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Upplevelsen av vardagliga aktiviteter hos personer med 

Aspergers Syndrom 

 

Hanna Malmqvist och Sabina Andersson 

Abstrakt 

Trots studier och forskning som gjorts det senaste årtiondet om Aspergers Syndrom [ASD] är 

kunskapen kring vilka aktiviteter personer med ASD utför och hur de upplever dem 

begränsad. Syftet med studien var att belysa vilka aktiviteter personer med ASD utför och 

vilken mening dessa aktiviteter har för personerna. Med en ökad kunskap kring de vardagliga 

aktiviteternas mening kan arbetsterapeutens arbete med att upprätthålla och öka graden av 

upplevd hälsa hos personer med ASD förbättras. Genom en semistrukturerad intervju fick de 

åtta deltagarna i studien beskriva upplevelsen av sina vardagliga aktiviteter. Intervjuerna 

analyserades därefter genom en innehållsanalys. Gemensamt för deltagarna som ingick i 

studien var att en del aktiviteter utfördes för att de ville och andra för att de kände sig 

tvingade, vilket gav utdelning direkt eller på sikt. Då aktivitet och dess positiva verkan är 

arbetsterapeutens viktigaste redskap, behövs det mer forskning om upplevd mening i aktivitet. 

Den kunskapen är viktig för arbetsterapeutens arbete med att stödja personer till engagemang 

av meningsfulla aktiviteter. 

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, aktiviteter, mening, aktivitetsutförande. 
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The experience of everyday occupations for people with 

Asperger´s syndrome 

 

Hanna Malmqvist and Sabina Andersson 

Abstract 

Despite studies and research done over the last decade about Asperger's Syndrome [ASD], 

knowledge about which occupations people with ASD do and how they experience them is 

limited. The purpose of this study was to illustrate which occupations people with ASD 

perform and what meaning these occupations have for them. With increased knowledge about 

the meaning in everyday occupations the occupational therapists can work to maintain and 

increase the degree of experienced health with ASD. Through semi-structured interviews, the 

eight participants were able to describe their everyday occupations. Interviews were then 

analyzed by a content analysis. Common to all participants in the study was that some 

occupations were performed because they wanted to and others because they felt forced, 

which gave award immediately or over time. As the occupation and its positive effect is the 

occupational therapists most important tool, more research of the experienced meaning in 

occupations is needed. This knowledge is important for the occupational therapists work to 

support people to engage in meaningful occupations. 
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Inledning 

 

Ett grundantagande i arbetsterapi är enligt Yerxa (2000) att människor genom utförande av 

meningsfulla aktiviteter kan starta en process som leder till hälsa och ökat välbefinnande. Hon 

menar att aktivitet och dess positiva verkan är arbetsterapeutens viktigaste redskap. Genom att 

förstå vilken mening aktiviteten har för individen kan arbetsterapeuten lättare stödja 

personerna till engagemang av meningsfulla aktiviteter. Trots att forskningen kring Aspergers 

syndrom [ASD] succesivt ökar i omfång finns få studier som belyser vilka vardagliga 

aktiviteter personer med ASD utför och hur de upplever dem. Med en ökad kunskap kring 

aktiviteternas mening är författarnas förhoppning med studien att personer som kommer i 

kontakt med denna grupp, får förståelse för upplevelserna av aktiviteter som kan vara bra att 

ta tillvara på i arbetet med personer med ASD. 

 

 

Bakgrund 

 

Aspergers syndrom 

 

Historik 

 

Kunskapen om ASD har ökat under det senaste årtiondet, detta efter att ASD 1994 skrevs in 

som en erkänd diagnos i internationella diagnosmanualen, DSM-IV (Nordgren, 2000). Innan 

detta erkännande ägnades tidigare studier kring det avvikande beteendemönster, som idag 

benämns som ASD, ingen direkt uppmärksamhet (Kristiansen, 2000). Det var den österrikiske 

barnläkaren Hans Asperger som först beskrev det avvikande beteendemönstret, som dålig 

blickkontakt, begränsade sociala relationer, motorisk klumpighet och isolerade särintressen, 

vilket han presenterade i sin doktorsavhandling 1944. Att ASD 1994 erkändes som diagnos 

innebär att många personer som tidigare saknat diagnos eller diagnostiserats fel idag har större 

möjlighet att få rätt diagnos (Atwood, 2011). Det finns få källor som anger hur många 

personer som diagnostiserats med ASD, men enligt Gillberg, Cederlund, Lamberg och Zeijlon 

(2006) är prevalensen för ASD inom intervallen 7.2–11 per 10 000 invånare i Sverige. Norska 

forskare anger att antalet personer med Aspergers syndrom i Norge fördubblats från 2005-

2008 (Weidle, Gåsnes, Skjetne & Høylands, 2011). 
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Aktivitetsproblem 

 

Aktivitetsproblem hos personer med ASD kan uppstå på grund av svårigheter i kontakten med 

andra människor, svårigheter att förstå och använda språket samt att specialintressen och 

tvingande rutiner kan uppta tid och fokus från andra aktiviteter (Attwood, 2011). Enligt Myles 

och Simpsons (2001) studie har personer med ASD svårt att ta initiativ och ser deltagande i 

sociala aktiviteter som en stor utmaning. Genom att observera och försöka efterlikna andra 

räknar de ut hur de ska bete sig, därefter kan de utföra aktiviteten på egen hand (Attwood, 

2011). Gillberg (2011) menar att två av fem personer med ASD lever ett isolerat liv och har 

svårt att klara av eller stå ut med socialt umgänge. Han menar att de väljer ensamheten om 

möjlighet finns. Andra påvisade svårigheter hos personer med ASD som kan orsaka 

aktivitetsproblem är svårigheter att tolka instruktioner, organisera, passa tider och följa 

rutiner. Även typiska drag som stresskänslighet och en psykisk sårbarhet kan bidra till 

aktivitetsproblem (Attwood, 2011). Svårigheterna kan påverka förmågan att hantera sociala 

aktiviteter och hantera ett arbete (American Psychiatric Association, 1995). Bejerot (2002) 

framhåller att specialintressen hos personer med ASD kan vara meningsfulla, men att de även 

kan vara hindrande då engagemang och fokus i specialintressena ibland tenderar att ta fokus 

från samspelet med andra. Hon menar att de kan vara hindrande då intressena kan uppkomma 

som ett resultat av olika tvångshandlingar. Men egenskaperna hos personer med ASD innebär 

inte bara problem, i rätt miljö kan många egenskaper som personer med ASD besitter bli en 

tillgång. Egenskaper som ovanlig förmåga att koncentrera sig och fokusera är exempel på 

detta, något som eftertraktas i många yrken. Ehlers och Gillberg (2004) menar att 

livssituationen och omgivningens möjlighet till anpassning har betydelse för hur stora hinder 

funktionsnedsättningen medför. 

 

Aktivitetsutförande 

 

Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och definieras som uppgifter eller 

handlingar som utförs av en individ (CAOT, 2002). Utförandet av aktivitet beskrivs som en 

primär källa till mening i livet, då det kan starta en process som leder till hälsa och går via 

utvecklandet av en personlig och social identitet (Krupa, McLean, Eastabrook, Bonham & 

Baksh, 2003). Aktiviteter består ofta av olika moment som ska genomföras för att 

aktivitetsutförandet ska kunna ge ett tillfredställande resultat (Argentzell & Leufstadius, 

2010). Utförandet av aktiviteter sker genom ett dynamiskt samspel mellan individ, aktivitet 
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och miljö (Finlay, 2004). Samspelet mellan komponenterna inverkar på hur utförandet sker 

och blir därav unikt från person till person. Aktivitetsutförandet med fokus på dimensionerna 

aktivitet, individ och miljö belyses i den arbetsterapeutiska modellen Canadian Model of 

Occupational Performance and Engagement [CMOP-E] (Townsend & Polatajko, 2007). 

