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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Fritidsutbudet för personer med utvecklingsstörning är begränsat. År 2009 antogs 

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den innebär att dessa 

personer ska ges möjlighet att kunna delta i fritidsaktiviteter. Syfte: Att undersöka hur personer 

med lindrig utvecklingsstörning uppfattar sina anpassade fritidsaktiviteter i grupp. Metod: 

Intervjuer genomfördes med åtta vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning vilka deltog i 

fritidsaktiviteter i grupp. Resultat: Samtliga intervjupersoner upplever det positivt att delta i sina 

respektive fritidsaktiviteter. Aktiviteterna och gemenskapen är viktiga faktorer för 

intervjupersonernas trivsel i respektive grupp. Diskussion: Intervjupersonerna utvecklar även 

sociala färdigheter genom sitt deltagande i fritidsgrupperna. Slutsats: Fritidsaktiviteterna och 

miljön där aktiviteterna utförs är betydelsefulla för intervjupersonerna. Detta kan relateras till 

arbetsterapi där meningsfullhet samt fysisk och social miljö är viktiga aspekter för hur 

aktiviteterna upplevs. Intervjupersonerna ges möjlighet till delaktighet genom att de får vara med 

och påverka aktiviteternas utformning. Detta är en viktig aspekt inom arbetsterapi.  
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ABSTRACT 

 

Background: The variety of leisure activities for people with developmental disabilities is 

limited. In 2009 adopted the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This 

states that these people should have the opportunity to participate in leisure activities. The 

municipality is responsible for providing adapted leisure activities. Aim: To investigate how 

people with mild intellectual disabilities perceive their adapted leisure activities in groups. 

Method: Interviews were conducted with eight adults with mild intellectual disabilities who 

participated in adapted leisure activities in groups. Results: All interviewees felt positive about 

participating in their leisure activities. The activities and the fellowship were important factors 

for the interviewees’ well-being in their respective groups. Discussion: The interviewees also 

developed social skills through their participation in the leisure groups. Conclusion: The leisure 

activities and the environment in which activities are performed are important for the 

interviewees. This may be related to occupational therapy where the meaningfulness and 

physical and social environment are important aspects of how activities are perceived. The 

interviewees can be involved in configuration of the activities. This means that they are given the 

opportunity to participate, which is also an important aspect of occupational therapy. 
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1. INLEDNING 

Enligt FN:s standardregler för personer med funktionsnedsättningar som antogs 1993 

ska alla människor med funktionsnedsättningar tillförsäkras delaktighet och 

jämlikhet i samhället. FN:s standardregler har legat till grund för utvecklingen inom 

handikappolitiken i Sverige (Brusén & Printz, 2006). År 2009 antogs utifrån det en 

FN-konvention som bland annat innebär att personer med funktionsnedsättningar ska 

ges samma möjlighet som övriga medborgare att delta i fritidsverksamheter. Detta 

genom att det inom området fritid erbjuds aktiviteter som är särskilt anpassade för 

personer med funktionsnedsättningar (Regeringskansliet, 2009). Det är kommunerna 

som ansvarar för att det finns tillgång till de anpassade fritidsaktiviteterna. De ger 

information om dessa och samverkar med fritidsorganisationer och föreningar (Bakk 

& Grunewald, 2004). Det är enligt Buttimer och Tierney (2005) vanligt att personer 

med utvecklingsstörning genomför fritidsaktiviteter i sin hemmiljö utan social 

samvaro med andra. Detta kan enligt Norling och Gunnarsson (1994) leda till social 

isolering, ohälsa och minskad livskvalitet. Eklund, Gunnarsson & Leufstadius (2010) 

betonar att meningsfulla fritidsaktiviteter bidrar till ökad hälsa och livskvalitet. Inom 

arbetsterapi är aktivitet en viktig aspekt för att uppnå hälsa. Människan ses som en 

social varelse, vilket innebär att aktiviteter görs i samspel med andra (Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter, 2005). Eftersom meningsfulla aktiviteter är centralt inom 

arbetsterapi ville författarna ta reda på hur personer med lindrig utvecklingsstörning 

uppfattar sitt deltagande i anpassade fritidsaktiviteter i grupp.               

 

2. BAKGRUND 

2.1 Utvecklingsstörning 

Utvecklingstörning kan definieras enligt följande ”Utvecklingsstörd är den som 

under sin utvecklingsperiod har fått en avsevärd och varaktig nedsättning av sina 

begåvningsfunktioner” (Grunewald, 1996, s.20). I relation till den miljö individen 

lever i och de krav samhället ställer utgör den hämmade begåvningsutvecklingen en 

funktionsnedsättning, vilket kallas utvecklingsstörning (Bakk & Grunewald, 2004). 

Hämningen av utvecklingen ska ha uppstått under barnets utvecklingsperiod, före 16 

års ålder och innebär att den kognitiva funktionen är avsevärt och varaktigt nedsatt 
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(Grunewald, 1996). Enligt Kylén (1981) kan den hämmade begåvningsutvecklingen 

delas in i tre stadier, vilka är A-, B- och C-stadiet. A-stadiet motsvarar grav 

utvecklingsstörning, B-stadiet motsvarar måttlig utvecklingsstörning och C-stadiet 

motsvarar lindrig utvecklingsstörning (Bakk & Grunewald, 2004). Eftersom varje 

individ är unik kan placeringen på ett visst stadium inte anses definitiv, men utgör en 

grund för individens kognitiva förmågor (Bakk & Grunewald, 2004).  

Den mest förekommande orsaken till utvecklingsstörning är hjärnskada. Vanligtvis 

uppkommer hjärnskadan genom arv eller tidigt under fosterstadiet, men den kan även 

uppstå vid förlossningen eller under uppväxten. I vissa fall har orsaken istället att 

göra med biologisk normalvariation, vilket innebär att en individ föds med lägre 

begåvning. Då rör det sig alltid om lindrig utvecklingsstörning (Grunewald, 1996). 

Ju tidigare under fosterstadiet hjärnskadan inträffar desto mer omfattande blir 

nedsättningen. Det finns över 500 sjukdomar som kan leda till en hjärnskada, vilket 

gör att det inte alltid går att fastställa den exakta orsaken till utvecklingsstörningen. 

Orsaker som anges till hjärnskada kan vara att modern under graviditeten eller 

amningsperioden dricker alkohol eller intar vissa läkemedel. En annan orsak kan 

vara syrebrist före, under och efter förlossningen. Övriga orsaker kan vara 

rubbningar i ämnesomsättningen eller näringstillförseln, missbildningar hos fostret, 

kromosomavvikelser samt för låg eller hög födelsevikt (Bakk & Grunewald, 2004). 

Hjärnskadan medför ofta motoriska, sensoriska och medicinska 

funktionsnedsättningar. Rörelsehinder, hörselskador, synskador och epilepsi hör till 

de vanligaste funktionsnedsättningarna (Grunewald, 1996). 

 

2.1.1 Lindrig utvecklingsstörning 

Personer som befinner sig på C-stadiet uppfattar verkligheten på ett enklare och mer 

konkret sätt än personer med normalbegåvning. Det beror på att förmågan att kunna 

tänka abstrakt utvecklas långsammare och stannar på en lägre nivå än normalt. 

Personer med lindrig utvecklingsstörning har en allmän tids- och rumsuppfattning 

och en förståelse för dåtid och framtid. De har svårare för att lösa problem där de 

måste ta hänsyn till flera faktorer samt att se att ett problem kan ha flera lösningar. 

Vidare har de begränsad förmåga att föreställa sig hypotetiska situationer. Förmågan 

att räkna, läsa och skriva utvecklas successivt. De använder ofta läsning och 

skrivning som en hjälp för att minnas. Det finns en förståelse för att det existerar 
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människor och saker de inte själva har sett, vilket innebär att möjligheterna att klara 

av att hantera nya miljöer och förändringar ökar (Kylén, 1981). De lär sig därmed 

ofta att hantera vardagliga situationer genom att agera i den miljö de vistas i (Bakk & 

Grunewald, 2004). 

 

2.1.2 Perspektiv på utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är ett komplext fenomen som utgör ett tvärvetenskapligt 

forskningsfält. Till följd av det har utvecklingsstörning flera olika 

förklaringsmodeller. Utifrån ett medicinskt perspektiv förklaras utvecklingsstörning 

som en kognitiv funktionsnedsättning som individen får till följd av skada eller 

sjukdom. Denna förklaringsgrund kallas den medicinska modellen. Ur ett socialt 

perspektiv förklaras istället utvecklingsstörning som ett resultat av hinder och 

barriärer i samhället. Detta perspektiv utgör den sociala modellen. Ytterligare en 

modell är den miljörelativa modellen. Enligt det miljörelativa perspektivet förklaras 

utvecklingsstörning som ett resultat av både medicinska orsaker och hinder och 

barriärer i samhället. Forskning om utvecklingsstörning, ur ett miljörelativt 

perspektiv, undersöker de svårigheter individen får till följd av att varken samhället, 

den fysiska, sociala eller pedagogiska miljön är tillräckligt anpassade (Ineland, Molin 

& Sauer, 2009). Inom arbetsterapi ses aktivitetsutförandet som ett resultat av 

samspelet mellan en individs förutsättningar, dennes miljö och aktiviteten som utförs 

(Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010).  

 

2.2 Kontextuella faktorer 

Fysiska miljöer innefattar platser, utrymmen, byggnader, lokaler och föremål. Ofta 

förknippas fysiska miljöer med en viss typ av aktivitet och därmed ett bestämt syfte. 

För att kunna agera i dessa miljöer krävs både kognitiva och fysiska färdigheter. 

