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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Daglig verksamhet är en LSS-insats för personer i yrkesverksam ålder. Pensionen 
orsakar ofta minskad delaktighet i aktivitet och få studier relaterar till hur personen bör 
involveras i sitt pensionsbeslut. Syfte: Att beskriva hur personer med intellektuell 
funktionsnedsättning uppfattar sin delaktighet i aktivitet i samband med och efter pension 
från daglig verksamhet. Metod: Studien är empirisk med kvalitativ metod som av 
kombinerat kriterie- och snöbollsurval resulterade i elva intervjuer. Intervjuguiden är 
teoretiskt förankrad i Model of Human Occupation. Transkriberad data analyserades med 
systematisk textkondensering. Resultat: Första temat redovisar positiv och negativ 
uppfattning av delaktighet vid pension, gemensamt var diffus uppfattning till varför 
pensionen inföll. Nästkommande tema inbegriper delaktighet i bostaden som förknippades 
med att självständigt fatta beslut. Tredje temat lyfter att meningsfulla aktiviteter som följt 
med i pensionsövergången uppfattades främja delaktighet. Avslutande tema utmärker 
delaktighet i sociala sammanhang som betydelsefullt för välbefinnande och främjar 
uppfattningen av tillhörighet. Diskussion: En optimal pensionsövergång bör innefatta 
individanpassade förberedelser. Beslutsfattandets betydelse kan relateras till erfarenheter 
från anstaltsvård. Lättillgängliga aktiviteter som samhället erbjöd tillhandahöll omväxling i 
personens fysiska och sociala miljö. Konklusion: Förberedelse, successiv övergång, 
möjligheter att fatta beslut, urval och socialt nätverk var av betydelse för positiv uppfattning 
av delaktighet i aktivitet efter pension. 
 
Nyckelord: arbetsterapi, utvecklingsstörning, äldre, åldrande, beslut  
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ABSTRACT 
Background: Daily activity centre is an LSS initiative for people of working age. Retirement 
can often cause reduced participation in activity and few studies relate to how the person 
should be involved in his own retirement decision. Purpose: To describe how people with 
intellectual disabilities perceive occupational participation after and in conjunction with 
retirement from a daily activity centre. Method: An empirical study using a qualitative 
method, with a combined criteria and snowball sampling method resulted in eleven 
interviews. The interview guide had its theoretical foundation in the Model of Human 
Occupation. Transcribed data was analysed by systematic text condensation. Result: The 
first theme presents positive and negative perceptions of participation in retirement. In 
general, there was a diffuse perception of why the retirement occurred. The next theme 
includes participation in the residence that was associated with making independent 
decisions. The third theme emphasizes that occupational participation was promoted by 
performing activities that were meaningful before retirement. The final theme distinguishes 
participation in social contexts as important for well-being and the perception of belonging. 
Discussion: In order for the participants to achieve an optimal retirement transition, 
individualized preparations are required. The importance of decision-making can be related 
to experience from institutional care. The society provided accessible activities which 
offered variety in the physical and social environment. Conclusion: Preparation, successive 
transition, opportunities to engage in decision-making and join a social network were 
important to perceptions of occupational participation after retirement. 
 
Key words: occupational therapy, retardation, ageing, later life, decision 
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1 Inledning 
Historiskt sett har det inte varit en självklarhet att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning ska ha rätt till lika goda levnadsvillkor som övrig befolkning. Personer 
med diagnosen ansågs inte ha samma behov och i över ett sekel förekom anstaltsvård som 
innebar isolering under hårda förhållanden (Bergling, 2003; Grunewald, 2008). Under början 
av 1990-talet slog en enstämmig riksdag igenom en rättighetslag som skulle försäkra goda 
levnadsvillkor, vilken bland annat omfattade personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Lagen benämns Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387), 
och innefattar idag 10 insatser varav en är daglig verksamhet för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder. Då personen passerat yrkesverksam ålder faller 
pensionen in vilket många gånger förknippas med oro. Det är vanligt att personen inte 
besitter förmågan att föreställa sig framtiden utan fasta aktiviteter, sitt trygga sociala 
kontaktnät eller meningsfulla aktiviteter på det sätt som en daglig verksamhet tillhandahåller 
(Bigby, 2004). Kunskapsläget idag uppfattas vara bristfälligt beträffande hur en person med 
intellektuell funktionsnedsättning bör involveras i beslutet om sin egen pension. Inte heller är 
kunskapen tillräcklig i hur personen själv uppfattar sin delaktighet i aktivitet efter övergången 
(Kåhlin, 2015a). Med det som utgångspunkt fokuserar denna studie på att beskriva personens 
egen uppfattning av sin delaktighet i aktivitet i samband med och efter pension från daglig 
verksamhet. Studien har en kvalitativ ansats med avsikt att nå den subjektiva bilden från en 
marginaliserad grupp som under lång tid levt med ojämlika levnadsvillkor, utan stora delar av 
sina rättigheter (Grunewald, 2008). Studien har genomförts med förhoppningen om att öka 
kunskapen kring hur äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning som är bosatta i 
Sverige uppfattar sin situation i förhållande till att bli och leva som pensionär. 
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2 Bakgrund 
2.1 Intellektuell funktionsnedsättning 
En intellektuell funktionsnedsättning  innebär att den kognitiva förmågan avviker från en 1

typisk utveckling. Utvecklingen stannar ofta vid ett tidigare skede än om man inte har 
diagnosen och äger rum under längre tid. Ju tidigare utvecklingen avstannar, desto mindre 
abstrakt tänkande förvärvar personen (Svensson-Höstfält & Söderman, 2012). Gotthard 
(2007) menar att det finns många orsaker till att intellektuell funktionsnedsättning 
uppkommer, vilka kan fastställas i cirka 75 procent av fallen. Skadan sker oftast prenatalt, 
men förekommer även perinatalt och postnatalt. Vanliga orsaker är medicinska tillstånd av 
virussjukdom eller missbruk hos modern, genetiska förändringar, för tidig födsel respektive 
syrebrist pre- eller perinatalt. Om den intellektuella funktionsnedsättningen uppkommer efter 
ett års ålder är den vanligaste orsaken hjärnhinneinflammation eller traumatisk skada. 
 
För att få diagnosen intellektuell funktionsnedsättning ska följande tre kriterier uppfyllas 
enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013): 

- IQ under 70: Problemen visar sig bland annat som en lägre förmåga i abstrakt 
respektive konkret tänkande, problemlösning, planering, omdöme, inlärning samt att 
lära från erfarenhet. 

- Nedsatt adaptiv förmåga: Den adaptiva förmågan innefattar aktiviteter, beteende, 
handlingar och kunskaper som bör uppfyllas för att möta rådande utvecklings- och 
sociokulturell standard i samhället, vara delaktig samt delta i sociala sammanhang.  

- Uppkomst: Den nedsatta adaptiva förmågan ska ha uppkommit under barn- eller 
ungdomsåren då utveckling sker. 

 
I Gunnar Kyléns begåvningsmodell finns fem olika kategorier av hur människan uppfattar sin 
verklighet, vilka i takt med utvecklingen ökar i komplexitet. Ju högre komplexitet desto mer 
abstrakt och flexibelt tänkande uppnås. Rumsuppfattning beskriver varifrån olika 
sinnesupplevelser härstammar, exempelvis ovan-, under-, fram- eller bakifrån. 
Tidsuppfattning förklarar när och hur länge någonting kommer att ske, exempelvis nu, förut, 
snart eller om ett år. Kvalitetsuppfattning är det verktyg som hjälper oss att placera in olika 
sinnesintryck i kategorier som förklarar föremålets egenskaper och användning utifrån vilken 
kategori den placeras i. Kvantitetsuppfattning beskriver i vilken mängd någonting behövs 
eller ska användas, som att förstå värdet av pengar och hur en måttsats ska användas. 
Orsaksuppfattning förklarar hur en orsak hänger samman med en verkan. På mindre komplex 
nivå kan förståelse finnas för att den egna handlingen har ett förväntat utfall, som att sätta på 
kaffebryggaren leder till kaffe i kannan (Granlund & Göransson, 2011) . Gotthard (2007) 
beskriver att hur kategorierna används i kända och okända sammanhang utgör grunden för 
vårt intellekt och är i olika grad nedsatta vid en intellektuell funktionsnedsättning. 
 
Beroende på vilken utvecklingsgrad personen befinner sig i kan diagnosen kategoriseras i tre 
nivåer (Svensson-Höstfält & Söderman, 2012). Bergling (2003) beskriver att Gunnar Kylén 
har arbetat fram en begreppsstruktur som beskriver de tre nivåerna utifrån 
utvecklingspsykologiska teorier, där grav nivå betecknas som A, måttlig är B och lindrig är 
C. En fullt utvecklad kognition beskrivs vara på D-nivå. Gotthard (2007) och Berling (2003) 
beskriver att grav nivå (A) innebär att personens intellektuella förmåga är mycket begränsad 

1 Intellektuell funktionsnedsättning är en språklig utveckling av begreppet utvecklingsstörning som blir allt  
  mer vedertagen (Gotthard, 2007). 
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och språkförmåga finns i liten eller ingen utsträckning utan verbalt tal. På en måttlig nivå (B) 
finns verbal förmåga i högre grad, men abstrakta ord eller samtal som handlar om 
icke-konkreta ämnen är svåra att förstå. På en lindrig nivå (C) är verklighetsuppfattningen 
allmän, mer komplexa tankeprocesser är möjliga och personen är mestadels självständig.  
 
2.2 Stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) är en svensk 
rättighetslag som strävar efter att främja full delaktighet i samhället, jämlika levnadsvillkor 
och att individen ska leva som övrig befolkning. Lagen innefattar tre personkretsar varav 
studiens målgrupp ingår i personkrets 1, som inbegriper personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. LSS (SFS 1993:387) fastslår att 
individen i så hög grad som möjligt själv ska få fatta beslut, ha inflytande och 
medbestämmande i sina insatser. Borgström (2016) diskuterar att en av de mest framträdande 
grunderna att arbeta efter i LSS-lagen är att individen ska försäkras goda levnadsvillkor och 
full delaktighet, något som inte specificeras ytterligare. Lagen ger relativt stora 
tolkningsutrymmen då precisa beskrivningar ofta saknas och vad gäller “goda levnadsvillkor” 
är det i grund och botten individens subjektiva uppfattning som ska avgöra detta. Gotthard 
(2007) lyfter att det måste finnas problem i vardagen orsakade av diagnosen för att få rätt till 
en LSS-insats, såsom svårigheter med att sköta personlig hygien med grund i bristande 
förmåga att se de egna behoven. Det räcker alltså inte med enbart en diagnos för att 
tillhandahålla LSS-insats.  
 
I 1 kap. 9 § LSS (1993:387) lyfts tio insatser som ingår i särskilt stöd och service, varav en är 
bostad med särskild service till vuxna eller annan anpassad bostad. Enligt lagen kan bostaden 
vara utformad ur tre olika huvudkategorier: servicebostad, gruppbostad eller särskilt anpassad 
bostad. Servicebostad innefattar ett eget boende med personal tillgänglig dygnet runt, oftast 
från en baslägenhet. På gruppbostaden tillgodoses mer omfattande omsorgsbehov med högre 
personalnärvaro. Gruppbostaden ska vara 3–5 lägenheter samlade kring gemensamma 
utrymmen. Annan särskild anpassad bostad besitter grundanpassning, utan tillgång till fast 
personal (Larsson & Larsson, 2017). 
 
Ytterligare en insats definierad i 1 kap. 9 § LSS (1993:387) är daglig verksamhet för personer 
i personkrets ett och två som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Högsta 
förvaltningsdomstolens dom i Mål nr 927–13 (HFD 2014:41) fastslår att rätten till daglig 
verksamhet är begränsad till yrkesverksam ålder, då personen uppnått 67 år. Ett mål med 
insatsen är att främja delaktighet och personlig utveckling i arbetet som motsvarar allmänna 
förvärvsarbetares upplevelse. Den generella pensionsåldern är flexibel upp till 67 års ålder, då 
anställningen inte längre får fortgå efter åldern är passerad. Enligt Grunewald (2008) var det 
under 1940-talet som den första dagliga verksamheten växte fram, då benämnt som 
sysselsättningshem. Fram till 1950-talet förekom ytterligare ett fåtal verksamheter men efter 
1954 ägde genombrottet rum och verksamheterna ökade i antal då det lagstadgades att de 
skulle finnas tillgängliga. Det var arbetsterapeuter som med sin unika syn på aktivitet 
introducerade meningsfulla aktiviteter för att främja aktivitetsengagemang. Vikten av 
klientcentrerade aktiviteter växte sig starkare och arbetsterapeutens profession har haft stor 
inverkan på framväxten av dagliga verksamheter. Söderman och Antonsson (2011) beskriver 
att daglig verksamhet för många personer är en viktig grundsten i vardagen som bidrar till 
meningsfullhet. Daglig verksamhet är en gruppverksamhet med olika inriktningar som 
innefattar stimulerande aktiviteter. De fyra inriktningarna är habilitering/rehabilitering, 
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produktion av tjänster och varor, arbetsträning respektive bibehålla social fritid hos äldre, val 
av verksamhet baseras på personens intressen och de behov som finns. Vanligt 
förekommande är en önskan om att efter pension fortsätta vistas på verksamheten då den 
många gånger tillhandager individen basala rutiner i vardagen och en social samvaro. Judge, 
Walley, Anderson och Young (2010) beskriver att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning uppfattar daglig verksamhet som grunden till sitt sociala nätverk och 
förutsättningen för aktivitet. Det anses även vara av betydelse och berikande att på daglig 
verksamhet omges av andra personer med funktionsnedsättningar. 
 
