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Upplevda aktivitetsvärden för personer med 

utvecklingsstörning och meningsfulla aktiviteter i deras 

vardag 
 

Maria Sjölin & Emma Ungerbäck  

Syftet med studien var att undersöka de aktivitetsvärden personer med utvecklingsstörning, 

boende i LSS-boende, upplever sig ha i sin vardag samt vad som är karakteristiskt för de 

aktiviteter de anser värdefulla. Åtta personer deltog i studien; fem kvinnor och tre män. 

Studien är en tvärsnittsstudie med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamling 

gjordes med det arbetsterapeutiska instrumentet OVal-pd samt en egenkomponerad 

halvstrukturerad intervju som bearbetades genom innehållsanalys. Resultatet av OVal-pd 

visade ingen markant skillnad mellan skattningen av de olika värdedimensionerna. 

Innehållsanalysen resulterade i ett huvudtema: ”Vikten av att vara självständig i aktivitet samt 

värdet av identitetsstärkande aktiviteter” och fyra kategorier: ”Aktiviteter som bidrog till att 

känna sig behövd”, ”Aktiviteter som skapade rutin och struktur”, ”Aktiviteter som var av 

intresse” samt ”Sociala relationers betydelse i aktivitet”. I studien diskuteras vikten av 

självständighet och sociala relationer i förhållande till aktivitetsvärden. 
 

The purpose of this study was to investigate the occupational values that people with 

intellectual disabilities, living supported (in accommodations in line with the Swedish Act 

concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments), experience 

in their daily lives. Moreover to look at the characteristics of the activities they regard as 

valuable. Eight persons participated, five women and three men. The study was a cross-

sectional study with both a qualitative and quantitative approach. Data was collected with the 

occupational therapy instrument OVal-pd and a self-composed half structured interview that 

were analyzed using content analysis. The result of the OVal-pd showed no significant 

differences between the estimates of the value dimensions. The content analysis resulted in 

one main theme: "The importance of being independent in activity and the value of identity 

strengthening activities" and four categories: "Activities that contributed to feeling needed", 

"Activities that created routines and structure", "Activities that were of interest" and "The 

importance of social relationships in activity". The study discusses the importance of 

independence and social relationships in relation to activity values. 

 

Nyckelord: Meningsfulla aktiviteter, ValMO, värdetriaden, utvecklingsstörning, OVal-pd 
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Introduktion 

 

Samspelet mellan person, aktivitet och miljö påverkar meningsfullhet i aktivitet (Mahoney & 

Roberts, 2009). Personer med utvecklingsstörning riskerar utsättas för negativa attityder från 

omgivningen (Bakk & Sommarström, 2004). Omgivningens regler och normer kan påverka 

vilka aktiviteter personen har möjlighet att utföra, vilket kan leda till brist på meningsfulla 

aktiviteter i vardagen (Wilcock, 2006). Att känna meningsfullhet i livet är det mest 

grundläggande behovet vi människor har (Hammell, 2004). Det är bland annat i utförandet av 

aktiviteter som vi upplever denna meningsfullhet, som i sin tur behövs för att uppnå hälsa 

(Wilcock, 2006). Wilcock (2006) menar vidare att om en person inte är med i de aktiviteter 

som finns runt omkring kan ett aktivitetsutanförskap uppstå, vilket är en riskfaktor för ohälsa 

och sjukdom. En person med utvecklingsstörning kan riskera utanförskap då de kan ha få 

vänner och färre valmöjligheter i samhället (Bakk & Sommarström, 2004). Genom att 

kartlägga värden i aktiviteter kan man synliggöra relationen mellan aktivitet, mening och 

hälsa (Persson et al., 2001).  

 

Personer med utvecklingsstörning och aktiviteter 

Utvecklingsstörning  

I Sverige har idag cirka 38 000 människor utvecklingsstörning (FUB, 2005) och enligt 

Mahoney & Roberts (2009) ökar denna grupp i samhället. Utvecklingsstörning kan definieras 

i olika grader utifrån Intelligenskvot [IQ] (Brockstedt, 2004) och genom Kyléns (1981) A-, B- 

och C- nivåer. Utvecklingsstörning betyder att hjärnan inte har utvecklats normalt under 

fosterstadiet. Det kan även bero på en skada i hjärnan under förlossningen eller under barnets 

första år. (Gotthard, 2002; Grunewald, 2004a). Personer med utvecklingsstörning har ofta 

insikt i sin begåvningsnedsättning och vet att de är annorlunda jämfört med andra vilket leder 

till att många känner sig misslyckade (Bakk & Sommarström, 2004). 

 

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, SFS 1993:387) 9 c § har 

de vuxna som bor i en bostad med särskild service rätt till fritidsaktiviteter och kulturella 

aktiviteter genom boendet. Detta är en viktig aspekt då möjligheten att vara engagerad i olika 

aktiviteter skapar mening i tillvaron (Jonsson & Josephsson, 2005; Hammell, 2004) och nära 

relationer, som kan skapas genom aktivitet (Wilcock, 2006) bidrar till att livet känns 

meningsfullt (Tideman, 2000). Vidare menar Gotthard (2002) att en person med 
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utvecklingsstörning har svårighet med att klara sina dagliga aktiviteter och möta de krav som 

ställs, till exempel att kommunicera och att samverka med andra. Däremot belyser Mahoney 

& Roberts (2009) i sin studie att även personer med utvecklingsstörning fann mening i att 

interagera med andra. I Siporin & Lysacks (2004) artikel framkommer det att sociala 

relationer är viktiga samt att dessa kan ha mer betydelse för hälsan än den traditionella 

sjukvården.  

 

I en litteraturstudie utförd av Ungerbäck och Sjölin (2009) framgår det att personer med 

utvecklingsstörning deltar i färre fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter och lägger mindre tid 

på detta än jämnåriga utan utvecklingsstörning. Genom att interagera med andra i aktiviteter 

menar Wilcock (2006) att självbilden hos en individ formas. Vidare menar hon att deltagande 

i aktiviteter utvecklar personligheten och bidrar till att forma individens identitet vilket i sin 

tur påverkar vad personen anser är meningsfullt med en aktivitet. Ungerbäck och Sjölins 

(2009) studie visar även att personer med utvecklingsstörning har fler ensamma och passiva 

aktiviteter och att de utför få aktiviteter utanför hemmet. Detta styrks genom en undersökning 

av Mansell, Elliott, Beadle- Brown, Ashman och Macdonald (2002) där det framgår att 

personer med utvecklingsstörning spenderar stor del av sin tid på att inte göra någonting alls. 

 

LSS-boende 

Bostaden kan vara en stor möjlighet för delaktighet i samhället då den stödjer känslan av att 

ha en egen identitet (Tideman, 2000) men risken är att den kan leda till ensamhet för personer 

med utvecklingsstörning (Grunewald, 2004b). Enligt en studie i Nederländerna av Zijlstra & 

Vlaskamp (2005) beror det på boendet om personerna ägnar sig åt fritidsaktiviteter och 

studien visade att nästan 80 % av boendena inte erbjöd några fritidsaktiviteter. 

 

Meningsfulla aktiviteter 

Aktiviteter har betydelse för att uppleva meningsfullhet (Christiansen & Baum, 1997; 

Townsend, 2002). Dessa har kategoriserats på olika sätt av olika författare; Christiansen & 

Baum (2005), Kielhofner (2008) och Reed (2005) för att nämna några. De kategorier som 

denna studie belyser är de som Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson (2001) använder i 

The Value, Meaning and Occupation model [ValMO] nämligen egenvård, arbete, lek och 

rekreation. Denna modell innefattar även en värdetriad med tre värdedimensioner; konkret, 

symboliskt och självbelönande värde, som menas påverka upplevelse av mening i aktivitet. 
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Vilket eller vilka värde som upplevs mest i en aktivitet är individuellt och kan därför skilja sig 

åt mellan individer trots att samma aktivitet utförs (Persson et al., 2001). Enligt Reed (2005) 

var Kielhofner först med att uppmärksamma samband mellan mening och aktivitet. Han 

menar att mening i en aktivitet uppstår när individen hittar trygghet, betydelse, värde och 

syfte med aktiviteten. Persson et al. (2001) anser att alla aktiviteter har någon form av 

meningsfullhet om de finns i personens aktivitetsrepertoar. Enligt Wilcock (2006) finns det tre 

olika meningsdimensioner, alla är viktiga för en individ att uppleva för att uppnå hälsa. Dessa 

är doing, being och becoming. Begreppet belonging har även belysts av Hammell (2004). 