Modellen klassificerar aktivitet under tre kategorier: personliga dagliga aktiviteter, fritid och 

produktivitet. Personliga dagliga aktiviteter innefattar att individen tar hand om sig själv 

genom exempelvis personlig vård och motion samt att organisera sig i tid och rum. Aktiviteter 

klassificerade som fritid är det individen gör för att roa sig, exempelvis lek, sport, spel eller att 

umgås med vänner. Produktivitet är aktiviteter som individen gör för individuell försörjning 

eller för att bidra till den gemensamma samhällsnyttan, så som lek i barndomen, skola, arbete, 

hushållsarbete, barnuppfostran och ideellt arbete i samhället. Enligt CMOP-E har individen ett 

inre behov av att vara aktiv och en vilja att delta i meningsfulla aktiviteter.  

 

Mening i aktivitet 

 

Begreppet mening har länge setts som en viktig aspekt av aktivitet inom arbetsterapi 

(Kielhofner, 2009). Eftersom mening i livet skapas genom upplevelser av aktivitetens 

betydelse är individuella upplevelser och värderingar av de vardagliga aktiviteterna en 

förutsättning för arbetsterapeutisk intervention (Frankl, 1968).  

 

Hammell (2004) menar att varje aktivitet har någon form av mening och föreslår fyra 

dimensioner av mening i dagliga aktiviteter: själva görandet, att vara, att tillhöra och att bli. 

Den första dimensionen innefattas av själva ”görandet”, vilket är målinriktade aktiviteter som 

görs av en anledning (Hammell, 2004), ”görandet” är en bidragande faktor till upplevd hälsa 

(Wilcock, 2005). Enligt Meyer (1977) utgör faktiskt görande en bas för hälsosamma känslor 

och tänkande. Görandet har också beskrivits av Fidler och Fidler (1978) som en process där 

individen får möjlighet att prova och uppleva nya saker. Genom görande-processen kan 

individen även få reda på och bevisa sin kapacitet och sina gränser, vilket är betydande för 

individens självkänsla. Den andra dimensionen benämns enligt Hammell (2004) som ”att 

vara”. I varandet får individen möjlighet att upptäcka sig själv, uppskatta sin omgivning och 

hinna reflektera. Den tredje definitionen som handlar om ”att tillhöra”, har även definierats av 

Rebeiro, Day, Semeniuk, O'Brien, och Wilson (2001) vilka framhåller hur känslan av att 

tillhöra är nödvändigt för social interaktion och för känslan av att ens liv är värdefullt såväl 

för andra som för en själv. Hammells (2004) fjärde och sista föreslagna dimension lägger 
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tyngd på upplevelsen av ”att bli”, som syftar på att aktiviteten ger individen en föreställning 

om framtiden det vill säga vad som är möjligt att göra och förverkliga utifrån sina förmågor. 

Hammell & Iwama (2011) menar vidare att förmågan och möjligheten att delta i aktivitet är 

en fråga om rättighet, baserat på det grundläggande antagandet att engagemang i aktivitet 

påverkar människans välbefinnande. 

 

När människor upplever vardagliga aktiviteter som meningsfulla, begripliga och hanterbara 

infinner sig en känsla av sammanhang som i sin tur upprätthåller hälsa och välbefinnande 

(Antonovsky, 1987). Upplevelsen av eller meningen med aktiviteten avgörs av det värde 

aktiviteten har för individen (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson, 2001). Den 

arbetsterapeutiska modellen The Value and Meaning in Occupations [ValMO] (Persson et al, 

2001) påvisar att en aktivitet måste innehålla en eller flera av de tre värdeupplevelserna, 

konkret-, symboliskt- och självbelönande värde för att den ska upplevas som meningsfull.  

 

Meningsfulla aktiviteter för personer med Aspergers syndrom 

 

Trots studier och forskning som gjorts det senaste årtiondet kring ASD är kunskapen om hur 

personer med ASD upplever och värderar sina vardagliga aktiviteter begränsad. Larsson 

Abbad (2007) har snuddat vid ämnet i sin studie ”Aspergern, det är jag” där personer med 

ASD fått möjlighet att beskriva sin livssituation. Hon menar att fritidsaktiviteter tycks vara 

betydelsefulla för personer med ASD då dessa aktiviteter engagerar och skapar möjlighet till 

socialt samspel med andra. Hon presenterade också att två tredjedelar av de intervjuade hade 

en önskan om att etablera fler relationer medan de övriga deltagarna uppgav sig vara nöjda 

med en eller två vänner. Vidare uttryckte deltagarna en hoppfullhet då de genom ett 

arbetslivsinriktat stöd fick hjälp att hitta en lämplig sysselsättning. 

     

Forskning om hur personer med annan psykiatrisk problematik, beskriver, upplever och 

värderar sina vardagliga aktiviteter har tidigare gjorts. Det finns till exempel studier som har 

studerat vilka aktiviteter som personer med till exempel schizofreni, bipolärsjukdom och 

depression är engagerade i och hur dessa aktiviteter upplevs (Leufstadius, Erlandsson, 

Björkman & Eklund, 2008). Denna forskning är mer omfattande än den som bedrivs kring 

personer med ASD. Vi vet därför förhållandevis lite kring vilka aktiviteter personer med ASD 

utför och hur de upplever dem. Kunskapen om hur personer med ASD upplever sina 

aktiviteter är viktig för arbetsterapeuten som därigenom får redskap att förstå och bemöta 
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denna målgrupp i sitt kliniska arbete. Med en ökad kunskap kring de vardagliga aktiviteternas 

mening hos personer med ASD kan arbetsterapeutens arbete med att upprätthålla och öka 

graden av upplevd hälsa hos personer med ASD förbättras. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka hur personer med Aspergers syndrom upplever sina 

vardagliga aktiviteter och vilken mening dessa ger. 

Frågeställningar 

 

 Vilka vardagliga aktiviteter utför personer med Aspergers Syndrom? 

 Vilken mening upplever personer med Aspergers Syndrom att de vardagliga 

aktiviteterna ger? 

 

 

Metod 

 

Då studiens syfte var att undersöka vilka aktiviteter personer med ASD utför och hur de 

upplever dem har studien använt en kvalitativ forskningsmetod (Kvale & Brinkmann, 2009), 

med semistrukturerade intervjuer (Lantz, 2007). På så vis fick deltagarna i studien möjlighet 

att fritt beskriva vilka aktiviteter de utför och vilken mening de upplevs ge. 

 

Undersökningspersoner 

 

Urvalskriterierna för studien var att deltagarna skulle ha diagnosen ASD, vara mellan 18-65 år 

samt bo i privat boende. Studien eftersträvade åtta-tio personer med en variation på kön, ålder 

och levnadsförhållanden. 

  

De åtta deltagare som gav samtycke till studien var tre kvinnor och fem män som kontaktades 

genom ett boendestödsteam i södra Sverige. Alla deltagarna hade diagnosen ASD och var 

mellan 20-50 år. Deltagarna som intervjuades hade olika levnadssituationer som till exempel 
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samboskap, ensamboende, föräldraskap, förvärvsarbetande eller studerande. Några av 

deltagarna hade ytterligare en diagnos, utöver ASD, vilket i vissa fall var ADHD och diabetes. 