2.3 Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning 
Sverige har idag en allt mer åldrande population till följd av samhällsutvecklingen upplever 
bättre levnadsvillkor. Med anledning av det har även åldrandet hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning uppmärksammats i högre grad senaste åren (Svensson-Höstfält & 
Söderman, 2012). Att åldras till äldre är en naturlig och ofrånkomlig del av livet som många 
gånger associeras med negativt betingade begrepp som skröplighet, grånande hår, rynkor 
eller ensamhet. Den stereotypa bilden av äldre tar dock även fasta i positiva begrepp som 
hjälpsamhet, pålitlighet och fridfullhet. Den individuella prägeln av åldrandet påverkas dock i 
högst grad av hur hälsotillståndet hos den åldrande individen uppfattas (Andersson, 2008). 
Dehlin och Rundgren (2007) lyfter att åldrandet är en förändringsprocess som finns med och 
påverkar människan genom hela livet. Åldrandet präglas av att det är heterogent genom alla 
individer i en viss art och förknippas ofta med försämring av funktioner (Dehlin & Rundgren, 
2007; Berg, 2007).  Haveman (2004) förklarar olika dimensioner av åldrande, biologisk och 
kronologisk ålder. Den biologiska åldern står för det progressiva fysiska tillståndet i kroppen, 
vilket innefattar biologiska processer såsom försämring av kroppsfunktioner. Kronologisk 
ålder handlar om den tid som passerat från födseln. Det är enligt Kielhofner (2012a) svårt att 
definiera åldrandet utifrån kronologisk ålder, men en vanligt förekommande definition på när 
personer räknas som äldre är då pensionen faller in. Vidare utvecklar Berg (2007) att 
åldrandet även är en psykologisk process då den miljö människor lever och verkar i är under 
ständig förändring vilket ställer krav på förmågan att anpassa sig. 
 
Alla har någon gång under sin livstid stött på äldre människor i vardagen och de 
konsekvenser som åldrandet medför. Att sedan omsätta konsekvenser av åldrandet till sig 
själv som individ ställer höga krav på personens kognitiva förmåga i form av att kunna se 
sammanhang och förstå tankar, både sina egna och andras, vilka ofta är nedsatta bland 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Diagnosen medför en komplexitet i att förstå 
den pågående rollförändringen i relation till sig själv då personen många gånger har en diffus 
självuppfattning (Svensson-Höstfält & Söderman, 2012). Kåhlin, Kjellberg, Nord och 
Hagberg (2013) beskriver i sin studie hur personer med intellektuell funktionsnedsättning 
själva upplever åldrande. I sina resultat presenteras att personerna har en allmän bild av 
åldrande, där de oftast beskriver åldrandet externt utifrån sin omgivning, exempelvis personal 
på gruppbostaden eller grannar. Resultatet från Kåhlin et al. (2013) går i linje med det som 
Svensson-Höstfält och Söderman (2012) beskriver som en diffus självuppfattning i 
rollförändringen som sker vid åldrande.  
 
Svensson-Höstfält och Söderman (2012) samt Gotthard (2007) förklarar att åldrandets 
förändringar i kombination med intellektuell funktionsnedsättning i många fall innebär att 
omgivningen inte tyder signaler optimalt. Då en person med diagnosen upplever fysiska 
försämringar är det vanligt att hen inte förmedlar det på adekvat sätt. Ett exempel är att 
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personen vid smärta väljer att stå över aktiviteter för att vara ensam, då det kan vara svårt att 
förstå eller förmedla smärtsignaler. Gotthard (2007) beskriver vidare att då förändringar 
observeras hos personen är det viktigt att inte ignorera dem eller förutsätta att de har en fysisk 
koppling som hör till ålderdom. Diagnosen kan jämföras med en katalysator på åldrandets 
förändringar då försämringen sker i snabbare takt och är mer tydlig än vid naturligt åldrande. 
Ökat behov av fasta rutiner uppstår, struktur i vardagen och framförhållning till aktiviteter 
som ska ske blir viktigt. Patja, Iivanainen, Vesala, Oksanen och Ruoppila (2000) studerar i 
sin uppföljningsstudie medellivslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Personer med lindrig diagnos har en medellivslängd som matchar övriga populationen. De 
personer med en måttlig respektive grav diagnos löper högre risk att avlida i förtid, där ju 
lägre IQ visar på desto tidigare bortgång. Gotthard (2007) uppmärksammar att åldrandet 
bland personer med diagnosen är mer heterogent än i jämförelse med det naturliga åldrandet. 
Det är därför svårt att uttala sig om åldrande då variationen på åldrandeprocessen bland olika 
kompletterande diagnoser kan vara stor. 
 
Närvänen (2009) förklarar att åldrandet definieras av samhället på ett socialt och kulturellt 
plan. En persons ålder kan alltid sättas i relation till någon annan beroende på kringliggande 
kontext, en person kan exempelvis alltid vara äldre eller yngre. Det går i linje med vad 
Öberg, Närvänen, Näsman och Olsson (2004) beskriver som socialt åldrande vilket är en 
form av social kategorisering. Social kategorisering innebär att sortera människor och sociala 
händelser i grupper utifrån det som är normtypiskt. På så sätt skapas kategorier utifrån 
exempelvis ålder, funktionsnedsättning eller genus. De vanligaste formerna av social 
kategorisering är efter födelseår eller pension. Enligt Ernsth Bravell (2013) präglas social 
ålder av mönster och beteenden på individ- respektive gruppnivå i specifika sociala kontexter 
och relationer till andra människor. Social ålder innefattar således en persons varierade roller 
i samhället, som arbetare eller pensionär. Sociala kategoriseringar av ålder styr ofta politiska 
beslut inom välfärd, vilket bland annat framkommer då en person med funktionsnedsättning 
inte längre har rätt till en viss insats (Öberg, Närvänen, Näsman & Olsson, 2004). 
 
2.3.1 Pension för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
Pension är en milstolpe i livet för alla människor som innebär att det vardagliga aktivitetslivet 
utsätts för stora förändringar (Svensson-Höstfält & Söderman, 2012). Jonsson, Josephsson 
och Kielhofner (2000) belyser att det är av betydelse att vara påläst om pensionens 
omställningar för att få en inblick i de förändringar som sker i aktivitetslivet. Jonsson, 
Kielhofner och Borell (1997) menar att upplevelsen av livskvalitet bland personer som gått i 
pension är fördelad mellan förbättrad, likartad eller försämrad. Pensionärer som är aktivt 
engagerade är de som i störst utsträckning uppfattar att pensionen bidrar till välbefinnande 
och livskvalitet på ett fysiskt samt socialt plan. Chng, Stancliffe, Wilson och Anderson 
(2013) belyser att självbild, motivation och livskvalitet kan främjas av att gå i pension. 
Därmed kan de upplevas i högre mån än då den pensionerade personen var yrkesverksam. 
Jonsson, Kielhofner och Borell (1997) beskriver vidare att människor förbereder sig inför 
allmän pension genom att omprioritera aktiviteter och göra nya aktivitetsval. Det förklaras 
med att personkomponenten viljekraft är framträdande under denna aktivitetsutveckling, 
processen är progressiv och fortgår under en tid. 
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Schemafria dagar efter pensionen är inte helt oproblematiskt för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Det är vanligt att den lediga tiden som tidigare spenderades på arbete 
skapar problem då struktur och rutiner bryts. Personens behov av aktivitet och stimulans 
består fortfarande efter pensionen, vilka bör tillfredsställas efter önskemål samt dagsform 
(Svensson-Höstfält & Söderman, 2012). Judge et al. (2010) berättar att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning förstår vad det innebär att gå i pension och vara pensionär, 
men har svårt att implementera fenomenet på sig själv i praktiken. Chng et al. (2013) lyfter 
att personer med diagnosen i vissa fall återvänder eller fortsätter på sina arbetsplatser efter 
pension. Det med anledning av att personer med intellektuell funktionsnedsättning efter 
pension kan uppleva minskat aktivitetsengagemang och social isolering. Enligt Söderman och 
Antonsson (2011) är det därför av betydelse att fortsätta vistas i en äldregrupp som motsvarar 
daglig verksamhet. Äldregruppen anpassar i högre grad sina aktiviteter efter individens 
dagsform och önskemål. Gotthard (2007) menar att äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning bibehåller många av sina förmågor och utförandekapacitet så länge de 
vistas på daglig verksamhet. Att avbryta vistelsen kan innebära isolering och ha en stor 
påverkan på vilka aktiviteter som utförs, därmed indirekt även på personens förmågor. Bigby 
(2004) beskriver att när personer med intellektuell funktionsnedsättning går i pension finns 
det en stor risk att personerna förlorar långvarig vänskap och sitt sociala nätverk. Efter 
pensionen infallit är det mer vanligt att personen har bekanta i sin närvaro än vänner. Bigby, 
Wilson, Balandin och Stancliffe (2011) förklarar fenomenet vidare med att insatser för att 
främja tillgängligt socialt nätverk är av betydelse. Genom detta uppnås stimulerande och 
tillfredsställande vardagliga aktiviteter för personen. 
 
2.4 Delaktighet för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning 
Bergling (2003) och Grunewald (2008) berättar att den så kallade normaliseringsprincipen 
växte fram år 1960, efter vilken vård och omsorg skulle formas. Principen innebar att alla 
personer oavsett funktionsnedsättning skulle bemötas och behandlas så likt övriga 
befolkningen som möjligt för att främja delaktighet i samhället. Då arbetet alltmer utgick från 
normaliseringsprincipen blev det tydligt att personer med intellektuell funktionsnedsättning 
uppnådde en högre grad av kognitiv utveckling från interaktion med övrig befolkning. Med 
det som grund är det idag inte längre lagligt med den dåtida anstaltsvården, vilken tydligt 
hindrade personernas utveckling. Tack vare den reformering som skett i samhället från 
1900-talet fram till idag har fler rättigheter växt fram som ökar livskvalitet och delaktighet för 
personer med diagnosen. Det är enligt Regeringskansliet (2008) lagstadgat i konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning att olika former av samhällsservice ska 
vara tillgängligt. Det för att möjliggöra delaktighet i samhället och motverka social isolering 
från samhällsaktiviteter. Även myndigheten för delaktighet arbetar för att eftersträva full 
delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med 
funktionsnedsättning i alla åldrar (SFS, 2014:134). 
 
Vessby och Kjellberg (2010) belyser att begreppet delaktighet är fundamentalt inom dagens 
arbetsterapi. Att personen är involverad i sin egen behandling, att arbetsterapeuten arbetar 
klientcentrerat och att meningsfullhet uppnås för personen är de aspekter av delaktighet som 
används i högst utsträckning i det praktiska arbetet. En definition av begreppet delaktighet 
tillhandahåller ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa) som är en klassifikation som växt fram ur Världshälsoorganisationen (WHO). 
Klassifikationen definierar begreppet delaktighet som “en persons engagemang i sin 
livssituation” (s. 14). Engagemang förklaras vidare som att personen ska vara involverad i, 
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delta i eller ingå i ett livsområde, att personen ska ha tillgång till resurser som anses vara 
nödvändiga och att personen ska vara accepterad (Socialstyrelsen, 2001). Kielhofner (2012b) 
definierar att människor engagerar sig i olika situationer i livet och att delaktighet innefattar 
människors erfarenheter samt personers engagemang i samhället. Delaktighet i aktivitet går i 
linje med denna definition då delaktighet sätts i relation till aktivitet. Termen avser en 
persons engagemang i olika aktivitetsområden som är delar av den värld vi lever och verkar i 
samt är viktiga för välbefinnande. Denna definition av delaktighet lyfter även vikten av 
personens subjektiva upplevelse, om personen själv upplever sig vara delaktig i aktivitet eller 
inte och att utföra aktiviteter som är av betydelse på en social samt personlig nivå. 
 
