökad kunskap om personer med intellektuell funktionsnedsättning är beroende av att rigorös 
forskning om metod och etik (Freedman, 2001). Stalker (1988) menar att mer behöver göras för att 
involvera personer med en intellektuell funktionsnedsättning i forskningsstudier, men att den 
akademiska dagordningen bör ställas i relation till att säkerställa att forskaren inte oönskat inkräktar i 
människors liv. Om vi vill höra personer med intellektuellt funktionshinder måste vi finna passande 
sätt att göra deras röster hörda. Kvalitativa metoder spelar en allt större roll i att synliggöra det som 
tidigare varit osynligt det liv som personer med intellektuellt funktionshinder lever (Beail & Williams, 
2014). I kvalitativa intervjuer blir etiken lika viktig som metoden, den personliga interaktionen mellan 
intervjuare och den som intervjuas kan missbrukas då maktförhållandet är ojämlikt, den som intervjuar 
styr intervjun och innehar en viss vetenskaplig kompetens samtidigt som den intervjuades privata liv 
skall bli till offentlighet i en forskarrapport (Kvale, 2006).  
   Risken för att den intervjuade skall fara illa under en kvalitativ intervju beror även på rådande 
intervjuämnen. Vissa intervjuämnen riskerar att med högre grad skapa oro hos den intervjuade. 
Ansvaret för att inte skada den som blir intervjuad ligger i hög grad hos den som intervjuar. En väl 
utvecklad intervjuteknik och kunskap hos intervjuaren ihop med etiska riktlinjer skapar förutsättning 
för att en respektfull och värdig intervjustudie skall kunna genomföras (Corbin & Morse, 2003). Ofta 
är det dock de oväntade händelserna som uppstår som är svåra att hantera för den som intervjuar och 
som kräver att intervjuare är reflektiv och etiskt närvarande i stunden (Bowtell, Sawyer, Aroni, Green 
& Duncan, 2013). 
   Risk finns att personer som anses vara sårbara utesluts från forskningsstudier för att de uppfattas 
som för svåra att inkludera i forskning. För forskning med sårbara grupper kan det krävas att forskaren 
vågar gå utanför de konventionella metoderna (Aldridge, 2014). Förutom de vanliga metodologiska 
frågorna att ta ställning till vid en kvalitativ forskningsstudie krävs det vid studier med personer med 
intellektuellt funktionshinder att forskaren fördjupar sig och lär känna varje enskild respondent 
eftersom variationen är stor avseende färdigheter i hur mycket individen kan förstå och kan förmedla 
(Bedoin & Scelles, 2015).  
   Den som intervjuar är den som bestämmer över intervjun i och med sin högre kunskap om 
forskningsfrågan samt sätter upp ramarna för intervjun, dvs. bestämmer plats, tid, intervjuämnet, 
intervjufrågorna och uppföljning (Kvale & Brinkmann, 2009). I en forskningsintervju med personer 
med intellektuellt funktionshinder finns en stark hierarki och intervjuaren kan uppfattas som en 
auktoritet i förhållande till den intervjuade (Bedoin & Scelles, 2015).  
  Personer med ett intellektuellt funktionshinder kan få en förståelse för forskning och inkluderas i 
forskning som berör dem förutsatt att de får en möjlighet att lära sig om vad forskning innebär, 
samtyckeskrav, rätten att säga nej och om de etiska spörsmålen (Inglis & Cook, 2011).  
Den tidigare forskning avseende att intervjua personer med en utvecklingsstörning visar på att detta är 
möjligt förutsatt att de etiska riktlinjerna följs samt att intervjuaren är medveten om att de 
anpassningar som kan behövas göra för att skapa en trygg intervjusituation.  
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5.6.1 Etiskt förfarande i studien 

I denna studie fanns det ett antal etiska dilemman att ta hänsyn till i och med att personer med en 
utvecklingsstörning deltar. Genom att intervjuaren grundligt satt sig in i tidigare forskning avseende 
att intervjua personer med en utvecklingsstörning anpassades studien så att Vetenskapsrådets (2011) 
etiska krav skulle uppfyllas. Den positiva utkomsten av denna studie kan bli att personer med en 
utvecklingsstörning kan få sina röster hörda i frågor som berör dem. Samtyckesfrågan löstes genom att 
intervjuaren innan intervjuerna inhämtat tillstånd från respondenternas föräldrar om att få besöka 
verksamheten och utföra intervjuer. Vetenskapsrådet (2011) påtalar att när vuxna personer med en 
utvecklingsstörning skall intervjuas rekommenderas att föräldrars eller gode mäns godkännande 
inhämtas. Alla deltagare i verksamheterna som besöktes informerades om att studien syftade till att 
undersöka hur respondenterna ser på sin fritid. Respondenterna informerades om att det var frivilligt 
att bli intervjuad och att de hade rätt att säga nej. Intervjuaren berättade också och om hur intervjun 
skulle gå till samt informerade om att det som sades under intervjun var konfidentiellt men att svaren 
skulle redovisas anonymiserat. De personer som ville bli intervjuade fick sedan själva söka upp 
intervjuaren. Intervjuaren hade iordningsställt en anpassad samtyckesblankett som de fick skriva under 
(Bilaga 2). Det var i båda verksamheterna enbart ett mindre antal av deltagarna som tog kontakt med 
intervjuaren.  
Under intervjun var intervjuaren uppmärksam på om respondenterna på något sätt uttryckte att de ville 
avsluta intervjun. Två av respondenterna visade tecken på rastlöshet och minskat fokus efter ca 12 min 
och intervjuaren valde då att avrunda intervjun.  
   I denna studie redovisas intervjusvaren blandade för att minska möjligheten till igenkänning.  
Återkoppling tillbaka till respondenterna avseende intervjusvaren kommer ske visuellt och muntligt 
genom att intervjuaren kommer försöka sammanfatta studiens resultat i en ”omvänd samtalsmatta”. 

5.7  Kodning   
Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal omgångar under transkriberingen. Första transkriberingen 
skedde strax efter intervjuns avslut. En del av intervjusvaren uttalades otydligt och var svårförståeliga 
i enbart verbal version. Att jag kunde sätta intervjusvaren i relation till respondenternas kroppsspråk 
och värdering av aktivitetskorten underlättade förståelsen av deras svar. Det var också till stor hjälp att 
jag hade viss förförståelse om vilka aktiviteter som respondenterna brukade göra under sin fritid. Vissa 
ord och uttryck har skrivits om till standardsvenska för att underlätta förståelsen. Som exempel kan 
nämnas har setat (dialektalt) har ändrats till har suttit. Jag har tagit bort tankepauser i form av ahh, 
hmm osv. Efter transkriberingen genomlästes samtliga intervjuer noggrant för att få ett grepp om 
helheten. Därefter genomlästes varje enskild intervju ett flertal gånger för att finna teman i 
intervjusvaren (Devenish, 2002). De teman som framkom var individens egna förutsättningar, 
omgivningens påverkan och fritidsaktiviteten/fritidsaktiviteter. Då jag fann likheter med P-E-O 
modellen (Law, 1996) beslutade jag mig för använda Laws (1996) P-E-O modell för att analysera 
materialet. P-E-O modellens tre områden Person, Omgivning, Aktivitet, användes som kategorier, 
enligt definitionerna av de tre olika teman (Laws, 1996). Under genomläsningarna markerades 
respondenternas svar i olika färger och med bokstav utifrån om respondentens svar behandlade Person, 
Omgivningen eller Aktiviteten. Respondenternas svar kodades med: 
   P (individ) grön, efter då intervjupersonen tar upp fysiska, kognitiva och emotionella funktioner 
samt hur dessa faktorer påverkar individens självbild, personlighetsstil, kulturell bakgrund, 
livserfarenheter, intressen och värderingar.  
  O (omgivning) röd, kodades då respondenten svar handlade om den kulturella, sociala, fysiska och 
politisk/ekonomiska miljön runt en individ som möjliggör eller begränsar individens 
aktivitetsutförande.  
   A (aktivitet) gul, kodades då respondenten tar upp moment som individen gör för att uppfylla ett mål 
eller syfte i vardagen. I detta sammanhang de aktiviteter som respondenten deltar i för att utöva fritid. 
   En del av svaren kunde kodas inom flera områden såsom Ibland med mamma. I sommar kanske jag 
kan cykla. Inte ensam. Ja, lite vingligt kanske.  
Vill du cykla mer om du har sällskap?  



 
 

25 

Ja, precis. (lägger bild på roligt).  
Detta citat delades upp i flera delar och kodades. Citatet visar dels på Person (Fysiska funktioner som 
påverkar en individs intressen) eftersom respondenten uppger att det är svårt att cykla själv för att det 
är vingligt. Dels på Omgivning eftersom respondenten behöver sällskap samt som Aktivitet då 
respondenten uppger önskemål om att vilja cykla mer om respondenten får sällskap.  
Kodningen av intervjusvaren redovisas i resultatdelen under rubrikerna som även är studiens 
frågeställningar:   
Vilka personliga möjligheter och begränsningar finns för personer med en utvecklingsstörning att delta 
i fritidsaktiviteter? (Person) 
Hur påverkar omgivningen individens möjlighet till att delta i fritidsaktiviteter? (omgivning) 
Hur påverkar fritidsaktivitetens utformning individens möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. 
(Aktivitet) 

5.8  Validitet 
En god empirisk förankring under hela tolkningsprocessen och vid identifieringen av teman är ett 
viktigt validitetskriterium. Rimlighetsnivån i tolkningarna visar på resultatets tillförlitlighet (Fejes & 
Thornberg, 2009). Den interpretativa ansatsen ger intervjuaren möjlighet att ta med sin egen 
förförståelse i intervjusituationen. I denna studie har intervjuarens erfarenhet av arbete med 
fritidsfrågor samt att arbeta med personer med en utvecklingsstörning använts i intervjusituationen och 
i tolkningen av data för att tolka respondenternas verbala språk och deras kroppsspråk. 
Aktivitetskorten har även de skapats utifrån intervjuarens egen kunskap om vilka fritidsaktiviteter som 
är vanligt förekommande i respektive kommun samt att information hämtats från personal på 
verksamheterna innan intervjun. Med förförståelse uppstår dock även en risk för att intervjuaren styr 
respondenterna under intervjun eller tolkar resultaten felaktigt. För att minimera denna risk har 
intervjufrågorna utformats som öppna frågor enligt Cederborg, Danielsson, La Rooy & Lamb (2009) 
och Cederborg., Hellner Gumpert & Larsson Abbad (2009) rekommendationer samt genom 
användandet av Talking Mats (Murphy et al., 2005; 2008) och den svenska Samtalsmattan (Ferm et 
al., 2009) rekommendationer för samtal med personer med en utvecklingsstörning. Intervjuaren har 
även varit lyhörd för respondenternas kroppsspråk som har varit en markör för upplevelsen bakom 
svaren. Vid tveksamheter har intervjuaren försökt ställa respondenternas svar i relation till 
intervjuarens förförståelse samt i relation till den information som inhämtats av personal på 
fritidsverksamheterna i de båda kommunerna. De tolkningar som intervjuaren har gjort vid ej 
överensstämmande svar finns redovisat i studiens resultatdel. 
   Den interna validiteten, det vill säga överensstämmelsen mellan respondenternas subjektiva 
erfarenheter och deras faktiska svar eftersträvades genom de öppna frågorna som minskade risken att 
intervjuaren styrde respondenten med suggestiva, upprepande eller ledande frågor (Cederborg, 
Danielsson, La Rooy, Lamb, 2009; Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009). Den öppna 
frågestukturen innebär även att studien blir replikerbar då en annan intervjuare kan efterfölja 
frågestrukturen. Metoden med samtalsmattan där respondenterna får skatta sin upplevelse av olika 
aktiviteter borde innebära att det är enkelt för en annan forskare att återskapa intervjusituationen och 
frågestrukturen.  
   Innehållet av intervjuerna grupperades efter P-E-O modell Person, Omgivning, Aktivitet för att 
tydliggöra teman i transkriberingen och därmed tillgängliggöra kodningen för andra forskare vilket är 
av vikt för bedömning av validitet och reliabilitet av studien.  
   Att ställa resultaten i relation till teori-metod-frågeställningar och tidigare forskning samt 
lagstiftning kan öka validiteten i studien. Resultaten är dock inte generaliserbara då studiens 
respondenter inte kan stå som representanter för en hel grupp.  
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6 Resultat  
I resultat delen redovisas intervjusvaren utifrån studiens frågeställningar och PEO modellens tre teman 
person, omgivning, aktivitet som använts i kodningen av svaren. Resultaten redovisas med citat från 
intervjuerna. Svart punkt visar på ny respondent, sammanhållen text avser svar från samma 
respondent. Kursiverade citat är respondentens svar. Icke kursiverade citat är intervjuarens. Inom 
parantes har noterats på vilken värdering respondenten placerat aktivitetskortet. Vid citat där 
samtalsmatta ej använts står (ej samtalsmatta).  