Fysiska miljöer kan både stimulera och hindra till att genomföra aktiviteter samt 

uppmuntra eller motverka social interaktion. För höga eller för låga krav på en 

aktivitet kan leda till att individen blir omotiverad. Igenkännbara aspekter i den 

fysiska miljön stödjer ett rutinbeteende (Kielhofner, 2008). 

 

I den sociala miljön ingår sociala grupper, vilket kan definieras som en grupp 

människor som samlas för formella eller informella syften. En formell grupp samlas 
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för ett specifikt syfte. En informell grupp samlas för gemenskap och utan något 

direkt syfte. Formen på den sociala gruppen påverkar aktiviteterna som individerna 

genomför. En grupp karaktäriseras av exempelvis gemensamma värderingar, 

intressen, beteenden och aktiviteter. I sociala sammanhang skapas även roller och 

vanor vilka påverkar individernas ageranden gentemot varandra. I samhället finns det 

fördomar och attityder mot personer med funktionsnedsättningar, vilket påverkar 

deras sociala nätverk. Det är inte ovanligt att dessa personer saknar inkludering i 

sociala grupper. Avsaknad av tillhörighet i sociala grupper kan medföra att en individ 

inte upplever sig betydelsefull (Kielhofner, 2008). 

 

2.3 Delaktighet och aktivitet 

Ett sätt att beskriva begreppet delaktighet är att det innefattar en individs egenskaper. 

Delaktighet kan även ses som ett resultat av en samspelsprocess. Känslan av att vara 

accepterad och engagerad i sociala sammanhang påvisar dock inte själva graden av 

samspelet mellan individerna. Delaktighet i en aktivitet kännetecknas av att det sker 

en social interaktion där det finns ett givande och ett tagande mellan berörda parter 

(Molin, 2004).  

För att en individ ska kunna känna sig delaktig i samhällslivet krävs att individen har 

en vilja att engagera sig i aktiviteter. Att individen känner vilja, har ett engagemang 

samt fysiska och kognitiva förmågor relateras till interna förutsättningar till 

delaktighet. Externa förutsättningar till delaktighet syftar till de sociala och fysiska 

tillgängligheter samt de normer och regler som råder i sammanhanget. En annan 

förutsättning för delaktighet är att individen upplever självbestämmanderätt. Att 

inneha självbestämmande bör därför även innebära att en individ har rätt att själv 

bestämma att inte vara delaktig i vissa sammanhang. Att formellt tillhöra något eller 

att välja bort något kan vara ett sätt att påvisa individens identitet. Den subjektiva 

dimensionen av att känna tillhörighet är en aspekt i resonemanget, även att det inte är 

det enda kriteriet för delaktighet. Den objektiva dimensionen måste också beaktas 

som ett kriterium för delaktighet. Begreppet delaktighet bör ses som ett samspel 

mellan individen och den sociala och fysiska miljö där denne vistas (Molin, 2004).  

Det går att göra indelningar av delaktighet. En form av delaktighet är lika 

delaktighet, som innebär att en individ gör saker tillsammans med övriga 
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gruppmedlemmar (equal participation). Denna form av delaktighet beror inte bara på 

individens förmåga utan påverkas även av den sociala och fysiska miljön. En annan 

form av delaktighet handlar om att en individ kan vara delaktig genom att utföra en 

anpassad uppgift i en aktivitet (special task participation). En tredje form av 

delaktighet innebär att en individ inte deltar i aktiviteten men upplever en indirekt 

medverkan i aktiviteten (onlooker participation). Trots att individen inte aktivt deltar 

i aktiviteten kan detta ge en känsla av delaktighet, tillfredsställelse samt 

tillhörighetskänsla i gruppen (Pereira, la Cour, Jonsson & Hemmingsson, 2010). 

Mänsklig aktivitet är ett begrepp som Kielhofner (2008) beskriver i sin modell 

Model of Human Occupation (MoHO). I begreppet ingår tre områden: aktiviteter i 

dagliga livet, vilka är personlig vård och hushållssysslor (activities of daily living), 

betalt eller obetalt arbete (productivity) samt aktiviteter som genomförs för ens egen 

skull såsom fritidsaktiviteter (play). Aktiviteterna ändras under livets gång och vissa 

är mer värdefulla än andra en viss period i en människas liv. Under ungdomstiden är 

det vanligt att fritidsaktiviteterna har en central del i livet (Kielhofner, 2008). 

 

2.3.1 Fritidsaktiviteter 

Begreppet fritid kan definieras på olika sätt och alla individer uppfattar innebörden 

av begreppet olika. Fritid är en del av en individs inneboende, vardagliga behov och 

ger möjlighet till avkoppling (Locke, 2009). Vidare kan fritid bidra till att människor 

får utlopp för sin kreativitet och möjlighet till social delaktighet med andra (Jones & 

Blair, 1998). Val av fritidsaktiviteter påverkas av externa faktorer såsom ålder, kön 

och kultur samt interna faktorer såsom motivation och fysiska eller kognitiva 

färdigheter. Det är viktigt att upprätthålla en balans mellan aktiviteterna i livet 

eftersom fritid har betydelse för en individs hälsa och välmående (Locke, 2009). 

 

2.3.2 Fritidsutbud för personer med funktionsnedsättningar 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning syftar till att 

även dessa personer innefattas av mänskliga rättigheter. Det innebär att de aktivt får 

delta i samhället, att de respekteras för sitt inneboende värde samt att de innehar 

samma grundläggande friheter som övriga medborgare. Konventionen trädde i kraft 

2009. Den består av 50 artiklar varav artikel 30 handlar om att personer med 
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funktionsnedsättning har rätt till att delta i rekreation, kulturliv, fritidsverksamhet 

och idrott. I artikeln beskrivs att dessa personer ska ges samma möjligheter som 

andra att vara delaktiga i idrotts-, fritids-, rekreationsverksamheter. Detta genom att 

det inom dessa områden erbjuds aktiviteter som är särskilt anpassade 

(Regeringskansliet, 2009). Utbudet av fritidsaktiviteter är begränsat för personer med 

utvecklingsstörning och de deltar sällan i aktiviteter som erbjuds i samhällets 

allmänna fritidsutbud, menar Abbott och McConkey (2006, refererad i Goodman, 

Hurst & Locke, 2009). Det är enligt Socialstyrelsen (2004) vanligt förekommande att 

barn och unga med funktionsnedsättningar utövar fritidsaktiviteter för sig och inte 

integreras med andra. Kommunerna är de som ansvarar för att personer med 

funktionsnedsättningar har möjlighet att vara delaktiga i kultur- och fritidsaktiviteter. 

Ansvaret innefattas av att se över tillgången till verksamheter som riktas till aktuell 

målgrupp, ge information om aktuellt kultur- och fritidsutbud samt samverka med 

föreningar och andra intresseorganisationer (Bakk & Grunewald, 2004).  

 

2.3.3 Fritidsaktiviteter och personer med utvecklingsstörning  

Jahoda och Cattermole (1995) menar att personer med utvecklingsstörning kan ha 

svårigheter att initiera och genomföra fritidsaktiviteter. De kan ha uttalade intressen, 

men i vissa fall behöver de bli tillfrågade om de vill utföra dem för att komma igång 

med aktiviteten. Bakk och Grunewald (2004) tar upp att fritidsaktiviteter ska ställa 

låga verbala krav. Jahoda och Cattermole (1995) menar att ju större verbal förmåga 

personen har, desto större chans har personen att kunna uttrycka sina önskemål om 

fritidsaktiviteter. Friberg och Jonsson (1999) menar att val av aktiviteter kan vara 

beroende av sådant som ligger utanför individen. Detta benämns som yttre 

motivation och innebär att idéer och inspiration kommer från personens sociala 

omgivning. Att inte ha förmåga att självständigt kunna ta sig till sin fritidsaktivitet 

kan innebära att personer med utvecklingsstörning blir beroende av andra för att 

kunna ta sig dit (Buttimer & Tierney, 2005). Personer med utvecklingsstörning har 

vanligtvis svårigheter med att etablera sociala relationer. De blir ofta socialt isolerade 

redan i tidig vuxenålder. På grund av dessa svårigheter tillbringar ofta personer med 

utvecklingsstörning en stor del av fritiden i sin hemmiljö. Denna sociala isolering 

kan bidra till fysisk och psykisk ohälsa samt minskad livskvalitet (Norling & 

Gunnarsson, 1994).  
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Buttimer och Tierney (2005) menar att det kan finnas en oro hos föräldrar till 

personer med utvecklingsstörning. Oron kan innebära att personen med 

utvecklingsstörning begränsas och därmed hämmas i sin utveckling. Detta leder till 

att de inte utvecklar nya färdigheter som i sin tur leder till minskad möjlighet att delta 

i olika fritidsaktiviteter. Ytterligare ett hinder kan vara att personer med 

utvecklingsstörning inte känner sig välkomna och att de saknar nära vänner som de 

kan umgås med på fritidsaktiviteten. Detta begränsar personerna i deras delaktighet i 

olika fritidsaktiviteter (Buttimer & Tierney, 2005). 

 

3. SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur personer med lindrig utvecklingsstörning 

uppfattar sina anpassade fritidsaktiviteter i grupp.  

 

3.1 Frågeställningar 

- Hur uppfattar intervjupersonerna sin delaktighet i sina val av och under 

gruppaktiviteterna? 

- Vilken betydelse har aktiviteterna som genomförs för intervjupersonernas 

tillfredsställelse i respektive gruppaktivitet? 

- Vilken betydelse har miljön där gruppaktiviteterna genomförs för 

intervjupersonerna?  