Med doing menas att själva görandet har ett värde i sig, ett syfte. Being innebär att vara, att 

reflektera över sig själv och leva i nuet.  Belonging handlar om att känna tillhörighet till något 

eller någon och att känna sig betydelsefull för andra. Becoming syftar till en längtan efter 

något man vill bli, att kunna se sig själv i framtiden.  

 

En studie av Mahoney & Roberts (2009) visar att när personer med utvecklingsstörning var 

aktiva i aktiviteter så var de meningsfulla för dem. När de ägnade sig åt passiva aktiviteter 

som enligt Ungerbäck & Sjölins (2009) studie var vanligt, hade de svårt att hitta mening i 

aktiviteterna (Mahoney & Roberts, 2009). Studier om meningsfulla aktiviteter har gjorts 

(Hammell, 2004) liksom studier om personer med utvecklingsstörning och mening i 

aktiviteter (Mahoney & Roberts, 2009; Mansell et al., 2002) samt upplevelse av livskvalitet 

för personer med utvecklingsstörning (Schoen Lemaire & Mallik, 2008; Siporin & Lysack, 

2004). Det har även utförts en studie om aktivitetsvärde, mening och hälsa (Erlandsson, 

Eklund & Persson, 2010) samt om aktivitetsvärde och personer med psykisk sjukdom 

(Eklund, Erlandsson & Persson, 2003) men inga studier om meningsfulla aktiviteter och 

aktivitetsvärden för personer med utvecklingsstörning har hittats. 

 

Personer med utvecklingsstörning har färre aktiviteter i sin aktivitetsrepertoar och ibland 

ägnar de sig inte åt någonting alls (Mansell et al., 2002). Eftersom värdedimensionerna skapar 

förutsättning för att hitta mening i livet som helhet (Persson et al., 2001) och då meningsfulla 

aktiviteter är viktiga för hälsan (Wilcock, 2006) anser vi det skulle vara intressant att 

undersöka i vilken utsträckning personer med utvecklingsstörning upplever de olika 

aktivitetsvärdena samt vad de anser är värdefulla aspekter i de aktiviteter de har i sin vardag.  
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Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka de aktivitetsvärden personer med utvecklingsstörning, 

boende i LSS-boende, upplever sig ha i sin vardag samt vad som är karakteristiskt för de 

aktiviteter de anser som värdefulla. 

 

 

Metod 

Studien är en tvärsnittsstudie med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Med tvärsnittsstudie 

menas att undersökningen utförs endast vid ett tillfälle och undersöker förhållandena vid just 

det tillfället (DePoy & Gitlin, 1999). 

 

Urval 

I studien användes en målinriktad sampling vilket innebär att ett avsiktligt urval av personerna 

gjorts efter utsatta kriterier (DePoy & Gitlin, 1999). Två LSS-boenden i en storstad i södra 

Sverige valdes ut utifrån rekommendation av en kontaktad arbetsterapeut inom stadsdelen i 

staden. Från dessa boenden gjordes urvalet i samråd med sektionschefer för boendena samt 

personal på dessa. 

 

Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för att delta i studien var att personerna hade en utvecklingsstörning, förstod 

talat och skrivet språk och kunde uttrycka sig verbalt. De skulle även kunna reflektera bakåt 

en månad i tiden och klara av en intervju på cirka en timme. 

 

LSS-boende 

År 2002 bodde 16 200 personer med utvecklingsstörning i service- eller gruppbostad i hela 

Sverige (Grunewald, 2004b). En LSS-bostad definieras som ett boende med heltäckande 

stödbehov för personen. Bostaden kan vara utformad så att alla boende bor i samma byggnad 

med egna lägenheter eller att de bor i friliggande bostäder med tillgång till ett gemensamt 

utrymme (Grunewald, 2004b; SOU 2008:77). Servicebostad definieras som ett antal 

fristående lägenheter som ligger antingen i ett trapphus eller utspridda i ett hus med vanliga 

lägenheter. Det ska i nära anslutning finnas tillgång till en gemensamhetslokal och 

personalutrymmen (E. Regnér, personlig kommunikation, 19 oktober, 2010).  
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Deltagare i studien 

Det bor sammanlagt 21 personer på de två boendena varav tolv uppfyllde kriterierna och 

tillfrågades om att delta i studien. Slutligen deltog åtta personer i studien och av dessa kunde 

sju fullfölja the Occupational Value instrument with predefined items [OVal-pd] (Eklund, 

Erlandsson, Persson & Hagell, 2009). Det blev således ett internt bortfall på fem personer 

gällande OVal-pd. Undersökningspersonerna bestod av fem kvinnor och tre män i åldrarna 

22-67 år. Tre av de som deltog i studien jobbade, två gick på daglig verksamhet och tre var 

pensionärer.  

 

Procedur  

Kontakt togs med en arbetsterapeut inom kommunen som hänvisade till två sektionschefer för 

två LSS-boenden. Cheferna kontaktades på telefon och ombads förmedla kontakt till personal 

samt, för studien, lämpliga undersökningspersoner. I ena fallet kontaktades därefter personal 

och studien beskrevs. I andra fallet kontaktades personalen av sektionschefen. Dessa 

informerades om att de skulle få informationsbrev om studien efter att ett etikseminarium på 

universitetet genomförts. På etikseminariet granskades intervjufrågorna, breven och etiska 

aspekter angående undersökningspersonerna. Nästa steg var att skicka ut informationsbreven 

till sektionscheferna (se bilaga 1) som gav sitt samtycke. Sedan vidarebefordrades breven till 

mellanhand (se bilaga 2) och undersökningspersoner (se bilaga 3). Mellanhand ombads vid 

behov bistå med hjälp vid läsning av informationsbreven till de personer villiga att delta i 

studien. En samtyckesblankett bifogades varje brev för påskrift. Innan intervjuerna ägde rum 

provintervjuade författarna varandra samt utomstående för att urskilja eventuella svårigheter 

med att förstå eller förklara frågorna. När det närmade sig veckan som preliminärbokats för 

intervjuerna kontaktades personalen på de båda boendena för bokning av dessa. 

Samtyckesblanketterna samlades in av personalen och överlämnades till författarna vid 

intervjutillfällena. Undersökningspersonerna fick bestämma om intervjun skulle ske i hemmet 

eller i det gemensamma utrymmet som kallades basen. De fick också välja om personal skulle 

närvara vid intervjun. Detta alternativ erbjöds då det är viktigt att intervjupersonerna känner 

sig trygga för att dela med sig av sina upplevelser och tankar (Kvale, 1997). Författarna 

genomförde fyra intervjuer var, vilka spelades in. Varje intervju inleddes med en kort och 

enkel förklaring om studien och tillvägagångssättet för intervjun. De ombads även ställa 

eventuella frågor innan intervjun började. Efter det att intervjun genomförts gjordes OVal-pd.  

Till sist tillfrågades personerna om de hade något mer de ville berätta eller om de hade några 
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frågor. Att inleda med en förklaring samt att låta undersökningspersonerna ställa frågor är 

enligt Kvale (1997) viktigt vid en intervju. Varje intervjutillfälle tog mellan 30-45 minuter att 

genomföra.  

 

Metod för datainsamling 

Data samlades in genom det arbetsterapeutiska bedömningsinstrumentet OVal-pd samt genom 

en halvstrukturerad egenkomponerad intervju (se bilaga 4). 

 

OVal-pd 

OVal-pd är ett reliabelt och validt instrument som har ValMO-modellen som teoretisk grund. 