6.1  Hur upplever unga vuxna och vuxna med en 
utvecklingsstörning sin fritid? 

 
Den första frågeställningen är:  
Hur upplever unga vuxna och vuxna med en utvecklingsstörning sin fritid? under denna rubrik tas 
även följande frågeställningar upp.   
Frågeställning:  
 

2. Vilka personliga möjligheter och begränsningar finns för personer med en utvecklingsstörning 
att delta i fritidsaktiviteter?  

3. Hur påverkar omgivningen individens möjlighet till att delta i fritidsaktiviteter? 
4. Hur påverkar fritidsaktivitetens utformning individens möjligheter att delta i fritidsaktiviteter? 
5. Hur ser behovet av fritidsaktiviteter ut för personer med en utvecklingsstörning? 

 

6.1.1 Vilka personliga möjligheter och begränsningar finns för personer 
med en utvecklingsstörning att delta i fritidsaktiviteter?  

Under denna rubrik redovisas resultaten avseende respondenternas egna personliga upplevelser av att 
kunna delta i en aktivitet d.v.s. de svar som kodats med Person. Varje enskild individ har egna 
individuella förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig en aktivitet. Våra egna fysiska och psykiska 
begränsningar och förmågor påverkar deltagandet och upplevelsen av en aktivitet. Aktiviteter som är 
svåra för individen att klara av på grund av fysiska, kognitiva eller emotionell förmåga riskerar att 
upplevas negativt. Respondenterna i denna studie uttrycker att de aktiviteter som de anser är svåra att 
utföra betraktas som tråkiga. 

 
• Att arbeta med händerna är ju som inte riktigt min grej (lägger bild på träslöjd på tråkigt) 
• Jag har väl försökt nån gång men det är ganska svårt tycker jag. (bild på längdskidåkning, 

lägger bild på tråkigt) 
• För svårt. (avser längdskidåkning, lägger bild på tråkigt) 
• Nej, Gillar inte. Jag har provat men det gick inte så bra. (Avser fråga om biljard, lägger bild 

på tråkigt) 
 
Att vara duktig på en aktivitet kan leda till att aktiviteten upplevs som rolig. Att ha de fysiska 
förutsättningarna för att klara av en sportaktivitet kan bidra till att individen upplever aktiviteten som 
rolig. Några respondenter uttrycker:  
 

• Bowling tycker jag är ganska roligt, det är roligt att spela bowling och jag är ganska bra, 
(lägger bild på roligt)  
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• Å så springer jag själv ofta, jag springer för milen, Jag sprang på 47,40 förra året. (lägger 
bild på roligt) 

• Ganska roligt (lägger bild på roligt) ja att träna på att bli bättre, det är viktigt att kunna 
simma. Jag har tränat simning nu väldigt länge så jag är ganska bra på det, jag tycker det är 
roligt att bada och så.  
 

Att få utföra en aktivitet utifrån sina egna förutsättningar och önskemål kan påverka upplevelsen av 
aktiviteten. En respondent uttrycker:  
 

• Om jag ska åka skidor vill jag bara åka för naturen och ta det lugnt. (lägger bild på sådär)  
 

Respondentens värdering av aktiviteten som sådär kan vara ett utslag för en tidigare upplevelse av att 
skidåkning är mer prestationsinriktad och ställer andra krav på respondenten och på skidåkningen än 
vad respondenten själv anser vara optimalt. Svaret visar även på en vilja från respondenten att själv få 
vara med och anpassa skidåkningen efter sitt behov. Respondenten anser att skidåkning för 
naturupplevelsen är viktigare än att eftersträva en bra tid. Respondenter från den norra kommunen där 
skidåkning är vanligt förekommande under uppväxten var mer negativa till längdskidåkning. 
Respondenterna i den norra kommunen förstärkte även aktivitetskortets placering på tråkigt både 
verbalt och med kroppsspråk. Det kan tyda på att respondenterna i högre grad har utsatts för en 
aktivitet som inte varit rätt anpassad för individen.    
   En individs självbild och livserfarenheter påverkar vilka upplevelser en aktivitet får. På frågan: Hur 
ser du på inkluderande fritidsverksamhet, som är till för både personer med en utvecklingsstörning och 
personer utan en utvecklingsstörning? Svarar en respondent: 
  

• Det tror inte jag, man kan inte blanda vanligt folk med funktionshindrade, det skulle bli 
turbulens, så att det ska vara särskild lokal till dem. För att risken är att det blir slagsmål och 
misshandel för att vi ser annorlunda ut och så. Det tycker jag.  
Ni känner inte att ni blir helt utanför då? 
Nä, alltså bara vi har varandra så spelar det nog ingen roll var man är bara man har 
varandra. (Ej samtalsmatta)  
 

Citatet ovan visar även på vikten av grupptillhörighet och rädslan för att bli illa behandlad av personer 
som inte tillhör gruppen av personer med en utvecklingsstörning. Andra respondenter uttrycker också 
de att de upplever att det finns en skillnad mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade som 
kan tyda på att personer med en utvecklingsstörning riskerar att behandlas illa av omgivningen:  
 

• Vissa tycker kanske att de känner sig mer utstötta. Att det är bättre med…att det bara är 
funktionshindrade, då kanske de känner att de vågar mera. För vissa kanske känner att de 
stöter ut dem mera. (Ej samtalsmatta) 

• Vi med funktionshinder blir mer undanstötta än de. Vi får inte lika mycket som de normala. 
(Ej samtalsmatta) 

 
Intervjusvaren speglar sambandet mellan individens förutsättningar för att delta i en aktivitet och hur 
dessa individuella förutsättningar påverkar upplevelsen av aktiviteten. När en aktivitet upplevs som för 
svårt finns en risk att aktiviteten är en värderas aktiviteten som tråkig, medan en aktivitet som 
individen känner sig duktig i tenderar att värderas som rolig. I intervjusvaren blir det tydligt att 
individens egna fysiska, kognitiva eller emotionell förmåga likväl som självbild och livserfarenheter 
påverkar hur aktiviteten upplevs.  
   På frågan hur det är om en ledare bestämmer aktiviteten blir svaret:  
 

• Det kan vara bra ibland, men bara ibland. 
• Jaa, i vissa saker så kanske, men det är bra om man får bestämma själv. 
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Några av respondenterna i denna studie ger själva uttryck för att de själva får vara med och besluta om 
fritidsaktiviteter de vill delta i. Studien visar dock inte på om respondenterna ges valmöjlighet att välja 
mellan olika aktiviteter och inte heller i vilken grad respondenten kan påverka sin fritid.  
 

• Jag får bestämma själv tycker jag.  
• De frågar, ibland frågar de, alltid.  
• Ja det tycker jag. 

 
Varje enskild respondent i denna studie har egna individuella förutsättningar för att kunna tillgodogöra 
sig en aktivitet. Svaren som respondenterna i studien ger uttryck för, kan tyda på att aktiviteter som 
anpassas efter individens förmåga kan leda till en mer positiv upplevelse av aktiviteten. De aktiviteter 
som upplevts som för svåra upplevs även som tråkiga medan de aktiviteter som respondenterna känner 
sig duktiga i. Fysiska, kognitiva eller emotionell förmåga kan påverka aktiviteten likväl som känslan 
av utanförskap och stigmatiseringen som några av respondenterna ger uttryck för när de gör en 
särskiljning mellan funktionshindrade och normala. Respondentens livserfarenheter avspeglar sig i 
intervjusvaren vad gäller upplevelsen av fritidsaktiviteter.  

6.1.2 Hur påverkar omgivningen individens möjlighet till att delta i 
fritidsaktiviteter? 

Under denna rubrik redovisas resultaten avseende respondenternas egna personliga upplevelser av hur 
omgivningen påverkar individen deltagande i en aktivitet d.v.s. de svar som kodats med Omgivning. 
Omgivningens olika egenskaper, förutsättningar, villkor och resurser påverkar individen. En 
människas möjlighet till fritidsaktiviteter påverkas, möjliggörs och begränsas av många faktorer i ens 
omgivning i form av bostadsort, av tillgången på fritidsaktiviteter och av den personliga ekonomiska 
situationen. Den personliga ekonomiska situationen för en person med en utvecklingsstörning 
påverkas av omgivningen genom att lagstiftning styr hur högt ett bidrag i form av aktivitetsersättning 
eller sjukersättning skall vara för personer som står utanför arbetslivet. För personer med en 
utvecklingsstörning tillkommer utöver dessa faktorer ytterligare element såsom tillgången till 
ledsagare och möjlighet att få sällskap när aktiviteten skall utföras. 
   Att ha någon i sin omgivning att dela en upplevelse med kan påverka individens deltagande i en 
aktivitet. En respondent lyfter vikten av att dela en upplevelse med andra och säger om bowling:  

 
• speciellt om man är många som tävlar i det så är det roligt. (lägger bild på roligt) 
 
Vikten av vänner och den sociala gemenskapen påtalas i citatet:  
 
• Nä, alltså bara vi har varandra så spelar det nog ingen roll var man är bara man har 

varandra. (Ej samtalsmatta)  
 
En respondent uttrycker en vilja att åka längdskidor om respondenten får sällskap eller blir inbjuden 
till en aktivitet:  

• Ja, om nån, gärna, om nån säger om jag vill åka med. (lägger bild på roligt)  
 

En annan respondent ger uttryck för att aktiviteten, snöskoter, inte är något som vanligtvis ingår i 
respondentens sociala sammanhang och att den därför inte utförs:  
 

• Det är roligt, jag gjorde det när jag var liten, inte nu men jag gillar det. Vi har ingen egen 
skoter. Vi är inte såna där. Vi är inte ute…min mamma och pappa är inte såna där som är ute 
i naturen. Jag är inte uppväxt med det. Men när man är det nån gång då är det kul. (sätter bild 
på sådär) 
 

En respondent visar på att kostnaden för en aktivitet kan påverkar viljan av deltagandet i en aktivitet, i 
detta fall en teateraktivitet:  
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• Om man blir bjuden då är det helt okey om nån betalar. Om man inte behöver betala själv. 

Om det är gratis så kan man lägga ditåt (Roligt) måste man betala då är det mera ditåt. 
(tråkigt) Om mamma betalar då kan det vara kul om man inte behöver betala själv. (lägger 
bild på sådär)  

•  
 Ibland påverkar olika aktiviteter varandra, att delta i en aktivitet kan påverka möjligheten att delta i en 
annan aktivitet. En respondent svarar på frågan om respondenten deltar i någon sportaktivitet:  
 

• Jag missa när jag åker kortis.  
 

Respondenten missar sin fritidsaktivitet för att det krockar med hennes vistelse på korttidsboende. 
Respondenten återkommer flera gånger under intervjun till danskortet genom att peka på det och säga. 
Missa, kortis. Återvändandet till danskortet visar på att det är en fråga som berör respondenten. 
   Politiska beslut kan påverka deltagande i en fritidsaktivitet. Detta avspeglas i respondenternas svar. 
På frågan avseende ledsagning och ledsagare svarar två av respondenterna: 

 
• Jag har inte så mycket sånt men jag tycker de verkar dra in på det, de drar in på allting på 

kontaktpersoner, på ledsagning på allt. Jag tycker det är fördjävligt! 
 