Kåhlin et al. (2013) lyfter att förändringar i livet som uppstår i samband med åldrande för 
äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning kan relateras till aktivitet och 
delaktighet. Detta genom att målgruppen anser det vara vedertaget att då 
utförandekapaciteten minskar i takt med åldrande, minskar även möjligheten att vara delaktig. 
Att åldras innebär förändring i alla aktivitetsområden, vilket förklaras som 
aktivitetsutveckling. Aktiviteter i dagliga livet (ADL) är de vardagsaktiviteter som berör det 
egna omhändertagandet. Fritid innefattar frivilliga aktiviteter som gynnar personen själv. 
Produktivitet är obetalda eller betalda aktiviteter som gynnar andra än personen själv och som 
syftar till att förmedla en tjänst eller produkt. Begreppet aktivitetsutveckling innefattar 
viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet som förändras och kan resultera i att nya 
handlingar, tankar och känslor skapas vilket i sin tur leder till nya aktivitetsmönster. 
Relationen mellan komponenterna är ömsesidig då en aktivitetsutveckling sker, minskad 
utförandekapacitet vid åldrande kan orsaka minskad viljekraft som inverkar på uppfattningen 
av delaktighet. När aktivitetsutveckling sker är även förändringar i miljön en viktig aspekt. 
Miljön kan initiera utvecklingen, men kan även förändras och formas efter den (Kielhofner, 
2012a). Bigby et al. (2011) beskriver att en betydande faktor för ett gott åldrande är i vilken 
grad individen har kontroll och är delaktig i övergången från arbetsför till pensionär. En 
positiv övergång präglas av att processen börjar i ett tidigt skede. Vidare beskrivs att 
individerna med intellektuell funktionsnedsättning många gånger inte ser fram emot 
pensionen, där en bidragande faktor är risken att bli inaktiv utan sina dagliga rutiner. En 
konsekvens av den nedsatta uppfattningen om orsak och verkan är att individerna har svårt att 
avgöra vilken typ av aktiviteter som ska ersätta arbetet. Det kan i sin tur innebära att nya 
aktiviteter inte tillförs i vardagen (Bigby et al., 2011; Judge et al., 2010). Enligt Bigby (2004) 
är äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning sällan fullt delaktiga och lever 
många gånger på konsekvenser av andra personers val. Judge et al. (2010) visar på att 
personer med diagnosen ofta uttrycker en önskan om att få bibehålla en aktiv vardag efter 
pension. Graden av uppfattad delaktighet i samband med pensionsövergång beskrivs svikta 
och oro förekommer inför föreställningen att inte ha möjlighet att vara delaktig i aktivitet. För 
att ha möjlighet att ge ett bättre stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning i 
samband med och efter pension finns dock ett behov av fler studier. Personens egen 
uppfattning av sin situation i pensionsövergången är av stor betydelse för att utforma och 
genomföra klientcentrerade insatser. 
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3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur personer med intellektuell funktionsnedsättning 
uppfattar sin delaktighet i aktivitet i samband med och efter pension från daglig verksamhet. 
 

4 Metod 
4.1 Forskningsdesign 
Studien är en empirisk intervjustudie som baseras på en kvalitativ metod. Olsson och 
Sörensen (2011) beskriver att kvalitativ metod möjliggör insamling av beskrivande data som 
grundar sig i den värld informanten lever och verkar i, vilket går i linje med studiens syfte.  
 
4.1.1 Urval 
I studien användes kriterieurval, vilket är en avgränsning av målgrupp med hjälp av specifika 
kriterier som anger vem som ska inkluderas (Dalen, 2011). Genom att fastställa tydliga 
inklusionskriterier tidigt i processen tar målgruppen form och sökningen av informanter kan 
börja (Merriam, 2009). Studiens grundläggande inklusionskriterium var att personen ska ha 
en intellektuell funktionsnedsättning och tillhöra personkrets 1 enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). Personen ska vidare ha gått i pension 
från daglig verksamhet och kunna kommunicera verbalt för att delta i en intervju. I ett tidigt 
skede av studien skapades kontakter med nyckelpersoner som motsvarade personal från 
boenden med särskild service enligt LSS inom kommunala och privata verksamheter. Detta 
skedde via ett kriterieurval i kombination med snöbollsurval. Snöbollsurval applicerades 
genom att verksamhetschefer på särskilt boende med service enligt LSS kontaktades via 
telefon och slussade vidare till nyckelpersoner (SBU, 2017). Cheferna respektive personalen 
försågs vid första kontakt med missivbrev och informationsbrev via mejl. Ett missivbrev för 
chef och personal (se bilaga I), ett lättläst missivbrev till målgruppen (se bilaga II) och ett 
informationsbrev till berörd persons gode man (se bilaga III). Nyckelpersonerna fattade 
beslutet om vilka informanter som var lämpliga att tillfråga gällande deltagande i studien. 
 
Totalt ägde elva intervjuer rum, inklusive en pilotintervju. Ett bortfall skedde med sen varsel 
på grund av försämrat hälsotillstånd. Chef och personal hade en avgörande roll för etablering 
av kontakt med målgruppen samt för att intervjuer skulle kunna genomföras. Personerna 
tackade ja eller nej till att delta genom att meddela sitt svar till nyckelpersonerna, vilka 
återkopplade vidare via mejl och telefon. Demografisk data bland informanterna var spridd 
vad gäller ålder, tid som pensionär, boendeform och bostadsort. Informanterna var mellan 
70-84 år och hade varit pensionärer mellan två månader till tolv år. Vad gäller boendeform 
var sju informanter bosatta på gruppbostad och resterande fyra på servicebostad, 
informanterna var boende i fyra olika kommuner. 
 
4.2 Genomförande 
Vid genomförande av intervjuer hämtades stöd i en intervjuguide (se bilaga IV) som har 
teoretisk förankring i Model of Human Occupation (MoHO) vilken är en väl beforskad 
modell. Guiden har även utgångspunkt i bedömningsinstrumentet OCAIRS-S som har sin 
teoretiska grund i MoHO och erbjöd stöd med frågor om delaktighet samt tillhandahöll 
arbetsterapeutiska begrepp (Kielhofner, 2012; Haglund, 2017). Sveriges arbetsterapeuter 
(2017) beskriver att OCAIRS-S är ett instrument som visar på god validitet och reliabilitet 
vad gäller frågor om delaktighet i aktivitet och används inom ett flertal praktiska områden. 
Frågorna från OCAIRS-S valdes utifrån målgruppen samt det studien syftade till att 
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undersöka. De utvalda frågorna anpassades och konkretiserades utifrån målgruppens 
språkliga förutsättningar och kognitiva förmågor. Sådana justeringar av instrumentet innebar 
att tillförlitligheten förändrades. Intervjuguiden strukturerades upp med hjälp av fem områden 
vilka berörde samtycke, arbetsliv, roller, intressen och värderingar (se bilaga IV) 
(Vetenskapsrådet, 2002; Kielhofner, 2012c; Kielhofner, 2012d; Kielhofner, 2012e; 
Kielhofner 2012f). Intervjuguiden utökades vid behov med alternativ kompletterande 
kommunikation i form av fotografier (se bilaga V) och tecken som stöd. 
 
Första intervjun med guiden (se bilaga IV) genomfördes via pilotintervju. Bell (2006) lyfter 
vikten av att genomföra en pilotintervju för att öva sin intervjuteknik och utvärdera om 
intervjun ger relevanta svar. Pilotintervjun ägde rum tillsammans med en person från vald 
målgrupp och inkluderades i studiens analys och slutgiltiga resultat. Intervjuguiden fanns i en 
upplaga och användes som stöd vid samtliga intervjuer, guiden genomgick en mindre 
revidering efter pilotintervju var genomförd. Revideringen innebar ett tillägg av studiens 
syfte och lärdomar drogs kring vikten av att konkretisera språket och anpassa sin 
intervjuteknik för att uppnå en högre kvalitet vid efterföljande datainsamling. Insamling av 
studiens data genomfördes via semistrukturerade intervjuer som spelades in med diktafon. 
Tillvägagångssättet vid intervjuerna baserades på att intervjuaren ställde frågor och 
observanten skriftligt noterade händelseförloppet samt ställde kompletterande frågor vid 
behov. Det går i linje med det Bell (2006) belyser om att ta tillvara på den information som 
inte sker verbalt vid en intervju, såsom miner och tonfall. Intervju som metod är fördelaktigt 
då den är anpassningsbar och flexibel, vilket är anledningen till att studien grundar sig på 
semistrukturerade intervjuer för att uppnå syftet (Dalen, 2011). 
 
Genomförandet av intervjuer i bostäderna skedde i så stor mån som möjligt i en miljökontext 
personen själv valde, varav sju intervjuer resulterade den egna lägenheten. Övriga fyra 
intervjuer ägde rum i gemensamt kök respektive avskilt mötesrum. Vid fem intervjuer 
närvarande endast informanten, intervjuaren och observatören. Vid resterande sex intervjuer 
närvarade även personal för att främja kommunikation genom hela intervjutillfället vilket 
Fejes och Thornberg (2015) uppmärksammar som fördelaktigt med anledning av att avbrott i 
intervjutillfället försämrar intervjuns kvalitet. Författarna beskriver vidare att den fysiska 
kontext intervjun sker i är av betydelse och det egna hemmet är att föredra. Intervjuerna 
varade mellan 20-45 minuter. Den kompletterande intervjuguiden (se bilaga V) användes vid 
varje intervju, då behov fanns på grund av svårigheter att spontant plocka fram aktiviteter. 
Tecken som stöd användes av både informant och intervjuare vid fem intervjutillfällen.  
 
Hänsyn har tagits till att det vid kvalitativ forskning med intervju som metod finns risk för att 
marginaliserade grupper, som personer med intellektuell funktionsnedsättning, uppfattar 
intervjutillfället felaktigt. Intervjutillfällena präglades av en god atmosfär vilket i vissa fall 
medförde en efterfrågan om framtida vänskaplig relation (Barron, 1999). Personer som har 
diagnosen intellektuell funktionsnedsättning har på olika sätt en nedsatt förmåga att förstå 
alltför abstrakt språkbruk och abstrakta fenomen. Personerna uttrycker sig konkret och saknar 
ofta ett målande språk, vilket vid tillfällen i studiens datainsamling exempelvis inneburit att 
intervjuaren fått ställa ledande ja-nej frågor och lägga in tolkningar av svar för att förstå 
sammanhanget (Gotthard, 2007). Sigelman, Budd, Spanhel & Schoenrock (1981) beskriver 
dock att då intervjuaren ställer ledande ja-nej frågor till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning är det inte helt oproblematiskt då risken finns att svaret på frågan blir 
ogiltigt. Personerna har en tendens att svara på ja-nej frågor med svaret är ja, oftare än nej, 
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oavsett vilken frågan är. Det var något som uppmärksammades under studiens datainsamling. 
Svaren som gavs från personen vid sådana tillfällen försökte säkerställas genom att upprepa 
samma frågeställning på ett annat sätt. Sigelman et al. (1981) beskriver vidare att 
antingen-eller frågor är att föredra över ja-nej frågor då datainsamling syftar till att uppnå 
subjektiva svar från personen. Det togs i beaktande och genomförd datainsamling innefattade 
båda formerna av intervjuteknik för att säkerställa ett adekvat resultat. Första steget i att 
bearbeta insamlad data innebar transkribering, då hela intervjuernas innehåll i detalj fördes 
över från tal till text (Fejes & Thornberg, 2015). Vid transkriberingarna avidentifierades 
informant, nämnda personer, dagliga verksamheter och orter. Samtliga transkriberingar 
fördelades så intervjuare transkriberade sin egen intervju. 
 