Modellen beskriver vilka värden som kan upplevas i en aktivitet (Persson et al., 2001). Enligt 

ValMO-modellen kan ett aktivitetsutförande innefatta tre värdedimensioner; konkret, 

symboliskt och självbelönande värde. Konkret värde upplevs då aktiviteten resulterar i en 

produkt, till exempel lön eller ökad förmåga, vilket betyder att det är resultatet som är 

meningsfullt (Erlandsson & Persson, 2005). En aktivitet kan, genom minnen och erfarenheter, 

ha ett symboliskt värde för en person då den har påverkats med positiva eller negativa 

upplevelser. Detta har individen med sig när den utför aktiviteten nästa gång (Persson et al., 

2001). Det självbelönande värdet finns i de aktiviteter som utförs för njutningens skull, inte 

för resultatet. Oftast har inte en aktivitet högt värde av alla tre dimensionerna utan en 

dominerar mer än de andra (Erlandsson & Persson, 2005). OVal-pd mäter upplevelser vid 

aktivitet genom 18 olika påståenden (se tabell 1). Personerna skattar hur ofta de upplever 

dessa påståenden under den senaste månaden på en fyragradig skala; inte alls, ganska sällan, 

ganska ofta och väldigt ofta. Genom att använda OVal-pd framkommer det i vilken 

utsträckning personerna upplever de olika värdena i aktiviteter (Eklund, Erlandsson, Persson 

& Hagell, 2009). OVal-pd har inte tidigare använts på personer med utvecklingsstörning och 

för att underlätta för personerna, då instrumentet innehåller mycket information, utfördes detta 

i intervjuform. Dessförinnan förstorades de fyra svarsalternativen upp på datorn och skrevs ut 

så att varje person kunde ha dessa framför sig. Detta för att göra svarsalternativen mer 

visuella och konkreta. 
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Tabell 1. Påståendena från OVal-pd 

Jag upplever att jag under den senaste månaden gjort saker: 

1. där jag kände att jag kunde vara mig själv. 

2. som var på skoj och lek. 

3. där något viktigt blev gjort. 

4. där jag lärde mig något nytt. 

5. där jag blev nöjd med resultatet, för det var fint eller vackert. 

6. som innebar att andra människor fick kontakt med varandra. 

7. där jag upplevde att känslor eller spänningar fick utlopp. 

8. där jag lärde någon annan någonting. 

9. där jag fick avreagera mig. 

10. där jag mötte utmaningar och klarade av dem. 

11. för att det var ren njutning. 

12. som innebar att jag kände samhörighet med andra. 

13. för att det var så roligt. 

14. där jag tycker jag gjorde en bra insats. 

15. som stärkte min identitet som kvinna/man. 

16. där jag utvecklades som person. 

17. där jag glömde både tid och rum. 

18. som gav mig avkoppling. 

 

 

Intervju 

För att få reda på vad personerna, som ingick i studien, upplevde som betydelsefulla faktorer i 

de aktiviteter de ansåg värdefulla genomfördes en egenkomponerad intervju med sju stycken 

huvudfrågor. Intervjun var halvstrukturerad (Kvale, 1997) med öppna frågor och det ställdes 

följdfrågor vid behov. Enligt Kvale (1997) ska intervjufrågor vara kort formulerade och 

lättförståeliga. Med tanke på studiens undersökningsgrupp formulerades frågorna på ett lätt 

språk. Vid eventuella oklarheter gjordes förtydliganden. 
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Dataanalys 

Bearbetning av OVal-pd 

OVal-pd bearbetades genom att poängsätta de olika svarsalternativen; inte alls = 1, ganska 

sällan = 2, ganska ofta = 3 och väldigt ofta = 4.  

 

Summan av undersökningspersonernas skattade poäng, inom varje dimension, har räknats ut 

och ställts upp i storleksordning för att få fram mediantalen. Efter det räknades den maximala 

poängen som kan fås inom varje värde ut (se figur 1). En uträkning av medeltalet för varje 

påstående gjordes genom att summera alla undersökningspersonernas skattade poäng för varje 

påstående och dividera denna summa med antalet undersökningspersoner (se figur 2). Efter 

det summerades medeltalen inom varje värdedimension och dividerades med antalet 

påstående inom värdedimensionerna. Detta för att kunna jämföra värdedimensionerna med 

varandra, då det är olika många påståenden inom de olika dimensionerna (se figur 3).  

 

Bearbetning av intervju 

Intervjusvaren bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som innebär 

en objektiv analys. Metoden används för att tolka texter från bland annat inspelade intervjuer 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Efter det att intervjuerna utförts skrevs de ut och 

lästes igenom. Som ett andra steg plockade författarna tillsammans ut meningsbärande 

enheter, som innehöll centrala delar av intervjutexten knutna till sitt sammanhang. När 

meningsbärande enheter identifierats kondenserades texten för varje intervju, vilket betyder 

att texten kortas ner och bara själva kärnan behålls (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Som ett tredje steg kodades och kategoriserades intervjuerna av författarna var för sig och 

jämfördes sedan med varandra, för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Kodning 

innebär att den meningsbärande enheten tilldelas ett namn som kort beskriver innehållet för 

att hjälpa forskaren att se data ur nya synvinklar. Koder som har något gemensamt bildar 

sedan kategorier. All data som svarar på syftet måste kategoriseras och får inte falla mellan 

två kategorier och inte heller passa in i två eller flera (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). När kategorierna var skapta lästes de meningsbärande enheterna och intervjuerna 

igenom åter en gång för att vara säkra på att inget hade missats. Innehållsanalysen resulterade 

i kategorier och ett tema som bearbetats fram genom de olika steg. Från början bestod 

analysen av många olika kategorier och allt eftersom analysen diskuterades kondenserades 
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dessa och ett fåtal kategorier, som sammanfattade de meningsbärande enheterna, blev kvar. 

Dessa redovisas i resultatet.   

 

Etiska överväganden 

På ett etikseminarium, som ägde rum innan intervjuerna genomfördes, togs etiska aspekter 

upp. Intervjufrågor och brev granskades och godkändes. I breven framgick att deltagandet i 

studien var frivilligt och att personerna kunde avbryta när de så önskade utan att ange orsak. 

Det fanns också information om att insamlat material hanteras med sekretess genom hela 

bearbetningen och att inget som skrivs i uppsatsen kan komma att förknippas med 

undersökningspersonerna. Detta gjordes då det är viktigt att skydda undersökningspersonerna 

från att identifieras i studien (Kvale, 1997). Allt material förvarades inlåst under studiens gång 

och då denna färdigställts förstördes materialet. Personal på boendet ombads vara med när 

undersökningspersonerna läste breven för att försäkra att de förstod vad de gav samtycke till. 

Undersökningspersonerna fick välja om de ville att personal skulle vara med under intervjun 

som stöd. Detta för att de skulle känna sig säkrare då de kanske inte är vana vid liknande 

situationer och för att de inte skulle känna sig utelämnade efter intervjun. Kvale (1997) menar 

att intervjuaren genom sitt förhållningssätt kan påverka intervjupersonerna. Det är därför 

viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt genom att engagerat lyssna på det personerna 

berättar då deras kunskaper och upplevelser är betydelsefulla för intervjuaren, vilket 

författarna hade i åtanke under intervjuerna. 

 

 

Resultat 

 

Resultatet i denna studie presenteras genom figurer och kategorier. OVal-pd presenteras i tre 

figurer (1-3) och resultatet av innehållsanalysen presenteras med ett huvudtema och fyra 

kategorier, en med tillhörande underkategori, i en översiktlig tabell (se tabell 1). 

 

Resultat av OVal-pd 

Inget av värdena skattades till sin maximala nivå men medianvärdet på personernas skattning, 

inom varje värdedimension, ligger över medel för dimensionernas maximala värde (se figur 

1). 
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Figur 1. Förhållandet mellan skattat mediantal för upplevt värde och den maximala poängen 

för varje värdedimension. 

 

Överlag skattade undersökningspersonerna över medel på poängskalan 1-4. Två påstående 

skattades under medel, dessa är påstående 6 och 7 (se figur 2). De påstående som skattades 

högst är 1, 13 samt 18. De symboliska och självbelönande värdena var de som skattades 

högst, men även de som skattats lägst. 