Om du fick drömma. Hur skulle det vara uppbyggt för er? Vilka behov finns? 
 

• Jag tycker att allting ska finnas. Att det ska finnas en sån här verksamhet som man kan gå till 
på helgerna, att man ska ha trygga kontaktpersoner istället för att bara ha föräldrar eller 
boende eller man ska kunna göra saker på fritiden, ut och cykla, gå eller åka och simma utan 
att ha med sig mamma eller pappa. Så att det är det jag tycker att det ska vara, mera 
ungdomsgårdar för funktionshindrade, tycker jag, faktiskt. (Ej samtalsmatta) 
 

Citatet visar på att respondenten gör skillnad på stöd från en kontaktperson och stöd från föräldrar.  
Det kan visa på ett behov av att få vara vuxen och att få en möjlighet att bli mer självständig i 
relationen till sina föräldrar, detta trots att det fortfarande finns ett behov av stödjande resurs för att 
respondenten skall få tillgång till en fritidsaktivitet.  

 
• De drar ju ned allting i (ortsnamn) kommun, de drar ned allt, ledsagning och sånt. I 

(grannkommun) gör de inte det. Där går de efter människans behov, det gör de inte här. (Ej 
samtalsmatta) 

 
Fritidsverksamhet för personer med en utvecklingsstörning påverkas av omgivningen vilket innebär att 
det uppstår en förutsättning att omgivningen har kunskap om fritid för personer med en 
utvecklingsstörning. I denna studie avspeglas i svaren en upplevelse av bristande kunskap från 
omgivningen avseende behovet av fritidsaktiviteter för personer med en utvecklingsstörning. (Vid 
intervjutillfället var det oklart om fritidsverksamheten skulle vara kvar nästkommande termin). 
Respondenterna ger uttryck för detta och den frustration det innebar:  
 

• Varför tror du att de vill lägga ned er fritidsverksamhet?  
ja, det är brist på kunskap tror jag.  
Kunskap från vem då? 
Vad heter det nu, från dom i kommunen som inte förstår vilken (Tänker) vad heter det…för att 
ha just för sån här för funktionshindrade har ett behov av att få träffa andra 
funktionshindrade så de får lära känna nytt folk, annars sitter de bara hemma och gör 
ingenting. (ej samtalsmatta) 
 

• Jag tycker att de, vad heter det, politiker är fördjävliga!  
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De har ju varit här för ett tag sedan men de gick ju inte runt och frågade vi tyckte, de bara 
beslutade vad det tyckte. De struntar i vi med funktionshinder, det struntar fullständigt i det? 
Hur tror du det har blivit så?  
Brist på kunskap. De förstår inte hur det är att vara funktionshindrade, man kan inte göra 
allting. För jag tycker det är fördjävligt, så att….det är ju så. De skulle behöva, man skulle 
faktiskt behandla dem som man gör med funktionshindrade, tycker jag.  
Att ni skulle vända på det liksom? 
Ja, att de skulle få känna hur det är…att bli nedtryckt.  
Vad tycker du är jobbigast då att vara funktionshindrad? Vad känner du… 
Det är det här att man vill hitta på saker, det finns inte mycket verksamheter som kan ta emot 
de med funktionshinder som disco och så, de klarar inte av det just för funktionshindrade. Om 
man inte gör speciellt för de funktionshindrade. (ej samtalsmatta) 

 
Samhällets syn och värderingar av vad som är fritidsverksamheter med hög status blir synlig genom 
att en av deltagarna i studien ger uttryck för önskan:  
 

• mera ungdomsgårdar för funktionshindrade, tycker jag, faktiskt. 
 

Ungdomsgårdar är en vanligt förekommande verksamhet i respondentens kommun och kan ses som en 
fritid med hög status i och med att ungdomsgårdar blir en samlingspunkt för många. Citatet kan 
betraktas om en önskan om en fritidsverksamhet som är högt värderad av samhället.  
En respondent uttrycker avsaknad av fritidsaktivitet men orden: 
 

• Vi med funktionshinder blir mer utstötta än de. Vi får inte lika mycket som de normala.  
 

Detta citat visar på den stigmatisering som respondenten upplever i förhållande till vad respondenten 
upplever att andra ges möjlighet att göra på sin fritid.  
   Det blir tydligt att deltagande i en fritidsaktivitet påverkas av yttre faktorer i omgivningen såsom 
tillgång till fritidsaktiviteten, politiska beslut och ekonomiska villkor. Att inte bli tillfrågad och få göra 
sin röst hörd kan bidra till en känsla av orättvisa och att det inte sätts värde på den kunskap och de 
åsikter som personer med en utvecklingsstörning själva innehar.  
 

6.1.3  Hur påverkar fritidsaktivitetens utformning individens möjligheter 
att delta i fritidsaktiviteter? 

Under denna rubrik redovisas resultaten avseende respondenternas egna personliga upplevelser av hur 
aktivitetens utformning påverkar individens möjlighet att delta i en aktivitet d.v.s. de svar som kodats 
med Aktivitet. Tidigare i studien har vi sett att respondenterna ger uttryck för att aktiviteter är tråkiga 
om de är för svåra och att respondenterna själva vill vara med och få sin röst hörd i frågor om fritid 
och fritidsaktiviteter. Den möjliga utvecklingen av fritidsaktiviteter för personer med en 
utvecklingsstörning är att vara medveten om att fritidsaktivitetens utformning är en bidragande del i 
hur hög grad fritidsaktiviteten blir en positiv tillgång för individen. Citaten nedan avser 
respondenternas upplevelse av att delta i fritidsaktiviteter. De aktiviteter som diskuteras är 
fritidsaktiviteter som är mötesplatser där det erbjuds flera olika aktiviteter för deltagarna såsom musik, 
karaoke, spel, pyssel och målning.  

6.1.3.1 Social samvaro 

Respondenter ger uttryck för att den sociala aspekten i en aktivitet är viktigt. Intervjusvaren visar på 
att det är viktigt att får en möjlighet att träffa vänner och att ha en social gemenskap. Att få möjlighet 
att träffa kamrater och skapa nya kontakter kan vara motiverande för att utföra en aktivitet.  

• Man får bara komma om man kan och vara med lite kompisar. Att göra något. Att sjunga. 
(lägger bild på roligt) 
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• Att det finns för alla handikappade(….)Att vi kan gå någonstans på helger, slipper man sitta 
hemma. Göra ingenting, glo på Tv är väl inte så roligt. Det är en samlingsplats för alla dem 
med funktionshinder, där de kan träffa andra, nya människor (lägger bild på roligt) 

• Jag tycker det är ganska roligt. Och man får träffa, träffa människor och man får göra ganska 
roliga saker (lägger bild på roligt) 

• Man är tillsamman så kan man sjunga tillsammans, det är kul. Träffar kompisar och vara 
tillsammans med dom (lägger bild på roligt) 

• Babbla lite, fika. (lägger bild på roligt)  
 

Upplevelsen och meningen med fritidsaktiviteten sedd ur respondenternas ögon visar på upplevelsen 
av sammanhang och vikten av gemenskap. Den sociala gemenskapen kan leda till att en aktivitet 
upplevs som positiv och motivera till att delta i aktiviteten. 

6.1.3.2 Aktivitetens utformning 

En aktivitet kan ha olika syften för deltagarna utifrån individens behov och förmåga. Nedan beskriver 
respondenterna sin individuellas syn på gemensamma mötesplatser.  
 

• Hit kommer man och sjunger, äter korv och dricker kaffe. (lägger bild på roligt) 
• Det är roligt här, vi träffas varannan söndag och gör olika saker och sen åker vi bort ibland, 

vi har varit till (namn på kommun) en gång, å så har vi varit till (namn på kommun), jag var 
med då, sen åker vi till (namn på kommun) som har en grupp som vår, då åker vi dit och 
hälsar på dom och så kommer de hit. Vi åker dit på hösten och de kommer hit på våren. Å då 
gör vi mat, då gör (namn på kommun) mat åt oss och vi gör åt dom…det är trevligt. (lägger 
bild på roligt) 

• Fler såna här ställen borde finnas (….) det borde finnas andra aktiviteter också som man kan 
göra, inte bara musik (…).  

• Alltså, inte bara karaoke, för vissa kommer ju hit för att kunna hitta på någonting mer än bara 
musik. Musik, pysselhörna också. Borde det vara eller….göra en tidning om (Verksamheten). 
Så att de verkligen ser att (verksamheten) finns, att vi syns, så att, så att det kommer nya 
människor hit. (Ej samtalsmatta) 

 
En aktivitets utformning är avgörande för individens upplevelse av aktiviteten men också hur ofta en 
aktivitet utförs. En respondent ger uttryck för detta:  
 

• Får man sätta den mittemellan? Mitt emellan kul och mittemellan? Det är faktiskt så att det 
kan vara jätteroligt, men inte varje dag eller varje söndag. Nån gång, inte varje lördag och 
söndag hela sommaren. (Sätter bild på friluftsliv mellan roligt och sådär) 

 
En annan av respondenterna uttrycker längtan efter att få göra en tidning om fritidsverksamheten:  
 

• (…) göra en tidning om (verksamheten) så att de ser att (verksamheten) finns, att vi syns, så 
att, så att det kommer nya människor hit.  
 

Detta citat kan också vara ett uttryck för att göra något meningsskapande på sin fritid, en aktivitet som 
leder till självförverkligande och som har betydelse för fritidsaktivitetens utveckling. En Serious 
leisure för personer med en intellektuell funktionsnedsättning kan vara att finna en verksamhet som är 
utmanande och som kräver vissa åtaganden samt är högt värderade av samhället (Patterson & Pegg, 
2009). 
   En aktivitet som anpassas efter respondenternas förmåga och önskemål skulle kunna bidra till en 
mer positiv upplevelse. En aktivitet kan upplevas på olika sätt beroende på aktivitetens utformning. 
Att själv få möjlighet att påverka aktivitetens utformning eller deltagande i en aktivitet kan bidra till en 
mer positiv upplevelse.  
En respondent uttrycker önskemål om hur en skidaktivitet ska gå till:  
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• Om, om jag ska åka skidor vill jag bara åka för naturen och ta det lugnt.  
 

En annan respondent uttrycker upplevelsen av en aktivitet beror på hur ofta aktiviteten sker:  
 

• Det är faktiskt så att det kan vara jätteroligt, men inte varje dag eller varje söndag. 
 

Citaten visar på att respondenterna själva vill vara med och påverka aktivitetens utformning. 
 

6.1.4 Hur ser behovet av fritidsaktiviteter ut för unga vuxna och vuxna 
med en utvecklingsstörning? 

Det finns fritidsaktiviteter som respondenterna tycker är roliga om de ges möjlighet att utföra. En del 
av svaren visar på att respondenten skulle delta i en aktivitet om de rätta förutsättningarna fanns.  

 
• Ibland med mamma. I sommar kanske jag kan cykla. Inte ensam. Ja, lite vingligt kanske.  
Vill du cykla mer om du har sällskap?  
Ja, precis. (lägger bild på roligt) 
 

En respondent svarar på frågan: Är det något du skulle vilja göra oftare?  
• Målning, sällan jag målar. Bandy. 

 
Flera respondenter ger uttryck för aktiviteter som de skulle delta i om rätt förutsättningar fanns dvs. att 
aktiviteten erbjuds och finns tillgänglig samt om sällskap finns:  
 

• det är ganska kul (lägger bild på roligt) när jag gör det så gillar jag det. Men man gör det inte 
så ofta men när man börjar så tycker jag det är kul. (Avser bild på bakning) 

• Det borde finnas andra aktiviteter som man kan göra, inte bara musik. (lägger bild på sådär) 
• Jag har inte gjort det på länge, när jag var liten gjorde jag det. Jag har gjort det när jag var 

liten nu har jag inte gjort det på jättelänge. (bild på skidåkning) 
Skulle du vilja göra det? 
Jo, om nån, gärna, om nån säger om jag vill åka med. 
Om nån erbjuder dig att åka med? 
Ja (lägger bild på roligt) 

• Det var länge sedan jag fiskade 
Är det något du skulle vilja göra? 
Ja (lägger bild på roligt) 

• Om jag fick önska vad jag ville …jag tycker om  och spela innebandy… 
Brukar du spela innebandy? 