 

4. METOD 

4.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod valdes för att besvara studiens syfte. Enligt Bryman (2002) är 

huvuddraget för kvalitativ metod att skapa en förståelse av den sociala verkligheten 

genom att ta reda på hur intervjupersonen i en viss miljö tolkar den. Ett av de 

viktigaste tillvägagångssätten är att utföra en kvalitativ intervju (Bryman, 2002). 

Utmärkande för kvalitativ intervju är att ett samtal sker om ett specifikt ämne för att 

ta reda på hur intervjupersonen upplever sin situation samt vilka erfarenheter och 

förhoppningar denne har. Vid samtalet är det av vikt att intervjuaren inte bara lyssnar 

på det som sägs utan även uppmärksammar underliggande budskap (Kvale, 1997). I 
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en kvalitativ studie grundar sig resultatet på analys av insamlad data från 

intervjuerna. Det finns olika former av kvalitativa intervjuer varav semi-strukturerad 

intervju är en form (Bryman, 2002). Författarna valde semi-strukturerad intervju vid 

genomförandet för att svara på studiens syfte.  

 

4.2 Urvalsram 

Aktuell målgrupp för denna studie var personer med lindrig utvecklingsstörning. Ett 

urval gjordes med hjälp av en urvalsram, vilket enligt Bryman (2002) innebär en 

förteckning av de kriterier som ska uppfyllas.   

Vår urvalsram var följande: 

- Intervjupersonerna var mellan 20-40 år. 

- Intervjupersonerna har slutat skolan. 

- Intervjupersonerna deltog i en gruppaktivitet för personer med 

funktionsnedsättning på sin fritid.  

- Intervjupersonerna kunde kommunicera verbalt samt svara på frågor i en intervju.  

 

4.3 Intervjuguide 

Enligt Kvale (1997) genomförs en semi-strukturerad intervju med hjälp av en 

intervjuguide som innehåller de områden som ska tas upp samt förslag på frågor. 

Bryman (2002) menar att intervjuaren genom detta tillvägagångssätt har möjlighet att 

ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse och ett klargörande av det som har 

berättats. Kvale (1997) menar att när en intervjuguide används på ett mer strukturerat 

sätt med ett antal formulerade frågor blir det enklare att sedan analysera insamlad 

data. Författarna valde att formulera frågor i intervjuguiden inför genomförandet av 

intervjuer. Enligt Cederborg, Hellner Gumpert och Larsson Abbad (2009) bör 

frågorna anpassas till personens funktionsnedsättning avseende ordval och 

konkretisering. Frågorna bör vara av öppen karaktär och endast innehålla en sak att 

svara på. Att använda sig av varför-frågor kan enligt Cederborg med flera (2009) 

uppfattas anklagande. Författarna har använt Cederborg som stöd under utformandet 

av intervjuguiden.    
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Vid utformning av intervjuguiden (bilaga 1) inhämtade författarna även inspiration 

från bedömningsinstrumentet Bedömning av Delaktighet i Aktivitet (BDA). Den 

teoretiska grunden för BDA utgår från den arbetsterapeutiska modellen Model of 

Human Occupation (Kielhofner, 2008). Några begrepp som Haglund (2009) tar upp i 

BDA är intressen, roller, värderingar, fysisk miljö och social miljö. Dessa begrepp 

har legat till grund för de kategorier som valdes vid utformning av intervjuguiden. 

Det finns även rekommenderade intervjufrågorna i BDA (Haglund, 2009). 

Författarna har dock utformat egna intervjufrågor och därmed inte använt sig av de 

rekommenderade frågorna.  

 

4.4 Procedurförfarande 

För att få tag i intervjupersoner kontaktades en fritidskonsulent i utvald kommun. 

Detta för att få en förteckning över vilka gruppaktiviteter som erbjöds för 

målgruppen på deras fritid. En gruppaktivitet valdes bort direkt, då den inte riktade 

sig till personer med lindrig utvecklingsstörning. Aktiviteterna valdes utifrån ett 

kultur- respektive idrottsperspektiv, för att få olika typer av gruppaktiviteter. Totalt 

kontaktades sju grupper. Arrangörerna för gruppaktiviteterna kontaktades via telefon, 

där information om studiens syfte och metod angavs. En av de tilltänkta 

gruppaktiviteterna uteslöts då den inte hade startats upp för terminen. Författarna 

kontaktade därefter gruppledarna i de sex återstående gruppaktiviteterna och 

informerade även dem om studiens syfte och upplägg. Vidare gavs information om 

studiens urvalsram för att ta reda på om det fanns lämpliga personer i aktuella 

grupper som skulle kunna medverka i en intervju. En aktivitet valdes bort då 

gruppledaren var osäker på om personerna i gruppen ingick i studiens urvalsram. Två 

gruppaktiviteter kontaktades inledningsvis men då författarna inte fick besked från 

gruppledarna valdes dessa grupper bort. Slutligen återstod tre gruppaktiviteter. I 

dessa gruppaktiviteter namngav gruppledarna lämpliga personer som skulle kunna 

ingå i studien. Nio personer valdes ut. En av de utvalda intervjupersonerna uteslöts 

då författarna varken genom telefonsamtal eller brevkontakt fick gensvar från denne. 

De åtta återstående intervjupersonerna kontaktades av författarna och erhöll muntlig 

information om intervjuernas utformning och frågor i stort. Därefter lämnades 

skriftligt informationsbrev samt samtyckesblankett (bilaga 2) till de utvalda 

intervjupersonerna. Enligt Kvale (1997) innebär informerat samtycke att 
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intervjupersonerna får information om syftet med studien, undersökningens upplägg 

samt godtar att delta. Informationsbrevet innehöll även foton av författarna för att 

intervjupersonerna skulle känna igen den som skulle intervjua. Samtliga åtta 

intervjupersoner samtyckte till att medverka i intervjuerna. Enligt Bryman (2002) 

kan intervjupersonerna oroas över att intervjun spelas in med ljudupptagning, vilket 

kan begränsa svarens omfattning. Författarna informerade därför intervjupersonerna 

om ljudupptagningen både muntligt samt skriftligt i informationsbrevet. Samtliga 

intervjupersoner kontaktades via telefon för att bestämma datum, tid och plats för 

genomförande av intervju. 

Intervjuerna genomfördes på olika platser, utifrån intervjupersonernas önskemål. Tre 

av dem genomfördes i samma lokal där gruppaktiviteten vanligtvis äger rum och två 

av intervjuerna ägde rum på universitetet. En intervju genomfördes i 

intervjupersonens hem och ytterligare två ägde rum på intervjupersonernas 

arbetsplatser. Samtliga intervjuer utfördes i enskilt rum utan några störande moment. 

Det första intervjutillfället var en provintervju, varpå båda författarna närvarade och 

delade upp genomförandet av intervjun. Detta för att ta reda på om intervjuguiden 

fungerade samt för att kunna ge återkoppling till varandra. Provintervjun valdes att 

inkluderas i studien, då samtliga frågor i intervjuguiden kunde besvaras av 

intervjupersonen. Därmed gjordes inga ändringar i intervjuguiden. Resterande 

intervjuer genomförde författarna var för sig. Vid samtliga intervjuer användes de 

färdigformulerade frågorna i intervjuguiden som stöd.  

Längden på intervjuerna var mellan 16 - 63 minuter, varav majoriteten varade 

omkring 30 minuter. Samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagning med 

diktafon. När alla intervjuer hade genomförts transkriberades dessa av respektive 

författare. Transkribering är enligt Jacobsen (2007) ett tidskrävande arbete, men en 

förutsättning för att kunna analysera den insamlade datan. 

 

4.5 Dataanalys 

Inledningsvis lästes samtliga transkriberade intervjutexter av båda författarna. Enligt 

Kvale (1997) är det ett viktigt första steg i analysprocessen, då författarna bildar sig 

en helhetsuppfattning om intervjumaterialet. Därefter gjordes en innehållsanalys 

enligt Jacobsen (2007). Denna görs ofta i fem faser, vilka är 1) kategorisering, 2) 
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fylla kategorier med innehåll, 3) räkna hur ofta ett svar återkommer, 4) leta efter 

skillnader och likheter mellan intervjuerna samt att 5) söka efter förklaringar till 

skillnader (Jacobsen, 2007). Författarna valde att använda sig av fas 1, 2, 4 och 5. 

Fas 3 valdes bort eftersom studien är kvalitativ och därmed ansågs inte denna fas 

relevant för studiens syfte. Författarna bearbetade dataanalysen tillsammans. 

Den första fasen innebär enligt Jacobsen (2007) att dela in intervjumaterialet i 

kategorier. Författarna valde att behålla kategorierna som hade valts till 

intervjuguiden. Enligt Jacobsen (2007) är det vanligt att grundläggande 

kategorisering har utförts, då en intervjuguide har använts. För att tydligt se de olika 

kategorierna valde författarna att färgmarkera varje kategori i samtliga 

transkriberingar.  

I andra fasen av innehållsanalysen ska kategorierna fyllas med innehåll och 

illustreras med citat (Jacobsen, 2007). Författarna skapade ett nytt dokument som 

användes som ett analysraster, vilket Jacobsen (2007) anser tydliggör analysen. I 

dokumentet lades fynd, i form av ordagrant transkriberat material, som bedömdes 

vara av relevans för att besvara intervjufrågorna. Fynden skrevs i punktform under 

respektive kategori och fråga för att författarna skulle få en tydlig överblick. De 

transkriberade intervjuerna bearbetades en i taget för att underlätta analysförfarandet. 