 

Procedur 

 

Ett brev med information kring studiens bakgrund och syfte skickades ut till 

verksamhetschefen för godkännande av studien. Efter godkännandet gjordes en förfrågan om 

deltagande i studien via en mellanhand på ett boendestödsteam för personer med ASD i södra 

Sverige. Mellanhanden kontaktade personer som uppfyllde urvalskriterierna och som kunde 

ha förutsättningar att ingå i studien. Några av de tillfrågade blev tilldelade informationsbrev 

och samtyckesblankett ett par dagar innan intervjuerna ägde rum, medan några blev 

kontaktade av mellanhanden via telefon för att sedan tilldelas brev och samtyckesblankett vid 

intervjutillfället. Informationsbreven lämnades inte ut tidigare med hänsyn till den bristande 

tidsuppfattning som kan finnas hos personer med ASD, lång väntan på intervjuerna hade 

kunnat skapa oro och stress. Några av deltagarna som accepterade att delta i studien gav 

mellanhanden muntligt medgivande att överlämna telefonnummer till författarna som 

kontaktade intervjupersonerna. Andra tillfrågade bestämde tid och plats för intervjun med 

mellanhanden. En av deltagarna fyllde i samtyckesblanketten i förväg medan resterande fyllde 

i den vid intervjutillfället. För att skapa trygghet vid intervjutillfället gavs deltagarna 

möjlighet att själva välja plats för intervjun, vilket bidrog till att två av deltagarna valde att 

intervjuas i boendestödsteamets lokaler medan de andra deltagarna intervjuades i sina hem. 

          

Innan intervjuerna genomfördes skickade författarna intervjuguiden via mail till en person 

som arbetar som boendestödjare för personer med ASD. Utifrån den erfarenhet som 

boendestödjaren har kring personer med ASD kunde hon bedöma relevansen i frågorna och 

delge sina reflektioner kring etiska aspekter. Boendestödjaren upplevde att frågorna var bra 

och att hon hade fullt förtroende för författarna.  

 

Metod för insamling av data 

 

En semistrukturerad intervjuteknik användes där halvöppna frågor ställdes, vilket gav struktur 

samtidigt som de gav utrymme för beskrivande och utvecklande svar (Lantz, 2007). För att 

avgränsa studien fokuserade frågorna i intervjuguiden på aktivitetsområdena vilka CMOP-E 

beskriver som produktivitet och fritid (Townsend och Polatajko, 2007). De aktiviteter som 
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ingår i dessa kategorier beräknas ta mycket tid för personer i vuxen ålder. Frågorna 

fokuserade på vilka aktiviteter deltagarna utför, hur ofta de utför dem och vem de utför dem 

med. För att låta deltagarna beskriva sina upplevelser av aktiviteterna ställdes strukturerade 

frågor kring vad som gör aktiviteten viktig respektive inte viktig. För att skapa en ökad 

förståelse av intervjupersonens situation och få bekräftat att det som sagts av intervjupersonen 

uppfattades korrekt användes det som Malterud (2009) beskriver som dialogisk validering 

under intervjun av typen: “Du har berättat att...”, ”Har jag förstått dig rätt att…”. Deltagarna 

träffade endast en av författarna vid intervjutillfället. Majoriteten av deltagarna valde att låta 

en boendestödjare närvara vid intervjun, för en känsla av trygghet. Då personer med ASD kan 

uppleva öga-mot-öga som obekvämt, satte sig författarna i den mån det blev naturligt, vid 

sidan om deltagarna i till exempel en soffa. Intervjuerna, som tog 20 – 90 minuter, spelades in 

på band för att anteckningar inte skulle föras under tiden som intervjuerna pågick men också 

för att viktig information inte skulle glömmas bort (Malterud, 2009).  

 

Bearbetning av data 

 

De åtta bandinspelningarna transkriberades ordagrant (Malterud, 2009). Det transkriberade 

materialet analyserades utifrån den metod kring innehållsanalys som Graneheim och 

Lundman (2004) föreslår. Tillvägagångssättet för analysen inleddes med att författarna läste 

igenom intervjuerna på skilda håll och tog ut de meningsbärande enheterna som svarade på 

studiens syfte. Båda författarna gick sedan tillsammans igenom enheterna för att se så att de 

var samstämmiga och tog beslut kring de meningsbärande enheter som svarade mot syftet och 

som var aktuella för fortsatt analys. De meningsbärande enheterna från respektive intervjutext 

kondenserades sedan, det vill säga enheterna minskades på antal ord men utan att meningen 

gick förlorad. Därefter kodades de kondenserade meningsbärande enheterna genom att 

författarna, på skilda håll, benämnde varje enhet med ett eller ett par ord som bäst beskrev 

innehållet. Därefter sammanfattade författarna gemensamt koderna till subkategorier och 

huvudkategorier. Exempel på tillvägagångsättet kan ses i Figur I.          
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Figur 1 Exempel på tillvägagångsätt vid analys av deltagarnas upplevelse 

 

Etiska överväganden 

 

Innan studien påbörjades gav Vårdvetenskapliga etiska nämnden rådgivande yttrande av 

studien. För att säkerhetsställa intervjufrågornas etiska lämplighet tillfrågades en person med 

kunskap om målgruppen att kritiskt granska frågorna och ge feedback till författarna. 

Deltagarna tillfrågades om samtycke till studien, informerades om att deltagandet var frivilligt 

och att de hade rätt att avbryta sin medverkan utan några negativa följder. De informerades 

även om att materialet skulle hanteras skyddat genom att bandinspelning och transkriberat 

material förvaras i lösenordskyddad dator under studiens gång och förstörs då studien är 

slutförd. Författarnas medvetenhet om risk för tolkningsproblematik i mötet med personer 

som har ASD anpassades intervjutillfället genom att ge deltagarna möjlighet till skriftlig 

kommunikation, samt att författarna återgav svaren för att bekräfta tolkningen. Med hänsyn 

till de svårigheter personer med ASD kan ha vid sociala kontakter bestämdes att deltagarna 

endast skulle träffa en av författarna vid intervjutillfället. Deltagarna bemöttes med lyhördhet 

och informerades om att det skulle finnas möjlighet att prata om sina tankar och känslor, som 

eventuellt dykt upp under intervjutillfället, med författarna eller mellanhanden i efterhand. 

Information om möjlighet att avstå från att svara på frågor som inte kändes bekväma gavs. 

För att säkerhetsställa deltagarnas konfidentialitet uteslöt studien personliga uppgifter i 

resultatet och redovisade resultatet så att enskilda individer inte kunde identifieras.  

 

 

Meningsbärande 

Enhet 

Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori 

 

”Sen tycker jag det är 

också kul att fiska. 

Det är väldigt 

avkopplande, man 

sitter och gör 

ingenting, .tänker på 

ingenting, man bara 

sitter och tar det 

lugnt.” 

 

Kul att fiska. Det är 

väldigt avkopplande, 

man sitter och gör 

ingenting. Tänker på 

ingenting, man bara 

sitter och tar det lugnt. 

 

Kul att fiska, 

avkopplande och 

tankefritt 

 

För att finna lugn 

och få en 

energikick 

 

Aktiviteter som 

görs för att jag 

vill, ger direkt 

utdelning 
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Resultat 

 

Resultatet redovisas i två huvudkategorier och sju subkategorier (Figur II). Citat från 

deltagarnas upplevelse av mening i vardagliga aktiviteter har även redovisats i resultatet.  