• Förut så gjorde jag det. Jag brukade göra det i skolan jag gick förut.  
• Det gillar jag. (Lägger bild på badhus på roligt)  

Brukar du bada?  
Nej, med skolan och fritids, inte privat.  
Skulle du vilja bada om någon föreslog det?  
Självklart, det skulle inte vara något problem. 

• Det skulle jag tycka om (Bild på friluftsliv, lägger bild på roligt)  
Brukar du göra det? 
Nej 
Skulle du vilja göra det? 
Ja 

• Det är ganska bra det, om man har dator  
Har du någon dator? 
Nä 
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Skulle du vilja ha en dator? 
Ja (bild på dator, lägger på roligt) 

• Du och jag kan dricka kaffe tillsammans och äta kaka. Vi kan gå på något ställe någon gång 
och dricka kaffe vi. Det kan vi göra någon gång, tycker du om att bowla? Det skulle jag vilja 
göra med dig nån gång! Kan du komma till mig någon fredag? 

 
Studien visar på att om rätt förutsättningar ges i form av att aktiviteten erbjuds och finns tillgänglig 
samt att det finns någon utföra aktiviteten med, så är det flera respondenter som vill prova på andra 
aktiviteter än vad respondenterna ges möjlighet att göra idag. Det finns önskade fritidsaktiviteter som 
kan omvandlas till faktiska om omgivningen ger möjligheterna. Aktiviteter som omnämns om önskade 
aktiviteter är att få tillgång till en dator, att ges möjlighet eller erbjudas att delta i bakning, att bada i 
badhus, skidåkning, friluftsliv, innebandy och fiske. I det sista citatet vill respondenten bjuda hem 
intervjuaren, detta kan ses som ett uttryck för en önskan om att skapa en ny vänskapsrelation men 
också som en längtan efter en egen social relation utanför de gemensamma aktiviteterna.  

6.2  Inkludering av personer med en 
utvecklingsstörning i forskningsstudier  

Nedan redovisas hur respondenterna har värderat och pratat runt ett urval av de olika aktivitetskorten. 
En del respondenter är fåordiga och samtalsmattans värderingskort kom att bli ett viktigt verktyg för 
att undersöka hur respondenten upplevde aktiviteten. När jag visade på samtalsmattans aktivitetskort 
kunde respondenterna direkt erinra sig sin upplevelse av aktiviteten. För en del respondenter fungerade 
samtalsmattans aktivitetskort som en påminnelse om att aktiviteten fanns, dessa respondenter kunde 
verbalt förstärka varför de värderade en aktivitet rolig, sådär eller tråkigt 
Jag har valt att redovisa hur respondenterna värderar och uttrycker sig runt några av de olika 
aktivitetskorten som ingick i samtalsmattan. Syftet med att redovisa svaren för respektive aktivitet är 
att visa på respondenternas svarsförmåga och förmåga att delta i en intervjustudie, oavsett 
respondenternas olika förmåga att uttrycka sig verbalt. 
När det uppstått oklarheter i samtalet runt en aktivitet redovisas detta direkt efter aktiviteten.  
 

Baka:   
• det är ganska kul (lägger bild på roligt) när jag gör det så gillar jag det. Men man gör det inte 

så ofta men när man börjar så tycker jag det är kul. 
• Ja, det är väl mittemellan, inte lika roligt som att laga mat men det är ganska roligt. (lägger 

bild på sådär) 
• Joo (lägger bild på roligt) 

             Var brukar du baka?  
            På kortis, jag bakar alltid, ibland, olika saker.  

• Baka tycker jag är så här. (lägger bild på roligt) 
• Det gillar jag (lägger bild på sådär) 
• Jaaa (lägger bild på roligt)  

 
Biljard:   

• Nej, gillar inte. Jag har provat, det gick inte så bra. Jag gillar det inte. (lägger bild på tråkigt) 
• Det är kul (lägger bild på roligt) 
• Det var länge sedan, kanske det, kanske det (lägger bild på sådär) 
• Biljard! (lägger bild på roligt)  

 
Böcker:  

• nä, inte så ofta (lägger bild på tråkigt) 
• Jag läser, lyssnar (lägger bild på sådär) 
• Ja, lägger på gilla (lägger bild på roligt) 
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• Hmmm, vet inte (lägger bild på sådär) 
 

Cykla:   
• Det är kul (lägger bild på roligt) 
• Jo, jag har sparkcykel (lägger bild på roligt) 
• Ja, det är väl roligt, jag brukar cykla en del och så känner jag liksom en frihetskänsla. (lägger 

bild på roligt) 
• Det gillar jag att cykla (lägger bild på roligt) 
• Jag tycker det är bra det. Ibland med mamma, i sommar kanske jag kan cykla. Inte ensam. 

(lägger bild på roligt)  
• Cykla tycker jag om (lägger bild på roligt) 

 
Dataspel:   

• Vet inte (lägger bild på sådär) 
• Nej. Tv spel är kulare än dataspel. Ibland kan jag sitta till tio tolv på natten, ibland kan jag 

sitta i fyra timmar. Om jag suttit och spelat i fyra timmar så spelar jag inte sen på tre veckor. 
Ganska lite. Nu har jag inte spelat på en månad. Det är kul ibland (lägger bild på sådär) 

• Nej, inte så mycket, när jag sitter vid datorn lyssnar jag mest på musik eller är på facebook 
eller så. (lägger bild på sådär) 

• Jaa, allt möjligt, spelar WII och Singstar och olika saker (lägger bild på roligt)  
• Det gillar jag (lägger bild på roligt) 
• Ibland så (lägger bild på sådär)  
• Det är ganska bra det, om man har dator  

Har du någon dator? 
Nä 
Skulle du vilja ha en dator? 
Ja (lägger bild på roligt) 

 
Dansa:   

• Det är roligt (Lägger bild på roligt) 
• Ja, det är väl roligt ibland tror jag, jag kan tycka det är kul att dansa men jag skulle nog inte 

vilja att vi dansar så men (ohörbart) men det är väl ganska roligt (lägger bild på roligt). 
• Jag tycker mest om att dansa, det skulle jag tycka var jättekul (lägger bild på roligt) 
• Om man har tid och om man är ute och de råkar ha dans då så (lägger bild på roligt) 
• Oj, Oj, Oj bra! På mitt e mellan, jag har dans på måndagar … på gympan. Jag missar när jag 

åker på kortis, Jag kan inte. (lägger bild på sådär) 
• Roligt (lägger bild på roligt) 
• Det är bra det (lägger bild på roligt) 
• Varannan fredag (lägger bild på roligt)  

 
Friluftsliv:   

• Grilla korv, det är bra det (lägger bild på roligt) 
• Mmm, det är väl ganska kul (lägger bild på roligt). Jag är ute ganska mycket i skogen å ibland 

så grillar jag och jag tycker det är härligt speciellt på sommaren och våren. Jag tycker om 
vintern också men det är roligare på sommaren och våren och hösten.  

• Det gillar jag mest (lägger bild på roligt) 
• Det är om, tycker om att vara ute och grilla korv och koka kaffe. Ute det gillar jag. Utflykter 

gillar jag. Ute gillar jag. Utflykter, jätteroligt, det gillar jag (lägger bild på roligt) 
• Det skulle jag tycka om (lägger bild på roligt)  

Brukar du göra det? 
Nej 
Skulle du vilja göra det? 
Ja! 
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Laga mat:   

• Det tycker jag inte så mycket om (lägger bild på tråkigt) 
• Jätte kul, det är kulare än att baka tycker jag (lägger bild på roligt) Jag brukar göra det på 

min gruppbostad varje dag, det är jättebra det.  
• Det är väl ganska kul (lägger bild på roligt) ibland så, speciellt på helgerna så brukar jag 

göra mat och jag brukar, jag har ingen direkt favoritmat utan jag lagar allt möjligt.  
• Dom gör det. 

Lagar du nån mat? 
Nej 
Skulle du vilja laga mat? 
Dom, jag vet inte (lägger bild på tråkigt) 

• Det är bra, det gillar jag (lägger bild på roligt) 
• Det är bra (lägger bild på roligt) 
• Laga mat älskar jag (lägger bild på roligt)  

 
Längdskidor:  

• Jag har inte gjort det på länge, när jag var liten gjorde jag det. Jag har gjort det när jag var 
liten nu har jag inte gjort det på jättelänge (lägger bild på sådär). 

• Nej, jag har väll försökt nån gång men det är ganska svårt tycker jag (lägger bild på tråkigt).  
• För svårt (lägger bild på tråkigt) 
• Det tycker jag om (lägger bild på roligt) med mamma.  

 
Musik:  

• nej, sådär. Vi har fritt val (avser skolan) då valde jag musik, då hade vi körsång, gitarr. Musik 
gillar jag mer än körsång. Jag spelar allt möjligt (lägger bild på sådär) 
Spelar du något på fritiden? 
Nej! 
Skulle du vilja göra det? 
Nej. Det räcker i skolan, om någon skulle säga vill du spela lite gitarr om de har någon med 
sig någon gitarr någon gång då skulle jag kunna göra de. Men jag skulle inte spela själv, 
skulle jag inte.  

• Musik är det jag gör mest på fritiden. Jag lyssnar mycket på musik. Det är nog musiken som 
jag är mest med. (lägger bild på roligt) Jag brukar sjunga mest.  

• Bra (lägger bild på roligt) jag har musik på torsdagar.  
Skulle du vilja göra det fler gånger?  
Lagom mycket. 

• Gillar det (lägger bild på roligt) 
• Det skall vara där (lägger bild på roligt) roligt dansa och sjunga! Det gillar jag! 

 
Måla/teckna:  

• Nää, (lägger bild på tråkigt) 
• Nej! (lägger bild på tråkigt) Nu börjar du känna mig lite! ... Det här var roligare (syftar på 

intervjun) än att sitta där inne och måla (dagens organiserade aktivitet). Du vet, det här gillar 
jag, det var kul, du vet ju, ju, när jag målar och ritar det gillar jag inte det.  

• Jaa, inte så mycket. Det, jag är inte så bra på att rita och pyssla och så. Men jag brukar göra 
det nån gång (lägger bild på tråkigt) 

• Kul (lägger bild på roligt) Måla, på kortis. Ska dit på måndag.  
• Det låter roligt (lägger bild på roligt) 
• Målar inte (lägger bild på tråkigt) 
• Målning! Måla är roligt tycker jag. Jag tycker om att måla gubbar och solar och vatten. 

(lägger bild på sådär) 
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Respondenten uttrycker muntligen att det är roligt att måla men lägger bilden på sådär. Då jag i 
intervjusituationen inte förmådde få respondenten att förklara betydelsen av aktivitetskortets 
placering kopplar jag det till min förförståelse om respondenten. Respondenten målar på sin 
dagliga verksamhet men målar ingenting på fritiden. Då frågan lyder, tycker du om att måla på 
fritiden?, kan placeringen på sådär tyda på att respondenten vill måla mer på fritiden men inte ges 
möjlighet till det, eller att respondenten tycker att det är roligt att måla på den dagliga 
verksamheten men att måla är något respondenten tycker skulle vara sådär att göra på sin fritid.  
 

 
Rida: 

• Nej! Tråkigt!, Jag har provat! Inget jag skulle vilja göra igen! (lägger bild på tråkigt) 
• Nää (lägger bild på tråkigt) jag har gjort det nån gång men jag tyckte inte om det.  
• En häst! Nä, jag vill inte åka och rida. (lägger bild på tråkigt) 
• Häst, Luktar illa!  