4.3 Analys 
Transkriberad data bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys i form av systematisk 
textkondensering (Malterud, 2014). Analyserna bearbetade det insamlade materialet med 
syfte att främja utveckling av kunskap inom områden som de intervjuade personerna lever 
och verkar i, vilket går i linje med studiens syfte. Bearbetningen av insamlad data 
genomfördes i fyra steg vilka förklaras som helhetsintryck, meningsbärande enheter, 
kondensering och slutligen rekontextualisering. De två första stegen i processen genomfördes 
individuellt där det analyserade materialet innefattade de transkriberingar personen i fråga 
sammanställt. Meningsbärande enheter som var representativa textutdrag vilka speglade 
uppfattningen av delaktighet plockades ut med hjälp av markeringar i text och preliminära 
teman skapades utifrån varje enskild transkribering. Nästkommande steg påbörjades 
individuellt utifrån varje enskild analys där meningsbärande enheter formades om till 
kondensat vilka återspeglade det mest centrala i temat, för att sedan matchas med citat. 
Fortsättningsvis genomfördes arbetet gemensamt för att sammanställa likheter och skillnader 
på tavlor som främjade en överblick av det material som var relevant för studiens syfte. De 
likheter och skillnader som identifierades diskuterades och skapade tillsammans fyra nya 
teman. Temana sattes åter i sitt sammanhang och rekontextualiserades med fyra analytiska 
texter som relaterade till uppfattningen av delaktighet i aktivitet för att bilda resultatet. 
Benämningen av teman grundades i en strävan efter att levandegöra materialet och lyfta fram 
informanterna med framträdande citat. Studiens teman styrks av både citat och kondensat för 
att förtäta innehållet (Malterud, 2014). Bakgrunden till att resultatet delvis förstärks med 
kondensat är med anledning av att målgruppens verbala problematik resulterade i fåordiga 
svar eller kommunikativa problem (Bergling, 2003). 
 
4.4 Etiska överväganden 
Att genomföra en kvalitativ studie medför en hög grad av forskningsetiska åtaganden. Det är 
av betydelse att informanten hålls uppdaterad om studien som bedrivs och hens egen roll i 
situationen. Det optimala är att skriftligt samtycke samlas in och informanten muntligt 
intygar att hen fått information om pågående studie (Vetenskapsrådet, 2017; Bell, 2006). För 
att informanterna ska uppfatta sin roll i den aktuella studien och vad som komma skall har 
vikt lagts på att utforma ett lättläst missivbrev (se bilaga II) som lämnats ut i förväg. 
Personalen på de aktuella boendena försågs med ett utförligt missivbrev för att vara väl 
insatta i situationen, kunna svara på eventuella frågor och förstå sammanhanget av vad 
studien syftade till vilket går i linje med informationskravet från Vetenskapsrådet (2002). 
Efter att breven kring studien hade lämnats ut till verksamhetschefer, personal, god man och 
informant gavs skälig tid att fundera kring om personen ville medverka eller inte, vilket stöds 
av Bell (2006). Trots att Vetenskapsrådet (2017) lyfter att skriftligt samtycke är optimalt var 
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detta inte fallet i studien då det utifrån etiska överväganden till diagnosens problematik inte 
ansågs lämpligt. I studien spelades istället muntligt samtycke in gällande medverkan i 
samband med intervjutillfället. Även ett utbyte gällande information kring att avbrott av 
medverkan i studien är individens eget val spelades in. Det säkerställer att samtyckeskravet 
från Vetenskapsrådet (2002) uppnås. Vid samtliga intervjuer användes diktafon för 
inspelning vilket främjade säker hantering av data och minskade risken för att obehöriga får 
åtkomst. På detta sätt kunde ingen obehörig ta del av materialet, vilket uppfyller 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). I linje med detta krav för att främja 
anonymitet är samtliga namn som presenteras i resultatet fiktiva (se tabell I). Nyttjandekravet 
innebär att insamlat material endast ska användas i aktuell studies primära syfte och inte 
förmedlas vidare (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav hanterades materialet 
enbart av studiens författare. Handledaren till studien gavs tillgång till materialet vid 
efterfrågan. Vid studiens slut raderades samtligt material. Dessa forskningsetiska 
ställningstaganden framkom i missivbrev och informationsbrev för säkerställande av att god 
forskningsetik vidmakthölls genom hela studien. 
 

5 Resultat 
5.1 Jag ville jobba men jag blev pensionär - om delaktighet i 
pensioneringsprocessen  
Uppfattningen av delaktighet i beslutet om pension var både positiv och negativ. Ett vanligt 
förekommande påstående genom en klar majoritet av informanterna var att uppfattningen om 
varför pensionen föll in var på grund att de blev pensionärer. Pensionens faktiska innebörd 
var för många diffus och förklaringen till varför informanten gick i pension var begränsad till 
resonemanget att bli pensionär, vilket syns i hur Lars förklarade varför han gick i pension.  
 

“Varför gick du i pension? 
- Därför att det var pension. Jag blev pensionerad.” - Lars, 77 år 

 
Den subjektiva bilden av pensionsbeslutet var ofta positiv, en majoritet uppfattade sig varit 
delaktiga. Ett vanligt förekommande uttalande var att informanterna uppskattade att inte 
längre behöva färdas till arbetet på morgonen. En orsak till att uppfatta sig delaktig var då 
pensionen föll till följd av försämrat hälsotillstånd. Här bidrog den subjektiva upplevelsen av 
att inte ha ork eller energi till att vistas på daglig verksamhet till en naturlig övergång från 
arbetsför till pensionär. Ytterligare en orsak var då informanten sedan en tid innan varit 
medveten om att hen skulle bli pensionär och själv fattat beslutet, vilket bidrog till högre grad 
av insikt i omställningen. Tony och Conny som var bosatta i olika kommuner uppfattade sig 
båda varit delaktiga i beslut om pension från daglig verksamhet. Tony gick i pension vid 65 
års ålder och Conny vid 70 års ålder. 
 

“Fick du vara med och bestämma när du skulle sluta jobba?  
- Ja det fick jag.  

Bestämde du tillsammans med någon annan?  
- Nej, jag själv.” - Tony, 77 år 
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“Vi undrar varför du slutade jobba? 
- Jo, ja, jag ville vara hemma också. 

Mm.. Var det du själv som bestämde att du ville vara hemma? 
- Ja. 

Var det någon som sa åt dig att du skulle sluta jobba? 
- Nae då.” - Conny, 82 år 

 
I de fall informanterna inte uppfattade sig varit delaktiga i beslutet om pension uppfattades 
beslutet kommit från politisk nivå där möjlighet att påverka utfallet inte funnits. Situationen 
ställdes i relation till uppfattningen av att andras beslut vägde tyngre än den egna viljan. I de 
flesta fall uttryckte informanten att om möjligheten funnits hade hen fortsatt som 
yrkesverksam på daglig verksamhet. Bengt visade tydligt på hur övergången mellan arbetsför 
och pensionär kunde uppfattas då informanten befann sig i den och skulle anpassa sig till en 
ny vardag. Avsaknaden av att arbeta var påtaglig då han beskrev sin vardag som långformig. 
 
“Nu får jag inte jobba någonstans mer. Jag hade åldern inne. Det var ovant att ställa in sig. 
Jag har inte kommit in i det än. Nu är det lite långformigt. Men jag fick inte jobba kvar. Jag 

bestämde att jag skulle stanna till julen. Sen fick jag inte mer för doms chef. Hade velat 
fortsätta om jag fick. Men det är inget att göra åt.” - Bengt, 67 år 

 
Knut uppfattade pensionsövergången som en jobbig period med anledning av abrupt avslut 
utan möjlighet till en successiv övergång. Till en början präglades hans vardag negativt, men 
det avtog då verksamheten flyttade till annan ort och han inte längre blev påmind om arbetet. 
 
“Det var roligt att jobba. Jobbade tills blev 70. Men så sa kommunen att jag inte fick jobba 
mer. Var tråkigt och blev arg. Såg ju jobbet därute. Frågade personalen varför jag inte fick 

gå. Dom sa inget. Jag ville jobba, men fick inte längre för var gammal.” - Knut, 83 år 
 
Sammanfattningsvis uppfattade inte informanterna att det fanns rutiner kring hur de själva 
involverades i beslutet om pension från högre nivå, vilket i sin tur orsakade en bristande 
uppfattning av att vara delaktig. Oavsett om informanterna uppfattade sig delaktiga eller inte i 
beslutet om pension påverkade det generellt sett inte välbefinnandet. Hur delaktig 
informanten uppfattade sig vara i livet efter pension var personligt och inte kopplat till hur 
delaktig informanten varit i beslutet om pension. 
 
5.2 Det här är mitt hem, här bestämmer jag vad jag vill - om delaktighet i 
bostaden efter pension 
Ett genomgående tema var att graden av uppfattad delaktighet i aktivitet efter pension från 
daglig verksamhet var starkt förknippad med informantens möjligheter att fatta beslut. Att 
bestämma och självständigt fatta beslut beskrevs av flera informanter vara roligt samt 
betydelsefullt. Några informanter berättade om åtgärder för att främja delaktighet tagna på 
politisk nivå. Ett exempel var att samtliga personer boende på aktuell gruppbostad 
tillsammans med personal genomförde ett möte, så kallat brukarråd. På brukarrådet togs 
gemensamma beslut som framförallt rörde de boendes externa aktiviteter utanför hemmet. 
Ytterligare exempel på åtgärd från politisk nivå var genomförandeplaner vilka utfördes på 
individnivå. På mötet lyftes frågor gällande ekonomi, boende, trivsel och planering av 
aktiviteter. Genomförandeplanerna var en viktig beståndsdel i hur informantens eget 
beslutsfattande kunde främja en positiv uppfattning av delaktighet i aktivitet då informanten 
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var aktiv i sin egen planering. Oavsett om politisk-ekonomiska åtgärder, exempelvis rutiner 
från verksamheten i form av brukarråd och genomförandeplaner, vidtagits eller inte var en 
generell uppfattning att personalen lyssnade på informantens önskemål och var lyhörda för 
beslutsfattande. Inger berättade om hur hon uppfattade brukarrådet och vad det innebar. 
 
“Personalen lyssnar när jag bestämmer. Och brukarrådet också. Då är jag med, sekreterare. 

En gång i månaden. Då är det möte och säger jag vad jag vill göra. Gå på bio, restaurang 
och sådär.” - Inger, 74 år 

 
Att fatta beslut föreföll vara viktigt för informanterna vilket var tydligt framträdande då 
samtliga gav omedelbara svar om att de uppfattade beslutsfattande väsentligt i sin vardag. Det 
rådde dock en osäkerhet i vad besluten skulle innefatta och vid frågan om vad informanten 
ville bestämma om gavs sällan konkreta svar, vilket visar sig i svaret från Doris. 
 

“Är det något speciellt du tycker är viktigt att få bestämma?” 
- “Aa det kan jag inte… jag vet inte.” - Doris, 83 år 

 
I de fall konkreta svar gavs relaterades de till beslutsfattande gällande informantens val av 
aktivitet eller beslutsfattande inom det egna hemmet. Stor vikt lades på att informanten själv 
skulle få välja och majoriteten av dem beskrev vikten av att själva bestämma aktivitet för att 
uppfatta sig delaktiga. Då eget beslut togs var det ofta gällande basaktiviteter som 
regelbundet utfördes i vardagen som att spela spel, pyssla eller se på TV. Informanter som i 
regel var mer självständiga i vardagen var även de som uttryckte önskan om att få fatta beslut 
gällande externa aktiviteter i högre grad för att uppfatta delaktighet. Exempel som lyftes var 
att självständigt åka på kortare utflykt utanför bostaden när informanten önskade. Att själv 
uppfatta sig vara aktiv i val av aktivitet medförde en känsla av delaktighet. Det var viktigt för 
Börje vars svar belyser vikten av att själv fatta beslut kring val av aktivitet i vardagen.  
 

”Jodå, jag vill att jag ska bestämma själv för vill göra så jag vill.” - Börje, 70 år 
 

Det fanns även situationer då informanterna inte uppfattade sig ha möjlighet att delta i 
beslutsfattande på grund av yttre omständigheter, som exempelvis att beslut var tagna av 
andra vilka de själva inte kunde påverka. Ett tydligt exempel på detta är då Bengt berättade 
att han inte uppfattade sig delaktig i matlagning på boendet. 
 
“Jag skulle vilja laga mat om jag fick. Tror det hade varit nyttigt. Men vi får inte gå in i köket 

här. Bara personalen.” - Bengt, 67 år  
 
Uppfattningen av att välja aktivitet i relation till delaktighet var högst subjektiv, dock såg 
fenomenet olika ut beroende på vilken typ av särskilt boende med service enligt LSS 
informanten var bosatt i, gruppbostad respektive servicebostad. Beslut om val av aktivitet hos 
informanter boende i gruppbostad fick i högre grad anpassas efter yttre omständigheter, som 
personalresurser och gruppens vilja samt förutsättningar. Det fria valet gällde oftast typ 
aktivitet som skulle utföras, dock inte beslut om när, på vilket sätt eller tillsammans med 
vem. Dessa yttre omständigheter var dock inte alltid hämmande för informantens uppfattning 
av delaktighet då de många gånger kände sig delaktiga till följd av att själva ha fått välja typ 
av aktivitet. Informanter boende i servicebostad hade i större utsträckning möjlighet att välja 
typ av aktivitet, när, på vilket sätt eller tillsammans med vem aktiviteten skulle utföras, då 
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informanten var mer självständig i sin vardag än de boende i gruppbostad. De omständigheter 
vid informantens eget beslutsfattande som i varierande utsträckning hämmade uppfattningen 
av delaktighet i aktivitet var resurser, bristande intresse hos personalen att främja delaktighet 
för informanten och uppfattningen av att andras beslut väger tyngre än sitt eget. 
Uppfattningen var aktuell bland personer boende på både service- och gruppbostad. Lars som 
bodde i servicebostad berättade om hur han i sin vardag hade möjlighet att självständigt fatta 
beslut kring vad han skulle göra, när och med vem. 
 