 

 

Figur 2. Medeltal för varje påstående i OVal-pd. 
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Figur 3 visar att personerna i studien skattade konkret värde högst. Det föreligger dock ingen 

markant skillnad mellan de olika dimensionerna utan alla skattades i genomsnitt snarlikt.  

 

 

Figur 3. Medeltal för varje värdedimension. 

 

Resultat av intervju 

Vikten av att vara självständig i aktivitet samt värdet av identitetsstärkande aktiviteter 

Analysen resulterade i ett huvudtema och fyra kategorier varav en med tillhörande 

underkategori (se tabell 2). ”Vikten av att vara självständig i aktivitet samt värdet av 

identitetsstärkande aktiviteter” är huvudtemat då det genomsyrade alla intervjuerna. 

Sammanfattningsvis visade innehållsanalysen av intervjuerna att självständighet i aktivitet 

och identitetsstärkande aktiviteter uppkom som ett centralt begrepp då det kunde urskiljas 

genomgående i intervjuerna. Vissa undersökningspersoner uttryckte även i direkta ordalag att 

de önskade vara självständiga, vilket faktiskt ledde till att de avstod från aktiviteter helt 

istället för att ta hjälp av personalen. Vissa aktiviteter utfördes då de på något vis styrkte vem 

personerna var. 
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Tabell 2: Huvudtema, kategorier och underkategori 

Huvudtema Vikten av att vara självständig i aktivitet samt värdet av 

identitetsstärkande aktiviteter 

 

Kategorier 

 

Aktiviteter som 

bidrog till att 

känna sig 

behövd 

Aktiviteter 

som skapade 

rutin och 

struktur 

Aktiviteter som 

var av intresse 

 

Sociala 

relationers 

betydelse i 

aktivitet 

 

 

 

 

Underkategori    Aktivitetsönskan  

 

Aktiviteter som bidrog till att känna sig behövd 

Att göra nytta var för många av undersökningspersonerna viktigt och det var aktiviteter som 

arbete, daglig verksamhet, skola samt uppgifter som liknade deras tidigare arbete, som bidrog 

till att de kände sig behövda. Att ha ett vanligt arbete istället för daglig verksamhet upplevdes 

som ett bevis på jämställdhet då alla på ett vanligt arbete i stort sätt tjänade lika, vilket inte var 

fallet på en daglig verksamhet som en av personerna i studien varit på tidigare.”Jag kunde gå 

bredvid en som har 120 spänn i timmen och jag får bara fyra spänn i timmen då. Det kändes 

inte rätt.” Att hjälpa andra personer på sitt arbete, genom att bidra med sitt stöd och finnas till 

hands för andra som behövde hjälp, upplevdes en känsla av att vara betydelsefull. ”…ja det är 

väl lite så olika saker som vi försöker hjälpa till med och stötta och finnas till hands när det 

behövs och så där.” 

 

Majoriteten av personerna i studien uppgav att det var arbetet som var det viktigaste för dem 

och många gånger också en aktivitet som upplevdes riktigt rolig att utföra. Arbetet bidrog 

även till känsla av tillfredsställelse då de upplevde sig nöjda med det som utfördes på arbetet. 

Vissa hade till och med flera arbeten, då en del hade ett annat arbete vid sidan om eller 

arbetade och studerade samtidigt. På frågan om vad som var viktigast av allt som utfördes 

svarade en person: ”Det är jobbet. Man känner att man gör nytta....” Känslan av ha ett arbete 

och att göra nytta behövde inte nödvändigtvis vara av påtaglig nytta för någon annan utan 

kunde vara fantasirelaterad, men ändå en stark drivkraft för utförandet. En av 

undersökningspersonerna berättade att han gav sig ut med cykeln om nätterna för att hjälpa 

polisen. Hans upplevelse var att om han upptäckte något som verkade brottsligt tryckte han på 

en knapp han hade med sig, så kom polisen inom några minuter. 
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Aktiviteter som skapade rutin och struktur i vardagen 

Majoriteten av undersökningspersonerna uppgav sig vara självständiga i sina morgonrutiner. 

Aktiviteter som utfördes då var duschning, påklädning, tandborstning och liknande. Några åt 

frukost i sina lägenheter och andra nere på basen. Middagsmaten hjälpte personalen i de flesta 

fall till med och den tillagades antingen i respektive lägenhet eller i det gemensamma 

utrymmet, basen. För att upprätthålla strukturen i vardagen ansågs aktiviteter som upplevdes 

ha arbetslik karaktär som viktiga då dessa aktiviteter var målinriktade och gav något att göra 

om dagarna. De som arbetade heltid upplevde att energin var låg efter en arbetsdag och de 

gjorde då inte så mycket annat än att koppla av framför TV:n. ”…så är jag ganska trött när 

jag kommer hem så jag försöker sätta mig ner och koppla av.” Tiden ansågs precis räcka till 

för de aktiviteter de önskade utföra och att få varva ner upplevdes viktigt.”Lägger jag mer tid 

på det ena eller det andra får jag ju mindre tid att koppla av på.”  

 

Rutinerna upplevdes bli annorlunda som pensionär efter arbetslivets slut. Dygnet vändes och 

ibland utfördes aktiviteter även nattetid då sömnbehovet stillats tidigare på kvällen. Vid 

frågan om hur dags dagen började för en person, svarade denne: ”Nu är det helt annat när 

man är hemma… Det beror på hur dags man går och lägger sig på dagen, på kvällen.” 

Rutiner visade sig även vara viktiga genom att fortsätta göra tidigare arbetsuppgifter trots att 

personen inte arbetade längre. Detta för att arbetet ansågs som den viktigaste aktiviteten som 

fanns att utföra samt för att det ansågs viktigt att ha något att göra om dagarna. ”Man vill ha 

något att göra för annars så, annars tar jag cykeln och kör upp då om det börjar klia i 

fingrarna.” 

 

Aktiviteter som var av intresse 

Undersökningspersonerna ansåg att deras intressen var viktiga att utföra och 

innehållsanalysen visade att de hade många intressen. De som utfördes utanför hemmet bestod 

främst av fysisk aktivitet vilka gjordes för att de upplevdes vara bra för kroppen och för att de 

kände sig nyttiga. I hemmet utfördes många aktiviteter i avkopplande syfte, majoriteten var 

passiva ensamaktiviteter. De aktiviteter som utfördes med syfte att vara avkopplande bestod 

av att titta på TV, läsa, lyssna på radio/musik samt att skriva eller bara ”tar det lugnt” eller 

göra ”ingenting” som vissa uttryckte det. Dessa aktiviteter utfördes främst på kvällarna av de 

som arbetade eller de som utförde arbetsliknande uppgifter och av de som inte hade ett arbete 

utfördes dessa aktiviteter även under dagtid. Vissa av aktiviteterna som utfördes utanför 
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hemmet ansågs även de av undersökningspersonerna vara avkopplande men utfördes i 

huvudsak inte för att koppla av utan i annat syfte. Ett exempel var simning som utfördes 

främst för motionens skull. Att komma ut och röra på sig upplevdes skapa en balans mot att 

sitta inne mycket. ”…sitter jag där hemma gärna måste jag ut och ha lite frisk luft tänkte 

jag.” Flera av aktiviteterna som utfördes utanför hemmet gjordes tillsammans med personal 

eller andra kontakter. Även vid de tillfällen som själva aktiviteten upplevdes som 

njutningsfull just för att den utfördes ensam var personalen ändå inblandad genom att ha följt 

med dit där aktiviteten utfördes.”… ibland går jag på gym på kvällarna, med personal.” 