Har du provat rida någon gång? 
Nej! 
Vill du göra det? 
Nej, jag har provat, jag har gått in i stallet det luktar. Luktar illa. Jag lägger på tråkigt, det 
luktar häst (lägger på tråkigt) 

• Det är roligt (lägger bild på roligt) det vill jag göra. 
• Ridning! Jo, när jag var liten.  

Vill du rida nu när du är vuxen?  
Nä, tror inte det, inte kul då. (lägger bild på tråkigt)  

• En häst! Det tycker jag om! Det skall vara där (lägger bild på roligt)  
 

Sport:   
(Två aktivitetsbilder på sport föreställer olika sportaktiviteter såsom Basket, Ishockey, tennis, 
rugby, fotboll, baseboll, skateboard, kasta boll, badminton, golf.) 
 

• Titta på sport och träna (lägger bild på roligt).  
• Jätteroligt (Lägger bild på roligt). 
• Sådär (lägger bild på sådär). Alltså sport är ju, jag tycker ju om att se på sport och så men det 

är ju inte mitt största intresse. Jag tränar simning, å så brukar jag, ja det är ju som simning 
jag tränar.  

• Jag gör det, jag har gympa på måndagar….roligt (lägger bild på roligt). 
• Gym (lägger bild på roligt). 
• Det är roligt (lägger bild på roligt) Jag spelar det där (pekar på handbollen).  
• Jag spelar fotboll och dans en gång i veckan.(lägger bild på roligt).  

 
Teater:  

• Ganska kul, jag har gjort det några gånger med skolan. Ja det var ganska roligt. Skulle du 
kunna tänka dig göra det på fritiden?  
Jo, det tror jag (lägger bild på roligt).  

• Nej (lägger bild på sådär). 
• Jag har spelat pjäs, jag gillar spela pjäs. Jag gillar. (lägger bild på roligt) 
• Ja, sådär kanske (lägger bild på sådär) 
• Teater! Roligt! (lägger bild på roligt)  

Har du spelat teater någon gång?  
• mmmm, ibland inte mycket (lägger bild på tråkigt) 

 
Respondentens svar kring de olika aktivitetskorten visar på  att samtliga respondenter tydligt kan 
förmedla vad de inte vill respektive vill göra på fritiden, de är också klara över vad de tycker är roligt 
respektive tråkigt med den aktuella fritidsaktiviteten. Samtliga respondenter klarar av att använda sig 
av samtalsmattans värderingskort. Respondenterna förhåller sig olika i hur mycket information de ger 
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utöver värderingen av aktivitet utifrån sin verbala förmåga. Respondenterna ger förutom själva 
värderingen och det verbala uttryck för sin syn på aktiviteten genom sitt kroppsspråk och betoning av 
orden. En av respondenterna ser bilden på sömnad och uttrycker spontant och med bestämd röst 
skakande på huvudet:  

• nä fy fasiken (lägger bild på tråkigt) 
 
Att intervjua med färdiga aktivitetskort kan innebära en risk för att respondenterna inte får uttrycka det 
de själva anser vara av vikt. I ett samtal med samtalsmatta skall det alltid finnas tomma kort för att 
respondenten skall ges möjlighet att komma med egna förslag på aktuellt ämne (Ferm et al., 2009).   
Respondenterna i denna studie visar god förmåga att lägga till aktiviteter som inte fanns med i 
samtalsmattans material.  
De ämnen/kort som kom upp under denna studie var: 
 

• Lotter: Spela lotter som jag brukar göra (menar skraplotter som köps i affär) (lägger bild på 
roligt) 

• Gym: Gym (lägger bild på roligt) 
• Springa: Å så springer jag själv ofta, jag springer för milen, Jag sprang på 47,40 förra året. 

(lägger bild på roligt) 
• Gympa: Jag gör det, jag har gympa på måndagar….roligt (lägger bild på roligt) 
• Inomhus/hemma: Vad gör du när du är inomhus hemma? (bild på hus) 

Det är tråkigt, jag gillar ute! (lägger bild på tråkigt) 
• Innebandy: Det gillar jag (lägger bild på roligt) 

 
Under provintervjuerna besvarades de öppna frågeställningar avseende dåtiden med svaren vet inte, 
minns inte eller med enbart tystnad. Detta gjorde att jag valde att inte ta med frågor om dåtiden i denna 
studie. Respondenterna tar dock själva upp dåtiden i samband med aktivitetskorten.  
 

• Ridning! Jo, när jag var liten. 
• Det är roligt, jag gjorde det när jag var liten, inte nu men jag gillar det. (avser skoteråkning). 
• Det var länge sedan (avser biljard). 
• Det var länge sedan jag fiskade. 
• Förut så gjorde jag det. Jag brukade göra det i skolan jag gick förut. (avser innebandy). 
• Jag har inte gjort det på länge, när jag var liten gjorde jag det. Jag har gjort det när jag var 

liten nu har jag inte gjort det på jättelänge. (Avser längdskidåkning) 
• Jag är inte uppväxt med det. 

 
Citaten tyder på att respondenterna har förmåga att komma ihåg och relatera till händelser tidigare i 
livet om de har stöd av aktivitetskort. Intervjusvaren visar på att samtliga respondenter kan delta i en 
intervjustudie om intervjumetoden anpassas efter respondenternas svarsförmåga. Respondenterna 
klarar av att värdera och uttrycka sig runt de några av de olika aktivitetskorten som ingick i 
samtalsmattan. Respondenterna kan även tillföra nya aktiviteter utöver de aktivitetskort som finns 
tillgängliga.  

6.2.1 Likhet mellan fritid och arbete  
En svårighet som uppstod under intervjun var att respondenterna gav uttryck för att de fritidsaktiviteter 
som jag tagit fram i aktivitetskorten förekom på skoltid och på den dagliga verksamheten, d.v.s. på 
respondenternas arbeten. När detta framgick för mig under kodningen av intervjusvaren blev jag 
nyfiken på vad detta kunde bero på. Jag gjorde då en liten informell undersökning om vad aktiviteter 
på daglig verksamhet kan bestå utav. Det jag fick veta vara att teater, sång och caféverksamhet var 
vanligt förekommande på daglig verksamhet. Det jag definierade som fritidsaktiviteter i studien gled 
in på det respondenterna gjorde när de var i skolan eller på sitt arbete i sin dagliga verksamhet. Detta 
kan påverka resultatet i denna studie och därför kan det vara av vikt i kommande intervjustudier att 
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vara medveten om att det finns risk för att vissa aktiviteter sker på fritiden och på skolan, jobbet eller 
den dagliga verksamheten.   

• Jag brukar spela (teater) med alla kompisar som brukar spela (åsyftar teatern på sin dagliga 
verksamhet). 

•  Vi har matlagning på skolan (matlagning)  
• O, Ja, i skolan på måndagar (lägger matlagningsbild på roligt) 
•  Det gillar jag, tycker om det också! Ibland så på Jobbet. (bild på bakning) 
•  Måndagar har vi matlagningskurs på skolan på lärvux.  

 
Citaten visar på att respondenterna har erfarenhet av aktiviteterna men att de förknippar dem till skolan 
eller sitt arbete på sin dagliga verksamhet inte till fritiden.  

6.2.1.1 Sammanställning av respondenternas utvärderingar av aktiviteter  

Respondenternas utvärderingar av aktiviteterna fördelades mellan de tre olika alternativen, dock med 
en övervikt av positiva utvärderingar.    
127 aktiviteter som skattades med hjälp av samtalsmatta fördelades på följande sätt:   
 
  76 aktivitetskort på Roliga aktiviteter    60% 
  29 aktivitetskort på Sådär aktiviteter      23% 
  22 aktivitetskort på Tråkiga aktiviteter   17% 
 
Samtliga respondenter använde alla tre värderingskorten under intervjun. 
Av de 22 aktiviteter som respondenterna avsåg var tråkiga förklarades 5 av aktiviteterna av 
respondenterna som att de upplevdes att vara för svåra.  
12 svar ger uttryck för önskemål av att delta i fritidsaktiviteter om rätt förutsättningar ges i form av 
sällskap samt erbjudande om att delta i aktiviteten och tillgängliggörande av deltagande i aktivitet.  
6/6 kort med den aktuella fritidsaktiviteten där intervjun med samtalsmatta sker värderas som roligt. 
Fritidsaktiviteten som avses är två mötesplatser för personer med en utvecklingsstörning där olika 
aktiviteter erbjuds såsom skapande verksamhet, musik och spel. En av de två som intervjuas utan 
samtalsmatta tycker att verksamheten kan utvecklas. 
5 av svaren visar på att en del av aktiviteter utförs på skoltid och på den dagliga verksamheten. Teater, 
matlagning och bakning är de aktiviteter som respondenterna talar om att de brukar göra på 
dagligverksamhet och skola. Detta visar på att det finns en likhet mellan vilka aktiviteter 
respondenterna utför på sin skola, sin dagligaverksamhet och på sin fritid. 
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7 Diskussion 
Diskussionsdelen är uppdelad på två delar. En metoddiskussion samt en diskussion utifrån studiens 
frågeställningar.  

7.1  Metoddiskussion 
Att intervjua personer med en utvecklingsstörning om sin upplevelse av fenomenet fritid har gjorts 
utifrån en strävan efter att försöka ta reda på respondenternas egna upplevelser av sin fritid. Denna 
studie är en studie med fenomenologisk ansats där jag (intervjuaren) sökt efter mening och förståelse 
av respondenternas upplevelser (Corby et al., 2015). Den interpretativa ansatsen gav mig möjlighet att 
ta med min egen förförståelse för att kunna finna och tolka underliggande betydelser i 
intervjumaterialet (Corby et al., 2015).  
   En fenomenologisk studie är en studie av levd erfarenhet (Corby et al., 2015; Van Manen, 1990) 
med syfte att beskriva deltagarnas upplevelser av ett fenomen samt att ge insikt i deltagarnas värld.  I 
denna studie var den levda erfarenheten respondenternas egna upplevelse av sin fritid.  
För att kunna genomföra intervjuer med personer med en utvecklingsstörning var jag tvungen att finna 
sätt att göra det på så att etiska riktlinjer följs och att respondenterna i studien ges en reell möjlighet att 
få uttrycka sig i frågan utifrån sina egna individuella förutsättningar. Med utgångspunkt från Social 
model of disability, den sociala modellen för funktionshinder (egen övers.) som utgår från att det är 
omgivningen som behöver förändras och inte individens funktionsnedsättning (Dickins, 2011) började 
jag söka efter metoder där personer med en utvecklingsstörning kan ges möjlighet att delta i en 
intervjustudie. I Talking Mats/Samtalsmattan (Murphy et al., 2005; 2008) fann jag ett anpassat 
material där det möjliggjordes för alla respondenter att delta utifrån sin egen förmåga.  
   Studiens resultat visar på att samtliga respondenter kunde delta i en intervju. Samtliga respondenter 
som intervjuades med samtalsmattan klarade av att använda sig av värderingskorten och värdera 
upplevelsen av fritidsaktiviteten i rolig, sådär eller tråkig. Min bedömning efter dessa intervjuer är att 
Samtalsmattan är ett bra och fungerande verktyg för att ta reda på hur personer med en 
utvecklingsstörning upplever och värderar en aktivitet. I denna studie har respondenterna visat olika 
grader av verbalt språk och kognitiv förmåga. Samtliga respondenter har kunnat lämna värdefull 
information om sin syn på fritid och fritidsaktiviteter.  
   Studien visar på att det finns en vilja att delta i intervjuer och att det finns en viss frustration över att 
personer med en utvecklingsstörning inte tillfrågas i frågor som berör dem.  
Ett större underlag hade kunnat ge en mer sammansatt bild av hur personer med en 
utvecklingsstörning upplever sin fritid. Om deltagarna hade rekryterats från flera geografiska områden 
och kommuntyper hade förmodligen flera omvärldsfaktorer kunnat undersökas. Samtalsmattans 
aktivitetskort kan också utvecklas med fler kort för att erbjuda fler aktiviteter att samtal kring. Då en 
del av respondenterna inte orkade svara på alla aktivitetskorten gör att studien aktiviteterna inte går att 
jämföra kvantitativt på ett komplett sätt. För en ny studie kan en förbättring ske genom att 
respondenterna får genomföra intervjuerna i omgångar med en individuellt anpassad paus emellan 
intervjutillfällena. 