 

 

Huvudkategorier 

Aktiviteter som görs för att jag 

vill, ger direkt utdelning 

Aktiviteter som görs för att jag 

måste, ger utdelning på sikt 

 

 

 

 

 

 

 

Subkategorier 

För att få vara med andra 

 

För att få vara som alla andra och 

inte sticka ut 

 

För att få utvecklas genom att lära 

sig nytt och hålla sig uppdaterad 

 

För att känna sig behövd och 

se ett resultat 

 

För att finna lugn och få en 

energikick 

För att kunna nå framtida mål 

 

För att tillfredsställa andras krav 

och behov 

 

 

Figur II. Deltagarnas upplevda mening i vardagliga aktiviteter 

 

Aktiviteter som görs för att jag vill, ger direkt utdelning 

 

Deltagarna i studien beskrev att de gärna ville utföra aktiviteter som de upplevde fyllde ett 

behov hos dem. De behov som aktiviteterna fyllde var varierande men överlag handlade det 

om deltagarnas behov av att vara med andra och få vara som alla andra, att utvecklas och att 

se ett resultat. Aktiviteterna gav deltagarna direkt tillfredställelse genom positiva känslor. 
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För att få vara med andra 

 

Deltagarna tyckte att aktiviteter som gav tillfälle att få vara med andra var väldigt viktiga och 

sa sig prioritera dessa framför aktiviteter som de utförde ensamma. En person pratade om att 

ensam-aktiviteter ofta gav upphov till upplevd stress. Att gå till en verksamhet för 

sysselsättning, att gå till sitt arbete eller surfa på internet är exempel på aktiviteter som gav 

deltagarna möjlighet att fylla sitt behov av social interaktion. Utförandet av aktiviteter där ett 

intresse delades med andra var också ett sätt att få kontakt och känna samvaro med andra. De 

aktiviteter som nämndes och som gav upphov till mycket glädje och samvaro var till exempel 

att fika eller att fiska tillsammans med någon. En del av deltagarna framhöll också hur 

kyrkliga högtider och olika typer av aktiviteter i kyrkans regi bidragit till att man knutit 

många sociala kontakter vilket känts mycket betydelsefullt. 

 

“Hade jag inte börjat gå i kyrkan och socialiserat lite så hade jag varit helt ensam.” 

 

Möjligheten att träffa vänner var viktigt för deltagarna, samtidigt som samvaron gjorde att 

tiden gick snabbare. Många kände sig också isolerade om de inte fick möjligheten till social 

samvaro. En del av deltagarna framhöll att begränsad ekonomi och att inte ha körkort var 

faktorer som hindrade dem från att utföra många av de sociala aktiviteter som önskades. 

 

För att få vara som alla andra och inte sticka ut 

 

En del av de aktiviteter som deltagarna utförde gav en känsla av att vara som alla andra, vilket 

var viktigt för dem. För deltagarna var det betydelsefullt att utföra aktiviteter som bidrog till 

att de kunde smälta in i omgivningen och som ansågs som ”normala”, så som att gå och 

handla och att ha ett arbete att gå till. Deltagarna hade ett mål att försöka klara av allt det som 

andra i ens omgivning klarade av. De upplevde en stolthet då de klarade av att utföra 

aktiviteten och kände ett misslyckande om de inte klarade det. Flera av deltagarna menade att 

det var livsavgörande för dem att ha ett arbete då det gav dem en identitet och för att de 

genom arbetsrollen blev sedda som ”normala”. 

 

“Liksom jag försöker göra alla de saker som normala människor gör.” 
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Deltagarna tränade hellre tillsammans med någon än ensamma, då ensamaktiviteter upplevdes 

som utmärkande och tragiska. De berättade att det var viktigt för dem att den person som 

följde med till en aktivitet inte bara stod och tittade på när deltagaren utförde aktiviteten, utan 

han eller hon skulle delta. Genom att utföra aktiviteten tillsammans kände deltagaren att hon 

eller han inte blev utpekad bland de övriga som tränade.  

 

“Nej alltså det funkar ju inte ifall någon bara står så utan det känns ju mer naturligt om personen också 

tränar. Då blir det lixom mera..alltså..man smälter in, än om det står någon som inte tränar utan står 

såhär du vet (Visar att stå som en pinne) då blir det lite såhär konstigt.” 

 

Att arbeta på en verksamhet för sysselsättning där arbetskollegorna hade samma problematik 

som deltagarna själva gav också några av deltagarna känslan av att smälta in i omgivningen 

och att ingen såg dem som annorlunda. 

 

Att få utvecklas genom att lära sig nytt och hålla sig uppdaterad 

 

Deltagarna beskrev i intervjuerna hur de via sina vardagliga aktiviteter fick möjlighet att 

utmana sig själva och därigenom utvecklas som personer. Att klara en utmaning i ett 

datorspel, att ta bort fläckar på kläderna som ingen annan klarat av att ta bort eller att laga nya 

maträtter var exempel på aktiviteter som bidrog till att deltagarna upplevde utveckling. En 

deltagare beskrev det som viktigt att hålla sig uppdaterad och inte stagnera i sin kunskap, 

speciellt viktigt var det att hålla sig uppdaterad med vad som hände i världen och inom 

sporten. Att ta en promenad upplevdes också som en aktivitet som höll en upplyst om vad 

som hände i staden. Deltagarna menade även att de utvecklades genom att lära sig nya saker, 

helst inom sina olika intresseområden. Förberedelser inför studier genom läsning och 

insamling av ny kunskap upplevdes därför som viktig. Någon deltagare berättade även att 

läsning av bibeln gav ny kunskap för det verkliga livet och menade att genom den kunde 

individuell utveckling ske.  

 

”Ja man följer ju med, jag läser rätt mycket på text-tv och så det gör jag. Läser vad som händer och så 

det gör jag, mycket nyheter.” 
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För att känna sig behövd och se ett resultat 

 

Att ge omsorg och ta hand om andra var något som en del deltagare ville göra då det gav en 

direkt känsla av att känna sig behövd, det kunde vara att laga mat till andra och att rasta 

hunden. En deltagare beskrev också känslan av att vara betydelsefull vid inköp av mat åt sin 

familj. Vetskapen att familjen var beroende av att deltagaren gick och handlade bidrog till att 

aktiviteten upplevdes som meningsfull.  

 

”Sen vet jag ju att jag gör något bra, något som vi behöver i familjen.” 

 

Att ha ett arbete beskrevs som roligt och att det gav en känsla av stolthet att känna sig behövd 

genom att få göra en insats till samhället. Att få lön beskrevs som resultatet och ett kvitto av 

ens arbetsinsats. Att måla och skapa och få ett färdigt resultat i form av en tavla eller ett 

föremål och ge bort till någon annan var också förenat med stolthet och glädje. Städning och 

tvättning var andra typer av aktiviteter som tillfredsställde en del av deltagarna genom att de 

fick det rent i lägenheten och alltid kunde ha på sig rena och fräscha kläder.  

 

”Det är rätt skönt och då kan man ta det lite lugnt sen. Då har man ju producerat lite rent.” 