“Jag brukar göra saker på egen hand. Jag lagar mat själv här hemma och går jag ut å går... 

Jag tycker om att gå ut å gå själv. Då går jag runt i samhället.” - Lars, 77 år 
 
Beslutsfattande inom det egna hemmet ansågs av de flesta vara en grundsten för att uppfatta 
delaktighet. Efter pension från daglig verksamhet spenderades mer tid i det egna hemmet 
vilket gav utrymme till att utföra hemma-aktiviteter i större utsträckning. Bakgrunden till 
aktiviteter som utfördes i eller var kopplade till hemmet präglades i högre grad av eget 
initiativtagande än externa aktiviteter, vilket främjade informantens uppfattning av 
delaktighet. Initiativen innebar exempelvis beslut att gå på promenad eller läsa tidningen. 
Betydande vikt låg på känslan av att hemmet var informantens eget. Det var viktigt att själv 
fatta beslut gällande hemmets utformning, vilka aktiviteter som utfördes respektive inte 
utfördes för att uppfatta delaktighet. Bland annat beskrev Birgitta och Tony om 
konsekvenserna av att tillhöra en generation där marginaliserade grupper under lång tid fått 
leva utan rätten att bestämma över sina liv. Erfarenheterna kring att inte uppfatta delaktighet 
hade tydligt påverkat inställningen till att fatta egna beslut, vilket främst framkom i hemmet. 
 

“Jag bestämmer över min lägenhet.” - Birgitta, 71 år 
 

“Här bestämmer jag. För när jag var liten bodde jag en annan stans. Det var inte bra där. 
Fick inte gå ut från rummet på kvällen. Dom låste dörren så jag kunde inte gå ut. Därför 

bestämmer jag hemma nu. Det är mitt hem. Här bestämmer jag vad jag vill.” -Tony, 77 år  
 
I vilken utsträckning beslutsfattande förekom kunde sammanfattningsvis beskrivas utifrån tre 
centrala aspekter, huruvida informanten var beroende av personal eller inte, i vilken grad 
självbestämmande var betydelsefullt samt informantens förmåga att verbalt kommunicera. 
För att informanten skulle uppfatta sig ha inverkan på beslutsfattande och därmed subjektivt 
delaktig i aktivitet behövde inte samtliga aspekter förekomma. Hur relationen mellan de tre 
aspekterna sviktade var ett ständigt mönster som påverkade informantens förutsättningar att 
fatta beslut. Det uppmärksammades ingen relation mellan den intellektuella nivån och 
delaktighet i aktivitet. En lägre kognitiv förmåga innebar inte en mindre förekomst av 
beslutsfattande eller lägre uppfattning av delaktighet i aktivitet. 
 
5.3 Det har inte funnits så mycket att göra sen jag blev pensionär - om 
delaktighet i meningsfulla aktiviteter efter pension 
Att bli pensionär från daglig verksamhet innebar omfattande omställningar i livets aktiviteter. 
Aktiviteter som innan pensionen präglades av meningsfullhet och som genomfördes även 
som pensionär bidrog till uppfattning om delaktighet i aktivitet. Det var olika bland 
informanterna om meningsfulla aktiviteter följde med i övergången från arbetsför till 
pensionär. Bland en majoritet av informanterna följde aktivitet med i övergången, dock hade 
aktiviteten många gånger fått anpassas efter nya förutsättningar. Ett exempel var att Doris 
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handarbetade, vilket hon gjort på arbetet. Under tiden på arbetsplatsen uppfattades det 
meningsfullt att skänka alstren till välgörande ändamål - något som inte gjordes idag. Doris 
beskrev sig vara delaktig i aktivitetsutförandet även efter pension, men uppfattade inte längre 
vad syftet bakom aktiviteten var då hon inte bidrog till välgörande ändamål. I och med det 
upplevdes aktiviteten inte lika meningsfull och det som en gång främjade uppfattningen av 
delaktighet hämmade idag. Ett liknande exempel var då Inger beskrev hur hon uppfattade sig 
delaktig i aktivitet och samhällsliv genom att skicka pyssel till fadderbarn. Aktiviteten hade 
funnits med Inger från tiden som arbetsför och fanns med än idag.  
 

“Jag får pyssla när jag vill inne i min lägenhet. Brukar skicka teckningar till en flicka som 
bor i Vietnam. Hon har det svårt. Tycker om att hjälpa andra människor.” - Inger, 74 år 

 
Det fanns även en negativ aspekt av samma företeelse som hade tydlig inverkan på att vara 
delaktig i aktivitet, att inte överfört meningsfulla aktiviteter. Förutsättningar fanns för 
informanterna att genomföra meningsfulla aktiviteter men av olika anledningar utfördes de 
inte. En vanligt förekommande anledning var att personalen inte föreslog aktiviteter. En 
annan anledning var att informanterna inte fick möjlighet till aktivitetsutförandet då 
kommunen anställt personal vad gäller exempelvis att skotta snö vintertid. Kenneth och Knut 
var två informanter som uppfattade sig sakna aktiviteter som tidigare varit meningsfulla. 
Trots att betydande tidsperiod hade passerat sedan aktiviteten senast utfördes var aktiviteterna 
centrala att presentera vid frågan om vad de saknade att utföra. 
 
“Ja jag jobba i många år, trädgårdsmästare med blommor. Känns bra. Nej, här sköter dom 

buskar här. Gubbar i arbetskläder.” - Kenneth, 71 år 
 

“Jag gillar blommor också. Vi brukade ha det ute. Personal som satte potatis och blommor. 
Det var kul. Dom var utanför mig, jag brukade vattna dom och sådär. Men sen slutade 

personalen. Blev ingen mer potatis eller blommor.” - Knut, 84 år 
 

Medvetenheten kring vilka aktiviteter informanterna erbjöds eller hade möjlighet att utföra 
förekom i varierad utsträckning. Urvalet av aktiviteter var ofta beroende av informanternas 
egna förutsättningar att självständigt komma i kontakt med aktiviteterna eller i vilken 
omfattning personalen involverade dem i urvalet. Störst omedvetenhet gällande urval av 
aktiviteter visades kring de aktiviteter som skedde utanför hemmet eller gemensamt med 
andra. Börje illustrerade omedvetenheten kring urvalet och Inger belyste en uppfattad 
avsaknad av externa aktiviteter vilken hade försämrats efter pension från daglig verksamhet. 

 
“Mm.. Har ni några gemensamma aktiviteter här på boendet, med de andra som bor här?” 

- “Jag vet inte eller hur det är.” 
“Brukar du göra något med de andra som bor här?” 

- “Nej, det vet jag inte.. hur det är.” - Börje, 70 år 
 

“Jag tycker om att göra saker, men det har inte funnits så mycket att göra sen jag blev 
pensionär.” - Inger, 74 år 

 
En majoritet av informanterna var beroende av personal eller andra personer i sin närhet för 
att bli medvetna om och ta del av tillgängligt urval av aktiviteter, men blev i olika 
utsträckning tillgodosedda stödet. Det innebar inte nödvändigtvis att uppfattningen av 
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delaktighet minskade för samtliga då informanterna inte var medvetna om det faktiska 
urvalet. Anknuten personal både främjade respektive hindrade urvalet av aktiviteter. För Knut 
blev personalen en hindrande faktor som bromsade urvalet. Att gå på promenad var en 
aktivitet Knut beskrev som meningsfull då han kom i kontakt med vänner och bekanta ute i 
samhället som främjade hans uppfattning av att vara delaktig. Under vinterhalvåret beskrevs 
denna aktivitet inte vara tillgänglig för Knut. 

 
“Nu på vintern sitter jag mycket inne. För personalen säger att jag är gammal och kan slå 

mig ute. Rör inte på mig så mycket.” - Knut, 84 år 
 
En bakomliggande anledning till om önskad aktivitet utfördes eller inte kunde vara en 
resursfråga. Resurserna gällde ekonomi både på ett individuellt och kommunalt plan samt 
tillgång på personal, vilket av informanten framförallt uppfattades som att egen tid med 
personalen saknades. Knut berättade om ett av sina stora intressen, att åka utomlands. Det är 
något han endast har möjlighet att göra var femte år på grund av kommunens ekonomi. 
Personal kunde inte följa med trots att han själv hade ekonomiska förutsättningar till att resa, 
vilket gjorde att han inte uppfattade sig delaktig. 
 

“Jag gillar sol och värme. Jättekul att åka utomlands. Det får vi göra var femte år för 
personalen inte har pengar att åka mer säger dom.” - Knut, 84 år 

 
Personal kunde även främja urvalet av aktiviteter och därmed informantens uppfattning av att 
vara delaktig. För flera informanter var det personal som gav förslag på vilka aktiviteter som 
kunde utföras, både i och utanför hemmet. Merparten av personalen var väl bekanta med 
informanterna. Relationen var en bidragande faktor till individanpassade förslag, vilket 
främjade informanternas uppfattning av delaktighet i aktivitet. Ett exempel var då personal 
regelbundet berättade för Tony om fotbollsmatcher i samhället, då personalen var medveten 
om att det för honom var meningsfullt. 
 

“Jag går vart jag vill. Själv går jag. Kollar på fotboll med. Hejar på Markus. Han är 
personal som spelar fotboll. Säger till när det är match här oppe.” - Tony, 77 år 

 
Det som många gånger låg till grund för urval av aktiviteter kom från en politisk nivå, via tre 
nämnda exempel som var FUB-nytt, dagstidningar och Fritidsbladet. Av vissa informanter 
användes exemplen självständigt som verktyg för att avgöra vilka aktiviteter hen ville vara 
delaktig i, här var förmåga att ta initiativ avgörande. Att bläddra i bladen gav informanten 
frihet och främjade hens urval av aktiviteter.  
 

“Annars finns ju fritidsbladet. Där i kan jag kolla vad jag vill göra.” - Doris, 83 år  
 
Sammanfattningsvis förekom aktiviteter som både främjade och hindrade uppfattningen av 
delaktighet i aktivitet. Meningsfulla aktiviteter visade sig även det vara av betydelse för 
uppfattningen av delaktighet, i vilken grad aktiviteterna utfördes efter pension var dock 
varierande. Huruvida personen tillgodoseddes med information kring urval av aktiviteter och 
i vilken utsträckning personen självständigt försåg sig med information var knutet till 
personalens engagemang, intresse samt resurser. 
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5.4 Det är roligt att träffa kamrater - om delaktighet i sociala sammanhang 
efter pension  
Att vara en del av samhällslivet för att uppfatta delaktighet var av betydelse och ingav en 
uppfattning av tillhörighet. Till skillnad från att endast vistas i närmiljön var det även centralt 
att självständigt åka på utflykter. En del av informanterna beskrev att de som pensionärer 
hade större önskan och utrymme än tidigare till utflykter utanför närmiljön då de inte längre 
vistades på daglig verksamhet. Sådana aktiviteter var av betydelse och främjade 
uppfattningen av att vara delaktig i samhället, vilket bidrog till subjektivt välbefinnande. 
Börje och Doris uppfattade sig självständiga i vardagen samt aktiva och delaktiga i samhället.  
 

”Ja där... ut och åker lite tåg, och åker till Finspång och Norrköping på sommarn. På 
onsdagar.” - Börje, 70 år 

 
“Ibland brukar jag och min kille gå ut. Då går vi själva. Det gör vi när vi vill. Ibland säger vi 
till personalen att vi går. Fast det måste vi inte. Brukar ta kaffe och kaka i caféet på affären. 

Det är inte så långt.” - Doris, 83 år 
 

Bland de informanter som hade möjlighet att självständigt vistas ute i samhället var det 
viktigt för att uppfatta sig som delaktiga, både i aktiviteten och samhällslivet. Informanterna 
bosatta i mindre kommuner berättade om hur samhället i orten skapade en social miljö 
utanför boendet. Här var promenader en vanlig daglig aktivitet, att gå att handla i affären 
kunde innebära att träffa stora delar av sin sociala miljö. Det kan tydliggöras med vad Conny 
sa, tillsammans med vad Knut berättade om att socialisera sig i samhället. 
  

