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SAMMANFATTNING 
 
 
Att ha en utvecklingsstörning leder ofta till svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. 
Detta resulterar i behov av anpassat stöd för att kunna vara delaktig. Personer som 
har en utvecklingsstörning blir allt äldre och går inte i pension vid samma ålder som 
den övriga befolkningen. Därför har den dagliga verksamheten en stor betydelse för 
deras vardag. Syftet med studien var att undersöka hur äldre personer som har en 
utvecklingsstörning upplever sin delaktighet i daglig verksamhet. För att få svar på 
detta genomfördes kvalitativa intervjuer med nio personer som har en 
utvecklingsstörning, regelbundet gick på daglig verksamhet och var över 50 år. I 
analysen framkom tre teman, personliga faktorer, miljöfaktorer och bestämmande, 
vilka påverkade informanternas upplevelse av delaktighet. Studien visade att 
upplevelsen av delaktigheten på daglig verksamhet hade förbättrats jämfört med när 
de var yngre. Det framkom att åldrandet påverkade delaktighet eftersom erfarenhet 
upplevs leda till ökad kunskap om sin egen aktivitetsförmåga. Informanterna menade 
att de nu hade större möjlighet att fatta egna beslut och själva påverka sitt görande på 
daglig verksamhet. En slutsats var att informanterna inte reflekterat så mycket över 
att bli äldre, vilket kan bero på att övergången till ålderdomen inte blir så tydlig då 
pensionering är ovanligt. 
 
Sökord:  Delaktighet, Intellektuell funktionsnedsättning, Arbete, Åldrande
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ABSTRACT 
 
Having an intellectual disability often leads to limitations in performing daily 
activities.  
It also results in a need for tailored support to be able to participate. The mean age 
for persons with an intellectual disability is increasing and they do not retire at the 
same age as people without intellectual disability. Daily activities therefore have an 
important role in their everyday life. The aim was to investigate how older persons 
with intellectual disabilities perceive their participation in daily activities. Nine 
qualitative interviews were conducted with persons over 50 years old who had an 
intellectual disability and who regularly engaged in daily activities. The analysis 
highlighted three themes,- decision-making, personal factors and environmental 
factors,- that affect the informants’ perception of participation in daily activities. The 
study showed that the perception of participation in daily activities had improved 
compared with when they were younger. Ageing affects participation because 
experience is perceived as bringing greater knowledge about performance capacity. 
The informants reported that they now had more opportunities to make decisions and 
influence their situation in daily activities. One conclusion is that people with 
intellectual disabilities do not reflect much about becoming older since the transition 
to being old is not that clear because retirement is unusual. 
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1. Inledning 
De senaste åren har vi uppmärksammat att personer som har en utvecklingsstörning 
blivit mer och mer synliga både via media och i samhället. Vårt intresse för personer 
som har en utvecklingsstörning uppstod i och med att vi träffat på persongruppen i 
olika sammanhang under arbetsterapeututbildningen som exempelvis på 
verksamhetsförlagd utbildning, via extrajobb och i olika utbildningsmoment. I och 
med att det inte finns så mycket forskning om persongruppen, inte minst inom 
arbetsterapi (Kjellberg, Kåhlin & Alfredsson Ågren, 2010) kände vi att det kändes 
meningsfullt att studera gruppen för vårt examensarbete. En anledning till att vi 
valde att fokusera på äldre personer som har en utvecklingsstörning är att 
medellivslängden ökar för persongruppen (Spjuth, 2007) vilket leder till att det 
behövs ytterligare forskning om äldre för att veta vilket stöd de behöver på sin 
dagliga verksamhet. Genom att undersöka äldre personer ansåg vi att vi kunde se om 
de upplever att det skett en förändring i delaktigheten på daglig verksamhet jämfört 
med tidigare. Vi tyckte att det skulle kunna bidra med viktig kunskap för 
arbetsterapeuter eftersom det är en av de professioner som arbetar med att ge 
personer som har en utvecklingsstörning stöd i att klara sin vardag (Goodman, Hurst 
& Locke, 2009). De bidrar med att främja de möjligheter som finns att kunna leva ett 
meningsfullt liv utifrån önskemål, behov och utifrån omgivningens krav (Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter, Riksförbundet FUB, 2009).  

2. Bakgrund 

2.1. Utvecklingsstörning och dess konsekvenser för aktivitetsförmågan 
Det finns olika begrepp som används för att benämna personer som har en 
utvecklingsstörning såsom intellektuella eller kognitiva funktionshinder (Föreningen 
för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, 2011). Vi har valt att använda 
begreppet utvecklingsstörning eftersom det används i Lagen om Stöd och Service till 
vissa funktionshindrade (SFS; 1993:387) och det är den lagen som beslutar om och 
reglerar daglig verksamhet för personer som har en utvecklingsstörning. 
 
En funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga som uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Den 
kan vara av bestående eller övergående natur (Socialstyrelsen, 2010). Enligt 
Grunewald (2009) innebär utvecklingsstörning en nedsättning av den intellektuella 
förmågan och kan exempelvis bero på en hjärnskada som uppstått i fosterstadiet 
(Grunewald, 1998), i samband med förlossningen eller till följd av sjukdom under 
barnets uppväxt, innan barnet fyllt 16 år (Gotthard, 2007).  
 
Vid utvecklingsstörning är det enligt Kylén (1985) främst tre huvudfunktioner inom 
människans begåvningsutveckling som hämmas. Dessa är strukturering, som står för 
ordnande av sinneupplevelser i rum, tid, kvantitet, kvalitet och orsak, tankeoperation 
som står för funktionen att skilja på abstrakt och konkret tänkande samt 
symbolisering som innebär att förstå att föremål kan symboliseras av tecken eller 
symboler exempelvis bokstäver och siffror. Hämningen av dessa funktioner kan leda 
till svårigheter att fungera i sitt dagliga liv. 
 