 

För att finna lugn och få en energikick 

 

Deltagarna pratade mycket om att fysisk träning var viktigt för dem eftersom aktiviteten 

hindrade negativa känslor och upplevelser av stress. När deltagarna hade dagar som inte var 

uppbokade med så mycket aktiviteter upplevde de oftast en rastlöshet som de menade kunde 

motverkas genom träning. De menade att de genom träning kunde finna lugn. Men de sa även 

att aktiviteter som utfördes i välkända miljöer och aktiviteter som de gjorde varje dag, såsom 

arbete, upplevdes meditativt samtidigt som de utgjorde en bas i vardagen. Att se detaljer i 

naturen och att göra samma arbetsuppgifter varje dag gjorde att de kunde stänga ute världen 

och fokusera på aktiviteten. För deltagarna var det viktigt att aktiviteter gav upphov till lugn 

och avkoppling eftersom det rensade sinnet och att de kunde koppla bort allt runt omkring.  

 

”Sen tycker jag det är också kul att fiska. Det är väldigt avkopplande, man sitter och gör ingenting, 

tänker på ingenting, man bara sitter och tar det lugnt.” 
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Aktiviteter så som fiska, promenera, lyssna på musik, måla och springa i naturen gav en del 

av deltagarna lugn medan andra upplevde att samma aktiviteter gav energi då det väckte liv i 

personerna. En del av deltagarna upplevde också att vissa ”adrenalinsporter” och att titta på 

skräckfilm gav dem en kick som ökade koncentrationen.  

 

”Det är bara in med musik i öronen och sen bara börja gå. Musik är viktigt.. Då blir man taggad och är 

det så att man är trött och slö i huvudet så då kör man det...så det har jag gjort i många år.” 

 

Aktiviteter som görs för att jag måste, ger utdelning på sikt 

 

Deltagarna i studien beskrev att en del aktiviteter utfördes på grund av känslan av att vara 

tvungen. För vissa innebar det att de tvingade sig själva till att utföra aktiviteten och andra 

kände ett tryck utifrån normer och andras krav. En del av aktiviteterna utfördes motvilligt men 

sågs av deltagarna som ett medel för att kunna nå ett långsiktigt mål och en ökad 

tillfredställelse. Gemensamt för många av dessa aktiviteter var att de oftast inte gav deltagarna 

en direkt tillfredställelse under själva utövandet.  

 

För att kunna nå framtida mål 

 

En del av de aktiviteter som deltagarna utförde var förenade med ett framtida mål vilket 

upplevdes motiverande och bidrog till att de kunde hålla fast vid aktiviteten även om den 

ibland upplevdes som ansträngande och även påtvingad. Promenader och mer fysiskt 

ansträngande aktiviteter sågs av många deltagare som ett måste och beskrevs av vissa 

deltagare som jobbig och kämpigt att genomföra. Då målet, enligt deltagarna, var att på sikt få 

bättre blodtryck, förbättrad motorik och gå ner i vikt upplevde deltagarna ändå att det var värt 

besväret att motionera. Vissa av deltagarna beskrev matlagning som ett måste. 

 

“Det är ju också både och. Det är klart att man måste laga mat om man ska kunna äta…och äta måste 

man ju.” 

 

En del deltagare menade att man kände sig tvungna att studera på universitetsnivå för att få ett 

arbete inom det yrkesområde som önskades. Genom att ha ett arbete och få en lön kunde 

framtida drömmar om att resa och gå en särskild utbildning uppfyllas.  
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“Att sitta hemma och leva på försäkringskassan eller soc pengar, det är inte jätte kul liksom. Man vill 

resa runt och liksom göra...man vill liksom resa runt och göra grejor.” 

 

För att tillfredsställa andras krav och behov 

 

Deltagarna berättade om aktiviteter som de kände att de var tvungna att utföra för att 

tillgodose andras behov. Aktiviteterna utfördes mest på grund av upplevd känsla av plikt eller 

en rädsla för vad andra skulle tycka om det inte utfördes. Deltagarna beskrev att studier 

upplevdes som ett krav från samhället och kände sig därför tvungna att läsa vidare. Att ta 

hand om sitt djur, så som att rasta hunden upplevdes viktigt men också som ett måste för 

många deltagare.  

 

”Jag vill inte gå ut, jaja, jag gör det för att jag måste, jag gör det för hundens skull liksom.” 

 

Andra beskrev också aktiviteter som att tvätta och städa som ett måste och de utfördes för att 

leva upp till andras krav. De var rädda för vad andra skulle tycka om de inte hade det städat 

eller hade smutsiga kläder på sig. Någon menade att känsla av skam skulle uppstått av att visa 

sig i smutsiga kläder bland andra. Städa upplevdes vara en aktivitet som var svår att ta 

initiativ till, då den mest upplevdes som något andra tyckte skulle göras. Städningen 

upplevdes även ta energi, detta eftersom aktiviteten var svår att avsluta då ögat för detaljer 

gjorde att deltagarna lätt fastnade i aktiviteten. Många prioriterade därför andra aktiviteter 

framför städning. Då deltagarna trots allt upplevde att städaktiviteterna borde utföras beskrevs 

det som en skön känsla att någon pushade igång aktiviteten. För en del av deltagarna var 

matlagning en aktivitet som gjordes för att andra sa att det var ett måste. En deltagare 

berättade att han tidigare slarvade med maten, men att han påverkades av andra som sa att han 

måste äta. 

 

”De påverkar mig att jag måste äta och så…jag har ju fuskat rätt mycket med maten förut så att.” 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet av studien visar att vad som ger en aktivitet mening är en mycket individuell 

upplevelse. Gemensamt för deltagarna som ingick i studien var dock att en del aktiviteter 

utfördes för att de ville och andra för att de kände sig tvingade, vilket gav utdelning direkt 

eller på sikt. Aktiviteterna upplevdes ge mening eftersom de exempelvis fick vara med andra, 

fick utvecklas och vara som alla andra. Men även att de aktiviteterna som upplevdes vara ett 

måste gav mening eftersom det av deltagarna sågs som ett medel för att kunna nå ett 

långsiktigt mål och en ökad tillfredställelse. 

 

Resultatet visade att mening i aktivitet för deltagarna bland annat handlar om att uppleva 

känslan av att vara som alla andra för att känna samhörighet. Att känna samhörighet kan 

kopplas till begreppet att ”tillhöra”(Hammell, 2004), som enligt Rebeiro et al., (2001) är 

nödvändigt för att uppleva social interaktion och för att få känslan av att ens liv är värdefullt 

såväl för andra som för en själv. Att hålla sig uppdaterad och hänga med i vad som händer i 

samhället och runt om i världen genom nyheter upplevdes också som viktigt av deltagarna. 

Deras beskrivning kan tolkas som att kunskapen ger möjlighet till en känsla av samhörighet 

med andra i samhället som också berörs av nyheterna. Att vara uppdaterad kan också 

underlätta i kontakten med andra då det kan bidra till att lättare hitta samtalsämne och känna 

en självsäkerhet i samtal med andra.  

 

Deltagarnas strävan efter att engagera sig i aktiviteter för att få vara med andra och tillfälle till 

social interaktion motsäger till viss del tidigare studier som menar att personer med ASD har 

svårt att ta initiativ till och ser deltagande i sociala aktiviteter som en utmaning (Myles & 

Simpson, 2001). I den aktuella studien fokuserade deltagarna inte så mycket på svårigheter i 

sociala sammanhang utan snarare på de positiva aspekterna, önskan om och värdet av att ingå 

i aktiviteter som gav dem möjlighet till interaktion. De positiva aspekterna går emot Gillbergs 

(2011) resonemang att två av fem personer med ASD väljer i första hand ensamheten. 