 

Majoriteten av aktiviteterna de ägnade sig åt hade de utfört sedan de var små och många av 

aktiviteterna hade föräldrarna introducerat dem i. En av personerna berättade i intervjun att 

hon har ett sjätte sinne, vilket hon uppgav dela med sin mamma. Detta var något som 

genomsyrade personens vardag och inte något som, enligt intervjupersonen själv, kunde 

åsidosättas. Denna upplevda förmåga ansågs dock inte som något hinder för 

aktivitetsutförande utan har kommit att utvecklas till ett intresse och blev en del av 

aktivitetsrepertoaren genom att spendera mycket tid åt att söka information på datorn och se 

olika TV-program inom ämnet. Ett intresse som en man uppgav var hemarbetet. Han pratade 

då om att han skalar kablar hemma och sedan säljer dem. Detta var något han tidigare jobbat 

med och det var fortfarande en stor del av hans liv. En person berättade sig ha skrivit mycket 

dikter, vilket hade utförts sedan barnsben då hon emellanåt mått mycket dåligt. En annan 

spelade på hästar en gång i veckan för att hans far tog med honom dit som liten. Även andra 

intressen fanns på grund av personens ursprung och ansågs som viktiga just av den 

anledningen. En kvinna vars pappa var italienare berättar om att dans var viktigt för henne. 

Hon lärde sig dansa som väldigt ung och var nu intresserad av att utöva fler danser. På frågan 

om det fanns något hon skulle vilja utföra som hon inte gör svarade hon så här: 

 

”Ja, jag är mycket för latinamerikansk dans… Jag kan ju, jag kan ju dansa salsa redan men. 

Och min pappa, min biologiska pappa, han är eller var italienare så att jag fick ju börja 

dansa väldigt väldigt tidigt.” 

 

Aktivitetsönskan 

Undersökningspersonerna var alla till stor del tillfredsställda med sina dagliga aktiviteter men 

några önskade återuppta förlorade fritidsaktiviteter, utföra befintliga oftare eller bli av med 
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vissa aktiviteter. De intressen som önskades återupptas var dans, ta hand om djur samt att 

pyssla. Aktiviteter som önskades utföras handlade om att resa, engagera sig politiskt samt få 

fler sociala relationer. Att just umgås mer med andra var en önskan som förekom i flera 

intervjuer. När det gällde önskan att bli av med någon aktivitet ansåg vissa att de ville slippa 

stiga upp tidigt på morgonen, städa, diska och gå på gymmet. Dessa kändes tråkiga och 

tidskrävande, men personerna upplevde att detta var aktiviteter som måste utföras och var för 

övrigt ändå tillfredsställda med sina dagliga aktiviteter. Det som ansågs vara hindrande för att 

utföra de önskade aktiviteterna var att rätt kurser måste hittas för att lära sig den önskade 

aktiviteten, hitta rätt buss för att ta sig till och från aktiviteten, tidsbrist samt viljan att vara 

självständig. En person uttryckte en önskan om att gå ut och dansa så här: ”…men om det inte 

hade varit så mörkt och sent på kvällarna. Man är lite rädd att gå hem ensam… de kan följa 

mig hem personalen. Men sen så vill jag själv gå också… jag vill klara mig själv” 

 

Sociala relationers betydelse i aktivitet 

En aspekt som framkom i studien var den sociala betydelsen för aktivitetsutförandet. Basen 

upplevdes som en trygg samlingsplats för många av personerna och där vistades flera av dem 

varje dag. På fredagarna samlades alla för en myskväll på basen. Då åt de något gott och 

tittade på tv tillsammans. Till basen gick personerna även andra dagar i veckan för att äta men 

syftet att gå dit angavs främst vara för att träffa personalen och andra boende och tid ägnades 

medvetet där med avsikt att spendera mindre tid ensam i sin lägenhet.”Man är lite själv och 

så, ensam… Sitter rätt mycket ensam själv. Ibland är det roligt och så, men ibland är det lite 

tyst och så.” Aktiviteter utanför hemmet utfördes i många fall i socialt syfte och flera 

aktiviteter började utföras just för att andra personer introducerade undersökningspersonerna i 

aktiviteten. Flera av aktiviteterna som utfördes för nöjes skull gjordes just i ändamål för att 

träffa andra, vilket ansågs betydelsefullt och belystes bland annat så här: ”Teatern är så rolig 

för man träffar så många andra…” De aktiviteter som utfördes utanför hemmet genomfördes 

oftast med kontaktperson eller personal. I intervjuerna framkom det att kontaktpersonerna var 

viktiga för att personerna skulle ägna sig åt aktiviteter utanför hemmet. Detta genom att 

kontaktpersonen tog initiativ till olika aktiviteter och utförde de aktiviteter som personen 

önskade göra. Det framkom även att en person blivit av med sin kontaktperson och nu inte 

längre utför lika många aktiviteter utanför hemmet.  
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”Jag vill ha min kontaktperson tillbaka som jag blivit av med. Vi var på bio, åkte hem till 

honom, var ute och käka och allt möjligt sådant, olika saker… Kan jag gå ut ensam så skulle 

jag kunna gå på bio ensam eller något sådant, är inte skoj precis. Sedan vill jag ju ha någon 

att snacka med… Så det var rätt bra att ha en kontaktperson.” 

 

I intervjuerna framgick det att personalen var omtyckta av de boende, de är ”jättebra” som 

någon uttryckte det. Det var personalen som tog initiativ till olika aktiviteter som hela boendet 

gjorde tillsammans. ”Och sen så går vi ibland, har varit på konsert och så har vi varit ute 

lite… Det är rätt roligt att gå ut och så lite… Personalen och så frågar de om vi vill följa med 

och sådant.” Förutom personal och kontaktperson var vänner och familj också en viktig del i 

undersökningspersonernas liv, dels genom att de fanns tillhands om de kände sig ledsna och 

dels genom att de tog med sig undersökningspersonerna på olika aktiviteter. En av dem 

berättade att han åkte hem till sin syster och svåger som bodde i närheten när han var ledsen. 

Han berättade också att när han steg upp om nätterna och inte hade något att göra cyklade han 

hem till vänner för att hälsa på. En kvinna började på kören tack var att en arbetskamrat tog 

med henne dit och en annan berättade att det var tack vare kompisarna som han började spela 

innebandy. 

 

”Jag spelar innebandy just nu… två gånger i veckan… jag har bowlat i 28 år om man säger 

aktivt. Och så tänkte jag, kan inte sluta just med idrotten helt och hållet, någonting vill jag ju 

göra så och några kompisar frågade vi behöver en målvakt i innebandy, kan du inte prova på 

och komma hit och se. Ja, jag sa det, klart.” 

 

Även djuren fyllde en viktig social funktion och ansågs värdefulla för flera av personerna i 

studien. Vissa hade husdjur och andra träffade djur i sitt yrke.”Djur, att umgås med djur 

(angående vad som upplevdes mest viktigt)… jag trivs med djur… jag känner att jag blir 

glad”. Husdjuren bidrog till att fler aktiviteter utfördes som till exempel inköp av bland annat 

leksaker till djuren. Djuren bidrog även, för de som arbetar med dem, till att personerna 

trivdes på arbetet och de utförde arbetet just därför att de ville arbeta med djur. En av 

hundägarna uttryckte sig så här: ”Ja, jag tycker det är roligt att leka med (hundens namn)… 

Man får någonting tillbaka och så är hon väldigt söt… Det bästa stället (hundens namn) vet 

är mitt knä.” 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion  

Utifrån studiens syfte anser författarna att användningen av kvantitativ och kvalitativ metod 

gav en bredare och djupare kunskap om personerna i studien än om bara något av dessa skulle 

använts. Intervju utfördes på åtta personer, OVal-pd på sju personer, från två boenden. Om 

fler undersökningspersoner deltagit från fler boenden skulle det eventuellt uppstått ett annat 

resultat. Personerna valdes dessutom ut från studiens kriterier, vilket kräver en ganska hög 

utvecklingsnivå (Kylén, 1981), för att underlätta för författarna att på kort tid utföra 

intervjuerna. Det är därför inte säkert att andra grader av utvecklingsstörning visar på samma 

resultat som denna undersökningsgrupp. 