Utvecklingen är en process som pågår under större delen av livet och den påverkas 
av miljön som finns runt omkring, vilket gör att det kan vara svårt att ta ställning till 
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graden av utvecklingsstörning hos en person (Brockstedt, 2004). Vid 
utvecklingsstörning går begåvningsutvecklingen långsammare för att sedan stanna på 
en lägre abstraktionsnivå än hos en person utan utvecklingsstörning. Det finns tre 
olika nivåer där A beskrivs som grav, B som måttlig och C som lindrig 
utvecklingsstörning (Kylén, 1985). Uppdelningen i lindrig, måttlig och grav syftar 
till att övergripande beteckna hur en person fungerar i sitt dagliga liv, vilket kan vara 
till hjälp för olika insatser och åtgärder som behövs runt omkring personen 
(Brockstedt, 2004). 
 
Personer som har en grav utvecklingsstörning upplever känslor och sinnesintryck på 
samma sätt som andra, men kan ha svårt att förstå det som inte upplevs konkret här 
och nu (Gotthard, 2007). Enligt Grunewald (1998) utgör denna grupp den största 
andelen av personer som har en utvecklingsstörning. 
 
Enligt Gotthard (2007) och Grunewald (1998) kan personer som har en måttlig 
utvecklingsstörning prata med ett enkelt språk och förstår bilder bättre än bokstäver. 
De är beroende av det konkreta för att förstå sin omvärld. De klarar av att bo själva, 
men behöver hjälp och tillsyn med vissa områden, exempelvis ekonomi och 
matlagning. De kan arbeta med lättare uppgifter ute i samhället, men behöver 
handledning och stöd för att klara att utföra det.  
 
Personer som har en lindrig utvecklingsstörning kan upplevas vara precis som alla 
andra, men behöver längre tid för att lära sig nya saker. De kan lära sig läsa och 
skriva och göra enkla matematiska uträkningar. Deras tidsuppfattning sträcker sig så 
pass långt att man kan tänka både framåt och bakåt i tiden. De kan också förstå att 
det finns andra platser än de man har upplevt rent konkret själv (Gotthard, 2007; 
Grunewald, 1998).  
 
Att ha en utvecklingsstörning resulterar ofta i att man har svårt att kunna fatta beslut, 
fungera självständigt och utföra arbete (World Health Organization [WHO], 2000). 
Enligt Goodman och Locke (2009) påverkar en utvecklingsstörning 
aktivitetsutförandet på olika sätt för olika personer. Vissa klarar personlig vård 
självständigt men har svårighet med att upprätthålla rutiner och behöver stöd för att 
få struktur i vardagen. Miljön påverkar aktivitetsutförandet för en person som har en 
utvecklingsstörning genom att den både kan stödja och hindra.  
 
2.2. Åldrande för personer som har en utvecklingsstörning 
Enligt Kielhofner (2008) präglas ålderdomen av biologiska förändringar och ändrade 
sociala vanor. Det är svårt att definiera ålderdom enbart genom kronologiskt 
åldrande. När man exempelvis går i pension förändras många av de roller man haft 
tidigare i livet. Eftersom många åldersförändringar ofta är ofrivilliga kan det 
upplevas som negativt, vilket kan leda till att man känner sig ensam och deprimerad. 
Det kan även upplevas positivt att man får en större frihet och har möjlighet att 
kunna utföra många olika intressen som tidigare inte funnits lika mycket tid till. Man 
får också mer tid till att träffa familj och släkt, vilket för många kan upplevas höja 
livskvalitén och ge många nya roller, i form av att till exempel kunna hjälpa sin 
familj i större utsträckning än tidigare.  
 
Medellivslängden för personer som har en utvecklingsstörning beräknas till 65-70 år. 
De senaste åren har andelen äldre personer med utvecklingsstörning ökat mer än 
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andelen äldre som inte har en utvecklingsstörning. Det finns flera olika anledningar 
till varför åldern och livslängden har ökat så kraftigt för personer som har en 
utvecklingsstörning. En av förändringarna som påverkat mest är fysiska och sociala 
förhållanden som har förbättrats då man inte längre bor på institutioner (Spjuth, 
2007). 
 
Åldrandet påverkas enligt Hurst (2009) av både genetiska faktorer och personens 
livsstil. Personer som har en utvecklingsstörning har ett tidigare fysiskt åldrande än 
personer som inte har en utvecklingsstörning. Deras åldrande kan börja så tidigt som 
vid 45 års ålder (Janicki & Ansello, 2000; Hammel, Lai & Heller, 2002). Många 
personer med utvecklingsstörning har flerfunktionshinder som gör att de har en 
sämre fysisk utgångspunkt än många andra. Åldrandet skiljer sig mycket från person 
till person och kan därför vara svårt att beskriva (Janicki & Ansello, 2000).  
 
Det som skiljer sig, i den psykosociala åldersprocessen från personer som inte har en 
utvecklingsstörning är förändringen av deras livssituation då de flesta fortsätter 
arbeta på dagcenter och inte går i pension (Gotthard, 2007; Ingesson, 2004). Det kan 
vara svårt för personer som har en utvecklingsstörning att känna igen åldrandet 
eftersom de kanske inte har fått en förståelse för detta genom den vanliga sociala 
processen (Jenkins, 2010) och många har svårt att föreställa sig hur det är att bli äldre 
och hur man då förväntas bete sig. Många umgås mycket med personer i samma 
ålder vilket leder till att det inte finns någonting att jämföra med. En annan sak som 
krävs för att kunna reflektera över sitt åldrande är att kunna föreställa sig saker över 
tid, vilket är ett av begåvningsområdena som är nedsatt hos en person som har en 
utvecklingsstörning (Gotthard, 2007). Dessutom kan det vara så att personer som har 
en utvecklingsstörning har nedsatt fysisk och mental hälsa, kognitiva, sensoriska och 
sociala svårigheter redan innan, vilket är ytterligare en orsak till att de kanske inte 
upplever åldersförändringarna så stora. Jenkins (2010) anser att personer som har 
utvecklingsstörning inte uppmärksammar åldrandet. Detta beror på att de ofta har en 
mindre umgängeskrets och i mindre utsträckning bildar familj, vilket också kan leda 
till att de i större utsträckning än andra blir ensamma i ålderdomen. WHO (2000) 
anser att det skulle vara berikande för dessa personer om de hade ett vidare 
kontaktnät som också bestod av andra vuxna och yngre då detta skulle bidra till 
högre livskvalitet och en bredare integrering i samhället. En annan orsak till att 
personer som har en utvecklingsstörning inte fäster så mycket uppmärksamhet vid 
åldrandet kan vara att de har levt större delen av sina liv med en stämpel på sig och 
upplevt diskriminering i samhället. Detta har lett till att deras liv har skiljt sig från 
andras genom att de inte har haft tillgång till samma bredd av möjligheter och 
aktiviteter (Jenkins, 2010).  