Personer med ASD kan trots nedsatt förmåga till social interaktion (American Psychiatric 

Assosiation, 1995) ha ett behov av att känna sig socialt delaktig (Argentzell & Leufstadius, 

2010). Tidigare litteratur beskriver att en del personer med ASD upplever öga-mot-öga 
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kontakter som obekväma (Attwood, 2011), vilket kan relateras till studiens resultat kring 

betydelsen av internet som en underlättande möjlighet till social interaktion. 

Kommunikationen kan säkerligen underlättas för många med ASD via internet för att ta 

kontakt med människor och få tid på sig att tänka ut vad de ska skriva. Brownlow och O’Dell 

(2006) menar att personer med ASD genom internetsidor dessutom kan skapa en interaktion 

som utvecklar deras självbild och identitet. Tidigare studier kring målgruppen har visat att 

fritidsaktiviteter bidrar till socialt samspel med andra (Larsson Abbad, 2007), vilket även 

påvisades i studiens resultat. Utöver aktiviteter som att fiska och ta en fika, gav kyrkan med 

sina högtider och olika typer av sociala aktiviteter, möjlighet till sociala kontakter för 

deltagarna. Genom att kyrkan välkomnar alla och anordnar aktiviteter tror författarna att 

kyrkan kan vara betydelsefull för personer med ASD. De behöver då inte ta initiativ till dessa 

sociala aktiviteter själva, vilket har visat sig vara en svårighet för personer med ASD (Myles 

& Simpson, 2001). Utifrån teorin kring aktivitetens mening enligt den arbetsterapeutiska 

modellen ValMO (Persson et al, 2001) kan kyrkan kopplas till modellens symboliska 

värdedimension, eftersom den gav deltagarna möjlighet att stärka sin kulturella samhörighet 

genom tron. 

 

Behovet av att få vara som alla andra och inte sticka ut framhölls av många deltagare som 

viktigt. Flertalet av individerna sökte sig därför till aktiviteter som gav dem möjlighet att fylla 

detta behov. Då diagnosen ASD inte skrevs in i DSM-IV förrän 1994 (Nordgren, 2000) 

spekulerar författarna i att många personer med ASD kan ha haft en tuff tid i uppväxten då de 

inte var diagnostiserade. En person med ASD kan uppfattas som annorlunda på grund av sitt 

annorlunda sätt att bete sig socialt, därför finns det en risk för att en del personer med ASD 

blivit bortstötta eller åsidosatta av människor runt omkring som tyckt att de betett sig 

annorlunda (Attwood, 2011). En rädsla hos deltagarna för att bli utpekad bland andra kan 

därför ligga till grund för att vissa aktiviteter utfördes. För att få känslan av att vara 

samhällsnyttig och att smälta in bland andra utfördes en del aktiviteter för att andra utför dem. 

Deras vilja att utföra till exempel inköp självständigt kan kopplas till Hammells (2004) 

beskrivning av ”görandet”, det vill säga en målinriktad aktivitet som görs av en anledning. I 

deltagarnas fall var anledningen till deras strävan att utföra vissa aktiviteter ett sätt att känna 

sig normala, det vill säga att vara och göra som alla andra. Upplevelsen av att vara delaktig 

och inkluderad i samhället tycks därmed vara viktig för de som någon gång i sitt liv känt sig 

utanför samhället (Argentzell & Leufstadius, 2010). 

 



17 

 

Arbete visade sig ge upplevd mening genom att utgöra basen eller så kallade grundstenen i 

vardagen för att finna lugn. En grundsten har stor betydelse för att finna rutiner i vardagen, 

det vill säga att grundstenen utgör aktiviteter som görs på liknande sätt varje dag. Rutiner 

skapar en känsla av trygghet och finns det inte rutiner kan istället känsla av stress och oro 

upplevas (Hvalsöe & Josephsson, 2003). Enligt Hammell och Iwama (2011) är möjligheten 

till att delta i aktiviteter en rättighet som baseras på teorin att aktivitet påverkar människans 

välbefinnande, detta eftersom människan är av naturen aktiv (Wilcock, 2005). Arbete ses ofta 

som en stor del av individens identitet, ett talesätt som ofta citeras i arbetsterapeutiska 

sammanhang är ”Du är vad du gör” (Sullivan, 1947). När det gäller personer med en 

diagnostiserad sjukdom, är deras identitetskänsla ofta kopplat till diagnosen och dess 

konsekvenser (Eklund, 2010), men genom utförandet av aktiviteter utvecklar personerna 

istället en social och personlig identitet (Krupa et al., 2003). Deltagarna i studien utförde vissa 

aktiviteter för att skapa en framtid och en roll att identifiera sig med. Även om en del av 

deltagarna upplevde en press från samhället gällande studier och arbete ansåg flera att rollen 

som arbetare skulle ge dem möjlighet att uppnå sina drömmar. Deltagarnas önskan om att bli 

något och ha förmåga att uppnå sina mål kan kopplas till Hammells (2004) begrepp ”att bli”, 

som handlar om resan mot ett framtida mål och om att bli den vi vill vara. De aktiviteter som 

utförs för att uppnå detta förverkligande av oss själva upplevs ofta som meningsfulla 

(Hammell, 2004). 

 

Enligt resultatet var det flera deltagare som upplevde aktiviteter som meningsfulla när de fick 

möjlighet att prova på att göra något nytt. Deltagarna i studien fick genom sitt ”görande” i 

aktiviteter så som datorspelande och genom att prova nya rätter med lite svårare recept en 

möjlighet till ett personligt bevis på sin kapacitet (Fidler & Fidler, 1978). Det är dock viktigt 

att utmaningen inte är för svår då upplevelsen av att inte klara en utmaning kan vara en 

negativ upplevelse för individen. En balans mellan såväl inre som yttre krav ses som 

betydelsefullt för den personliga utvecklingen (Argentzell & Leufstadius, 2010). Finns önskan 

om att utföra en aktivitet är det viktigt att möjligheten ges eftersom “görandet” är betydande 

för individens utveckling och självkänsla (Fidler & Fidler, 1978). Attwoods (2011) 

beskrivning av att personer med ASD har behov av aktiviteter som är förutsägbara, 

strukturerade och trygga lämnar inte utrymme för önskan om att uppleva något nytt vilket 

studiens resultat påvisade. 

 

Aktiviteter som ledde till lugn framhölls i resultatet som viktiga, för en del av deltagarna gav 



18 

 

rofyllda miljöer till och med en slags meditativ känsla. Enligt Hammell (2004) är “varandet” 

en av de fyra dimensioner som ger upplevd mening, då individen ges möjlighet att upptäcka 

sig själv, uppskatta sin omgivning och att reflektera. Resultatets beskrivning av positiva 

upplevelser i koppling till lugna aktiviteter kan bero på att personer med ASD ofta har en 

psykisk sårbarhet. Denna sårbarhet bidrar till att personer med ASD har lätt för att uppleva 

oro och stress (Attwood, 2011), vilket förstärker vikten av att söka sig till situationer som inte 

triggar igång obehag och stress. Aktiviteter som upplevdes motverka stress och reglera 

överskottsenergi var till exempel fysisk träning vilket enligt deltagarna utmynnade i lugn, 

vilket även deltagarna i Larsson Abbads (2007) studie framhöll. 