“Ja, jag brukar gå ut i samhället.” - Conny, 82 år 
 

 “Jag gillar sommarn. Vara ute. Det brukar gå förbi folk jag pratar med då.” - Knut, 84 år 
 
Den sociala miljön inom vilka informanterna uppfattade sig delaktiga eller inte såg olika ut. 
Innan pensionen föll in fanns största delen av informanternas sociala miljö på daglig 
verksamhet, vilken efter pensionen minskade. I takt med att den sociala miljön ändrades, 
minskade även uppfattningen av tillhörighet. De informanter som var bosatta på gruppbostad 
befann sig en stor del av dagen tillsammans med andra boende i gemensamma utrymmen för 
att äta, fika eller se på TV. Trots det uppmärksammade ingen av informanterna att de andra 
boende inkluderades i den närmaste sociala miljön. Att spendera tid tillsammans med andra i 
gemensamma utrymmen uppfattades inte vara betydelsefullt för att umgås, vilket inte bidrog 
till uppfattning av delaktighet i aktivitet. Valet av aktivitet präglades i och med det inte av 
samhörighet med andra boende, att de övriga närvarade vid aktivitetsutförandet uppfattades 
istället vara ett sammanträffande. De informanter som istället var bosatta på servicebostad var 
inte omgivna av samma sociala interaktion som på gruppbostad. De var i större utsträckning 
fria att välja sin sociala miljö. Trots detta uppmärksammade informanter från båda 
boendeformerna att den sociala miljön framförallt bestod av personal och externa personer 
såsom kontaktpersoner respektive gode män. Ett tydligt mönster sågs i att den sociala miljön 
påverkade informanternas val av aktiviteter, vilket i sin tur ligger till grund för graden av 
delaktighet och uppfattningen av tillhörighet. Lars som bodde i servicebostad berättade att 
han uppfattade sig ensam en stor del av tiden hemma, vilket han uttryckte missnöje över. 
Anki som bodde i gruppbostad berättade istället om att personalen tog del i en för henne 
väsentlig vardagsaktivitet - att pussla. 
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“Har inte så många kompisar... Brukar vara mycket själv. Det är tråkigt. Träffar några när 

jag spelar innebandy, inte annars. Personalen har sagt att dom försöker komma hit så mycket 
dom kan. Ibland kommer en personal på kvällen och tittar på TV med mig. Det är för att jag 

inte ska sitta själv så mycket.” - Lars, 77 år 
 

“Jag pusslar. Ibland här. Annars nere hos personalen.” - Anki, 77 år 
 

En större del av det sociala utbytet som ägde rum för en majoritet av informanterna skedde i 
samband med aktiviteter utanför hemmet. Oavsett om personens målsättning var att utföra 
aktiviteten eller att träffa kamrater i en social kontext ökade uppfattningen av delaktighet. 
Doris uppskattade att åka på dans, en aktivitet hon valde att göra för att träffa vänner. 
 
“Jag ringde själv till kontoret för att anmäla mig till dansen på fredag. Det är roligt när det 

är dans för då träffar jag kamrater.” - Doris, 83 år 
 
Sammanfattningsvis beskrivs det att vistas i en social kontext främjade uppfattningen av 
tillhörighet, oberoende av om initiativet till aktiviteten fattades av informanten själv eller 
utomstående. Informanten tenderade till att uppfatta delaktighet i aktivitet vilket främjade en 
känsla av sammanhang, trots att informanten själv inte varit delaktig i val av aktivitet. 

 
6 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Valet att genomföra en kvalitativ studie med intervju som lämplig metod grundades i 
förhoppningen om att nå beskrivande data utifrån målgruppens subjektiva uppfattning av 
syftet. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att den kvalitativa metoden främjar ett 
subjektivt resultat, till skillnad från kvantitativ metod. Att använda intervju som metod i 
kombination med kvalitativ studie är fördelaktigt då insamlad data är beskrivande och 
målande utifrån egna uppfattningar, vilket var en förutsättning för att genomföra aktuell 
studie (Dalen, 2011). För att nå användbart resultat genom intervju med personer som har 
intellektuell funktionsnedsättning var en förutsättning att använda semistrukturerad intervju 
då den erbjuder flexibilitet och är anpassningsbar (Bell, 2006; Dalen, 2011). Vid intervjuerna 
uppmärksammades denna flexibilitet då det vid upprepade tillfällen krävdes skicklig 
intervjuteknik för att få svar på frågor. Exempelvis fick frågor brytas ner till mindre delar, 
omformuleras eller språkligt anpassas efter personens förmågor. Bell (2006) lyfter 
svårigheter i att analysera material från semistrukturerade intervjuer vilket har 
uppmärksammats i studien. Svårigheterna kunde träda fram som irrelevant material eller 
tvetydiga svar. Barron (1999) beskriver att det vid genomförande av intervjuer är av stor 
betydelse att förstå det informanten berättar och att fokus ligger på individens egen 
uppfattning utan intervjuarens tolkningar. Att tolka och analysera insamlad data innebär att 
intervjuaren varken får ifrågasätta eller kritisera materialet, vilket i fallet med en målgrupp 
som har intellektuell funktionsnedsättning kan vara problematiskt. I efterarbetet med 
intervjuerna har det funnits tillfällen då tolkning varit oundvikligt, exempelvis då informanten 
gett två olika svar på samma fråga eller då informanten benämner aktiviteter som enstaka ord. 
Intervjuguiden som användes (se bilaga IV) utformades med Model of Human Occupation 
som teoretisk referensram och utgångspunkt i bedömningsinstrumentet OCAIRS-S 
(Kielhofner, 2012; Haglund, 2017). Inför utformningen undersöktes även instrumentet 
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MOHOST-S vilken har nära relation till OCAIRS-S, dock är det vid intervju mer lämpligt att 
ta stöd i OCAIRS-S som matchar studiens metod (Haglund, 2014). Instrumentet visar på god 
validitet och reliabilitet vilket stärkte användningen av intervjuguiden och främjade ett 
adekvat resultat utifrån studiens syfte (Sveriges arbetsterapeuter, 2017). Vad som dock bör 
tas i beaktande är att instrumentets goda validitet och reliabilitet kan förändras vid 
modifiering, vilket innebär att intervjuguidens tillförlitlighet påverkas. 
 
Urvalet tog form och strukturerades med hjälp av kriterieurval som avgränsade informanterna 
till personer tillhörande personkrets 1 enligt LSS, gått i pension från daglig verksamhet samt 
kunna kommunicera verbalt för att delta i intervju (Dalen, 2011; SFS 1993:387). Bakgrunden 
till att målgruppen specificerades med stöd i LSS (SFS 1993:387) istället för med diagnosen 
intellektuell funktionsnedsättning var på grund av att diagnossättning inte kunde försäkras 
utan tillgång till journal. Personerna skulle vidare varit arbetsföra på daglig verksamhet då 
personer inom LSS utan insats om daglig verksamhet inte var av intresse för studien. Det med 
anledning av att kunskapsläget om pension från daglig verksamhet uppfattades vara 
bristfälligt till skillnad från den allmänna pensionen från reguljär arbetsmarknad där fler 
studier och större mängd litteratur uppmärksammats. Kåhlin (2015b) belyser även att det 
saknas kunskap om hur personer med diagnosen själva bör involveras i beslutet om sin egen 
pension. Inte heller är kunskapen tillräcklig i hur personen själv uppfattar sin delaktighet i 
aktivitet efter övergången. Studiens avslutande inklusionskriterium, förmågan att verbalt 
kommunicera, valdes för att i så hög grad som möjligt främja personens delaktighet i 
intervjun. Vid två intervjuer krävdes att personal deltog under tillfället för stöttning av verbal 
kommunikation. Det är möjligt att personal haft inverkan på svaren som förmedlades då de 
kan ha tolkat personens svar. Trots det var närvaron avgörande då personerna till viss del 
talade ett eget språk som för personal var bekant. Vid övriga fyra intervjuer där personal 
närvarade var de för två av personerna eget val, personalens roll var passiv och betryggande. 
Resterande två intervjutillfällen med närvarande personal borde ha korrigerats av intervjuare 
och observant för att renodla metoden då närvaron inte var av betydelse. Även här kan 
personalens närvaro haft inverkan, exempelvis då en person blev tillbakadragen av närvaron 
eller att frågor inom området värderingar (se bilaga IV) uppfattades vara känsliga. 
 
De särskilda boendena med service enligt LSS inom vilka vi nådde personerna från urvalet 
låg i fyra kommuner. Det gav ett bredare resultat som främjade ett mer överförbart resultat, 
än om studien endast genomförts med tyngdpunkt på en kommun. Studiens omfattning var 
dock en faktor som minskade möjligheten till ett överförbart resultat gentemot större 
population. Denscombe (2016) belyser att kvalitativ forskning ofta har färre antal informanter 
i urvalet, vilket negativt påverkar möjligheten att överföra resultatet. Överförbarheten av den 
aktuella studiens resultat styrks dock av en spridning i demografiska faktorer som kommun, 
ålder, kön, boendeform och tid som pensionär. De personer som inkluderats i studien var 
utvalda av nyckelpersoner som var chefer eller personal, vilket påverkade utfallet av 
resultatet då personerna medvetet valts ut och andra exkluderats. Det är möjligt att personliga 
egenskaper eller andra faktorer togs i beaktande då nyckelpersoner lyfte fram informanter. 
 
En utmaning med att intervjua personer med intellektuell funktionsnedsättning var att det 
målande språket kunde vara bristfälligt och svaren inte fullt utvecklade (Gotthard, 2007). 
Trots det vägde målsättningen om att nå personernas subjektiva bild av delaktighet i aktivitet 
i samband med och efter pension tyngre än att få mer utvecklade och precisa svar om 
informanterna istället varit personal. Information kring målgruppens problematik var central 
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och togs tillvara på vid datainsamling vilket ställde höga krav på utformningen av 
förberedande arbete. En strategi som uppfattades främja resultatet var användandet av 
kompletterande intervjuguide med fotografier av aktiviteter i vardagen (se bilaga V). Guiden 
uppfattades främja intervjuerna på ett tydligt sätt genom att kompensera nedsatt abstrakt 
tänkande som visade sig i svårigheter att vid förfrågan plocka fram förslag på aktiviteter. En 
annan aspekt av samma situation var att fotografierna fåtal gånger blev styrande för den 
specifika delen angående intressen i intervjuguiden. Vid ett tillfälle resulterade bilderna 
dessutom i övervägande distraktion då personen var mer fokuserad på att läsa texten 
tillhörande bilden snarare än att prata om aktiviteten, den kompletterande guiden 
exkluderades då. Vid studien användes diktafon vid inspelning för att främja säker 
datahantering, i majoriteten av intervjuerna påverkade diktafonen inte kvaliteten av 
materialet. Vid ett tillfälle var dock informanten reserverad och gav fåordiga svar då 
diktafonen var påslagen, till skillnad från innan och efter intervjutillfället. Samtycke till att 
delta i studien lämnades muntligt och spelades in genom diktafonen. Det var ett aktivt val 
utifrån informanternas diagnos, såsom framkommen problematik med att omarbeta skriftlig 
information till kommande händelse (Gotthard, 2007). Delar av studiens informanter kunde 
inte heller läsa eller skriva, vilket även det gav stöd för muntligt samtycke för att främja 
överensstämmande datahantering. 
 
En avgörande faktor för tillfället var den fysiska miljön där intervjuerna ägde rum. Kåhlin 
(2015a) belyser fördelarna med en för personen bekant miljökontext som stöttar 
tankeprocessen. Samtliga intervjuer skedde i en för personen känd miljö vilket var en fördel, 
dock var personerna inte alla gånger delaktiga i val av utrymme. Sistnämnda 
uppmärksammades endast på två gruppbostäder som problematiskt då grannar vistades 
samtidigt i gemensamma utrymmen och var nyfikna på intervjun. En känd miljö var även av 
vikt i studien då intervjuare och observant sedan tidigare var okända för informanterna 
(Kåhlin, 2015a). Att vara okänd för personerna uppmärksammades inte vara problematiskt i 
någon intervju, istället var ett återkommande dilemma att majoriteten av informanterna 
uttryckte önskan om återbesök i privat syfte. Problemet i sådana situationer är inte en fortsatt 
kontakt, utan hur etiskt rätt det vore (Barron, 1999). Det bemöttes med ett så etiskt 
förhållningssätt som möjligt, att lämna personen utan försäkran om fortsatt kontakt. 
 