Den fjärde fasen enligt Jacobsen (2007) innebär att jämföra samtliga intervjuer för att 

söka efter skillnader och likheter. Författarna använde analysrastret och klippte ut 

vardera kategori från samtliga åtta intervjuer. Därefter sammanställdes utvalda fynd 

från intervjupersonerna. Sammanställningen gjordes i ett nytt dokument, utifrån 

intervjuguidens kategorier, med samtliga frågor. Därmed kunde likheter och 

skillnader identifieras, utifrån samtliga intervjupersoners svar till varje fråga.  

 

Den femte och sista fasen enligt Jacobsen (2007) innebär att söka efter förklaringar 

till skillnader i intervjupersonernas svar. Det krävs då att författarna återgår till 

intervjumaterialet för att söka efter faktorer som kan förklara varför svaren skiljer sig 

åt (Jacobsen, 2007). Författarna har i vissa fall återgått till intervjumaterialet för att 

sedan diskutera möjliga orsaker till skillnader i svaren.  
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4.6 Etiska aspekter  

Författarna har under studiens gång utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra 

allmänna huvudkrav för forskning. Informationskravet är ett av kraven. Detta följdes 

genom att intervjupersonerna informerades om studiens syfte, att deltagandet i 

studien var frivilligt och att de när som helst fick avbryta sin medverkan. Innan varje 

intervju genomfördes gavs samma information igen. Ett annat krav är 

samtyckeskravet. Här ingår att intervjupersonerna själva får bestämma villkoren för 

sitt deltagande, dels om och hur länge de vill medverka och att de därmed får avbryta 

sitt deltagande när de vill. Kravet följdes genom att samtliga intervjupersoner skrev 

på en samtyckesblankett till att delta i studien. Ytterligare ett krav är 

konfidentialitetskravet. Det följdes genom att intervjupersonerna avidentifierades och 

kodades med bokstäver. Allt material förvarades oåtkomligt för obehöriga. Det fjärde 

kravet är nyttjandekravet, vilket följs genom att intervjumaterialet endast kommer att 

användas i studiesyfte under uppsatsens genomförande (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vid intervjuförfarandet tog författarna hänsyn till att intervjupersonerna kunde 

behöva extratid att tänka efter och formulera sig. Detta är enligt Cederborg med flera 

(2009) viktigt att vara medveten om, då personer med lindrig utvecklingsstörning 

ibland har en begränsad verbal förmåga. Det leder till att det kan vara svårt för dem 

att svara på frågor om inte tid ges. Personer med utvecklingsstörning kan även ha 

begränsad förmåga till att minnas och svårigheter att upprätthålla koncentrationen 

under en längre tid (Cederborg m.fl., 2009). Författarna tog även detta i beaktning 

under samtliga intervjuer. Vidare menar Cederborg med flera (2009) att platsen för 

en intervju kan ha betydelse för personer med utvecklingsstörning. Intervjun kan i 

vissa fall underlättas om den genomförs i en känd miljö (Cederborg m.fl., 2009). Vid 

val av plats för intervjuerna var författarna medvetna om detta, vilket bidrog till att 

intervjupersonerna fick välja var intervjuerna skulle äga rum.  

 

 

5. RESULTAT 

Resultatet baseras på tre olika gruppaktiviteter som främst riktar sig till personer med 

utvecklingsstörning, men där även personer med andra funktionsnedsättningar deltar. 

Personerna ingår i bowlinggrupp, teatergrupp och studiecirkelgrupp. I cirkelgruppen 

utförs olika aktiviteter varje gång såsom musiktävlingar, frågesport, disco, 
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filmvisning och spelkvällar. En av gruppaktiviteterna är indelad i två grupper, utifrån 

deltagarnas förutsättningar och behov av stöd från ledare. Åldrarna på personerna är 

23-38 år, varav tre är kvinnor och fem är män. Denna information erhöll författarna 

inledningsvis i procedurförfarandet.  

 

5.1 Fysiska miljöns påverkan i aktivitetsutförandet 

5.1.1 Lokaler 

Samtliga grupper träffas en gång i veckan och respektive grupp träffas alltid på 

samma ställe. Hälften av intervjupersonerna promenerar till den lokal där respektive 

gruppaktivitet äger rum. En av intervjupersonerna åker färdtjänst och övriga reser 

med kollektivtrafik. Majoriteten uppger att de bor nära sin gruppaktivitet. Dessa 

faktorer möjliggör att samtliga deltagare kan ta sig till sina aktiviteter. 

Så det är en bit för mig å åka. Men det är inga hinder. Jag tar mig. 

I lokalen där en av gruppaktiviteterna äger rum finns en flyttbar rullstolsramp, som 

dock inte används av intervjupersonerna. Rullstolsrampen gör att det i vissa fall blir 

trångt i samband med att aktiviteten genomförs. I en annan lokal finns en scen. 

Bakom den är det trångt, vilket gör det svårt för både rullstolsanvändare och övriga 

deltagare att få plats när de väntar på att de ska uppträda. Både rullstolsrampen och 

rullstolarna kan därmed begränsa övriga deltagares möjlighet att kunna utföra 

aktiviteten, men rullstolsrampen gör det möjligt för personer som är rullstolsburna att 

kunna delta i aktiviteten. En intervjuperson uppger att det på grund av trånga 

utrymmen är viktigt att kunna anpassa sig och agera på mindre ytor. I de andra två 

gruppaktiviteterna uppger några av intervjupersonerna att lokalerna är tillräckligt 

stora för att få plats även med rullstol. För att ta sig till båda dessa lokaler, som ligger 

i källarplan, används trappor. Rullstolsanvändare tar sig till lokalerna genom en 

annan ingång, som ligger på samma plan där aktiviteten utförs. Det framkommer 

även i en av gruppaktiviteterna att det är trångt när de utför vissa aktiviteter, på grund 

av möbler som begränsar aktivitetsutförandet.  
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5.1.2 Föremål 

I bowlinggruppen uppger en person att denne har egna bowlingskor och eget klot. 

Det underlättar för personen, dels att inte behöva prova ut vid varje tillfälle och dels 

för att personen vet att dessa passar. Bowlingskorna och klotet förvaras i ett skåp på 

plats. Detta innebär att personen inte behöver frakta föremålen till och från 

gruppaktiviteten. I bowlinggruppen finns det även tillgång till hjälpmedel för de som 

behöver, såsom rännskydd och ett föremål av metall som underlättar för personen att 

få iväg bowlingklotet. Hjälpmedlen möjliggör att alla deltagare kan vara med och 

spela bowling. I teatergruppen berättar en intervjuperson att de använder bildmanus 

som ett pedagogiskt verktyg, vilket möjliggör att alla deltagare kan vara med och 

spela teater oavsett läsförmåga. Två av intervjupersonerna uppger att de på eget 

initiativ använder papper och penna för att skriva stödord, eftersom det inte används 

textmanus i gruppen. Detta görs, när de gör improvisationsövningar, för att 

strukturera upp i vilken ordning replikerna ska komma.   

 

5.2 Sociala miljöns påverkan i aktivitetsutförandet 

5.2.1 Gruppdeltagarnas betydelse    

Antalet deltagare i de olika grupperna är mellan 10-25 personer. Några 

intervjupersoner uppger att de trivs bra med att vara i gruppen. En person uppger att 

det blir en god stämning i gruppen när alla är på bra humör. Vidare förklarar 

personen att det är lika viktigt att denne mår bra som att resten av deltagarna och 

ledarna mår bra. De flesta av intervjupersonerna upplever att de oftast blir lyssnade 

till av deltagarna i gruppen. En person betonar att detta är viktigt. Om någon är 

ledsen brukar övriga gruppdeltagare ta hand om den personen. Alla tar hand om 

varandra och två intervjupersoner berättar att de är som en familj.  

Dom har så fina personligheter allihopa. Jag älskar dom allihopa. 

Några av intervjupersonerna berättar att de brukar hjälpa varandra och att de har ett 

gott samarbete. Vidare pratar flera intervjupersoner om att gemenskapen betyder 

mycket och att den måste finnas där för att alla ska trivas. En person uttrycker att 

gemenskapen i dennes grupp överträffar känslan av gemenskap i lagidrott. Det 

framkommer även i en intervju att det viktigaste med gruppverksamheten är att alla 
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kommer dit för att ha roligt. Majoriteten av intervjupersonerna trivs mycket bra och 

blir glada av att träffa övriga gruppdeltagare och ledare.   

Ja, jag trivs toppen, eller jag trivs så bra att jag dubbeltrivs. Jag trivs med 

gruppen och jag trivs med ledarna och man lär sig mycket. 

En intervjuperson tar upp att vissa deltagare umgås och fungerar bättre tillsammans 

än andra samt att det inte är nödvändigt att prata med alla i gruppen. Vidare 

framkommer att även om vissa personer står varandra närmre och umgås även 

utanför gruppaktiviteten, så respekteras alla i gruppen. Intervjumaterialet visar att 

flera av de intervjuade personerna har arbetskamrater som deltar i samma 

gruppaktivitet.  

 

5.2.2 Ledarnas betydelse  

I samtliga intervjuer framgår att personerna trivs mycket bra och är nöjda med sina 

ledare. Antalet ledare är två till fyra personer i respektive grupp. En person kände 

sina ledare innan denne började, övriga personer lärde känna sina ledare när de 

började i gruppen. Några säger att ledarna är lätta att prata med och att de lyssnar 

bra. I de fall då intervjupersonerna upplever att de inte blir hörda av övriga deltagare 

brukar ledarna ta hand om situationen. De brukar även trösta om någon deltagare inte 

mår bra. En annan intervjuperson berättar att det ibland kan vara svårt att få tid att 

prata med ledarna eftersom gruppen består av många deltagare. För att få prata i fred 

med ledarna måste deltagarna gå ifrån för att inte bli avbrutna av övriga i gruppen. 