 

I studien beskrev deltagarna att de såg lönen som resultat av arbetet och renligheten som 

resultat av städning, vilket kan kopplas till ValMOs beskrivning av konkret värde (Persson et 

al., 2001), då aktiviteten utmynnar i en produkt eller ett konkret resultat. Det konkreta värdet 

visade sig även i resultatet av att skapa något till andra till exempel att ge en tavla, resultatet 

som gav konkret värde då andra blev glada. Det gav även ett självbelönande värde då de 

själva blev glada och kände sig behövda. Stoltheten och glädjen som infinner sig när 

individen själv skapat något upplevdes också som meningsfullt, vilket kan kopplas till det 

självbelönande värdet i ValMO (Persson et al., 2001), då känslan ger individen omedelbar 

belöningen. Attwood (2011) beskriver att personer med ASD har svårt att förstå och tolka 

andras känslor och sinnesuttryck, vilket talar emot den positiva upplevelsen som deltagarna 

beskrev infann sig då de såg att andra blev glada. Studiens resultat visar även att vissa 

deltagare hindrades från att känna mening i aktivitet då aktiviteter gick förlorade på grund av 

yttre omständigheter så som begränsad ekonomi. Denna omständighet kan kopplas till 

Wilcocks (2005) beskrivning av “occupational deprivation”, som innebär att en 

aktivitetsförlust uppstår när yttre faktorer eller omständigheter hindrar en person att utforska, 

använda eller uppskatta någonting, vilket kan leda till ohälsa. Genom att många av de 

vardagliga aktiviteterna som deltagarna utförde innehöll en eller flera av de värden som ingår 

i ValMO kan deltagarnas upplevelse av mening i aktivitet bättre förstås.  

 

Implikationer för arbetsterapi 

 

Som resultatet visar är upplevelsen av mening i vardagliga aktiviteter individuell, därför är 

kommunikationen och det klientcentrerade arbetet viktigt för arbetsterapeuter i kontakten med 

personer som har ASD. Genom att utgå från deltagarnas upplevelser av mening kan 
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arbetsterapeuten stödja personer med ASD i valet och utförandet av vardagliga aktiviteter, med 

syftet att uppnå upplevd hälsa. Är en aktivitet svår att utföra på grund av nedsatt förmåga kan 

arbetsterapeuten stödja genom verbalt stöd, anpassa miljön, anpassa aktiviteten eller förskriva ett 

hjälpmedel som underlättar utförandet. Stöd i aktiviteterna kan även baseras på ”The social 

learning theory” (Bandura, 1977), som innebär att lära genom att studera andra. Resultatet visar 

att arbetsterapeuten bör arbeta för att ge personer med ASD möjligheten att delta i de aktiviteter 

som individen upplever som meningsfulla, för att ge känslan av konkret och själbelönande värde 

samt för att ge individen bevis på personlig kapacitet.  För att fylla behovet av social samvaro kan 

en gruppaktivitet med fördel användas. En aktivitet som framhölls vara extra viktig att utföra var 

arbete, eftersom arbetet upplevdes stärka identiteten och gav en känsla av samhörighet, därför är 

arbetsterapeutens roll i att möjliggöra utförandet av denna aktivitet extra viktigt. 

 

Metoddiskussion 

 

Författarna upplevde att de åtta deltagarna som intervjuades gärna öppnade sig och delade 

med sig av sina upplevelser. Studiens kvalitativa metod med semistrukturerade intervjuer 

(Lantz, 2007) upplevdes som nödvändig för att ge deltagarna möjlighet att beskriva sina 

upplevelser, eftersom studiens trovärdighet stärks om metoden är relevant för det man vill 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009).  För att få ytterligare information kring de olika 

aktiviteternas värde och mening hade bedömningsinstrumentet Occupational Value – pre-

defined [Oval-pd] (Eklund, Erlandsson, Persson & Hagell, 2009) som är inspirerat av ValMO-

modellen kunnat användas som underlag vid intervjun. Dock var studiens syfte explorativt 

och författarna hade inte som intention att styra in deltagarna på specifika områden som var 

definierade i förväg.  

 

Undersökningspersoner 

 

För att kunna erhålla åtta-tio deltagare till studien valde författarna att endast ha tre 

inklusionskriterier gällande diagnos, ålder och boendesituation. Mellanhandens arbete med att 

välja ut och tillfråga lämpliga deltagare ledde till att urvalsgruppen utgjorde en spridning 

beträffande ålder och omfattade deltagare med olika levnadsförhållanden. Denna spridning 

tros ha bidragit till att resultatet kunnat visa en utbredd upplevd mening i aktivitet utifrån 

olika perspektiv, trots att antalet deltagare endast bestått av åtta personer. En annan aspekt 
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som är viktig att framhålla gällande val av undersökningspersoner är att resultatet kan ha 

påverkats av att en del av deltagarna hade andra diagnoser förutom ASD, till exempel ADHD. 

Ytterligare en aspekt värd att nämna är att mellanhanden valde ut personer som hon upplevde 

vara lämpligast att klara av en intervju och valde därmed bort personer som upplevdes vara 

extra sårbara och känsliga. Det finns därför en risk att urvalsgruppen kommit att bestå av de 

personer med ASD som har varit mer välfungerande och som till exempel klarat av att hantera 

kontakt med nya människor samt haft förmåga att berätta om sitt vardagliga liv för någon 

utomstående. Om urvalet av deltagarna istället hade valts ut slumpvist utifrån 

urvalskriterierna samt använt sig av ett något snävare urvalskriterium och exkluderat deltagare 

med dubbeldiagnos, tror författarna att studiens tillförlitlighet och överförbarhet hade stärkts 

ytterligare.  

  

Procedur 

 

Författarna upplevde universitetets riktlinjer för utformning av informationsbrev som ett 

hinder, detta eftersom författarna såg ett behov av att anpassa brevet utifrån målgruppens 

svårigheter gällande hantering av skriftlig information. Det innebar att författarna inte hade så 

stora möjligheter att göra förändringar gällande teckenstorlek och formuleringar i brevet, utan 

var förlitade till att mellanhanden muntligt kunde föra över innehållet på ett tydligt sätt. Då 

ingen av deltagarna återkom till författarna med frågor gällande informationen i brevet är det 

troligt att den information som gavs av mellanhanden faktiskt innehöll det som deltagarna 

behövde veta för valet om deltagande. Att frågor inte återkopplades till författarna kan också 

ha berott på att en del personer med ASD har svårt att ta initiativ till sociala kontakter, vilket 

kan ha hindrat dem att kontakta författarna vid eventuella frågor. Studiens trovärdighet har 

stärks av att en person som arbetar som boendestödjare för personer med ASD begrundade 

intervjuguiden för etiskt övervägande innan intervjuerna genomfördes. Feedbacken och 

förtroendet som boendestödjaren förmedlade gav en trygghetskänsla hos författarna i 

utförandet av intervjuerna. 

 

Det faktum att några av deltagarna blev tillfrågade om medverkan i studien endast via telefon 

av mellanhanden och inte genom att först erhålla ett informationsbrev kan ha påverkat deras 

beslut att ingå i studien. Författarna tror det kan ha varit svårare att tacka nej till medverkan 

under ett telefonsamtal än via ett brev. Det ultimata hade varit att samtliga deltagare tilldelats 
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brevet i förväg för att på så sätt få möjlighet att läsa igenom och fundera över sitt svar samt 

kunna prata med både personal och anhöriga kring förfrågan. 