7.1.1 Etiska reflektioner 
Under studien funderade jag mycket över hur jag skall säkerställa att respondenten förstår vad en 
intervju innebär och i vilket syfte intervjun sker. Jag valde att först presentera min studie för 
personalen på varje verksamhet. Personalen förberedde sedan deltagarna på att jag skulle besöka 
verksamheten och vad jag ville intervjua deltagarna om. Vid mitt besök valde jag att först gemensamt 
informera samtliga deltagare i verksamheten om vad intervjuerna skulle handla om, vi diskuterade 
rätten att säga nej och rätten att få avbryta en intervju. Vi diskuterade även vad som skulle hända med 
materialet jag samlade in bl.a. avkodning av intervjusvaren. Sedan fick deltagarna själva söka upp 



 
 

40 

mig. De deltagare som ville bli intervjuade fick innan intervjun en repetition om rätten att säga nej, 
rätten att inte svara på frågor och rätten att avbryta intervjun.  
  Tiden respondenterna klarade av att intervjuas på skiljde sig åt, också antalet ämnen som 
respondenten orkade tala kring. Jag valde att vara lyhörd när respondenten blev rastlös eller på annat 
sätt visade att jag ställt tillräckligt många frågor, detta för att säkerställa att jag följde de etiska 
samtyckeskraven och rätten att avbryta en intervju.  

7.1.2 Samtalsmattan som hjälpmedel i intervjuer 

Jag började varje intervju med att ställa frågan: Berätta, Vad brukar du göra på fritiden? Enligt 
Cederborg et al. (2000; 2009; 2009) rekommendationer av öppna frågor vid intervjuer med personer 
som har en utvecklingsstörning. Återkommande var det enda svaret jag fick, jag vet inte eller bara 
tystnad. De olika ämneskorten kom att bli ”påminnare” om de olika aktiviteterna. När jag visade på 
samtalsmattans aktivitetskort kunde respondenterna direkt koppla till sin upplevelse av aktiviteten. När 
bilden på aktiviteten låg synlig på samtalsmattan kom respondenten ihåg aktiviteten och kunde själv 
värdera sin upplevelse av den samt själv föra intervjun vidare genom att muntligt lägga till 
information, såsom en respondent gör med bilden av en häst: Tråkigt! Luktar illa! Och sedan lägga 
ned bilden på ”tråkigt” gubben. 
   Forskare lyfter fram just svårigheten för personer med en utvecklingsstörning att komma ihåg saker 
som ligger en tid tillbaka, däribland Cederborg et al. (2009) samt svårigheter med frågor som berör tid 
(Cederborg et al., 2009; Finlay & Lyons, 2001; Gudjonsson & Henry, 2003; Gudjonsson & Joyce, 
2011). Under intervjuerna med pilotgruppen blev det tydligt för mig att mina respondenter hade svårt 
med långtidsminnet. När jag försökte ställa frågor om vad respondenterna tyckt om att göra när de var 
yngre besvarades även den frågan enbart med tystnad eller med orden, vet inte, minns inte. Detta 
skedde både när jag frågade verbalt och när jag ställde frågan med hjälp av samtalsmattan. Jag valde 
därför bort att ställa frågor om dåtiden under intervjuerna till denna studie. Resultaten visar dock på att 
flera respondenter talar om förfluten tid när de talar om de olika aktivitetskorten. Det visar på att 
respondenterna kan tala om dåtid och minnas vad de gjort som barn om de får göra det spontant, utan 
styrning från intervjuaren. Det kan vara så att den verbala frågan om dåtiden upplevs som för svår för 
respondenterna och att respondenterna då låser sig, när respondenterna inte får den verbala frågan om 
dåtiden utan själva spontant kommenterar aktivitetskorten blir inte den verbala frågan ett hinder för 
respondenten. Resultatet visar på att respondenterna kan koppla aktivitetskortet både till nutid och till 
dåtid.   
   Min upplevelse är att samtliga respondenter har klara uppfattningar om nutiden. De kunde tydligt 
förmedla vad de inte vill respektive vill göra på fritiden, de är också klara över vad de tycker är roligt 
respektive tråkigt med den aktuella fritidsaktiviteten.  
   När jag testade samtalsmattemetoden på min pilotgrupp var jag stundtals orolig för det stora antalet 
aktivitetskort som lades på positivt, då jag upplevde att det fanns risk för att respondenterna försökte 
hålla med intervjuaren. Corby, Taggart och Cousins (2015) påtalar att det kan uppstå situationer där 
respondenten försöker göra forskaren nöjd och därför ger svar som anpassas efter vad de tror att 
intervjuaren förväntar sig. Det har visats i forskningsstudier att personer med en utvecklingsstörning är 
känsligare för suggestioner och har lättare för att påverkas av intervjuaren eller av vad de tror att 
intervjuaren vill ha för svar (Cederborg, Orbach, Sternberg & Lamb, 2000; Gudjonsson & Henry, 
2003; Gudjonsson & Joyce, 2011). Det kom dock att visa sig att när respondenten verkligen inte tyckte 
om en aktivitet eller ansåg att aktiviteten var sådär, så förstärkte respondenten detta även verbalt med 
att respondenten tydligt sa Nej eller Tråkigt. Dessutom tillkom respondentens kroppsspråk som tydligt 
visade om något var roligt, sådär eller tråkigt. Min erfarenhet av samtalsmattemetoden efter avslutad 
studie är att även om respondenterna lägger övervägande kort på roligt kan jag som intervjuare vara 
trygg med att om det är något respondenten ogillar så visar respondenterna detta tydligt.  
   I denna intervjustudie läggs flest bilder på roligt 60 % men respondenterna är väldigt tydliga när det 
är något de verkligen inte tycker om (17 %) eller något som de tycker är sådär (23 %). Samtliga 
respondenter använde sig av alla tre värderingskort och detta visar att även respondenter som till 
största delen värderat de olika frågorna som roliga, kan visa när det verkligen är något de tycker är 
tråkigt. 
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   Flera av respondenterna uttryckte efter intervjun att de tyckte det var roligt att svara på frågorna. 
Detta kan vara ett tecken på att samtalsmattan upplevs som ett material som underlättar deras 
kommunikation, vilket kan ge en känsla av tillfredsställelse Det kan ha också funnits en upplevelse av 
att ”ha klarat av” en prestation, att besvara frågorna på ett korrekt sätt, även om det ibland skedde utan 
ord och endast med hjälp av värderingskorten. Det kan också vara ett uttryck för att ha fått möjlighet 
att sitta enskilt och prata med en annan person som är intresserade av deras upplevelser av 
fritidsaktiviteter.  
   Det kom att visa sig att många aktiviteter som utfördes på fritiden även under skoltid eller på deras 
dagliga verksamhet. Teater, matlagning och bakning är fritidsaktiviteter som respondenterna talar om 
att de brukar göra på sin dagliga verksamhet och skola. För mig var detta en intressant information 
eftersom det kan innebära att aktiviteterna som sker på dagtid påminner om de aktiviteter som sker på 
fritiden och att detta måste beaktas i hur frågorna utformas.  

7.1.3 Positiv utkomst 
En positiv utkomst av att inkludera personer med en utvecklingsstörning i forskningsstudier blir att 
respondenterna får öva sig i att ge uttryck för sina egna åsikter. Detta är också något som 
respondenterna kan ha användning för i sitt dagliga liv. Bronfenbrenner (1979) menar att roller som 
tilldelas individen även påverkar individen i hur de tänker, känner och agerar, detta påverkar 
naturligtvis respondenternas svar. Att personer med en utvecklingsstörning ges möjlighet att träna på 
att ha egna åsikter kan förbättra kommande intervjusituationer men också bidra till en känsla av 
egenmakt och en minskad stigmatisering. Murphy och Cameron (2002) påtalar att Talking Mats kan 
vara ett effektivt arbetsredskap för att hjälpa personer med en utvecklingsstörning att uttrycka sina 
åsikter.  
   En av respondenterna som enbart intervjuades med öppna frågor ger uttryck för att deras åsikter inte 
brukar inhämtas i beslut som rör deras liv. I detta fall handlade det om upplevelsen att politiker inte 
pratar med personer med en utvecklingsstörning och därmed blir inte deras röster hörda i frågor som 
berör dem.  

7.1.4 Förminskande attityder och nedvärdering  

Inför intervjuerna togs kontakt med personal. Vid ett flertal tillfällen uttalades av personalen 
skepticism gentemot att respondenterna skulle kunna bidra med information av värde för en 
masteruppsats. En orsak av denna nedvärderande attityd kan vara den sociala identitet som personer 
med en utvecklingsstörning får av sin omgivning. Synen om utvecklingsstörda historiskt kan också 
påverka hur omgivningen ser på personer med en utvecklingsstörning idag och deras egen förmåga att 
föra sin talan. Grünewald (2008) har visat hur synen på utvecklingsstörda har förändrats under 
historiens gång. Synen på utvecklingsstörda och deras behov har under 1900-talet gått från att de 
utvecklingsstörda vårdades på institutioner till att de idag lever mer integrerade i samhället. Dock lever 
de flesta till viss del segregerat, då de bor på särskilda boende, går på särskilda skolor, har särskilda 
arbeten eller särskilda fritidsaktiviteter (Thorn et al., 2009). Goffman (2014) talar om den 
stigmatiseringen som personer som anses vara avvikande från normalitetsnormen utsätts för. Kanske 
är det ett tecken på en sådan förminskande uppfattning om deras förmågor, där personal misstror den 
utvecklingsstörda att kunna ge relevanta intervjusvar. Det skulle kunna finnas en rädsla för att den 
utvecklingsstörda inte skall klara av uppgiften. Även några av respondenterna uttryckte själva 
tveksamhet gentemot sin förmåga att kunna bidra med information till en intervju. Detta kan vara ett 
tecken på att respondenten själv inte tror sig ha förmågan att ge svar som är tillräckligt bra för en 
intervjustudie.  
   En reflektion jag gjort under mina besök på fritidsverksamheter för personer med en 
utvecklingsstörning i samband med intervjuerna är att respondenterna ofta talar om sig själva som 
ungdomar trots att de alla är vuxna. Detta kan bero på det faktum att personer med en 
utvecklingsstörning inte tillfullo inkluderas i samhället och får tillträde till samma arbetsplatser, 
fritidsaktiviteter och skolor som personer utan en utvecklingsstörning. Bilden av det eviga barnet 
(Lövgren, 2013) som har behov av personal eller föräldrar i beslutsfattande som rör deras egen 
livsvärld kan bidra till en upplevelse av att inte vara riktigt vuxen.  
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   Att möjliggöra för personer med en utvecklingsstörning att delta i situationer där de kommunicerar 
erfarenheter i frågor som berör dem kan bidra till att öka deras självkänsla och att minska de 
nedvärderande attityderna i omgivningen.  
   I och med att forskare börjar intresserar sig för att lyssna till personer med en utvecklingsstörnings 
egna synpunkter förändras också omgivningens förväntningar på vad de utvecklingsstörda själva kan 
förmedla i forskningsstudier. Förändras omgivningens förväntningar så förändras även individens 
förväntningar på sin förmåga att kunna lämna relevant information. Detta kan leda till att bilden av det 
eviga barnet som Lövgren (2003) beskriver, kanske kan suddas ut i och med att personer med en 
utvecklingsstörning tillåts vara kapabla att själva aktivt delta och påverka i frågor som berör dem.  