Detta påverkar den spontana kontakten mellan deltagare och ledare. Flera berättar att 

deras ledare är härliga, positiva och lyhörda. I en intervju framkommer att deras 

ledare är snälla, förstående och omtänksamma. Vidare att deras ledare sprider en stor 

glädje i gruppen. En intervjuperson lyfter att ledarna har lång erfarenhet och är 

duktiga på det de sysslar med. Även att ledarna älskar aktiviteten som utförs i 

gruppen. Det framkommer i en annan intervju hur viktigt det är att ledarna har ett 

gott samarbete med varandra.   

Det är inte bara gruppen, utan ledarna ska va, dom ska klaffa. Och dom 

som vi har, dom är kanonbra. 
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5.3 Aspekter utifrån ett delaktighetsperspektiv 

5.3.1 Val av gruppaktivitet  

Samtliga intervjupersoner har själva valt att vara med i sina respektive grupper. 

Några av dem fick kännedom om gruppaktiviteterna genom broschyrer från FUB, 

vilket väckte intresse att börja i respektive grupp. Intervjupersonerna har deltagit i 

sina gruppaktiviteter alltifrån tre månader till tio år. En intervjuperson uppger att när 

det är en aktivitet som är rolig så ”klickar det direkt”. Några andra blev inspirerade 

av personer som redan deltog i den gruppen. En intervjuperson fick reda på att 

gruppen fanns genom sina föräldrar och blev därigenom intresserad av att börja. En 

annan person fick reda på att gruppen fanns genom att tidigare ha deltagit i en 

liknande grupp för personer utan funktionsnedsättning. Där uppger personen att 

denne inte fick samma möjlighet att vara aktiv, som i nuvarande grupp. Personen fick 

anpassade uppgifter som var på en för enkel nivå och upplevde då att det inte var så 

roligt. Samma intervjuperson berättar att om nuvarande fritidsaktivitet inte skulle 

vara kul, skulle inte denne vara med.  

Ja, jag trivs mycket bättre i den gruppen för oss med 

funktionsnedsättningar. 

Två av intervjupersonerna har i andra sammanhang träffat sina nuvarande ledare och 

därigenom fått information om och blivit inspirerade till att börja i aktiviteten. Det 

framkommer i en av intervjuerna att det är viktigt att inte bli tvingad till att göra 

något som personen inte vill eller har förutsättningar att genomföra.  

Det är jag själv som har valt det. Man ska inte bli tvingad till nånting, för 

då går det inte. Utan man ska göra sitt val. Alltid. 

 

5.3.2 Möjligheter till utformning av aktivitet 

I samtliga intervjuer framkommer att personerna får lämna önskemål om hur 

terminen ska utformas samt hur aktiviteterna ska genomföras. Några intervjupersoner 

uppger att de själva är med och ger förslag medan en person svarar att denne hittills 

inte har gett något förslag. I vissa fall är det även ledare som kommer med idéer om 

vad som kan göras i gruppen. 
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Majoriteten av de som har intervjuats berättar att det är ledarna som bestämmer 

utifrån deltagarnas förslag och att de tar stor hänsyn till deltagarnas önskemål. Det 

framkommer även i intervjuerna att en av personerna känner sig åsidosatt då ledarna 

tar de slutgiltiga besluten om vad de ska göra. I en av grupperna delar ledarna ibland 

in deltagarna i lag inför vissa aktiviteter. I en annan grupp fördelas deltagarna i lag 

utifrån sina egna önskemål. En intervjuperson uppger att ledarna vet vilken budget de 

har att rätta sig efter, vilket styr val av aktiviteter. Vidare framkommer att ledarna har 

kännedom om riktlinjer för hur aktiviteterna får genomföras, i de fall där detta måste 

tas hänsyn till. Det berättas även i några intervjuer att ledarna gör ett program för 

hela terminen utifrån deltagarnas önskemål.  I intervjuerna framkommer att 

deltagarna ibland får vara med och bestämma vilka roller de ska spela men att det 

oftast är ledarna som bestämmer det. Några av intervjupersonerna berättar att de får 

ta med sig egna filmer och cd-skivor till gruppen och att de röstar om vilken film de 

ska se eller vilken skiva de ska lyssna på. De uppger att det känns bra att de själva får 

vara med och påverka hur aktiviteterna ska utformas.  

Det är en demokratisk process, är det. Beror på vad dom andra i gruppen 

vill. 

 

5.3.3 Intervjupersonernas delaktighet i aktivitetsutförandet 

Intervjupersonerna är delaktiga på olika sätt i sina respektive gruppaktiviteter. Enligt 

en intervjuperson är denne inte med i alla aktiviteter, utan sitter ibland bara med och 

lyssnar. Det framkommer att några av intervjupersonerna alltid är med i sina 

aktiviteter och gör samma saker som de övriga gruppdeltagarna. En intervjuperson 

uppger att alla kan delta utifrån sina förutsättningar genom att deltagarna utvecklar 

egna sätt att spela. 

Alla får va med oavsett grad av handikapp. 

Vidare berättas att en av intervjupersonerna brukar sköta musiken och spelar låtar 

utifrån önskemål som deltagarna har. En intervjuperson är aktiv i sin fritidsaktivitet 

även utöver grupptillfällena. I en intervju framkommer att uppgifter anpassas efter 

personens förmåga så att alla kan vara delaktiga. 
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Kan du inte prata får du göra en dans. Kan du inte dansa, så kanske du får 

vara med i, ha en monolog om du är bättre på det. 

I gruppen som är uppdelad i två mindre grupper, berättar två intervjupersoner att de 

fungerar som hjälpledare och stöttar den gruppen där deltagarna är i behov av mer 

stöd. Det innebär att de underlättar för ledarna i vissa uppgifter. De har fått 

förtroende både från ledare och gruppdeltagare att ha det ansvaret. Hjälpledarna 

uppger att både deltagare och ledare har förtroende för dem. De beskriver även att 

både ledare och deltagare tycker att de hjälper till på en lagom nivå och att det 

handlar om att vara lite smidig så att de andra i gruppen inte blir avundssjuka.  

Du vet så att alla får känna sig delaktiga.      

 

5.4 Aspekter utifrån ett aktivitetsperspektiv 

5.4.1 Aktiviteternas betydelse för intervjupersonerna 

En av de intervjuade personerna uppger att denne är nöjd med samtliga aktiviteter 

som de gör när de träffas. En annan intervjuperson framför att det är bättre att vara 

med i gruppaktiviteten istället för att bara sitta hemma. Vidare beskrivs att det inte är 

så roligt när samma aktivitet upprepas. Några av intervjupersonerna berättar om en 

form av musikunderhållning där deltagarna får sjunga och lyssna på musik. Det 

framkommer att majoriteten av intervjupersonerna i den gruppen tycker att detta är 

en rolig aktivitet. En person berättar även att aktiviteten som denne deltar i är viktig 

och att denne alltid vill vara med och spela och göra sitt bästa, oavsett dagsform.  

En del av personerna som har intervjuats berättar att fritidsaktiviteten som de deltar i 

är en stor del av deras liv och att de känner stark glädje när de är på aktiviteten. En 

person uttalar sig om att vara ”helt galen” i aktiviteten.  

Tycker?! Det är nog lite, lite svagt ord. Älskar’t. Jag älskar’t. 

Det beskrivs även, av några intervjupersoner, att aktiviteten ger utlopp för kreativitet 

och fantasi. En intervjuperson uppger att när aktiviteten utförs glömmer denne sina 

problem. Vidare framkommer att aktiviteten är utmanande, spännande och ger ökat 

självförtroende.  
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Det är som att åka i en karusell. Man vågar först inte åka. Sen, sen tar man 

mod och gör det och sen tänker man efteråt, jag har gjort det här. Det här 

kändes bra. 

I en av grupperna framkommer att ledarna brukar börja med att låta gruppdeltagarna 

få berätta hur de mår eller om något speciellt har hänt. Ibland kan även grupptillfället 

inledas med att deltagarna får öva sig på att visa känslor genom sitt kroppsspråk. I 

gruppen avslutas varje tillfälle med att deltagarna står i en ring, håller varandra i 

händerna och trycker i handen på personen bredvid, laget runt. De kallar övningen 

”Lycka till blixt”. Övningen beskrivs av några deltagare som att den har en god 

inverkan. Den har en lugnande effekt och gör att deltagarna känner sig harmoniska 

när de avslutar aktiviteten. 

Vad jag har förstått så vill alla verkligen försöka avsluta så. Man vill 

avsluta bra, så att man kan känna att man har gjort ett bra jobb.  

Några intervjupersoner berättar att under tiden de väntar på att aktiviteten ska börja 

sitter de och pratar med varandra. 

Som vanligt. Som vanliga människor tänkte jag säga. Innan man sätter 

igång och gör det man ska göra, alltså, så att säga. 

 

5.4.2 Ledarnas betydelse för aktivitetsutförandet   

I samtliga intervjuer framkommer att ledarna möjliggör att aktiviteterna kan 

genomföras, men att ledarnas stöd ges på olika sätt i grupperna. Några 

intervjupersoner berättar att ledarna brukar hjälpa deltagare som behöver stöd i att ta 

av och på sig sina ytterkläder. Ledarna brukar även sälja fika samt servera de 

deltagare som behöver hjälp. En intervjuperson uppger att ledarna delar in i grupper 

så att alla deltagare får vara med och att ledarna vanligtvis själva inte är med och 

utövar aktiviteten. Det beskrivs däremot av några intervjupersoner att ledarna brukar 

leda samt medverka i aktiviteterna som genomförs. I en av grupperna är ledarna med 

och stöttar vissa deltagare i själva aktivitetsutförandet.  