2.3. Delaktighetsbegreppet i relation till personer som har en 
utvecklingsstörning 
Kielhofner (2008) anser att delaktighet är en persons engagemang i livssituationer. 
Delaktighet i aktivitet innebär engagemang i arbete, fritid, eller aktiviteter i dagliga 
livet som är en del av ens sociokulturella kontext och som är önskade eller/och 
nödvändiga för personens välbefinnande. Enligt Molin (2004) finns det både interna 
och externa förutsättningar för delaktighet. Interna förutsättningar är personens 
förmåga och vilja till delaktighet, de externa innebär möjliggörande faktorer i miljön 
och att tillfälle ges till delaktighet. Klassifikationen International Classification of 
Functioning, Disability and Health, ICF (WHO, 2001) klassificerar 
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hälsokomponenter inom olika områden i förhållande till olika diagnoser och består 
av fyra dimensioner, där delaktighet är en av dem. ICF ger möjlighet att beskriva 
många olika faktorer som är relevanta för en persons livssituation och livskvalité där 
delaktighet blir länken mellan personen och omgivningen (Björck – Åkesson & 
Granlund, 2004).  
 
Att möjliggöra delaktighet i aktivitet handlar om att låta personen vara aktiv och 
hjälpa sig själv istället för att göra saker åt dem (Christiansen & Baum, 2005). Under 
1970-talet kom krav på att personer med utvecklingsstörning skulle vara mer 
delaktiga i samhället och kunna leva som alla andra. Detta måste däremot ske på 
deras villkor eftersom de har en funktionsnedsättning och kan behöva stöd vid vissa 
aktiviteter. I strävan att göra personer som har en utvecklingsstörning delaktiga i 
samhället på samma villkor som andra finns det en risk att man inte ser de behov av 
stöd som de faktiskt har. Det är viktigt att ge personer lagom stöd i att vara 
självständiga, eftersom självbestämmande leder till ökat självförtroende och att vara 
beroende och styrd av andra kan leda till att individen tappar motivationen till att ta 
egna initiativ (Kihlman, 2004).  
 
Parry & Jones (2009) beskriver olika nivåer av delaktighet för personer som har en 
utvecklingsstörning i form av en trappa. Trappan har fyra olika steg och går från 
ingen kontroll till full kontroll: 

1. På detta steg ges information som är anpassad på ett sätt så att personen 
kan förstå det. Innebär att individen kan ta del av information, men har inget 
inflytande över situationen eller åtgärden.    
2. Det andra steget innebär att personen blir tillfrågad om sin åsikt 
angående verksamhet eller de interventioner han/hon får för att kunna 
förbättra verksamheten. Här är personens inflytande begränsat då fokus ligger 
på att förbättra verksamheten.  
3. Detta steg innebär att få vara med och utveckla idéer för att kunna 
förbättra verksamheten, för de personer som finns där. Här uppmuntras 
personen till att vara en del av verksamheten och ge förslag för att utveckla 
den ur ett klientcentrerat perspektiv, som ser till det bästa för personen själv.   
4. Här får personen vara med vid organisering och planering av 
verksamheten. Det innebär att man delar på ansvar, tar beslut tillsammans 
vilket leder till att personen aktivt kan påverka hur hans/hennes situation 
kommer att se ut. Detta steg är mer utmanande än de andra då personer som 
har en utvecklingsstörning ofta behöver stöd för att kunna delta i 
planeringsmöten vilket också kräver att man värderar personens delaktighet 
från ledningsnivå i organisationen.  

Stegen i trappan bygger på varandra och för att uppnå kontroll över sin delaktighet 
måste stegen tas i rätt ordning efter varandra. Annars finns risken att delaktigheten 
hos personen inte blir så effektiv. 
 
Kjellbergs forskning (2002a) om delaktighet i aktivitet för personer som har en 
utvecklingsstörning visar på att känslan av delaktighet kan skilja sig mellan olika 
aktiviteter. Forskningens resultat visar på att deltagarna, i större utsträckning, har 
inflytande i fritidsaktiviteter än i arbetet. Deltagarna upplever att det finns flera olika 
anledningar till begränsning av självständigheten, några av dem är personalens 
attityder och typen av aktivitet (Kjellberg 2002b). Ett sätt att få personer att känna 
sig mer delaktiga är genom samarbete med andra (Christiansen & Baum, 2005). I en 
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studie av McConkey och Collins (2010) framkommer att personal som arbetar med 
personer som har en utvecklingsstörning högt prioriterar att öka personens 
valmöjligheter i dagliga aktiviteter, för att öka den sociala delaktigheten. Andra 
personaluppgifter som ansågs viktiga för social delaktighet var att hjälpa personen att 
lära känna de byggnader man befinner sig i samt stötta vid kontakten mellan person 
och familj. Delaktigheten sägs enligt Felce, Bowley, Baxter, Jones, Lowe och 
Emerson (2000) påverkas av struktur och planering av aktivitet. Ju mer planerad 
aktiviteten är desto lättare är det för personen att engagera sig i aktiviteten.  
 
2.4. Arbete och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning 
Enligt Kielhofner (2008) innebär mänsklig aktivitet utförandet av arbete, fritid eller 
aktiviteter i dagliga livet i ett tidsmässigt, fysiskt och sociokulturellt sammanhang 
som karakteriserar stor del av det mänskliga livet. Arbete är de aktiviteter, både 
betalda och obetalda som ger service eller är till nytta för andra. Ramarna för det 
vuxna livet präglas generellt sett av arbete. Det är den längsta perioden i livet som 
börjar med inträde på arbetsmarknaden och slutar med pensionen.  
 