7.2  Fritid för personer med en 
utvecklingsstörning 

Studien visar på en vilja att prata om och tycka till om fritiden. Syftet med denna studie var att 
personer med en utvecklingsstörning själva skulle få vara med och tycka till om sin fritid samt 
undersöka vilka möjligheter och begränsningar som individen möter i sin kontakt med fritid. 
Respondenterna svar visar på att det finns olika faktorer som påverkar deras deltagande i 
fritidsaktiviteterna såsom politiska beslut, ekonomiska villkor, tillgången på ledsagare, någon att göra 
aktiviteten tillsammans med och aktivitetens utformning.  

7.2.1 Vilka personliga möjligheter och begränsningar finns det för 
personer med en utvecklingsstörning att delta i fritidsaktiviteter? 

I studien deltog personer med en utvecklingsstörning som har olika grad av kognitiva och fysiska 
svårigheter. Samtliga individer har att förhålla sig till fritiden och fritidsaktiviteter utifrån sina egna 
förutsättningar. I studien syns tecken på att det respondenterna tycker är för svåra aktiviteter värderar 
de som tråkiga. 
   Då personer med en utvecklingsstörning ofta har större hälsoproblem både fysiskt och psykiskt är 
det av vikt även för omgivningen d.v.s. samhällsekonomiskt att fritidsaktiviteter utformas och görs 
tillgängliga för personer med en utvecklingsstörning. Enskilda boendestödjare, kontaktpersoner och 
ledsagare påverkar individens möjlighet till fritidsaktiviteter både positivt eller negativt. En så enkel 
sak som att få ta en promenad i raskt tempo kan påverkas av att ledsagaren inte har den fysiska 
möjligheten att göra det. Ledsagaren egen syn på träning och aktiv fritid avspeglar sig på och är en 
stor del i om en person med en utvecklingsstörning väljer att delta i en aktivitet. Enligt Bronfenbrenner 
(1979) är aktiviteter där individen deltar med andra ofta inspirerande till att individen även gör 
liknande aktivitet på egen hand. Davis (2004) menar att personer med en utvecklingsstörning har 
begränsade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, och har ofta svårigheter att få tillgång till en aktiv 
fritid, detta samtidigt som de innehar en passiv fritid en stor del av dagen. Brist på rätt stöd vad gäller 
synen, kunskapen och intresset av ett aktivt deltagande från ledsagaren kan innebära att 
fritidsaktiviteten förvisso tillgängliggörs, men att tillräckligt stöd inte ges under aktiviteten för att 
individen skall få en positiv utkomst av deltagandet.  
   Personer med ett funktionshinder har ofta behov av att föräldrarna hjälper dem med att få tillgång till 
fritidsaktiviteten (Carr, 2004; Davis, 2004). Brist på stöd innebär att inte kunna komma iväg på 
önskade aktiviteter (Lövgren, 2013). Respondenterna i denna studie ger uttryck för önskemål om stöd 
för att delta i en aktivitet och att bristen på stöd innebär svårigheter att kunna ta del i en fritidsaktivitet.  
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7.2.2 Hur påverkar omgivningen individens möjlighet till att delta i 
fritidsaktiviteter? 

Respondenterna i denna studie ger uttryck för att omgivningen påverkar deltagandet i aktiviteten.  
Flera av intervjucitaten visar på vikten av att ha någon i sin omgivning för att dela en upplevelse med 
och att detta kan påverka individens deltagande i en aktivitet. Önskemålet om att ha en ledsagare att 
göra saker med, för att inte behöva ha föräldrarna med på fritidsaktiviteter, visar på behovet av 
stödjande resurs för att få tillgång till en fritidsaktivitet, men också på ett behov av ett mer 
självständigt liv skiljt från föräldrarna. Det innebär att det från respondentens sida är skillnad på vem 
stödet skall ges av. Respondenterna utrycker att de upplever att det är roligt att träffa vänner och att 
fritidsaktiviteter ska möjliggöra ett socialt sammanhang där de kan träffa gamla och nya vänner. 
Respondenterna visar också på en vilja att prova på olika fritidsaktiviteter, förutsatt att någon erbjuder 
dem att följa med på aktiviteten. Den sociala gemenskapen blir en drivkraft och en möjliggörare för att 
få tillgång till en ny fritidsaktivitet. Men omgivningen kan också utgöra ett hinder för att delta i en 
fritidsaktivitet som en respondent påpekar i och med att vistelsen på korttidsboendet gör att 
respondenten inte kan delta i sin gympa, då dessa två aktiviteter krockar med varandra. Utifrån 
Bronfenbrenners bio-ekologiska perspektiv blir det tydligt att individen påverkas på micro nivå utifrån 
vilken möjlighet familj och vänner har att ställa upp att följa med på fritidsaktiviteter, på meso nivå 
hur fritidsaktiviteten, korttidsboendet, vänner, familj interagerar med varandra. Exosystemet behandlar 
normer och värderingar som finns i samhället, respondenterna i denna studie uttrycker att de ibland 
behandlas illa, samt att det är en skillnad mellan personer med en utvecklingsstörning och vad de 
kallar ”de normala”, personer utan en utvecklingsstörning. På makronivån berörs individen av rådande 
lagstiftning, i detta sammanhang berörs individen av tillgång på ledsagare. Kommunernas olika 
riktlinjer avseende ledsagarinsatser leder till en ojämlik tillgång till att ta del av fritidsaktiviteter. I FN 
Konvention för personer med en funktionsnedsättning artikel 30 som avser Deltagande i kulturliv, 
rekreation, fritidsverksamhet och idrott påtalas vikten av fritid för personer med en 
funktionsnedsättning, FN ger dock Sverige kritik för att tolkningen av Konventionen för personer med 
en funktionsnedsättning överlåts till enskilda kommuner och myndigheter. Detta gör att konventionen 
tolkas olika av olika instanser och därmed inte kan fungera som en riktlinje i domstolsbeslut. Det 
innebär även att rätten till fritid och hur fritiden skall tillgängliggöras tolkas olika, besluten kan skilja 
sig åt mellan olika kommuner och instanser vilket påverkar den enskilde individen på makronivå. En 
av respondenterna ger också uttryck för olikheten i besluten avseende ledsagarinsatser, att i 
grannkommunen går de efter människans behov, det gör de inte här. Även chronosystemet påverkar 
individen, i denna studie visar respondenterna att det inte alltid är så att det de tyckt om att göra 
tidigare i livet är den fritidsaktivitet som de vill göra idag.   
 Studien visar på liknande hinder och möjligheter inom båda kommunerna. Inom båda kommunerna är 
respondenterna beroende av att det finns stöd till och under aktiviteterna.  Respondenterna i båda 
kommunerna ger uttryck för att de skulle delta i aktiviteter om de fick sällskap samt att gemenskap 
och vänner är viktigt. Deltagarna i studien nämner liknande aktiviteter som de deltar i, såsom den 
öppna fritidsaktiviteten, bowling och simning. I båda kommunerna är den sociala gemenskapen och 
vännerna viktiga. Vintersportsaktiviteter såsom längdskidåkning som kan antas förekomma mer 
frekvent i den norra kommunen verkar enligt studien inte utföras i större grad av respondenterna i 
norra kommunen än i den södra kommunen. Istället visar citaten på att i den norra kommunen är 
respondenterna mer negativa till vintersportaktiviteter än i den södra. Detta kan bero på att 
respondenterna har fått prova på vintersportaktiviteterna i högre grad men upplevt dem som svåra att 
utföra. Kanske skulle en anpassning av exempelvis aktiviteten längdskidåkning utifrån individens 
förmåga bidra till en mer positiv upplevelse av aktiviteten.  
  Då behovet av stöd från omgivningen verkar vara en viktig faktor för att delta i en fritidsaktivitet 
borde vara av vikt att ledsagare och ledare för fritidsaktiviteten, föräldrar, personal på boende m.fl. har 
kunskap och utbildning för hur de påverkar individens deltagande i aktiviteten och hur de kan stödja 
och uppmuntra individen i fritidsaktiviteten. En väl utförd fritidsaktivitet kan bli en positiv upplevelse 
för individen. Socialstyrelsens (2015) granskning påvisar dock att ledsagare ofta har låg eller ingen 
utbildning. För en optimal fritid för personer med en utvecklingsstörning är det viktigt att ledsagare får 
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utbildning i frågan. Forskning i frågan om personer med en utvecklingsstörning och deras fritid kan 
hjälpa till med att lyfta och belysa frågan samt bidra till en ökad kunskap och intresse i ämnet.  

7.2.3 Hur ser behovet av fritidsaktiviteter ut för personer med en 
utvecklingsstörning? 

I studien ger respondenten uttryck för att få göra den fritidsaktivitet som individen själv önskar. Kylén 
(2012) talar om faktiska intressen och önskade intressen. Att lyssna in vad deltagarna själva önskar är 
att se till att de får tillgång till att utföra sina faktiska intressen. Tolv av svaren speglar att det finns 
fritidsaktiviteter som respondenterna skulle vilja delta i om dessa fanns tillgängliga. En respondent vill 
gärna åka skidor om någon ber respondenten att följa med, en annan respondent ger uttryck för att den 
öppna fritidsverksamheten bör utvecklas och erbjuda fler saker att göra. En respondent ger uttryck för 
att vilja umgås med intervjuaren genom att bjuda hem intervjuaren på en kopp kaffe.  
   Studien visar ett behov av att ”bara få vara”, önskemål om att få träffa kompisar, men också behov 
av att fritidsverksamheten skall utvecklas och erbjuda mer saker att göra. En respondent vill göra en 
tidning om verksamheten för att stärka dess ställning så att fritidsverksamheten kan locka till sig fler 
deltagare. Detta kan tolkas som ett behov av att finna en verksamhet som är utmanande och som 
kräver vissa åtaganden, samt att fritidsverksamheten värderas högt av samhället. Patterson och Pegg 
(2009) menar att om fritidsaktiviteten utformas som en Serious leisure kan fritidsaktiviteten ge samma 
positiva känslomässiga och psykologiska utkomst som ett arbete.  
   En annan av respondenterna i studien ger uttryck för en önskan om att ha ungdomsgårdar som riktar 
sig till personer med en utvecklingsstörning. Ungdomsgårdar är en vanligt förekommande verksamhet 
i respondentens kommun och kan ses som en fritid med hög status i och med att ungdomsgårdar blir 
en samlingspunkt för många. Ungdomsgårdar är även ett etablerat begrepp i samhället som avser att 
skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar. Patterson och Pegg (2009) påtalar att det är 
samhället och den rådande kulturen som sätter upp ramar för vad som anses vara fritid och vad som 
anses vara en fritid med hög status. 
 