Dom har en lugnande effekt. Så det funkar jättebra. Det är bara kul att dom 

är med och inte står och gömmer sig. 
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5.5 Sammanfattning av resultatet 

Samtliga intervjupersoner uppger att de är tillfredsställda i sitt deltagande i 

respektive fritidsaktivitet. Både aktiviteterna och gemenskapen är viktiga för 

intervjupersonernas trivsel. Intervjupersonerna är delaktiga i valet av fritidsaktiviteter 

och får även påverka vad som görs i respektive grupp. Den fysiska miljön har mindre 

betydelse för intervjupersonernas delaktighet i aktiviteterna.      

 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

Författarna valde att följa en kvalitativ metod eftersom studiens syfte är att ta reda på 

intervjupersonernas uppfattningar i gruppaktiviteter på sin fritid. Kvalitativ metod 

innebär att forskaren samlar information genom att låta intervjupersonen få uttrycka 

känslor och upplevelser med egna ord (Jacobsen, 2007). Författarna ansåg därför att 

denna metod var lämplig att använda.  

Studien har en lägre grad av reliabilitet. Reliabilitet avser studiens pålitlighet och 

trovärdighet och innebär att en undersökning ska kunna göras om flera gånger med 

samma resultat (Jacobsen, 2007). Författarna anser att en intervju inte kan 

genomföras exakt på samma sätt vid flera tillfällen, vilket leder till att inte heller 

svaren blir identiska även om samma intervjuguide används. Studien har delvis hög 

validitet. Validitet innebär att mäta det man avser att mäta (Jacobsen, 2007). 

Eftersom resultatet i studien grundar sig på intervjuer, där enskilda personers 

uppfattningar presenteras, har studien hög intern validitet. Med hög intern validitet 

menas att intervjupersonernas egen konstruktion av verkligheten framkommer, vilket 

anses vara en styrka i kvalitativa studier (Jacobsen, 2007). Däremot har denna studie 

låg extern validitet, då antalet intervjupersoner är lågt och därmed inte är 

representativt i ett större sammanhang. Extern validitet kan även kallas 

generaliserbarhet och innebär att det som har studerats ska kunna överföras och gälla 

även i andra sammanhang. Att använda kvalitativ metod kan medföra problem med 

att generalisera studiens resultat (Jacobsen, 2007).        

Enligt Jacobsen (2007) är det studiens syfte som styr urvalskriterierna. Utifrån 

studiens syfte, där personer med lindrig utvecklingsstörning utgjorde populationen, 
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diskuterades urvalskriterier med handledaren. Ett av kriterierna var att 

intervjupersonerna kunde kommunicera verbalt, vilket var en förutsättning för att de 

skulle kunna medverka i en intervju. Ett annat kriterium var att intervjupersonerna på 

sin fritid deltog i en gruppaktivitet för personer med funktionsnedsättning. Detta var 

nödvändigt för att kunna besvara studiens syfte. Författarna valde även att ha med 

kriterierna att intervjupersonerna hade slutat skolan och var över 20 år. När detta 

kriterie sattes trodde författarna att sannolikheten för att intervjupersonerna hade eget 

boende var större än om de fortfarande gick i skolan. Detta för att författarna ville 

undvika mellanhanden med föräldrar. Trots detta kriterie fick författarna inför två 

intervjuer även ha kontakt med intervjupersonernas föräldrar för att informera om 

och stämma av inför intervjuerna. Författarna satte även upp kriteriet att 

intervjupersonerna inte skulle vara över 40 år. Detta dels för att spridningen på 

intervjupersonernas åldrar inte skulle bli för stor och dels för att författarna hade en 

tanke om att det var mest troligt att hitta intervjupersoner i de olika grupperna inom 

detta åldersspann. 

Vid utformningen av kategorier och frågor till intervjuguiden inspirerades författarna 

och tog stöd av bedömningsinstrumentet BDA (Haglund, 2009). Denna utgångspunkt 

valdes då BDA syftar till att identifiera personens egen uppfattning om sin 

delaktighet i olika aktiviteter. Detta underlättade vid formulering av frågor, då flera 

av begreppen i bedömningsinstrumentet är centrala i denna studie. Eftersom 

författarna valde att formulera egna frågor kunde dessa anpassas till målgruppen. Det 

gjorde att det tog längre tid att utforma intervjuguiden, än om de rekommenderade 

frågorna i BDA hade använts. För att kunna formulera intervjufrågor tog författarna 

stöd av rekommendationer av Cederborg med flera (2009). Det hjälpte författarna att 

till största mån kunna formulera öppna och konkreta frågor där endast en sak kunde 

besvaras. Om författarna inte hade valt att ta stöd av begreppen i BDA hade 

förmodligen ändå MoHO valts som utgångspunkt och därmed hade utformningen av 

intervjuguiden tagit längre tid. Detta eftersom MoHO är en generell modell där 

många begrepp som inte anses viktiga för studien tas upp och mer tid hade behövts 

avsättas för att välja ut lämpliga begrepp. Författarna anser därför att valet att utgå 

från BDA underlättade utformningen av intervjuguiden. 

Författarna hade önskat att intervjuerna hade kunnat genomföras i fler grupper än de 

tre som slutligen inkluderades i studien. Då hade författarna fått en bredare bild av 
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hur personer med lindrig utvecklingsstörning uppfattar sina fritidsaktiviteter i grupp. 

Den intervjuperson som uteslöts, ingick i en av de inkluderade grupperna. Därmed 

ansåg inte författarna att detta bortfall påverkade resultatet nämnvärt. Kvale (1997) 

menar att syftet med studien avgör antalet intervjupersoner. Om en studie ämnar 

beskriva personers upplevelser, kan det räcka med endast ett fåtal intervjuer. Detta 

förutsatt att de svar som intervjuerna ger besvarar syftet (Kvale, 1997). Författarna 

ansåg att antalet intervjupersoner var tillräckligt, då studiens syfte har kunnat 

besvaras.  

Intervjuguiden underlättade för författarna att täcka de områden som ingick i studiens 

syfte. Den gav även författarna möjlighet att på ett enkelt sätt ställa följdfrågor. 

Dessa ställdes i form av uppmaningar att intervjupersonerna skulle berätta mer om 

sina upplevelser, vilket Hägg och Kuoppa (1997) rekommenderar.  

Enligt Arvidsson, Granlund och Thyberg (2008, refererad i Wennberg & Kjellberg, 

2010) har personer med lindrig utvecklingsstörning förmåga att ge nyanserade 

beskrivningar av sina upplevelser. De kan dock ha svårigheter med att komma ihåg, 

summera och generalisera (Granlund & Bond, 2000; Göransson, 1993; Kylén, 1997, 

refererad i Wennberg & Kjellberg, 2010). Författarna fick erfara detta mer eller 

mindre vid samtliga intervjuer och fick be intervjupersonerna att utveckla vissa svar 

ytterligare. Detta på grund av att svaren inte ansågs vara tillräckligt uttömmande, 

trots att frågorna var av öppen karaktär. Författarna ansåg trots detta att semi-

strukturerade intervjuer var det mest lämpliga tillvägagångssättet.  

Jacobsen (2007) menar att ljudupptagning under intervju både innebär för- och 

nackdelar. En fördel är att intervjuaren inte behöver anteckna och därmed kan 

upprätthålla ögonkontakt med intervjupersonen. Detta gör att intervjun fortlöper på 

ett naturligt sätt. Ljudupptagning innebär även att information fångas upp ordagrant, 

vilket ses som en fördel. En nackdel är att intervjupersonen kan störas av 

ljudupptagning och därmed känna sig obekväm (Jacobsen, 2007). Författarna ansåg 

att ljudupptagningen bidrog till att uppmärksamheten helt kunde riktas till att lyssna 

på intervjupersonen samt ställa lämpliga följdfrågor genom att författarna inte 

behövde anteckna svaren. Samtliga intervjuer upplevdes av författarna som positiva. 

Att författarna genomförde samtliga intervjuer förutom provintervjun enskilt anses 

var en fördel. Intervjupersonerna hade endast en person att rikta sina svar till, vilket 
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författarna ansåg underlättade för den som intervjuades. De hamnade därmed inte i 

underläge och uppfattades av författarna som bekväma i situationen, vilket hade 

kunnat vara annorlunda om båda författarna hade närvarat. Däremot kan författarna i 

efterhand se att det även funnits fördelar med att båda hade närvarat under samtliga 

intervjuer. Då hade en av författarna kunnat agera som intervjuare och den andra 

hade kunnat göra tilläggsfrågor i slutet av intervjuerna, om något hade behövts 

vidareutvecklats. Om båda författarna hade deltagit hade det kunna medföra att det 

varit enklare att föra diskussion kring intervjumaterialet. Det i sin tur tänker 

författarna eventuellt hade kunnat underlätta dataanalysen.   

Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning som därefter transkriberades. Det 

möjliggjorde för författarna att kunna återgå både till inspelning och utskrift under 

hela analysförfarandet. Detta ansågs positivt även vid framskrivningen av resultatet, 

då författarna valde att presentera flera ordagranna citat. Om transkriberingarna hade 

gjorts i direkt anslutning till respektive intervju, hade dock detta kunnat vara 

fördelaktigt då författarna hade haft intervjuförfarandet nära i minnet. Författarna 

ansåg att dataanalysen underlättades av att samtliga transkriberingar inledningsvis 

lästes av båda för att få en överblick över materialet. Författarna valde därefter att 

bearbeta hela dataanalysen tillsammans. Detta för att kunna diskutera och 

tillsammans ta beslut om vilket material som skulle inkluderas i studien, utifrån syfte 

och frågeställningar.  