 

OVal-pd  

Instrumentet OVal-pd gick bra att använda i intervjuform på personer med 

utvecklingsstörning, som uppfyller kriterierna för studien, men en risk föreligger att de 

eventuellt inte gett helt tillförlitliga svar. Detta beroende på att författarna upplevde att vissa 

av personerna vid enstaka tillfällen valde ett svarsalternativ utan närmare eftertanke, speciellt 

vid påstående som kunde upplevas som svåra att förstå, trots författarnas förklaringar. 

Påstående 7, 9 och 15 uppfattades av författarna vara svårast för personerna att förstå. Detta 

kan vara en anledning till att de skattades lågt. Huruvida svaren påverkades av att få frågorna 

ställda till sig istället för att läsa dem själva är något författarna tagit i beaktande, men med 

hänsyn till att personerna har en utvecklingsstörning ansågs alternativet vara det bästa. De 

förstorade svarsalternativen som personerna fick ha framför sig under intervjun av OVal-pd 

upplevdes av författarna vara till stor hjälp för att underlätta för intervjupersonen att komma 

ihåg alternativen. Vid ett intervjutillfälle glömdes denna lapp och personen hade då svårt för 

att minnas alternativen. I bearbetningen av OVal-pd kunde endast sju intervjuer användas då 

en person inte kunde besvara påståendena. Detta antas kunna bero på att personen inte 

uppfyllde kriterierna för studien. Därför betonar författarna nu i efterhand vikten av att vara 

extra tydliga med urvalskriterierna och den avsikt författarna har med studien.  

 

Intervju 

Enligt Eliasson (1995) är subjektiv data i form av upplevelser betydelsefulla att belysa. 

Genom att använda intervju som datainsamling fick författarna ta del av vilka aktiviteter 
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undersökningspersonernas hade i sin vardag samt hur de upplevde dessa. Författarna 

upptäckte efter första intervjutillfället att intervjupersonen inte gav utförliga svar och började 

då funderade kring vad detta kunde beror på och kom fram till att det dels kan bero på 

personligheten hos den intervjuade men även på frågornas utformning. Författarna ansåg att 

omformulering av frågorna behövdes och fler följdfrågor skrevs även till för att möjliggöra 

mer uttömmande svar. Trots detta hade de intervjuade ibland svårigheter med att utveckla 

svaren vilket resulterade i en del ledande frågor, som kan påverka studiens reliabilitet (Kvale, 

1997). Författarna hade inte, innan intervjuerna gjordes, stor erfarenhet av att intervjua och 

intervjufrågornas formuleringar hade troligen kunnat förbättras med en större erfarenhet. 

Vidare menar Kvale (1997) att vissa intervjuer ger ett tunnare underlag och att det är 

intervjuarens ansvar att motivera personen att utveckla svaren för att intervjun ska bli så 

utförlig som möjligt. Detta är något författarna upplever sig kunna utfört bättre då vissa 

personer i undersökningsgruppen uttryckte sig fåordigt och det resulterade i korta intervjuer. 

Dock anser Kvale (1997) att det inte alltid är långa svar som ger mest värdefull information 

för studien och författarna upplever sig ha fått ut värdefull information utifrån syftet ändå. I 

intervjusituationerna fick de intervjuade själva avgöra om de ville ha med en personal. Att en 

personal var med upplevdes av författarna både som positivt och negativt då personalen 

ibland bidrog med information som gynnade studien men även pratade om ämnen som inte 

berörde den. Detta upplevdes försvåra intervjusituationen något då undersökningspersonen 

kom av sig. 

 

Att bearbeta intervjun genom innehållsanalys var det mest relevanta alternativet då 

analysmetoden används för att tolka texter från bland annat inspelade intervjuer och är ett 

vanligt angreppssätt inom omvårdnadsforskning och vårdvetenskap (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). En jämförelse av kategorierna gjordes, vilket visade att det förekom vissa 

skillnader i dessa kategorier. Skillnaderna diskuterades och författarna kom till klarhet med att 

de egentligen menade samma sak och de kom gemensamt fram till nya kategorinamn, vilket 

stärkte tillförlitligheten.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att alla dimensionerna i värdetriaden upplevs i 

undersökningspersonernas liv vilket betyder att det inte föreligger avsaknad av något värde. 

Studien visar också att personerna upplever värdedimensionerna i genomsnitt i ungefär 
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samma utsträckning. Att de gör detta kan betyda att alla deras aktiviteter tillsammans skapar 

en balans mellan de inneboende värdena och att genom att uppleva alla värdedimensionerna 

menar Persson et al., (2001) att individen har förutsättning för att uppleva meningsfullhet. 

Andra liknande studier som gjorts (Eklund, Erlandsson & Persson, 2003; Erlandsson, Eklund 

& Persson, 2010), dock ej på personer med utvecklingsstörning, visade att medianvärdet för 

dimensionerna skattats likartat av personer i arbetsför ålder (Erlandsson, Eklund & Persson, 

2010). Den andra studien (Eklund, Erlandsson & Persson, 2003) utfördes på personer med 

psykiska diagnoser och i jämförelse med vår studie visade det att personerna i denna studie i 

genomsnitt skattade varje värdedimension något högre. Detta skulle kunna bero på att 

undersökningspersonerna utför fler aktiviteter än vad någon med till exempel en depression 

kanske gör, vilket då också kan medföra att fler värden upplevs. 

 

Det fanns fem påstående i OVal-pd som skattades högre än övriga (se figur 2) och särskilt tre 

av dessa stack ut; påstående 1- där jag kunde vara mig själv, 13- för att det var så roligt och 

18- som gav mig avkoppling. I intervjuerna framkommer det att undersökningspersonerna 

ägnade sig åt många intressen och innehållsanalysen visar att de hade många aktiviteter som 

var identitetsrelaterade vilket eventuellt kan bidra till att de känner sig bekväma och kan vara 

sig själva i dessa. Enligt Wilcock (2006) skapas och utvecklas identiteten genom deltagande i 

aktiviteter. Flera av aktiviteterna som stärkte identiteten hade följt med dem genom hela 

uppväxten och i och med att aktiviteterna funnits där länge kan dessa vara betydelsefulla för 

dem och bidra till en självsäkerhet och trygghet i utförandet.  Dessa aktiviteter som 

personerna ägnat sig åt sedan de var små kan vara av ett symboliskt värde (Erlandsson & 

Persson, 2005) då de har med sig erfarenhet och negativa eller positiva upplevelser från 

tidigare utföranden tillsammans med föräldrarna. De tre påståenden som skattats högst i 

OVal-pd är av symboliskt och självbelönande värde. Dock visar figur 3 att inget av dessa 

värden skattades högst när det sammanlagda värdet räknades ut utan det var det konkreta 

värdet som då var utmärkande. Detta skulle kunna bero på att några påståenden av symboliskt 

och självbelönande värde även skattats som lägst, men det konkreta värdet ligger 

genomgående på en jämn nivå mellan påståendena. Att det konkreta värdet är det mest 

upplevda kan relateras till att undersökningspersonerna upplevde att arbete eller 

arbetsliknande aktiviteter, med belönande karaktär, upplevdes som det viktigaste och det 

utgjorde en betydande del av aktiviteterna under dagarna. En studie av Mahoney & Roberts 

(2009) visar att det är viktigt för personer med utvecklingsstörning att tjäna pengar, vilket det 
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också framkom i denna studie. En person i studien hade tidigare arbetat på daglig verksamhet 

och sade sig då få väldigt lite pengar. Han uppgav sig nu ha ett arbete med högre lön och är 

därför nöjd med detta. Det kan tolkas som att pengar bidrar till en känsla av stolthet och ger 

en upplevelse av jämställdhet med andra. Han tyckte nämligen inte att det var rättvist att han 

tjänade minde när arbetskamraterna tjänade mycket mer. Att utföra aktiviteter där personen 

tjänar pengar kan motsvara det konkreta värdet i värdetriaden (Persson, Erlandsson, Eklund & 

Iwarsson, 2001).  