Enligt Lysaght, Oulette-Kuntz och Morrison (2009) upplever personer som har en 
utvecklingsstörning att ett arbete, betalt eller obetalt, har betydelse för dem då det 
leder till integrering i samhället. Ett arbete bidrar också till att skapa sociala 
relationer, identitet, självkänsla och ger möjlighet att träna och utveckla sina 
färdigheter. Att ha ett arbete eller en sysselsättning som liknar ett vanligt arbete är 
viktigt för självkänslan hos personer som har en utvecklingsstörning. Det ger också 
personen en känsla av att vara behövd då det märks på arbetet när personen inte är 
där (Gotthard, 2007).  
 
Arbetet påverkar ofta alla områden i människors liv. Det kan leda till att utmaningar 
på arbetet påverkar bland annat skapande och upprätthållande av relationer och även 
personens roller. Detta blir tydligt hos personer som har en utvecklingsstörning då de 
ofta har begränsade möjligheter att göra val, och i att utveckla sin produktivitet. För 
dessa personer möjliggör ett arbete utveckling av färdigheter i dagliga vanor, 
veckans rutiner, värdefulla roller, social integration och ekonomisk vinst (Goodman 
& Locke, 2009). 
 
Enligt Grunewald (2009) öppnade den sannolikt första dagliga verksamheten, en 
vävstuga för kvinnor, under mitten av 1900–talet i Stockholm. Under 1960–talet kom 
omsorgslagen med de första kraven på att det skulle finnas sysselsättningshem, för 
personer som har en utvecklingsstörning. Hemmen skulle vara godkända av 
Socialstyrelsen och uppfylla vissa krav. I slutet på 1970–talet lanserades ytterligare 
ett dokument, Dagcenter för utvecklingsstörda, färdigt med krav för att kunna 
utforma alla dagliga verksamheter på liknande sätt. Dokumentet innehöll riktlinjer 
om var verksamheterna skulle placeras, vilka lokaler och hur mycket personal som 
skulle finnas och vilka aktiviteter det skulle finnas tillgång till. Det byggdes stora 
dagliga verksamheter som började placeras mer centralt, vilket gjorde att personer 
som har en utvecklingsstörning blev mer synliga i samhället. Efter hand gjordes 
verksamheterna mindre och det ställdes mer och mer krav på individuella 
anpassningar och verksamheten ändrade efterhand karaktär till att mer likna de 
dagliga verksamheterna som finns idag. 
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Enligt Socialstyrelsen är daglig verksamhet den vanligaste insatsen för personer med 
utvecklingsstörning då 28 698 hade daglig verksamhet enligt Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade, LSS, 2010 (Socialstyrelsen, 2011). LSS är en 
rättighetslag som ska ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 
samhällslivet. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade och anpassas till 
mottagarens individuella behov. Insatserna ska utformas så att de är lättillgängliga 
för de personer som behöver dem och stärka förmågan att leva ett självständigt liv”. 
Personer som har en utvecklingsstörning ingår i personkrets 1 enligt LSS, vilket 
innebär att de har rätt till daglig verksamhet (SFS: 1993: 387).  
 
Daglig verksamhet enligt LSS kännetecknas av att den anpassas utifrån individens 
behov, förutsättningar och intressen. Den kan vara organiserad på så sätt att den 
antingen liknar ett vanligt hantverks– eller industriarbete eller en mer habiliterings- 
och rehabiliteringsinriktad verksamhet där man får utveckla sina färdigheter. På en 
daglig verksamhet finns det personal som handleder individen och anpassar arbetet 
efter individens behov och färdigheter. Personalen kan ha olika utbildning och 
erfarenhet beroende på verksamhetens inriktning och utformning, ofta finns personal 
som till exempel arbetsterapeut på plats eller att tillgå. Daglig verksamhet bidrar till 
att skapa sociala relationer, rutiner och integrering i samhället. Det är viktigt att den 
präglas av tydlig struktur och ett konkret innehåll för att individen ska kunna bli mer 
självständig och veta vilka uppgifter som ska utföras (Gotthard, 2007). Det finns 
olika inriktningar av daglig verksamhet. En produktionsinriktad verksamhet 
karakteriseras av att det produceras olika tjänster eller varor genom exempelvis café- 
eller restaurangverksamhet, butik eller biltvätt (Ingesson, 2004). En 
sysselsättningsinriktad verksamhet är uppbyggd kring olika aktiviteter för att skapa 
en meningsfull vardag (Gotthard, 2007).  
 
Enlig Carlberg (2007) går personer som har en utvecklingsstörning sällan i pension 
från daglig verksamhet vid 65 års ålder utan fortsätter så länge de vill, kan och orkar. 
Enligt Socialstyrelsen (2011) fanns det år 2010 1057 personer i Sverige som hade 
daglig verksamhet och var över 65 år. Daglig verksamhet ger rutin och en mening för 
dagen och leder till gemenskap och en känsla av samhörighet. Den blir då viktig för 
välbefinnandet och för känslan att ha en meningsfull vardag. Det är viktigt att en 
daglig verksamhet har ett tydligt innehåll och anpassas efter individens behov, vilket 
leder till att den dagliga verksamheten kan se olika ut för olika personer (Carlberg, 
2007; Gotthard, 2007). Detta kan bli särskilt viktigt för äldre personer med 
utvecklingsstörning då utvecklingen av åldrandet skiljer sig från person till person 
(Björkman, 2007).  
 
Den dagliga verksamheten finns vanligtvis på ett dagcenter, men kan också vara 
placerad på en arbetsplats. Här möter man personernas behov genom att man 
erbjuder dem olika arbetsuppgifter. Ofta kan det vara bra om arbetstiderna på en 
daglig verksamhet liknar de på ett vanligt arbete om personen vill och orkar detta. 
När det gäller äldre personer med utvecklingsstörning kan den dagliga verksamheten 
bidra till att upprätthålla de förmågor personen har (Gotthard, 2007). 

3. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur äldre personer med utvecklingsstörning 
upplever sin delaktighet i daglig verksamhet.  
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4. Metod 

4.1. Urval 
För att hitta informanter för studien användes snöbollsmetoden som enligt Patton 
(2002) innebär att man kontaktar personer som har kunskap om persongruppen som 
söks. Dessa personer kan ge vidare information om vem som kan kontaktas. På så 
sätt fortsätter processen som en kedja tills lämpliga informanter för studien har 
hittats. För att kunna genomföra intervjuerna sattes kriteriet att informanterna 
regelbundet skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS. Ytterligare kriterier som 
sattes var att informanterna skulle vara över 50 år. Detta då personer med 
utvecklingsstörning fysiskt sett åldras tidigare än andra (Janicki & Ansello, 2000; 
Hammel, Lai & Heller, 2002) och även med tanke på att de som är i den åldern har 
varit med under utvecklingen från att vara osynliga i samhället till att vara synliga 
medborgare (Grunewald, 2009), vilket gör dem intressanta som grupp. Informanterna 
skulle också kunna kommunicera och inte ha motoriska eller språkliga nedsättningar 
som gör det svårt för dem att kunna kommunicera eller på andra sätt delta i en 
intervju. 
 

4.2. Informanter 
Informanterna i studien var mellan 50-68 år. Medelåldern var 60 år. I studien deltog 
en man och åtta kvinnor. Dessa rekryterades från fyra olika dagliga verksamheter. 
Fördelningen mellan de olika dagliga verksamheterna visas nedan i tabell 1. 
Informanterna arbetade på dagliga verksamheter med olika inriktningar. De flesta 
fanns på sysselsättningsinriktad daglig verksamhet och hade tidigare arbetat på 
produktionsinriktad daglig verksamhet. 
Tabell 1: Översikt av studiens informanter 
 Typ av verksamhet Män Kvinnor Antal 
Verksamhet 1 Sysselsättningsinriktad verksamhet 1 4 5 
Verksamhet 2 Sysselsättningsinriktad verksamhet  1 1 
Verksamhet 3 Produktionsinriktad verksamhet  2 2 

Verksamhet 4 Produktionsinriktad verksamhet  1 1 

4.3. Procedur 
Författarna genomförde 9 intervjuer. För att få svar på syftet har semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer genomförts på informanternas respektive dagliga verksamheter. 
För att rekrytera informanter som motsvarade kriterierna kontaktades under hösten 
2010 olika dagliga verksamheter i ett medelstort län i Mellansverige via e-post och 
telefon. Dessa kontakter hittades genom sökning på Kommunens hemsida samt via 
handledaren för uppsatsen. Ett informationsbrev som formulerades i enlighet med 
Vetenskapsrådet (2010) skickades ut till de verksamheter som ansåg sig ha enligt 
kriterierna lämpliga deltagare för studien (se bilaga 1). Personalen, som på tre av de 
fyra verksamheterna var arbetsterapeuter, frågade sedan dessa personer om de var 
intresserade av att delta i studien. Kort därefter besökte författarna verksamheten för 
att informera de potentiella informanterna ytterligare om studien. Vid 
informationstillfället delades ett lättläst informationsbrev ut (se bilaga 2). Det 
konstruerades med inspiration från Centrum för lättläst (2010). I de fall 
informanterna inte hade läsförståelse lästes det lättlästa informationsbrevet upp för 
dem. Vid informationstillfället inhämtades även muntligt informerat samtycke från 
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informanterna vilket är ett av kraven på forskning enligt Vetenskapsrådet (2010). 
Information om att intervjuerna var anonyma och skulle behandlas konfidentiellt 
samt att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas gavs vid detta 
tillfälle. Detta är en del av kravet på konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2010) vid 
forskning inom samhälls- och beteendevetenskap.  Informanterna tillfrågades även 
om det gick bra att intervjuerna spelades in på en diktafon för att underlätta 
transkribering. Vissa intervjuer genomfördes samma dag som informationen. För de 
övriga intervjuerna bokades en tid in för intervju inom en till två veckor efter 
informationstillfället.  
 
Kvalitativ metod används för att kunna fånga informanternas subjektiva upplevelse 
av företeelsen som undersöktes (Patel & Davidson, 2008) i det här fallet delaktighet. 
Inför intervjuerna har en intervjuguide (se bilaga 3) konstruerats för att ge en ram för 
intervjun (Kvale, 2009) samt för att förutsättningarna för varje intervju ska bli 
samma. Intervjuguiden är indelad i områdena delaktighet, daglig verksamhet och 
åldrande där varje område har 5-8 frågor. Frågor under området daglig verksamhet 
har konstruerats utifrån begrepp inom LSS (SFS, 1993:387) och utifrån Gotthard 
(2007). Området delaktighet har på liknande sätt konstruerats utifrån Parry & Jones 
(2009) delaktighetstrappa samt Kielhofners (2008) definition av delaktighet. Det 
sista området, åldrande, har även det gjorts med inspiration från Gotthard (2007) och 
Kielhofner (2008). Enligt Ringsby Jansson (2002) bör en konstruktion av en 
intervjuguide utgå ifrån deltagarnas behov. I detta fall fanns behov av konkreta 
frågeställningar och intervjuguiden anpassades därför efter detta. En 
semistrukturerad intervju valdes för att för att ha möjlighet att kunna följa upp 
deltagarnas svar med följdfrågor, då målgruppen har svårt att förstå abstrakta frågor. 
Det leder till att frågorna kan behöva konkretiseras eller förtydligas under intervjun 
(Kåhlin & Haglund, 2009).  
 