Valet av analysmetod grundar sig på att den rekommenderas för personer som vill få 

en grundläggande förståelse för hur empiriska undersökningar genomförs inom 

hälsovård och socialt arbete (Jacobsen, 2007). Eftersom en av fem faser i 

innehållsanalysen valdes bort kan författarna i efterhand se att en annan analysmetod 

skulle kunna ha använts. Detta tror författarna dock inte har påverkat denna studies 

resultat, då den tredje fasen innebär att räkna hur ofta ett svar återkommer. Den 

ansågs inte relevant för att svara på studiens syfte eftersom författarna menar att ett 

återkommande svar inte heller nödvändigtvis innebär att intervjupersonen vill betona 

just detta. Denna fas genomfördes inledningsvis, men valdes senare att uteslutas. 

Övriga fyra faser i innehållsanalysen anser författarna var relevanta och tydliga att 

följa vid bearbetning och framskrivning av resultatet. De första två faserna 

underlättades genom att författarna utgick från en intervjuguide där redan 

förutbestämda teman fanns. I den fjärde fasen fick författarna en tydlig överblick av 



24 
 

samtliga svar genom att dessa sammanställdes i ett nytt dokument. Genom att svaren 

blev lättöverskådliga underlättade det för författarna att söka efter skillnader och 

likheter. Den femte fasen som innebär att söka förklaringar till skillnader i 

intervjupersonernas svar underlättades genom att författarna kunde gå tillbaka till 

intervjumaterialet. Författarna menar att skillnaderna i svaren kan bero på att två av 

grupperna utför samma aktivitet varje gång, medan den tredje gruppen genomför 

olika aktiviteter. På grund av att den tredje gruppen utför olika aktiviteter varje gång 

menar författarna att intresset för aktiviteterna som genomförs kan variera hos 

deltagarna. Även att varje person är unik bidrar till skillnader i intervjupersonernas 

svar. Författarna menar att åldersskillnaden hos intervjupersonerna kan ha påverkat 

deras svar, då fritidsintressen kan variera beroende på ålder.  

En etisk aspekt som författarna tog hänsyn till och som anses kan ha en betydelse för 

resultatet är att intervjupersonerna har olika förmåga att uttrycka sig verbalt. Detta 

tror författarna kan grunda sig i att personernas kognitiva förmågor är varierande, 

vilket påverkar hur uttömmande svar de kan ge. En annan etisk aspekt som togs i 

beaktning var att intervjupersonernas minnesförmåga kunde vara begränsad. Det har 

påverkat omfattningen av vissa svar från några intervjupersoner, men inte till den 

grad att det anses ha påverkat studiens resultat. Den begränsade förmågan att 

koncentrera sig var också en etisk aspekt som författarna tog hänsyn till. Detta då 

antalet intervjufrågor ansågs vara lagom till antalet för att intervjupersonerna skulle 

klara av att koncentrera sig under hela intervjun. I några av intervjuerna hade 

intervjupersonerna vissa svårigheter att hålla koncentrationen i slutet av intervjuerna. 

Dock fick författarna trots detta svar på samtliga frågor. Att skapa en god stämning 

och trygg miljö inför genomförandet av intervjuer, är enligt Cederborg med flera 

(2009) viktigt. Intervjupersonerna fick välja plats för intervjun, vilket var en etisk 

aspekt som författarna tog hänsyn till. Författarna menar att detta bidrog till att 

intervjupersonerna kände sig trygga under intervjuförfarandet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studien visar att alla intervjupersoner trivs med sina fritidsaktiviteter som utförs i 

grupp, men att detta uttrycks olika hos intervjupersonerna. Det framkommer att det 

främst är den sociala miljön såsom kompisar och ledare, men även att aktiviteterna 

som utförs är avgörande för att intervjupersonerna deltar i sina respektive 
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gruppaktiviteter. Samspelet mellan en individs förutsättningar, miljöns utformning 

och aktiviteten som utförs är avgörande för hur aktivitetsutförandet blir (Law, 

Cooper, Strong, Stewart, Rigby & Letts, 1996). Utifrån detta har författarna en 

förståelse för att aktivitetsutförandet ser olika ut hos samtliga intervjupersoner, 

eftersom utfallet av detta samspel inte blir identiskt för två personer. 

I studien framgår att de flesta av intervjupersonerna har fått vetskap av sin 

omgivning om att fritidsgruppen finns. Författarna ser att yttre motivation, som enligt 

Friberg och Jonsson (1999) innebär att omgivningen inspirerar och motiverar, har 

varit en bidragande faktor till de flesta intervjupersoners deltagande. Merparten av 

intervjupersonerna har med hjälp av yttre påverkan själva tagit initiativ till och 

bestämt att delta i gruppaktiviteterna. Detta uppfattar författarna är mindre vanligt, då 

Jahoda och Cattermole (1995) menar att personer med utvecklingsstörning generellt 

sätt har svårt att ta initiativ till att påbörja fritidsaktiviteter och vanligtvis är beroende 

av sin omgivning. Detta menar även Buttimer och Tierney (2005) som i en studie 

påtalar att personer med utvecklingsstörning ofta själva kan välja en aktivitet, men 

behöver stöd för att kunna börja och fullfölja sitt aktivitetsval. Innan datainsamlingen 

gjordes hade författarna tankar om att resultatet skulle visa att intervjupersonerna 

varit mer styrda av sin omgivning i sina val av fritidsaktiviteter. Vid bearbetning av 

datainsamlingen framkom dock att spekulationerna om detta inte stämde, då det 

visade sig att omgivningen i första hand fungerat som inspirationskällor och inte 

varit styrande i intervjupersonernas val. Enligt Locke (2009) kan omgivningen 

underskatta en persons förmåga, vilket kan leda till att personer med 

utvecklingsstörning hindras i att delta i den fritidsaktivitet som denne vill. 

Författarna har en tanke om att ifall intervjupersonernas anhöriga hade inkluderats i 

studien kunde de anhörigas uppfattningar om huruvida intervjupersonerna varit 

självständiga i sina val av fritidsaktiviteter varit annorlunda än intervjupersonernas. 

Detta resonemang stöds av Buttimer och Tierney (2005) där det i en studie 

framkommer att anhöriga ansåg sig vara mer delaktiga i val av fritidsaktiviteter för 

personer med utvecklingsstörning än vad personerna själva uppgav.   

Enligt Kielhofner (2008) är den fysiska miljöns utformning en betydande faktor för 

en persons aktivitetsutförande. Genom att det finns tillgång till hjälpmedel och andra 

anpassningar i den fysiska miljön såsom rullstol och rullstolsramp, kan även personer 

med fysiska funktionsnedsättningar delta i gruppaktiviteterna.  
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Det framkommer att samtliga intervjupersoner får vara med och ge förslag på 

aktiviteter och hur dessa ska genomföras. Författarna menar att detta är positivt 

eftersom fritiden utgör en betydande del av en människas liv. Detta stöds av Buttimer 

och Tierney (2005) som menar att fritid utgör en viktig del och påverkar en persons 

livskvalitet. Vidare anser författarna att personer med utvecklingsstörning ska ha 

samma rätt som alla andra att få påverka vad de ska göra på sin fritid.  

Alla intervjupersoner ger uttryck för att aktiviteterna som utförs har stor betydelse 

för dem. Enligt Eklund, Gunnarsson och Leufstadius (2010) bidrar fritidsaktiviteter 

till hälsa, välbefinnande och att livet känns meningsfullt. Författarna kan i resultatet 

urskilja att aktiviteterna som utförs upplevs meningsfulla och har stor betydelse för 

personernas liv. Detta menar författarna även kan bidra till ökad livskvalitet hos 

intervjupersonerna. Vidare menar författarna att meningsfulla aktiviteter och inre 

motivation har ett starkt samband. Någon uttrycker att denne inte hade gått dit om det 

inte hade varit roligt att utföra aktiviteten. Friberg och Jonsson (1999) menar att inre 

motivation handlar om att drivkraften blir så stark att personen inte vill avstå från 

aktiviteten, att aktiviteten ger ökad tillfredsställelse och att den även bidrar till ökad 

självkänsla. Denna studie har visat en stark vilja hos intervjupersonerna till att utföra 

aktiviteterna. Det framkommer även att aktiviteterna bidragit till ökat självförtroende 

hos några av de som har intervjuats. Några av intervjupersonerna uppger att när de 

utför sin fritidsaktivitet känner de sig tillfredsställda och att aktiviteten är ett mycket 

stort intresse. Författarna anser att dessa personer starkt identifierar sig med sin 

aktivitet. Enligt Locke (2009) kan fritidsaktiviteter bidra till att personer med 

utvecklingsstörning får en ny roll, vilket är speciellt betydelsefullt för de personer 

som saknar en yrkesroll att identifiera sig med. Detta ser författarna tydligt i 

resultatet då det bland annat framkommer att några av intervjupersonerna fungerar i 

rollen som hjälpledare.              

En av intervjupersonerna har tidigare deltagit i en fritidsgrupp för personer utan 

funktionsnedsättningar. Det är enligt Socialstyrelsen (2004) ovanligt med denna 

integration. Författarna ser en skillnad i personens delaktighet i de olika grupperna, 

då denne inte fick samma utrymme i aktivitetsutförandet i gruppen för personer utan 

funktionsnedsättningar trots att viljan till detta fanns. International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) definierar delaktighet enligt följande: 

”Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation” (Socialstyrelsen, 2001, 
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s.14). Författarna menar att delaktighet även bör inkludera en subjektiv dimension, 

vilket ICF saknar. Därför menar författarna att personen inte var fullt delaktig i den 

tidigare gruppen, då denne hade vilja och förmåga men inte gavs möjlighet till 

delaktighet. Detta stöds av Molin (2004) som menar att delaktighet kan delas in i 

interna och externa förutsättningar. Författarna ser att några av intervjupersonerna är 

delaktiga genom att de har en annan uppgift än övriga gruppdeltagare, det vill säga 

genom att agera som hjälpledare. Denna form av delaktighet innebär enligt Pereira, 

la Cour, Jonsson och Hemmingsson (2010) att uppgiften anpassas utifrån individen 

(special task participation). 