 

De två påståenden som skattades lägst var, som tidigare nämnts, av symboliskt och 

självbelönande värde. Ett av dessa var påstående 6- som innebar att andra fick kontakt med 

varandra. Att påstående 6 skattades lågt kan bero på att personer med utvecklingstörning kan 

ha svårigheter att kommunicera med andra. Till exempel kan de ha svårt att tolka andras 

mimik och gester och vara osäkra på hur man börjar ett samtal (Carlsson, 2004). De kan även 

enligt Carlsson (2004) ha svårt att sätta sig in i andras situationer, vilket kan leda till 

missförstånd i kommunikationen med andra. I och med att de har svårt att kommunicera med 

andra (Gotthard, 2002) kan de ha ännu svårare att utveckla denna kommunikation och göra så 

att andra får kontakt med varandra. Personerna i denna studie nämner inte vänner så ofta i 

intervjuerna. De pratar istället om kontaktperson och personal som deras umgänge. Studien 

visar att genom att inte ha en kontaktperson bidrar det till minskat utförande av aktiviteter 

utanför hemmet samt till ett minskat socialt liv då just kontaktpersonen är viktig för det 

sociala behovet. Flera av undersökningspersonerna uttryckte att djur var viktiga och 

värdefulla för dem. De både jobbade med djur och hade husdjur hemma. Enligt Höök (2010) 

kan en ett husdjur, som en hund, stärka självförtroendet och bidra till att den sociala förmågan 

utvecklas, dels med andra människor men även då många finner mening i att umgås med 

hundar. Detta behöver inte betyda att alla personer med utvecklingsstörning ska ha en hund, 

men det kan vara värt att tänka på för dem som arbetar med personer med utvecklingsstörning 

att djur kan inbjuda till kommunikation. Idag finns det vårdteam där till exempel en 

arbetsterapeut använder en vårdhund i arbetet med sina klienter (Höök, 2010) vilket 

författarna till denna studie anser skulle kunna gynna undersökningsgruppen då de kan bidra 

till att tillfredsställa det sociala behovet. 

 

När det enligt ValMO-modellen pratas om lek handlar det om intressen, aktiviteter man gör 

för nöjes skull, där man har roligt och ibland glömmer både tid och rum (Persson et al., 2001). 
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Enligt denna definition har personerna i denna studie gott om lekaktiviteter. De flesta har flera 

fritidsintressen de utövar regelbundet. Med rekreation menas aktiviteter där individen kan 

slappna av och bara vara. Intervjupersonerna i denna studie upplever att de ägna sig åt 

avkopplande aktiviteter när de tittar på tv, läser eller simmar och att de prioriterar 

avkopplande aktiviteter framför andra efter en arbetsdag. Det kan vara så att dessa aktiviteter 

utförs för att de tycker om själva görandet, vilket kan kopplas till Wilcocks (2006) begrepp 

doing där utförandet av aktiviteten är det som betyder något. I aktivitetskategorierna lek och 

rekreation är det störst chans att uppleva det självbelönande värdet då det är kopplat till 

individens intresse (Erlandsson & Persson, 2005). I denna studie framkommer det att personer 

med utvecklingsstörning har många aktiviteter som är av intresse vilket borde resultera i ett 

högt självbelönande värde. Dock kan det tydas att det självbelönande värdet är den dimension 

som skattades längst ifrån sitt maxvärde (se figur 1). Detta kan betyda att även aktiviteter av 

intresse eventuellt har ett mer konkret värde för dem, i och med att vissa aktiviteter som 

personerna utförde för nöjes skull upplevdes vara av arbetslik karaktär. 

 

Wilcocks (2006) begrepp belonging, som handlar om att vara delaktig och känna sig 

betydelsefull för andra, framgår även i denna studie som viktigt. Det var främst i arbetet som 

undersökningspersonerna uppgav få känslan av att göra nytta genom att kunna hjälpa andra, 

människor såväl som djur. De andra två begreppen being och becoming är något som inte lika 

tydligt kan kopplas till resultatet av denna studie. Kan detta bero på att det är just görandet 

samt att känna tillhörighet och känna sig betydelsefull som är centralt för dessa personer att 

uppleva. Författarna kan från resultatet av studien se att arbetet upplevdes som det viktigaste 

personerna kunde ägna sig åt och det var även i denna aktivitet som känslan av att vara 

betydelsefull uppstod. Författarna till denna studie reflekterar över om detta kan betyda att 

arbete på något vis ger bekräftelse för dessa personer genom att ge en känsla av att duga och 

vara som alla andra då arbetet är en viktig del i det västerländska samhället.  

 

Flera av undersökningspersonerna hade en önskan om aktiviteter de ville utföra, men att de av 

olika anledningar inte upplevde sig kunna ägna sig åt dessa. Utifrån innehållsanalysen påvisas 

det att för att dessa personer ska ägna sig åt de aktiviteter de har en önskan att utföra behövs 

stöd i att hitta den kurs där aktiviteten lärs ut, stöd i att ta sig till och från aktiviteten samt få 

stöd i att strukturera dagen på ett sådant sätt att det upplevs finnas tid till att göra den/de 

aktiviteter som önskas. Eftersom arbetsterapeuter är experter på aktivitet (Kielhofner, 2008) 
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skulle personerna med hjälp från denna profession kunna utföra sina önskemål samt även öka 

självständigheten i detta utförande genom individanpassade interventioner. Att personerna 

själva utför aktiviteter i hemmet gällande egenvård kan bero på att de känner sig självsäkra i 

sitt aktivitetsutförande vilket kan leda till en högre grad av självständighet och därigenom blir 

de tryggare i vilka de är och i deras identitet. Thunman (2004) menar att utvecklingen av 

identiteten påverkas av bemötandet från omgivningen. Detta styrks av Bakk & Sommarström 

(2004) som anser att om personer med utvecklingsstörning riskerar utsättas för negativa 

attityder från omgivningen kan deras identitetsutveckling påverkas negativt. Att 

undersökningspersonerna upplevde negativt bemötande av andra framkommer inte av studien, 

men det förhållningssätt personal, kontaktperson och även andra i deras liv har till denna 

grupp skulle då, med tanke på vad Thunman (2004) och Bakk & Sommarström (2004)  

menar, påverka personernas identitet, vilket är viktigt att komma ihåg. Därför vill författarna 

till denna studie uppmana till att beakta vikten av personal och kontaktperson då dessa har 

stor betydelse i undersökningspersonernas vardag. Vi anser därför att det är viktigt att det görs 

fler studier på vad i aktiviteter som anses värdefullt för personer med utvecklingsstörning på 

olika utvecklingsnivåer för att de som arbetar med och kring dessa personer ska kunna öka 

deras upplevda värde samt bidra till att de ägnar sig åt de aktiviteter som önskas och på så vis 

uppleva meningsfullhet i största möjliga grad. 

 

 

Konklusion 

En tolkning av resultatet av studien visar, med hänsyn till Wilcocks (2006) begrepp samt 

värdedimensionerna i ValMO- modellen (Person, et. al, 2001) och innehållsanalysen, att 

personerna i denna studie har meningsfulla aktiviteter i sin aktivitetsrepertoar men att de 

inneboende värdena i aktiviteterna skulle kunna upplevas i större utsträckning. Genom att 

förstå vilka värden aktiviteterna har för en person kan arbetsterapeuter stödja en förändring av 

aktivitetsmönstret så att individen får en så optimalt livstillfredsställelse som möjligt 

(Erlandsson & Persson, 2005) och då denna studie visar på vikten av att utföra aktiviteter av 

konkret värde kan en arbetsterapeut i mötet med personer med utvecklingsstörning ha detta i 

åtanke. Genom denna studie har författarna visat att sociala relationer är betydelsefulla för 

dem men att de inte verkar tillfredsställda med den mängd tid som spenderas med andra då de 

önskar utföra detta mer för att slippa ensamheten. Varför de har avsaknad av sociala relationer 

är något som författarna upplever centralt att undersöka vidare om. Författarna anser det även 
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viktigt att arbetsterapeuter som träffar personer med utvecklingsstörning i sitt arbete utreder 

vad som skulle kunna öka graden av självständighet för dessa samt vad som kan göras för att 

öka sociala relationerna i aktivitet. I och med att det enligt Wehmeyer & Garner (2003) är 

omgivningen, mer än personlighet och intelligens, som påverkar självbestämmandet och där 

igenom även självständigheten, anser författarna att miljöanpassade åtgärder så som stöd av 

andra personer och hjälpmedel kan bidra till en ökad självständighet.  