Intervjuerna genomfördes i enskilda rum som normalt sett användes för 
aktivitetsutförande i den dagliga verksamhetens lokaler. Under intervjuerna var båda 
författarna närvarande tillsammans med informanten. I början av varje intervju 
informerades informanterna ytterligare en gång om studiens innehåll och utförande. 
En av författarna hade huvudansvaret för att ställa frågor, medan den andra 
antecknade och ansvarade för att inspelningen skulle fungera. Författarna växlade 
mellan ansvarsområdena och hade intervjurollen varannan gång. Trost (2010) menar 
att det kan vara bra att vara två intervjuare för att lära sig av varandra om 
intervjuarna är oerfarna. Inom några dagar efter att intervjuerna genomförts 
transkriberades de. Malterud (2009) menar att syftet med transkribering är att fånga 
upp det informanten sade på ett sätt som återger det som förmedlades på bästa sätt. 
Detta gjordes genom att föra över de inspelade intervjuerna på dator för att sedan 
lyssna en bit i taget och skriva ner fraserna exakt som de sades vid intervjun. Även 
tysta pauser, skratt och dylikt noterades i transkriberingen. De två första 
transkriberingarna gjordes av båda författarna tillsammans, medan de övriga delades 
upp så att den författare som haft huvudansvar under intervjun också gjorde 
transkriberingen. Efter detta lyssnade den andra författaren igenom intervjun för att 
jämföra med den nedskrivna transkriberingen. Det gjordes för att undvika eventuella 
fel.   
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4.4. Analys 
Analysen av transkriberat material har genomförts med stöd av Malteruds (2009) 
analysprocess. Författarna började med att var för sig läsa igenom transkriberingen i 
sin helhet, vilket är första fasen i analysprocessen enligt Malterud (2009). Detta för 
att få en helhetsbild av materialet och ett första steg i att urskilja potentiella teman 
för resultatet. Författarna diskuterade därefter igenom materialet för att få en 
gemensam bild av innehållet.  
Nästa steg blev att återigen läsa igenom materialet för att markera de enheter som var 
meningsbärande för syftet, även detta gjorde författarna var för sig för att sedan 
diskutera gemensamt. Detta var ett första steg i att hitta enheter som kan kopplas 
samman och bilda kategorier till varje tema. Efter att de meningsbärande enheterna 
identifierats gjordes en kondensering för att sammanfatta materialet och se vilka 
nyanser som fanns inom varje tema, vilket överensstämmer med Malteruds (2009) 
analysprocess. Detta resulterade i tre teman med två till tre kategorier under varje 
tema.  

4.5. Etiska aspekter 
Enligt vetenskapsrådet (2010) finns fyra huvudkrav för att skydda individen i 
forskning. 
Informationskravet innebär att deltagare i forskningen ska få information om den 
uppgift de har i forskningen och vilka villkor som gäller för deltagandet i studien. 
Författarna har tagit hänsyn till detta genom att skriva två informationsbrev där det 
ena varit konkretiserat och anpassat för att deltagarna ska kunna förstå 
informationen. Samtyckeskravet innebär att informerat samtycke ska inhämtas från 
undersökningsdeltagarna för att de själva ska kunna ta ställning till om de vill delta i 
studien eller inte. Det är också viktigt att de ska kunna avbryta sitt deltagande utan 
att det skulle få några negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2010). Detta 
informerades om i informationsbrevet och innan varje intervju. Konfidentialitets- och 
nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som gör att man kan identifiera personen 
ska avidentifieras så att det inte går att identifiera personen i rapporten och att 
materialet inte får användas för andra syften (Vetenskapsrådet, 2010). Informanterna 
informerades om att inspelning och transkribering skulle förstöras efter genomförd 
studie samt att ingen utomstående skulle ha tillgång till råmaterialet. 

5. Resultat 
Tre teman framkom i analysen. Dessa är bestämmande, personliga faktorer och 
miljöfaktorer, vilka tillsammans påverkar informanternas upplevelse av delaktighet 
på daglig verksamhet (se figur 1).  Första temat, bestämmande, beskriver olika sätt 
där informanterna upplever att de kan påverka sin situation på daglig verksamhet. 
Det finns tre kategorier i detta tema och de innehåller olika aspekter av hur 
beslutsfattandet kan se ut på en daglig verksamhet samt hur delaktigheten påverkas 
av vem som bestämmer vad. Det andra temat, personliga faktorer, beskriver 
upplevelsen av delaktighet utifrån erfarenheter och strategier som påverkar 
informanternas handlande på daglig verksamhet. Det finns tre kategorier som 
beskriver detta tema. Miljötemat beskriver påverkan från olika miljöaspekter 
omkring en person. Temat innehåller två kategorier som tillsammans beskriver 
upplevda hinder och möjligheter för delaktighet i miljön. 
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5.1. Bestämmande 

5.1.1. Personal bestämmer 
De flesta upplevde att personalen i någon mån hade inflytande över vad de skulle 
göra på sin dagliga verksamhet. En uppfattning hos informanterna var att personalen 
bestämde och fördelade aktiviteterna mellan dem från dag till dag. Informanterna 
blev informerade om dagens schema när de anlände till den dagliga verksamheten 
varje morgon.  
 

Det är personalen som gör. Som säger vad vi ska göra. Det får inte vi 
bestämma. 

 (Informant 9, kvinna) 
 
Generellt upplevdes det positivt att personalen fattade beslut åt informanterna. Detta 
då de upplevde att de ibland kunde ha svårt att bestämma sig. 
  

Ibland kan det vara svårt att bestämma vad vi ska. Till exempel vad vi 
ska laga för mat. Det är inte så dumt att få hjälp. 

 (Informant 8, man) 
  

Figur 1: Faktorer som påverkar upplevelsen av delaktighet 
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Ibland ledde personalens bestämmande till att deltagarna inte fick förändra allt de 
önskade. Detta gjorde att deltagarna genom åren fått acceptera att allt inte kunde bli 
som de ville. Det hade lett till att informanterna fått sänka sina förväntningar på i 
vilken utsträckning och vad de skulle kunna bestämma på sin dagliga verksamhet. 

 
Jag frågar om jag kunde få ledigt till jul, men det fick jag inte. 

 (Informant 3, kvinna) 

5.1.2. Samarbete med personalen 
Samarbete med personalen kunde bestå av att få hjälp, att göra saker 
tillsammans med dem. De flesta informanterna upplevde att de fick den hjälp 
de hade behov av samt att personalen oftast lyssnade på deras åsikter. 
Samarbetet med personalen kunde se ut på olika sätt. Till exempel kunde det 
bestå av att få konkret hjälp i specifika aktiviteter. Detta upplevdes generellt 
positivt, då vissa aktiviteter ibland kunde bli svåra för informanterna att klara 
självständigt. Vissa dagliga verksamheter hade planeringsmöten en gång i 
veckan tillsammans med personalen, då informanterna hade möjlighet att 
påverka sina aktiviteter och säga vad de ville göra. 

 
Men vi har ju möte på onsdagen. Då får en säga om en tycker nå, en vill, 
nå, önskemål sådär. 