I resultatet framkommer att både aktiviteten och gemenskapen med andra har 

betydelse för att personerna deltar i gruppaktiviteten. Både gruppdeltagare och ledare 

bidrar till gemenskap i respektive grupp. Enligt Friberg och Jonsson (1999) är det 

ofta svårt att avgöra om det är aktiviteten eller den sociala gemenskapen som är 

viktigast. Det faktum att samtliga grupper enbart riktar sig till personer med 

funktionsnedsättningar menar författarna har betydelse för den sociala miljön. Detta 

då det blir ett mer tillåtande klimat och en trygghet eftersom att alla har 

funktionssättningar och därmed förståelse för att andra också kan ha svårigheter. 

Författarna anser att en trygg miljö bidrar till att gruppdeltagarna vågar vara sig 

själva. Vidare anser författarna att personerna utvecklar sociala färdigheter genom att 

delta i sina gruppaktiviteter. Enligt Buttimer och Tierney (2005) utvecklar och 

bibehåller personer med utvecklingsstörning sociala färdigheter genom att delta i 

fritidsaktiviteter, vilket leder till ökad förmåga till socialt samspel även i andra 

sammanhang. I resultatet framgår att det sociala samspelet aktivt tränas genom 

samarbetsövningar i en av grupperna, men författarna menar att samtliga 

intervjupersoner får möjlighet till att utveckla sociala färdigheter genom 

gruppdeltagandet. Norling och Gunnarsson (1994) menar att personer med 

utvecklingsstörning riskerar att bli socialt isolerade vid 20-årsåldern, då de vanligtvis 

har svårt att självständigt initiera och upprätthålla kontakter med andra. Social 

isolering kan leda till ohälsa och sänkt livskvalitet. Författarna menar att 

intervjupersonernas deltagande i fritidsaktiviteterna minskar risken för social 

isolering. Författarna ser även att ledarna har en betydande roll för gemenskapen. Det 

stöds i Friberg och Jonsson (1999) som menar att ledare i fritidsgrupper, förutom att 

ha ett pedagogiskt och ett administrativt ansvar, även har ansvar för att den sociala 
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miljön tillgodoses. Att vara ledare innebär dels att stödja och utveckla deltagarnas 

kompetens, men även att vara förebilder och inspirera till aktivitet. Författarna menar 

att det är extra viktigt att ledare i grupper för personer med funktionsnedsättning har 

en förståelse för att det finns varierande behov hos deltagarna och att dessa bör 

tillgodoses. I studien tycker sig författarna kunna se att ledarna i respektive grupp 

bidrar till att en god stämning råder i grupperna, vilket gör att intervjupersonerna har 

en positiv inställning till att delta i sina respektive fritidsaktiviteter i grupp.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Författarna anser att det vore intressant att göra en kvalitativ studie för att ta reda på 

hur personer med funktionsnedsättningar upplever att delta i en integrerad 

fritidsgrupp, det vill säga en grupp för personer utan funktionsnedsättningar. Detta 

eftersom en av intervjupersonerna i denna studie tidigare hade ingått i en sådan grupp 

och resultatet visade att personen inte uppfattade deltagandet i den gruppen på 

samma sätt. Detta är även intressant då Socialstyrelsen (2004) menar att personer 

med funktionsnedsättningar sällan integreras i grupper för personer utan 

funktionsnedsättningar. Författarna tänker även utifrån ovanstående att en 

jämförelsestudie skulle kunna genomföras där hälften av deltagarna ingår i en 

integrerad grupp och hälften i en icke integrerad grupp.  

Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att inkludera flera grupper 

för personer med funktionsnedsättningar och göra en jämförelse mellan grupperna 

hur personerna upplever sitt deltagande i dessa. Detta eftersom författarna är 

medvetna om att det finns flertalet grupper med olika typer av aktiviteter vilket tros 

kunna ge en variation i hur personerna upplever sitt deltagande i dessa.       

 

7. SLUTSATS 

Aktiviteterna som utförs har stor betydelse för intervjupersonernas tillfredsställelse i 

respektive gruppaktivitet. Grunden inom arbetsterapi är kunskapen om aktivitet och 

dess inverkan på hälsan (Eklund, Gunnarsson & Leufstadius, 2010). Utifrån det kan 

författarna se att studien har kopplingar till arbetsterapi, då samtliga intervjupersoner 

uppger att aktiviteterna som genomförs är både roliga och för många även en stor del 
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av deras liv. Författarna liknar detta med meningsfulla aktiviteter, som är centralt 

inom arbetsterapi. Intervjupersonerna är delaktiga i sina val av aktiviteter. De får 

även vara med och påverka innehållet av grupptillfällena, vilket många tycker är bra. 

Inom arbetsterapi är delaktighet i aktivitet ett viktigt begrepp. Författarna menar att 

studien visar att samtliga intervjupersoner är delaktiga i sina fritidsaktiviteter. Även 

miljöns inverkan på aktivitetsutförandet utgör en av grundpelarna inom arbetsterapi 

(Kielhofner, 2008). Den sociala miljön, men även till viss del den fysiska miljön, har 

en stark inverkan på hur intervjupersonerna upplever sitt gruppdeltagande. 

Fritidsaktiviteterna som beskrivs i studien anser författarna utifrån detta har flera 

kopplingar till arbetsterapi.
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Fysisk miljö  

 Var träffas ni?     

 Brukar ni alltid ses där?    

 Hur ser det ut där?     

 Hur du tar dig till fritidsaktiviteten?   

 Bor du nära? 

 Använder du några saker när du är på gruppen?  

 

Aktivitet     

 Vad gör ni när ni träffas? 

 Hur ofta brukar ni träffas? 

 Hur många är ni? Deltagare/ledare. 

 Hur länge har du varit med i gruppen? 

 Vad brukar ni börja med att göra?  

 Vad brukar ni sluta med att göra?   

 Vad tycker du om att göra                  (aktiviteten)?   

 Vad brukar era ledare göra? 

 Tillfällen du kommer ihåg speciellt?  



 
 

Delaktighet 

 Vad är det som gör att du går till gruppen?  

 Hur fick du reda på att gruppen finns?  

 Har du själv valt att vara med i gruppen?  

 (Vem har annars valt?) 

 Gör du samma saker som de andra?  

 Vem ger förslag på vad ni ska göra i gruppen?  

 (Brukar du ge förslag på vad ni ska göra?) 

 Vem bestämmer vad ni ska göra?  

 (Brukar du vara med och bestämma vad ni ska 

göra?) 

 

Social miljö 

 Hur trivs du i                           (gruppen)?  

 Vad tycker du om att vara tillsammans med de 

andra i gruppen? 

 Lyssnar de andra på dig?  

 Hur länge har du känt dina ledare? 

 Vad tycker du om att träffa dina ledare?   

 

Är det något som du vill lägga till eller ändra? 



 
 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

 

 

                                         Matilda                                            Åsa 

Hej               ! 

Vi är två studenter som heter Matilda och Åsa. Vi läser till arbetsterapeuter på 

Campus i Norrköping, som tillhör Linköpings universitet.  

Vi är intresserade av att göra en intervju med dig. Tanken med intervjun är att vi vill 

veta hur du upplever att vara med i                                     . Intervjun kommer sedan 

att användas i ett skolarbete.  

Platsen där intervjun kommer att göras bestämmer vi tillsammans. Vid intervjun 

kommer bara du och en av oss att närvara. Du väljer själv vilka frågor du vill svara 

på och du får avbryta intervjun när du vill. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band. Det är bara vi (Matilda och Åsa) och vår 

handledare (Pia) från universitetet som kommer att lyssna på inspelningen.  

Det är frivilligt att vara med i intervjun. Även om du svarar JA till att delta har du 

ändå möjlighet att avstå från intervjun, utan särskild anledning.  

I vårt skolarbete kommer vi inte att skriva ditt namn eller några andra uppgifter om 

dig. Ingen annan kommer alltså att förstå att det är just du som har medverkat.   

När arbetet är färdigt får du möjlighet att läsa det, om du vill.  

                                                                                Har du frågor? Kontakta oss gärna! 

Med vänliga hälsningar/Matilda & Åsa 

 

Foto 

 

Foto 



 
 

Kontaktuppgifter 

Studenter:                  Handledare: 

 

Matilda Swanberg                  Pia Käcker 

tel: xxx                  (universitetslektor) 

matjo818@student.liu.se                 tel: xxx      

              pia.kacker@liu.se 

   

Åsa Wengelin 

tel: xxx 

asawe429@student.liu.se  

 

                            Behåll denna del 

.………………………………………………………............................... 

 

Samtycke till intervju 

Nu undrar vi om du skulle vilja delta i intervjun? Vänligen sätt ett kryss för JA eller 

NEJ och fyll även i datum, namn och telefonnummer. Klipp av talongen och lämna 

denna del till din ledare. Om du svarar JA kommer vi att kontakta dig via telefon för 

att boka datum, tid och plats för intervju. 

 

                      

                                                        JA                             NEJ 

 

Datum:  

Namnunderskrift:  

Telefonnummer:   

mailto:matjo818@student.liu.se
mailto:asawe429@student.liu.se