 

Metod för insamling av data 

  

Den semistrukturerade intervjun gav en bra grund som ledde till att intervjupersonerna 

berättade fritt om sina aktiviteter och upplevelser, samtidigt som följdfrågor kunde ställas 

under intervjuns gång. Följdfrågorna var viktiga för att nå fram till just upplevelsen av 

aktiviteten. I efterhand kan författarna tillstå att det borde ställts fler följdfrågor under 

intervjuerna gällande just meningen i aktivitet för att tydligare nå fram till studiens syfte. 

Författarna upplevde också att det var svårt att fördjupa intervjun kring varför deltagarna 

utförde sina aktiviteter, vad som motiverade dem och hur de värderade olika aktiviteter. 

Svårigheten att få fram mening och upplevelser av aktivitet i intervjuerna kan delvis berott på 

att deltagarna hade svårt att beskriva sina tankar och känslor kring aktiviteterna och hade 

lättare att fokusera på konkreta ting som de gjorde under veckan. 

 

Ledande frågor under intervjun kan påverka svarens utfall och därmed också studiens 

tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta är något som omedvetet gjordes vid några 

tillfällen under intervjuerna, vilket kan bero på att författarnas erfarenhet i intervjuteknik inte 

var tillräcklig. Något som däremot stärkt studiens tillförlitlighet är att intervjuerna spelades in 

på band, detta förfarande ledde till att ordagrann redogörelse av intervjuerna fanns tillgänglig 

under bearbetningen av data. Ytterligare en fördel med att intervjuerna spelades in på band 

var att författarna inte behövde fokusera på att både leda intervjun och anteckna under tiden, 

vilket reducerade risken för upplevd stress hos deltagaren. Det var också en fördel då 

författaren kunde lägga full fokus på att lyssna och läsa av kroppsspråk istället för att skriva, 

som också ledde till att fler relevanta följdfrågor ställdes. Ljudinspelningarna gav även 

författarna möjlighet att i efterhand lyssna av deltagarnas tonfall i intervjuerna, något som var 

viktigt för att ge innebörden av svaren rätt mening. 

 

Valet att endast låta en författare medverka vid varje intervju gjordes med hänsyn till att 

personer med ASD sägs ha lättare för att hantera kommunikation mellan två personer än 

mellan flera. Nackdelen med att båda författarna inte var närvarande vid alla intervjuer var att 

båda inte kunde ta del av kroppsspråket och underliggande mening i svaren som gavs i 

intervjuerna, vilket ledde till att endast den författare som intervjuat kunde förmedla detta till 
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analysen. Trots tanken om att deltagarna lättare hanterar kommunikation mellan två personer 

valde majoriteten av deltagarna att låta boendestödjare sitta med vid intervjun för 

trygghetskänslans skull. Detta kan ha påverka intervjuerna både positivt och negativt. 

Boendestödjarens närvaro kan ha bidragit till att intervjupersonen var mer avslappnad under 

intervjun och kanske vågade öppna sig mer. Boendestödjarna kunde även påminna deltagarna 

om aktiviteter de glömde nämna. Samtidigt kan det ha funnits saker intervjupersonen inte 

ville att boendestödjaren skulle veta och därmed undanhöll denna information under 

intervjun. 

 

Det upplevdes positivt att deltagarna fick möjlighet att välja plats för intervjun, flertalet valde 

att låta intervjun äga rum i sitt hem. Möjligheten att fritt kunna välja plats tror författarna kan 

ha påverkat studiens tillförlitlighet ytterligare genom att deltagarna känt sig trygga och 

därmed fått bästa möjliga förutsättningar till att återge sina tankar och upplevelser kring sina 

aktiviteter. 

 

Bearbetning av data 

 

Tillvägagångsättet som är inspirerat av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys har 

upplevts som ett bra sätt att skapa struktur under analysdelen. Det sågs positivt att författarna 

först tog ut meningsbärande enheter var för sig, för att sedan tillsammans sammanställa de 

meningsbärande enheterna som skulle användas för vidare analys. Kondenseringen av 

meningsbärande enheter var nödvändig för att utesluta överflödiga ord. Författarna gjorde 

förslag på kodning av de kondenserade meningsbärande enheterna på varsitt håll, utifrån 

förslagen sammanställdes koderna sedan gemensamt genom diskussion. En samstämmighet 

av koder ger enligt Graneheim och Lundman (2004) ett mer trovärdigt resultat då likheter och 

skillnader på så vis kan bedömas mellan författarna. Författarna upplevde att 

sammanställningen, gällande såväl meningsbärande enheter som koder, utifrån granskning 

som gjorts utifrån två olika synvinklar gav ett bredare perspektiv på innehållet. 

Huvudkategorier och subkategorier skapades sedan tillsammans eftersom diskussion var 

nödvändig för att nå fram till gemensamma enheter. Att sedan ta ut representativa citat från 

transkribering styrker studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Konklusion 

 

Studiens syfte att belysa vilka vardagliga aktiviteter personer med ASD utför och hur de 

upplever dem är viktigt för att arbetsterapeuten ska kunna skapa individuella förutsättningar 

för engagemang i aktiviteter som ger mening och upplevd hälsa. Ett behov av att få social 

samvaro uppgavs ha förvånansvärt stor vikt för deltagarna, detta trots att personer med ASD 

enligt litteraturen ser sociala aktiviteter som en stor utmaning. Trots svårighet att utföra en 

aktivitet kan behovet av att vara delaktig och att utföra aktiviteten alltså finnas. Resultatet och 

de kliniska implikationerna som lyfts fram i studien är viktiga för arbetsterapeuters kliniska 

arbete för att till exempel stödja personer med ASD i valet och utförandet av vardagliga 

aktiviteter. Studien visade att fortsatt forskning kring miljöfaktorer som hindrar utförande av 

meningsfulla aktiviteter för personer med ASD är av stor betydelse, eftersom förlust av 

aktiviteter kan leda till ohälsa. 
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Bilaga  

 

Intervjuguide 

 

Kan du berätta/beskriva vad du gör under en vecka måndag-söndag  

(aktiviteter i och utanför hemmet). 

Är det något av det som du beskrivit som du tycker mer om att göra än något annat? 

Varför tycker du så? 

Hur känner du dig då du …? 

Arbete/studier/daglig sysselsättning 

Kan du beskriva vad du arbetar med (Uppgifter, plats, hur ofta) 

Vad tycker du om att arbeta? Är det viktigt för dig? Varför tycker du så? 

Hur känner du dig då du arbetar? Varför känner du så? 

Ej arbete: Skulle du vilja ha ett arbete eller delta i sysselsättning? Varför tycker du så? 

I-ADL 

Brukar du städa, tvätta och laga mat när du är hemma? Brukar du handla? 

Gör du det ensam eller tillsammans med någon? 

Beskriv vad du gör då? 

Vad tycker du om att…? Tycker du det är viktigt? Varför tycker du så? 

Hur känner du dig när du…? Varför upplever du det så? 

Fritid 

Vilka aktiviteter utför du som du tycker är extra kul? Fritids eller hobbyaktiviteter? 

Läsa, promenad, tv/film, dator, instrument, sjunga, idrott, trädgård, kyrkan, dans, samling… 

Beskriv vad du gör då… 

Gör du det tillsammans med någon eller ensam? 

Varför har du valt just dessa/den? 

Hur känner du dig då du utför...? Varför känner du så? 

Avslut 

Du har berättat för mig om att du… Men finns det något annat som du skulle vilja göra som 

du inte gör?  

Av vilken anledning utför du inte den/dessa aktiviteter? 

Vad skulle det betyda för dig om du fick utföra den/ dessa aktiviteter? 
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