 

Vår förhoppning med denna studie är att den kan väcka tankar kring vikten av självständighet 

i aktivitet, identitetsstärkande aktiviteter samt sociala relationers betydelse för personer med 

utvecklingsstörning och att personer som finns kring denna grupp, som arbetsterapeuter, 

boendepersonal, kontaktpersoner med flera, får en ökad kunskap om vikten av meningsfulla 

aktiviteter och vilka karakteristika i aktiviteter som kan vara bra att ta tillvara på i arbetet med 

personer med utvecklingsstörning. 
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Till ansvarig chef 

 

 

Förfrågan om godkännande av studien ” Personer med utvecklingsstörning och meningsfulla 

aktiviteter”. 

 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning personer med utvecklingsstörning, boende i 

gruppboende, upplever meningsfullhet i sina dagliga aktiviteter. Vi tycker att detta är viktigt att 

undersöka då vi i vår litteraturstudie fann att personer med utvecklingsstörning ägnar sig åt färre 

fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter än andra och därför undrar vi i vilken utsträckning denna 

grupp upplever meningsfulla aktiviteter. 

 

Till vår datainsamling använder vi bedömningsinstrumentet Oval-pd samt kompletterande 

intervjufrågor. Undersökningskriterierna är att personerna har en utvecklingsstörning, bor på 

gruppboende, klarar av en intervju på cirka en timme, kan utrycka sig verbalt samt kan reflektera 

tillbaka en månad i tiden. Vi har tänkt träffa undersökningspersonerna i deras hem eller i det 

gemensamma utrymmet i anslutning till hemmet.  

 

Undersökningspersonerna informeras om vår studie genom personal på boendet och 

informationsbrev och samtyckesblankett från oss. Detta ska skrivas under och överlämnas till oss vid 

besökstillfället. Insamlat material kommer att förvaras inlåst så att ingen annan än vi har tillgång till 

det och det kommer att raderas när studien är godkänd och färdig. Materialet kommer att redovisas 

genom tabeller och citat. Det redovisas anonymt och kommer inte kunna kopplas till personerna. Vi 

kommer att bearbeta materialet både kvalitativt och kvantitativt. Deltagande i studien är frivilligt och 

undersökningspersonerna kan när som helst avbryta sin medverkan. 

 

 

Studien ingår som ett examensarbete i arbetsterapeutprogrammet på Lunds universitet.  
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Till personal på gruppboendet 

 

Titel på studien: Personer med utvecklingsstörning och meningsfulla aktiviteter. 

 

Du tillfrågas om hjälp att få kontakt med personer för deltagande i ovanstående studie.  

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning personer med utvecklingsstörning, boende i 

gruppboende, upplever meningsfullhet i sina dagliga aktiviteter. Vi tycker att detta är viktigt att 

undersöka då vi i vår litteraturstudie fann att personer med utvecklingsstörning ägnar sig åt färre 

aktiviteter än andra och därför undrar vi i vilken utsträckning denna grupp har meningsfulla 

aktiviteter. 

 

Till vår datainsamling använder vi bedömningsinstrumentet Oval-pd samt kompletterande 

intervjufrågor. Undersökningskriterierna är att personerna har en utvecklingsstörning, bor på 

gruppboende, klarar av en intervju på cirka en timme, kan uttrycka sig verbalt samt kan reflektera 

tillbaka en månad i tiden. Vi har tänkt träffa undersökningspersonerna i deras hem eller i det 

gemensamma utrymmet i anslutning till hemmet. Vi anhåller om hjälp av Dig att välja ut 

undersökningspersoner enligt våra ovan angivna urvalskriterier.  

 

Dessutom ber vi att Du hjälper oss med att ge ett informationsbrev med information om studien till 

dem Du valt ut samt en förfrågan om de vill delta i studien eller inte. Vi ber även att Du hjälper 

personerna att förstå innebörden i brevet. Samtyckesblanketterna ska skrivas under av de personer 

som vill delta och överlämnas till oss vid besökstillfället. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och undersökningspersonerna kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Insamlat material kommer att förvaras inlåst så att ingen annan än vi har tillgång till det 

och det kommer att raderas när studien är godkänd och färdig. Materialet kommer att redovisas 

genom tabeller och citat. Det redovisas anonymt och kommer inte kunna kopplas till personerna. 

 

Studien ingår som ett examensarbete i arbetsterapeutprogrammet på Lunds universitet.  

En etikansökan har gjorts och bearbetats på ett etikseminarium på universitetet. 

Om Du har frågor eller vill veta mer, ring eller maila gärna till oss eller till vår handledare. 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Sjölin   

 

 

Emma Ungerbäck  

 

 

 

Handledare:  

Carina Tjörnstrand 

Leg Arbetsterapeut 
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Information till undersökningsperson 

 

Personer med utvecklingsstörning och meningsfulla aktiviteter. 
 

Vill Du delta i denna studie?  

 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning personer med utvecklingsstörning, boende i 

gruppboende, upplever meningsfullhet i sina dagliga aktiviteter. Med detta menas att vi kommer 

fråga Dig om vad Du gör om dagarna och hur Du upplever det Du gör. 

 

Intervjun tar högst 1 timme och det är Maria eller Emma som intervjuar Dig. Du får bestämma om 

Du vill att vi gör intervjun i Ditt hem eller i boendets gemensamma lokaler. Om Du vill får personal 

vara med vid intervjun. 

 

Går det bra att vi spelar in intervjun på band? Bandet kommer att förvaras inlåst så att ingen annan än 

vi kan lyssna på det. Efter att arbetet är färdigt kommer bandet att förstöras.  

 

Det är frivilligt att vara med och Du kan avbryta när som helst utan att Du behöver berätta varför. Det 

Du säger kommer inte kunna kopplas till Dig. 

 

Om Du vill delta ber vi Dig att skriva under samtyckesblanketten och ge den till personalen. 

 

Studien ingår som ett examensarbete i arbetsterapeutprogrammet på Lunds universitet. 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller maila gärna till oss eller vår handledare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Maria Sjölin   

  

 

Emma Ungerbäck  

 

Handledare:  

Carina Tjörnstrand 

Leg Arbetsterapeut 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 

 

Information till intervjupersonen 

Jag kommer börja med att ställa lite frågor till dig om vad du gör om dagarna och hur du 

upplever det du gör. Detta kommer jag spela in. Dina svar kommer vi använda till vårt 

examensarbete men ingen kommer veta vad det är Du har sagt. Jag kommer nu ställa några 

frågor till dig och efter detta stänger jag av inspelningen och så ska vi tillsammans gå igenom 

några andra frågor. Är det något du undrar över innan vi börjar? 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Beskriv en vanlig dag. 

(Beroende på hur mycket de svarar så kompletterar vi med följdfrågor 

Hur mycket hjälp får du hemma? (lagar mat, städat osv?) Jobbar du? Vad gör du på 

eftermiddagarna/kvällarna?). 

 

3. Har du något du tycker är riktigt roligt att göra? 

- Vad?  

- Vad gör att du tycker detta är roligt? 

 

4.  Utöver det du tycker är riktigt roligt. Har du något speciellt intresse/hobby 

annars? Hur ofta gör du den? 

- Hur kommer det sig att du gör dessa? (Vad är det som gör att du tycker det är 

roligt?) 

 

5. Vad skulle du vilja göra som du inte gör?  Skulle du vilja ägna mer tid åt något du 

gör? 

- Vad hindrar dig att göra detta? 

 

 

6. Om du tänker igenom allt det du gör på en vecka. Finns det något av det som du 

inte trivs med? Något du egentligen skulle vilja slippa? 

- Om det är så, varför gör du det? (för att andra vill det?) 

- Hur känner du dig när du måste göra detta? 

 

 

7. Av allt det du gör, vad är viktigaste för dig? Hur känner du när du gör detta? 

(Vad betyder mest för dig?) 

 

 

 