7.2.4 Hur påverkar Fritidsaktivitetens utformning individens möjlighet 
att delta i aktiviteten. 

Denna studie visar på att personer med en utvecklingsstörning har olika behov och föreställningar om 
vad fritidsaktiviteten skall innehålla och att fritidsaktivitetens utformning är en bidragande del i hur 
hög grad fritidsaktiviteten blir en positiv tillgång för individen. De individuella behoven och 
förmågorna påverkar hur individen vill att fritidsaktiviteten skall utformas. P-E-O modellen visar att 
alla människor är individer med olika fysiska, kognitiva och emotionella funktioner och 
förutsättningar, dessutom har varje individ personliga livserfarenheter, intressen och värderingar. 
Detta borde även gälla personer med en utvecklingsstörning. Ett begränsat aktivitetsutbud kan leda till 
att personer med en utvecklingsstörning blir mer segregerade än vad som skulle vara nödvändigt och 
att personer med en utvecklingsstörning tvingas att utföra ett begränsat antal fritidsaktiviteter med en 
förutbestämd grupp.  
  Kontexten, den omgivande kulturen och traditionen påverkar hur individen ser på sig själv och på de 
aktiviteter som individen deltar i eller önskar delta i. Att inte få tillgång till fritidsaktiviteter som avser 
hela befolkningen kan bidra till stigmatiseringen och känslan av utanförskap. Respondenterna i studien 
ger också uttryck för detta genom att omtala personer utan utvecklingsstörning som de normala.  
  Skall utökad möjlighet till fritidsaktivitet ges för personer med en utvecklingsstörning bör även 
verksamheter som inte specifikt riktar sig gentemot målgruppen öppnas upp och tillgängliggöras. 
Detta skulle dock ställa ännu större krav på ledsagning för att underlätta deltagandet i aktiviteten. Som 
exempel kan ges att, om en person med en utvecklingsstörning tycker mycket längdskidåkning men 
har svårt att utvecklas i samma takt som övriga i längdskidgruppen finns risk för att personen slutar 
med sin sport, detta eftersom sporten upplevs för svår. I denna studie uttrycker respondenterna att 
aktiviteten är tråkig just för att den är för svår. En ledsagare som har kompetens och intresse inom 
aktiviteten skulle här vara ett värdefullt redskap för deltagaren. Ledsagaren kan dels uppmuntra 
deltagaren men också hjälpa till med att anpassa övningar och förklara de olika momenten som ingår 
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på ett mer individanpassat sätt än vad ledaren i längdskidåkning har möjlighet att göra. Ledsagaren 
kan också fungera som en brygga mellan deltagaren med en utvecklingsstörning och de övriga 
deltagarna i längdskidsåkningsgruppen. En ledsagare med rätt kompetens skulle alltså medverka till att 
möjliggöra en mer individualiserad fritid, när personer med en utvecklingsstörning själva får välja 
aktivitet utifrån det aktivitetsutbud som finns i samhället istället för att välja fritidsaktivitet utifrån vad 
som specifikt erbjuds personer med en utvecklingsstörning. 
   Duvdevany (2002) konstaterar att i en integrerad verksamhet har personer med intellektuell 
funktionsnedsättning högre självuppfattning än i en segregerad verksamhet. I denna studie ges dock 
uttryck för behov av att ha samlingsplatser som enbart riktar sig till personer med en 
utvecklingsstörning, samt skepticism gentemot integrerade verksamheter som riktar sig till både 
personer med och utan en utvecklingsstörning. Detta kan bero på respondenternas egna 
livserfarenheter men också på samhällets syn på integrerade verksamheter. De sociala normerna för 
vad som anses vara lämplig fritidsverksamhet för personer med en utvecklingsstörning kan påverka 
respondenternas syn på sig själva och på fritidsverksamhetens utformning. 
  Enligt Stebbins (1982) är serious leisure viktigt för personer som står långt från arbetslivet för att en 
individ skall få uttrycka sina förmågor, utveckla sin potential och identifiera sig som unika mänskliga 
varelser. Detta bör dock ställas i relation till vad vi i intervjumaterialet kan se som en önskan från de 
intervjuade att få ha samlingsplatser där de själva får välja aktivitet, samt önskemålen om att få träffa 
kamrater och bara få vara. Kanske går det att kombinera casual leisure ” att bara få vara aktiviteter” 
med möjlighet till serious leisure om aktiviteter skapas där individen själv väljer. Ett exempel på en 
sådan aktivitet skulle kunna vara att utgå från en av respondenternas förslag om fler ungdomsgårdar. 
På en ungdomsgård ges möjlighet till casual leisure och expressiv fritid, en fritid utan krav och 
förväntningar där individen tillåts att gå och komma efter egen vilja. På denna ungdomsgård kan det 
dock skapas serious leisure genom att exempelvis ge individen möjlighet att jobba, praktisera, vara 
volontär, hjälpa till med caféverksamheten, vara med och arrangera evenemang, delta i kurser eller 
hjälpa till med planering av verksamheten utifrån individens egna önskemål.  
   Att lyssna på hur personer med en utvecklingsstörning ser på sin fritid, fritidsverksamheter och 
aktiviteter bör ske i alla sociala sammanhang där personer med en utvecklingsstörning befinner sig, på 
boendet, på fritidsaktiviteten, i skolan, av ledsagaren, men också i forskningsstudier och i politiska 
beslut som avser personer med en utvecklingsstörning.  
   Davis (2004) menar att den sociala servicen sällan är skapad efter brukarnas önskemål och behov. 
Detta leder till att de funktionshindrade får ta det som samhället kan erbjuda istället för att erbjudas 
insatser efter individens behov. En reflektion som jag gjort under min studie är att samtliga 
respondenter i båda kommunerna talar om och är engagerade i samma verksamheter. Detta trots att 
samtliga respondenter visat att de har erfarit och provat på många aktiviteter. Detta kan visa på ett 
begränsat utbud av aktiviteter för målgruppen men också på att de aktiviteter som får socialt hög status 
inom gruppen blir de aktiviteter som individen väljer. Aitchison (2003) menar att det finns risk för att 
fritiden inte är fri tid då individen är beroende av hjälp och stöd av andra. Det finns därmed en risk att 
aktiviteter med högt deltagande av personer med en utvecklingsstörning beror på vad ledsagaren eller 
omgivningen tycker är en lämplig aktivitet. Då kan andra intressen styra deltagande i aktiviteten 
såsom ledsagarens intresse, kommunpolitiska intressen, och en allmän syn på vad som är en lämplig 
aktivitet för målgruppen. För att säkerställa att fritiden blir en fri tid borde det vara av vikt att personer 
med en utvecklingsstörning själva skall kunna ta aktiv del i beslut och påverka sin fritid samt att fritid 
för personer med en utvecklingsstörning jämställs med fritiden för personer utan en 
utvecklingsstörning.  

7.2.5 Vidare forskning 
Fritidsaktiviteter för personer med en utvecklingsstörning är i dagsläget ett litet forskningsområde som 
bör utvecklas. I denna studie har bara ett fåtal fått sina röster hörda. Flera studier behövs för att finna 
sätt att utveckla fritidsaktiviteter för personer med en utvecklingsstörning så att möjlighet ges till en 
aktiv fritid med den hjälp och det stöd som individen behöver. Det innebär att det behövs ett 
tvärvetenskapligt perspektiv där lagstiftning, socioekonomisk, pedagogiska och individuella hinder 
och möjligheter kan granskas.  
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   Ett annat forskningsområde som i dagsläget är begränsat är intervjustudier som inkluderar personer 
med utvecklingsstörning För att vidareutveckla fritidsaktiviteter för personer med en 
utvecklingsstörning är det av vikt att även den gruppen kommer till tals i frågor som berör dem.  
   En fråga som skulle vara av intresse i vidare forskning är vilka förväntningar omgivningen har på 
personer med en utvecklingsstörning i relation till forskningsstudier, brukarmedverkan eller som en 
aktiv röst i politiska beslut.  
   Likaså skulle det vara av intresse att studera likheter och skillnader på aktiviteter som sker på daglig 
verksamhet och på fritid.  

7.2.6 Slutsatser 

• Personer med en utvecklingsstörning kan delta i intervjuer förutsett att intervjumetoden 
anpassas efter respondentens förmåga samt att de etiska riktlinjerna kan fullföljas.  

• Samtalsmattan är ett bra och fungerande verktyg för att ta reda på hur personer med en 
utvecklingsstörning upplever och värderar en aktivitet. 

• Respondenterna i studien har klara uppfattningar om vad de tycker är roligt respektive tråkigt 
att göra på fritiden vilket är viktigt att lyssna in för att fritiden skall bli meningsfull och för att 
individen skall ges möjlighet att utföra sina faktiska intressen.  

• Det är av vikt att möjliggöra att personer med en utvecklingsstörning får sin röst hörd i frågor 
som berör dem. Respondenterna i studien uttrycker att de själva vill vara med och påverka 
sina fritidsaktiviteter, respondenterna visar även att de själva kan definiera sin upplevelse av 
fritidsaktiviteter de deltagit i.  

• Att möjliggöra fritid för personer med en utvecklingsstörning ställer höga krav på att 
omgivningen ger möjligheter och förutsättningar för att tillgängliggöra anpassade 
fritidsaktiviteter.  

• Det är av vikt att se över hur fritidsaktiviteter för personer med en utvecklingsstörning 
utformas. En bra utformad fritidsaktivitet kan minska känslan av utanförskap och leda till 
positiv utkomst för individens utveckling och välbefinnande. Respondenterna ger själva 
uttryck för att det finns risk för att bli behandlad annorlunda eller bli trakasserad på grund av 
sin funktionsnedsättning i samband med fritidsaktiviteter.  

• Respondenterna i studien lyfter fram vikten av sällskap och att det erbjuds möjlighet att delta i 
fritidsaktiviteter som är anpassade efter deras individuella behov. 

• Studien visar att individens möjlighet till en aktiv fritid påverkas av rådande lagstiftning, 
exempelvis beslut rörande rätten till ledsagare. Kommunernas olika riktlinjer avseende 
ledsagarinsatser verkar leda till en ojämlik tillgång till fritidsaktiviteter.   

 

7.2.7 Slutord 

 
Den fenomenologiska ansatsen gav respondenterna möjlighet att med egna ord beskriva hur de 
uppfattar fenomenet fritid. Varje enskild respondent bidrog till att föra intervjun vidare genom att 
komma med egna förslag på aktiviteter och genom att självmant och fritt prata runt de olika 
aktivitetskorten. Det kom att visa sig att respondenterna själva hade en tydlig bild av fritidens 
möjligheter och begränsningar, denna bild av fenomenet fritid kunde de förmedla till intervjuaren. 
Respondenterna gav uttryck för att det var roligt att delta i intervjuerna vilket visar på vikten av att 
personer med en utvecklingsstörning får göra sina röster hörda och att bli tillfrågade i frågor som berör 
dem. Likväl som respondenterna påvisar att fritidsaktiviteter blir roliga om rätt förutsättningar ges, så 
verkar även en intervjustudie bli en positiv upplevelse förutsatt att intervjumetoden anpassas efter 
respondenternas förmåga. För att vidareutveckla och få en mer fördjupad kunskap om fritidens 
möjligheter och begränsningar för personer med en utvecklingsstörning, bör fler personer med en 
utvecklingsstörning ges möjlighet att få sina röster hörda.  
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Bilaga 1 Brev till Verksamheter 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Jenny Rosendahl, jag är student på mastersprogrammet i specialpedagogik vid 
Stockholms universitet. Jag har i min masteruppsats valt att undersöka hur personer med en 
utvecklingsstörning upplever sin fritid.  
 
Nu behöver jag hjälp med att få kontakt med vuxna personer med en utvecklingsstörning som kan ingå 
i en intervjustudie.  
 
Relativt lite är forskat i ämnet om fritidsmöjligheter för personer med en utvecklingsstörning. 
Jag har valt att göra intervjuer med vuxna personer som har en utvecklingsstörning, detta för att deras 
egen upplevelse av fritid skall få komma fram. 
Aktuell forskning inom området har påtalat att personer med en utvecklingsstörning sällan ges 
möjlighet till att själva uttrycka sin åsikt i forskningsstudier som rör deras livssituation.  
 
Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att få kontakt med några personer inom inom er verksamhet. 
Intervjuerna kommer ta ca 20 min.  
För att de som deltar i intervjun skall känna sig trygga i intervjusituationen önskar jag att få besöka er 
verksamhet innan intervjuerna sker, för att på ett naturligt sätt knyta kontakt.  
Intervjuerna sker med en metod som kallas Samtalsmatta och som innehåller bildstöd.  
Deltagandet i intervjuerna skall ske av egen fri vilja.  
Det är också viktigt att verksamhetens ledning har godkänt att jag gör min studie inom er verksamhet.  
 
Jag hoppas att ni har möjlighet att hjälpa mig.  
 
Vill ni ha ytterligare information så kontakta mig gärna. 
 
Med vänliga hälsningar/ Jenny Rosendahl 
 
Jenny.rosendahl@me.com  
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Bilaga 2    Samtyckesblankett 
 
 
Jag vill bli intervjuad 
 
Jag får säga nej 
 
Jag får låta bli att svara 
 
Jag får avbryta intervjun 
 
Det jag säger under intervjun avkodas. Inget namn kommer skrivas. 
 
 
 
Namn:____________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 
Samtalsmattan  
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Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