Valet av analysmetod resulterade i en sedan tidigare bekant, vilket medförde att inga 
ytterligare metoder undersöktes. Det är möjligt att andra kvalitativa analysmetoder hade 
matchat studien bättre än vald metod. Fördelaktigt var dock att systematisk textkondensering 
enligt Malterud (2014) sedan tidigare hade genomförts, då det innebar mer precisa analyser 
som tillät att materialet bearbetades effektivt. Att analysera insamlad data innebar tungt 
arbete då materialet ibland var ospecifikt med otydliga svar. Med det som grund analyserades 
samtliga transkriberingar var för sig för att lära känna materialet och minska risken att förlora 
betydelsefullt material. Trots att det var tidskrävande i analysprocessen vägdes resultatets 
kvalitet upp av den goda kännedom i materialet som uppnåddes.  
 
Att styrka resultatet med enstaka citat var många gånger inte möjligt på grund av 
förekommande språkliga svårigheter, istället användes vid vissa tillfällen kondensat. 
Subjektiviteten i kondensaten kan till viss del förloras då de är sammansättningar av frågor 
från olika sammanhang och svar från både person samt personal. Bland flera personer 
förekom verbala svårigheter vilket innebar svar som inte motsvarade citat. Kondensat som 
använts i resultatet var således ett sätt att göra personens röst hörd för att undvika exkludering 
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på grund av verbala svårigheter. Smith (2008) belyser vikten av att inte exkludera personer 
tillhörande marginaliserade grupper i forskningsprocessen, trots problematik som 
framkommer. Det finns en risk att omgivningen kring personen med diagnosen agerar 
överbeskyddande i välmening vilket kan resultera i exkludering. Gruppens heterogena 
särdrag kunde inte motsvaras av ett fåtal personers mer välutvecklade svar, vilka kom att 
skapa citat. Kåhlin (2015b) att det finns stora risker med att beskriva personer från 
grupperspektiv i synnerhet gällande marginaliserade grupper då risken att generalisera och 
tolka över en hel grupp förekommer, trots att grupper sällan är homogena. Det är högst 
relevant vad gäller gruppen äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
 
6.2 Resultatdiskussion 
Huruvida personerna uppfattade sig delaktiga i beslutsfattandet kring pensionen varierade och 
anpassningen till livet som pensionär såg olika ut. En minoritet av deltagarna i studien hade i 
förväg bestämt att de skulle gå i pension vid 65 års ålder. Att personerna fick vara med och 
bestämma om när i tid de skulle gå i pension hade en positiv inverkan på uppfattningen om 
delaktighet i samband med pension. Personerna uppfattade sig således mer delaktiga i 
beslutet än de personer som inte bestämt i förväg. Goods och Millsteed (2016) beskriver att 
det är av betydelse att pensionsövergången för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning sker utifrån egna förutsättningar och anpassas efter individen. Viktiga 
aspekter är att personerna själva ska vara delaktiga i beslutet om när pensionen ska falla in, 
hur och på vilket sätt anpassningen till den nya livssituationen ska se ut samt hur den sociala 
miljön ska utformas. Vidare var en uppmärksammad koppling i resultatet att personer som i 
högre grad var delaktiga i när pensionen skulle falla in uppfattades ha mindre kognitiv 
påverkan från sin diagnos än övriga personer. Det kan diskuteras i förhållande till begränsad 
tidsuppfattning vilket innebär en bristande förmåga att förstå och hantera tid som diagnosen 
medför i olika hög grad (Gotthard, 2007). Resonemanget förklarar att personer som varit 
delaktiga i när pensionen skulle falla in inte själva haft full förståelse för vad planeringen 
fram till pension inneburit i tid. Det har visats som då personen vid 63 års ålder önskat gå i 
pension vid 65, men på grund av sin nedsatta förmåga att förstå och hantera tid betyder 
informationen i antal år ingenting, utan det är siffran 65 år som är avgörande. Det kan även 
förklaras med vad Granlund och Göransson (2011) samt Goods och Millsteed (2016) 
beskriver om personens nedsatta förmåga att hantera orsak-verkan samband; en orsak vid 63 
års ålder är inte alltid applicerbar till en verkan som ska ske vid 65 års ålder. Att diagnosen 
begränsar det abstrakta tänkandet ska dock inte minska personens möjligheter till att vara 
delaktig och fatta beslut, oavsett vad beslutet berör. 
 
Under temat delaktighet i meningsfulla aktiviteter efter pension belyser resultatet i vilken 
utsträckning personalen var betydande för att involvera personen i tillgängligt urval av 
aktiviteter. En stor del av personerna som deltog i studien tog del av urvalet via personal eller 
anhöriga, det varierade på så sätt i vilken mån personerna blev informerade om aktiviteter och 
hur de självständigt tog till sig information. Trots att personerna i vissa fall inte fick 
information kring aktiviteter innebar det inte en negativ påverkan på uppfattningen av 
delaktighet i aktivitet då personerna inte varit medvetna om aktiviteterna. Uppfattningen 
påverkades istället positivt av att informationen nådde fram till personerna i fråga då de 
kunde välja att delta eller inte, vilket främjade ett självständigt val. Gotthard (2007) beskriver 
att personernas behov av personal tillsammans med målgruppens nedsatta förmåga till 
initiativtagande eller se bortom här och nu bildar ett etiskt dilemma som pendlar mellan att 
låta personen fatta självständiga beslut, respektive vara styrande mellan vilka aktiviteter som 
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finns att tillgå. McDermott och Edwards (2012) beskriver vidare att det är betydelsefullt för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning att bestämma och fatta beslut rörande sina 
egna liv, vilket belyser vikten av att omgivningen måste arbeta för att främja personernas 
självbestämmande. I dagsläget är information kring självbestämmande och beslutsfattande i 
pensionsövergången hos den äldre generationen med diagnosen bristande. Möjligheter till att 
vara delaktig i beslutsfattande gällande exempelvis aktivitet har utmärkts som en viktig faktor 
för att uppfatta välbefinnande, men även något som kan skapa oro (Buys, Boulton-Lewis, 
Tedman-Jones, Edwards, Know & Bigby, 2008). Det är därför inte bara av vikt att personen 
tillfrågas vid beslutsfattande, utan att det även sker utifrån personens förmågor för att främja 
delaktighet och minska risken för oro. Bigby (2004) förklarar att då personen inte involveras i 
beslutsfattande finns ofta fördomar hos omgivningen som hämmar det självständiga valet 
vilket minskar möjligheterna för personen att aktivt ta beslut och vara delaktig. 
 
I resultatet återspeglas konsekvenser av att tillhöra en generation av personer som tidigare 
blivit fråntagna rätten att bestämma över sina egna liv. Flera personer bar med sig 
erfarenheter av anstaltsvård från tidigare skeden i livet, vilket i aktuell studie framförallt 
framkom i relation till delaktighet i bostaden efter pension. För personerna motsvarade 
bostaden en trygg plats, där beslutsfattande framkom vara av betydligt större vikt än i övriga 
livsområden. En möjlig bakomliggande orsak är att gemensamma erfarenheter från anstalt 
utspelar sig som ett behov av kontroll och beslut i hemmet för att kompensera för de år där 
det gått förlorat. Blomberg (2006) beskriver att dåtida anstaltsvård tog ifrån personen 
autonomi och integritet, vilket många gånger präglar personens kommande liv. Vidare 
förklaras att efter avveckling av anstaltsvård har möjligheter att påverka sin livssituation ökat, 
men än finns stor potential att ha större inflytande över sitt liv. 
 
Det många gånger abrupta avslutet pensionen medförde innebar en stor förändring i det 
befintliga aktivitetsmönstret från en dag till en annan. Resultatet i studien påvisar brister i en 
successiv övergång, vilket belyser vikten av att erbjuda personen vistelse på äldregrupp. 
Goods och Milsteed (2016) beskriver att personer med intellektuell funktionsnedsättning 
önskar många gånger fortsätta med aktiviteter de involverade sig i innan pension från daglig 
verksamhet för att bidra till att vara fortsatt aktiv. Bland personer med diagnosen är en alltför 
drastisk övergång inte optimal och aktiviteter från arbetslivet bör trappas ner i samband med 
att nya aktiviteter som pensionär implementeras i vardagen. Vidare beskrivs att vistelse på 
äldregrupp eller liknande gynnar personens vardagliga aktiviteter, känsla av meningsfullhet 
och innebär att rutiner kvarstår som motverkar en radikal förändring. Även vikten av att 
bibehålla meningsfulla aktiviteter i övergången för att personen ska uppfatta sig inkluderad i 
samhället lyfts då för mycket fritid kan ha negativ inverkan på personens välbefinnande. En 
faktor som dock är viktig att ta i beaktande är att variationen i tid som pensionär, från två 
månader till tolv år, kan ha påverkat resultatet. Det är möjligt att personen som varit 
pensionär i två månader inte ännu processat rollförändring eller aktivitetsutveckling. Likaså 
kan resultatet gällande om delaktighet i pensioneringsprocessen diskuteras framförallt i 
relation till de personer som varit pensionärer under lång tid. Bigby (2004) belyser att bland 
äldre personer med diagnosen är ofta minnesproblematik vanligt förekommande, vilket kan 
förklara personernas många gånger diffusa uppfattning av pensioneringsprocessen. 
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Fortsättningsvis visar resultatet i aktuell studie att personer som inte längre genomförde 
aktiviteter som varit meningsfulla innan pension många gånger saknade dem. Förutsättningar 
för genomförande förändrades ofta efter pension, vilket resulterade i att aktivitetsutförandet 
uteblev trots att förutsättningarna fanns. Det kan i sin tur diskuteras i relation till att abrupt 
avslut vid pension och bristande anpassningar i meningsfulla aktiviteter kan vara av stor 
betydelse för att underlätta pensionsövergången och främja delaktighet. Bristen av 
genomförda meningsfulla aktiviteter kan även relateras till sociala kategoriseringar. Öberg et 
al. (2004) definieras begreppet som sortering av sociala händelser och människor i olika 
grupper efter vad som är normtypiskt, vilka många gånger styr val av aktivitet. Målgruppen 
har av samhället placerats in i olika sociala kategoriseringar exempelvis i form av pension 
och funktionsnedsättning. Personerna uppfattade avsaknad av de aktiviteter som önskades 
genomföras, vilket syns i temat om delaktighet i meningsfulla aktiviteter efter pension. En 
möjlig förklaring som resultatet i aktuell studie påvisar är att personalen inte föreslog 
aktiviteter utanför de sociala kategoriseringarna där personerna befann sig. Önskade 
aktiviteter förlorades då det var vanligare att föreslå normtypiska aktiviteter utifrån social 
kategorisering, snarare än aktiviteter utifrån personens önskemål. Det var någonting som 
motverkade personernas uppfattning av delaktighet, då önskade aktiviteter till viss del eller 
helt uteblev i vardagen.  
 
Som resultatet belyser varierade den sociala miljön kring personerna och uppfattningen av att 
vara delaktig likaså. Större delen av personernas sociala miljö fanns innan pension på daglig 
verksamhet vilken i samband med pension minskade. Sådana förändringar i den sociala 
miljön påverkade många gånger uppfattningen av tillhörighet negativt. Studiens resultat kan 
sättas i relation till betydelsen av att personen omges av en stöttande social miljö för att 
genomgå goda livsomställningar och uppnå ett aktivt åldrande (Goods & Millsteed, 2016). 
Det kan vidare diskuteras gentemot hur personen i fråga uppfattar pensionen då resultatet 
visar på att en stor del av sin sociala miljö försvinner i samband med pension. Att förlora 
stora delar av miljön vid pension kan vara en anledning till att en majoritet av personerna i 
den aktuella studien uppfattade pensionen som problematisk. Det kan vidare relateras till det 
Buys et al. (2008) lyfter för personer utanför daglig verksamhet, att skapa och bygga upp 
sociala nätverk på egen hand kan vara problematiskt. En sådan svårighet kan leda till att 
personal på boendet blir viktig för personerna. Det kan styrkas med då resultatet om 
delaktighet i sociala sammanhang efter pension visar på att personal, kontaktpersoner 
respektive gode män blev betydelsefulla och var en stor del av personens sociala miljö. En 
anledning bakom det skulle kunna vara att nämnda personer funnits med under stora delar av 
personens liv och vid pension blir en trygg punkt i en situation med många livsomställningar. 
 