 (Informant 4, kvinna) 
 

Upplevelsen av hur personalen lyssnade varierade mellan deltagarna. Vissa 
ansåg att personalen oftast lyssnade på deras förslag. Andra tyckte att det hade 
förbättrats genom åren medan en del inte tyckte att det blivit någon förändring. 
Dock var det ingen som tyckte att personalen lyssnade mindre nu än tidigare. 
Upplevelsen var att personalen försökte anpassa verksamheten så bra som 
möjligt efter de förslag informanterna gav.   

 
Då får man ju prata med personalen om det inte är nåt som man tycker 
funkar och så… Ja då kommer vi väl på nån annan lösning eller annars 
så hjälper dom väl oss. 

 (Informant 5, kvinna) 

5.1.3. Att fatta egna beslut 
Informanterna upplevde att det fanns olika sätt för dem att fatta egna beslut gällande 
sin situation på daglig verksamhet. Vissa använde sig av ett schema som planerats 
utifrån aktiviteter som var meningsfulla för dem. Ett annat sätt var att ha ett utbud på 
aktiviteter som deltagarna fick välja mellan vissa tider eller dagar. Några informanter 
upplevde även att de fick göra som de ville och orkade på sin dagliga verksamhet. En 
informant upplevde sitt beslutsfattande såhär: 
 

Jag tycker maten tycker jag är bättre. Då får man bestämma så man vill 
göra. 

 (Informant 9, kvinna) 
 
Informanten fick i vissa aktiviteter bestämma över utformningen och utförandet. 
Generellt upplevdes det positivt att ha möjlighet att fatta egna beslut och det ledde 
till ökad självkänsla. Det identifierades även svårigheter och hinder för att kunna 
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göra egna val. Det kunde till exempel innebära att det fanns för många olika 
aktiviteter att välja mellan. Flera av informanterna hade tidigare varit på 
produktionsinriktad daglig verksamhet, men bytt till en mer sysselsättningsinriktad 
daglig verksamhet. Upplevelsen var att den sysselsättningsinriktade verksamheten 
gav större möjligheter att själv bestämma över sin dag och sina aktiviteter. Detta 
visade sig genom att de inte utgick från scheman i samma utsträckning som tidigare. 
På produktionsinriktad daglig verksamhet hade de även haft tydligare uppgifter som 
varit deras egna, och utförde i stort sett samma aktiviteter varje dag.  
 
De informanter som fortfarande befann sig på produktionsinriktad daglig verksamhet 
hade fortfarande specifika uppgifter, planerade för varje person. Detta ledde till att de 
mer självständigt kunde utföra de uppgifter som de specialiserat sig på, vilket ledde 
till en känsla av kompetens och ansvar. 
 
De flesta informanterna upplevde möjligheter att kunna påverka sin situation. Dock 
uttryckte en informant att delaktigheten fortfarande kunde förbättras.  
 

Jag vill att det ska vara mycket bättre. Än vad det har varit. Att även 
arbetstagare ska kunna få säga till mycket mera… Säga till om och som 
är bra och inte bra. Och så tycker jag att det ska vara lättare att avskeda 
dem som inte är snälla. 

 (Informant 6, kvinna) 

5.2. Personliga faktorer 

5.2.1. Erfarenhet 
Genom sina tidigare erfarenheter upplevde informanterna att de har blivit mer 
medvetna om vilka färdigheter och vilken kapacitet de har till att utföra arbete på 
daglig verksamhet.  
 

Ja, jag tycker det är bra att man har gjort sitt, man har gjort sitt och vet 
hur man vill jobba… Och sen så tycker jag att det är bra att man har lärt 
sig vad som är bra och inte är bra. 

(Informant 6, kvinna) 
 

 
Erfarenheten har medfört att det blivit lättare för informanterna att själva fatta beslut 
gällande sin arbetssituation t.ex. hur mycket de ska arbeta, när de vill gå hem eller gå 
i pension. En informant som snart skulle pensioneras uttryckte sig så här:  
 

Det ska väl bli skönt. Då får man göra vad man tycker. 
 (Informant 4, kvinna) 

 
Informanterna upplevde också att det blivit lättare att kunna säga vad man tycker om 
sin dagliga verksamhet i och med erfarenheten. De hade större kunskaper om vad de 
kunde prata med personalen om, vilket ledde till att de nu hade större självförtroende 
för att kunna uttrycka sin egen åsikt. 
 

Intervjuare: Tycker du att personalens sätt att lyssna på dig har 
förändrats nu när du har blivit lite äldre?  
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Informant: Ja det tror jag 
Intervjuare: På vilket sätt då? 
Informant: Att jag kan prata med personalen mer.  

 (Informant 2, kvinna) 

5.2.2. Anpassning till åldrandet 
Vissa informanter upplevde att de hade fått fysiska svårigheter som påverkade 
delaktigheten i och med åldrandet. Det kunde innebära att det var svårt att se eller 
gångsvårigheter som ledde till behov av rollator.  
 

Det är svårt att klara mig, har jag när jag blir äldre… Ja det är svårt att gå 
känner jag. Jag får jämt ta rollator som stöd.  

(Informant 2, kvinna) 
 
De upplevde dock att aktiviteterna på daglig verksamhet hade anpassats för att de 
skulle kunna delta och utföra de aktiviteter de klarar av.  
En stor del av informanterna hade inte reflekterat så mycket över att bli äldre. Vissa 
upplevde att åldrandet var en naturlig del av tillvaron och något man fick acceptera.  
 

Ja det är inget att göra åt det. Man blir äldre och äldre för varje dag 
tycker jag.  

(Informant 9, kvinna) 
 

 
De informanter som bytt daglig verksamhet i och med åldrandet uttryckte att den 
nuvarande sysselsättningsinriktade dagliga verksamheten gav större möjlighet att ta 
det lugnt och vila vid behov. De upplevde också att det var viktigt att utföra 
aktiviteter i ett lugnare tempo när man blev äldre. Detta var något de ansåg att de inte 
haft möjlighet till på tidigare daglig verksamhet, vilket också resulterade i ett lugnare 
klimat. En informant sa: 
 

Nu kan jag trappa ner. Det är nog viktigt… Det är väl lugnare här… Är 
man äldre så ska man kunna sitta i lugn och ro och ta det lugnt. Det är 
viktigt. 