Resultatet i aktuell studie visar även på att vistas i samhället blev mer betydelsefullt efter 
pension, framförallt för de personer som var mer självständiga. Samhällets sociala resurser 
medförde en uppfattning av tillhörighet och blev en viktig del av den sociala miljön. 
Samhället motsvarade en omväxling i den sociala och fysiska miljön som var lättillgänglig 
från bostaden. Att gå ut på stan, till affären eller till den lokala idrottsanläggningen var 
aktiviteter som för flera personer kunde genomföras spontant. Möjligheterna till det främjade 
en uppfattning av tillhörighet och engagemang i samhällsaktiviteter, vilket i sin tur hade 
positiv inverkan på uppfattningen av delaktighet. I studiens resultat beskrivs samhället vara 
en viktig beståndsdel och resurs som tillhandahöll omväxling av både social och fysisk miljö 
på ett tillgängligt sätt. Det sociala utbytet som vistelser i samhället medförde var något som 
framförallt personer boende på gruppbostad beskrev uppskatta. Personerna uppfattade inte 
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sina grannar som en del av den mest väsentliga sociala miljön och ingav därför inte en lika 
stark känsla av tillhörighet och delaktighet som det sociala utbytet ute i samhället. Samhället 
var på så sätt en viktig och betydelsefull resurs för personerna då det främjade uppfattning av 
delaktighet genom att förse dem med möjligheter till socialisering utanför boendet och 
aktiviteter att engagera sig i, vilket går i linje med Vessby och Kjellbergs (2010) resultat.  
 
Studiens resultat påvisar hög relevans för ämnet arbetsterapi och arbetsterapeutens 
profession. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (2012) definierar att professionen ska 
“arbeta för att främja möjligheter till aktivitet och delaktighet för att en person ska kunna 
leva ett så gott liv som möjligt” (s. 3), vilket går hand i hand med Linköpings Universitets 
(2014) ämnesdefinition som preciserar att ämnet som kunskap om görande, dagliga 
aktiviteter samt delaktighet. Studiens resultat beskriver hur personer med intellektuell 
funktionsnedsättning uppfattar sin delaktighet i samband med och efter pension, vilket utifrån 
definitionerna ovan är relevant både för att främja möjligheter och bidra till kunskap om 
aktivitet och delaktighet hos målgruppen. Linköpings Universitet (2014) belyser vidare att 
ämnet tillhandahåller kunskap gällande samspelet mellan människa och miljö. Det har i 
aktuell studie framförallt framkommit som social respektive politisk-ekonomisk miljö i 
temana om delaktighet i sociala sammanhang efter pension och om delaktighet i meningsfulla 
aktiviteter efter pension (Kielhofner, 2012g). 
 

7 Konklusion 
Denna kvalitativa studie har kartlagt beskrivningar av hur personer med intellektuell 
funktionsnedsättning uppfattar sin delaktighet i aktivitet i samband med och efter pension 
från daglig verksamhet. Beskrivningarna av delaktighet i samband med pension var ofta 
positivt präglad, dock belyses vikten av förberedelse och en successiv övergång för att 
anpassa sig till livet som pensionär. Relation fanns mellan beslutsfattande och hur personerna 
med diagnosen uppfattade sig vara delaktiga efter pension. Tre betydande aspekter för graden 
av beslutsfattande var i vilken utsträckning personen var beroende av personal, hur 
betydelsefullt självbestämmande uppfattades och personens verbala förmågor. Beslut 
gällande val av aktivitet var ofta begränsat till ett urval där personalen i olika grad 
involverade personen. Det fanns inte alltid möjlighet för personen att välja meningsfulla 
aktiviteter som genomförts innan pension på grund av bristfälliga anpassningar vilket 
minskade uppfattad delaktighet. Förutom aktivitetsmönster förändrades även social kontext 
för personen i samband med pension från daglig verksamhet. För att uppfatta delaktighet i 
aktivitet var samhällsliv och social kontext betydelsefullt då personer i närmiljön inte alltid 
uppfyllde det sociala behovet hos personen med intellektuell funktionsnedsättning som gått i 
pension. Kunskaper gällande hur personen bör involveras i sitt eget pensionsbeslut och hur 
personen själv uppfattar sin delaktighet i aktivitet efter pension brister idag. Att bli äldre med 
diagnosen tillsammans med att ett tillfredsställande och produktivt åldrande uppnås har även 
det fastställts som ett ämne där mer forskning krävs (Kåhlin, 2015a; WHO, 2001). Fortsatt 
forskning behövs även för att uppnå högre grad av evidensbaserat arbetssätt inom 
arbetsterapi. Aktuell studie bidrar till underlag för vidare forskning inom området, vilken bör 
genomföras genom ett större urval från ett större geografiskt område för att främja ett mer 
överförbart resultat.  
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga I 
 
Till chef och personal  
Hej, 
Vi är två studenter som heter Namn och Namn som går sista året på arbetsterapiprogrammet 
på Linköpings Universitet. Under sista året skriver vi ett examensarbete som handlar om hur 
personer med intellektuell funktionsnedsättning uppfattar sin delaktighet i aktivitet efter 
pension från daglig verksamhet. Målgruppen intresserar oss och pensioneringsprocessen från 
daglig verksamhet har idag inga tydliga riktlinjer. Det är en stark drivkraft och vi hoppas att 
vår studie i framtiden kan göra nytta och belysa området. 
 
Det vi vill undersöka är hur personerna med intellektuell funktionsnedsättning själva 
uppfattar sin delaktighet i aktivitet efter pension. Vi önskar genomföra kortare intervjuer med 
personer som gått i pension från daglig verksamhet. Personen får när som helst avbryta sin 
medverkan; innan, under eller efter intervjutillfället. Vi som genomför intervjun har 
tystnadsplikt och personer samt personuppgifter kommer förbli anonyma för obehöriga under 
hela studien. Intervjutillfället och ett muntligt godkännande att delta i studien kommer att 
spelas in. Inspelningarna kommer hanteras på ett säkert sätt där inga obehöriga har tillgång 
till inspelningen, de som kommer få lyssna på dem är vi och vår handledare. Inspelningarna 
kommer att raderas vid studiens slut.  
 
För att vår studie ska bli genomförbar behöver vi er hjälp. Vi hoppas att ni har möjlighet att 
överlämna bifogat lättläst brev till personer i er verksamhet som nyligen gått i pension och 
som ni bedömer har de färdigheter som krävs för att medverka i en intervju. Om det skulle 
vara aktuellt finns också ett bifogat informationsbrev till berörd god man.  
 
Om frågor uppstår är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare.  
Vi tackar så mycket för er hjälp och hoppas att vi får höra från er!  
 
Med vänliga hälsningar,  
Namn Namn Namn 
Mail Mail Leg. arbetsterapeut  

Universitetslektor 
Mail  
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9.2 Bilaga II 

Hej. 

Vi heter Namn och Namn. 

Vi går i skolan och ska bli arbetsterapeuter. 

Vi gör en uppgift i skolan. 

Den handlar om att gå i pension från daglig verksamhet. 

Den handlar också om vad man gör efter att man har gått i pension. 

Därför vill vi träffa dig hemma hos dig. 

Vi vill fråga dig vad du gör på dagarna och vad du tycker om att göra. 

Dina svar kommer vara med i våran skoluppgift. 

Det kommer inte stå vad du heter eller vart du bor. 

Om du vill prata med oss ska du säga ja till personalen. 

Om du inte vill prata med oss så ska du säga nej till personalen. 

Det kan du göra när du vill. 

Hejdå från Namn och Namn. 

Namn Namn 
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9.3 Bilaga III 
 
Informationsbrev till god man  
Hej, 
Vi är två studenter som heter Namn och Namn som går sista året på arbetsterapiprogrammet 
på Linköpings Universitet. Under sista året skriver vi ett examensarbete som handlar om hur 
personer med intellektuell funktionsnedsättning uppfattar sin situation efter pension från 
daglig verksamhet. Målgruppen intresserar oss och pensioneringsprocessen från daglig 
verksamhet har idag inga tydliga riktlinjer. Det är en stark drivkraft för oss och vi hoppas att 
vår studie kan göra nytta och belysa området i framtiden. 
 
Det vi vill undersöka är hur personerna med intellektuell funktionsnedsättning själva 
uppfattar sin delaktighet i aktivitet efter pension. Vid tillfället vill vi genomföra en kortare 
intervju och personen får när som helst avbryta sin medverkan; innan, under eller efter 
intervjutillfället. Vi som genomför intervjun har tystnadsplikt och personer samt 
personuppgifter kommer förbli anonyma för obehöriga under hela studien. Personen du är 
god man till är en av de tillfrågade.  
 
Intervjutillfället och ett muntligt godkännande att delta i studien kommer att spelas in. 
Inspelningarna kommer hanteras på ett säkert sätt där inga obehöriga har tillgång till 
inspelningen, de som kommer få lyssna på dem är vi och vår handledare. Inspelningarna 
kommer att raderas vid studiens slut. 
 
Om frågor uppstår är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
Med vänliga hälsningar,  
 
Namn Namn Namn 
Mail Mail Leg. arbetsterapeut  

Universitetslektor 
Mail 
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9.4 Bilaga IV  

Intervjuguide 
 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur personer med intellektuell funktionsnedsättning 
uppfattar sin delaktighet i aktivitet efter pension från daglig verksamhet. 
 
Ålder: 
Tid som pensionär:  
 

Område Frågor 

Samtycke 
Vetenskapsrådet. (2002). 
Forskningsetiska principer inom 
humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning (s. 9-11). Hämtad från 
Vetenskapsrådet: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pd
f 

Nu har vi läst brevet tillsammans om vad vi ska prata om 
idag. 

- Vill du vara med och prata? 
- Är det okej för dig om NAMN sitter med och lyssnar 

när vi pratar? 

Arbetslivet  
Kielhofner, G. (2012). Introduktion till 
Model of Human Occupation 
(MOHO). Kielhofner, G, Model of 
Human Occupation: Teori och 
tillämpning (s. 11). Lund: 
Studentlitteratur. 
Haglund, L. (2017). Bedömning av 
delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S), 
Version 2.2. Nacka: Sveriges 
Arbetsterapeuter. 

- Vad har du jobbat med? 
- Tyckte du att det var roligt att jobba på .. ? 

- Vad var det som var roligt/inte roligt på .. ? 

Roller  
Kielhofner, G. (2012). Vanebildning: 
Aktivitetsmönster i dagliga livet. 
Kielhofner, G, Model of Human 
Occupation: Teori och tillämpning (s. 
60-65). Lund: Studentlitteratur. 
Haglund, L. (2017). Bedömning av 
delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S), 
Version 2.2. Nacka: Sveriges 
Arbetsterapeuter. 
 

Nu har du slutat att jobba på … 
- Varför slutade du jobba? 
- Hur kändes det att sluta jobba?  

- Varför ville du sluta/inte sluta jobba? 
 

- Fick du vara med och bestämma när du skulle sluta 
jobba? 

- (Om nej) Vem var det som bestämde? 

Intressen 
Kielhofner, G. (2012). Viljekraft. 
Kielhofner, G, Model of Human 
Occupation: Teori och tillämpning (s. 
44-45). Lund: Studentlitteratur. 
Haglund, L. (2017). Bedömning av 
delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S), 
Version 2.2. Nacka: Sveriges 
Arbetsterapeuter. 

Nu när du inte jobbar på … Vad gör du då om dagarna?  
 

- Brukar du åka iväg från BOSTAD på dagen? 
- (Om ja) Vart åker du? 
- (Om nej) Skulle du vilja åka iväg? Vart? 
- Är det varje dag?  
- Vill du berätta vad ni gör där? Tycker du om 

det?  
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- Vem har bestämt att du ska åka till .. ?  
- Nu när du inte jobbar längre, är du ledig då?  
- Vad gör du när du är ledig? (vill du ge ett 

exempel?) 
- Är du hemma på dagen?  
- Vad gör du när du är hemma?  
- Med vem gör du ..  med? Är det du som har 

bestämt det?  
- Tycker du att det är roligt att .. ? 
- Får du välja när du vill..?/Får du .. när du vill? 

(repetera underfrågor vid varje aktivitet som nämns) 

Värderingar 
Kielhofner, G. (2012). Grundläggande 
begrepp för människans aktivitet. 
Kielhofner, G, Model of Human 
Occupation: Teori och tillämpning (s. 
16-17). Lund: Studentlitteratur. 
Haglund, L. (2017). Bedömning av 
delaktighet i aktivitet (OCAIRS-S), 
Version 2.2. Nacka: Sveriges 
Arbetsterapeuter. 

- Finns det något du skulle vilja göra hemma på 
dagen som du inte gör nu? 

- Varför tror du att du inte …? 
 

- Tycker du att det är viktigt att få bestämma? 
- Vill du bestämma mer själv hemma än vad du 

gör idag? 
- Vad tycker du är viktigt att få bestämma? 
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9.5 Bilaga V 

Kompletterande intervjuguide: fotografi  
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