 (Informant 8, man) 

5.2.3. Struktur 
Den här subkategorin beskriver hur informanternas delaktighet på daglig verksamhet 
påverkas av vanor och rutiner. Informanterna uttryckte här att vanor och rutiner, som 
att ha en daglig verksamhet att gå till, motverkade isolering. De upplevde att det var 
positivt att kunna utföra olika aktiviteter olika dagar istället för att göra samma sak 
varje dag som vissa gjort på tidigare dagliga verksamheter.  
 

Det är bra att det finns en. Istället för att jag sitter hemma. Då är det 
bättre att åka ut än och isolera sig. Då är det bättre att det finns ett jobb. 

 (Informant 8, man) 
 
Vissa informanter arbetade utifrån schema, vilket ledde till tydliga roller och struktur 
som bidrog till större möjlighet att vara självständig. De gånger andra aktiviteter 
såsom tandläkarbesök eller liknande hindrade deltagande i de vanliga aktiviteterna på 
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daglig verksamhet, upplevdes detta leda till hinder i rutinerna i och med svårigheter 
att tänka om. 

5.3. Miljöfaktorer 

5.3.1. Personella och ekonomiska resurser 
Den här subkategorin beskriver hur resurser påverkade informanternas delaktighet på 
daglig verksamhet. Informanterna upplevde att en fördel med nuvarande daglig 
verksamhet var att det fanns mer personal nu än tidigare vilket informanterna tyckte 
gav större möjligheter att prata med personalen. Personalen blev mer tillgänglig och 
man kunde gå till den man hade bäst förtroende för.  
 
Uppfattningen om utbudet av aktiviteter skilde sig mellan informanterna. Vissa 
tyckte att det var positivt att det fanns flera olika aktiviteter att välja mellan. Det 
ledde till att var och en kunde göra det man tyckte var roligt och klarade av att utföra. 
Andra uppfattade det som att det fanns ett litet utbud, på grund av att man inte kunde 
köpa in material, vilket medförde att den dagliga verksamheten hade skurit ner på de 
aktiviteter som erbjöds.  
 

En, en får ju inte handla, ingen som kan göra nåt. De drar ju in på allt. 
 (Informant 4, kvinna) 

5.3.2. Socialt sammanhang 
Det sociala sammanhanget påverkade delaktigheten på daglig verksamhet genom att 
det gav en känsla av tillhörighet. En informant som tidigare varit på en 
produktionsinriktad daglig verksamhet och nu på sysselsättningsinriktad, tyckte dock 
att den tidigare dagliga verksamheten hade gjort att hon kom ut mer och fick fler 
tillfällen för social kontakt. De flesta informanterna ansåg att den dagliga 
verksamheten var meningsfull för dem eftersom att den gav tillfälle att träffa vänner 
som fanns på daglig verksamhet, vilket ledde till ökad integrering i samhället. 
 

Jag tycker dom är bra, jag tycker det är bra som jag är en gång i veckan 
och få träffa dom man känner sen tidigare… Det är så bra 
sammanhållning så jag vill stanna, stanna där som jag är och jobbar.  

 (Informant 6, kvinna) 
 
Några informanter ansåg att socialt samspel underlättade inlärning och utförande av 
aktivitet genom att de kunde samarbeta och samtala om aktiviteten. Den sociala 
samvaron kunde ibland innebära att informanterna inte alltid fick hjälp direkt utan 
fick vänta på sin tur eftersom personalen prioriterade den person som behövde mest 
hjälp för stunden. Informanterna ansåg inte att detta var något problem, utan såg det 
som självklart att ta hänsyn till och ta hand om varandra. Dessa aspekter upplevdes 
som en naturlig del av att interagera med andra.  
 

Det beror nog på om dom har tid. Jag är ju inte ensam. Vi är ju en hel 
grupp.  

Om det händer något så måste den personen ha hjälp i första hand. 
(Informant 8, man) 
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion  
Kriteriet att informanterna skulle kunna kommunicera och inte ha nedsättningar som 
gör att de har svårt att delta i en intervju medförde att personer som har en grav 
utvecklingsstörning inte ingick i studien. Eftersom de är den största delen av 
personer som har en utvecklingsstörning enligt Grunewald (1998) innebär detta att 
studien inte kan ge en förståelse för hur hela gruppen upplever sin delaktighet på 
daglig verksamhet. Eftersom denna studie är kvalitativ kan inte resultatet 
generaliseras vilket inte heller är syftet med kvalitativa studier då de istället syftar till 
att fånga människors upplevelser av ett specifikt fenomen (Patel & Davidsson, 
2003).  
 
I studien deltog åtta kvinnor och en man. Detta skulle kunna påverka resultatet 
genom att svaren blir präglade av kvinnors upplevelser i större utsträckning än mäns. 
Detta upplevdes inte vara aktuellt i studien då svaren snarare verkade präglas av 
personlighet än könsroller. Detta styrks av Umb-Carlsson och Sonnanders (2006) 
studie som visar på att levnadsförhållanden för personer som har en 
utvecklingsstörning inte påverkas nämnvärt av att man är man eller kvinna. De är 
själva mer vana vid att relatera sig själva till att vara personer som har en 
utvecklingsstörning än till det kön de har. 
 
Enligt Ringsby Jansson (2002) kan personer som har en utvecklingsstörning vara 
svåra att intervjua då det finns en risk för att de svarar utifrån hur de tror att 
intervjuaren vill att de ska svara för att vara till lags, vilket också kan innebära att de 
inte heller vill kritisera personalen och ger då positiva svar. Det finns risk att de 
svarar jakande på frågorna och de har svårt att förstå abstrakta frågor, vilket 
författarna tagit hänsyn till vid konstruktion av intervjuguide och anpassat frågorna 
så att de blivit konkreta och använt öppna frågor som inte går att svara bara ja eller 
nej på.  
 
Båda författarna var närvarande vid alla intervjuerna, vilket upplevdes positivt då det 
medförde att intervjutekniken kunde utvecklas. Trost (2010) menar att två intervjuare 
skulle kunna vara negativt då den intervjuade skulle kunna uppleva sig vara i 
underläge gentemot intervjuarna. Författarna upplevde att det inte var så, utan fick 
snarare en upplevelse av att det var positivt även för informanterna då de tyckte att 
det var roligt att träffa nya människor som ville lyssna till vad de hade att säga.  
 
Kontexten där intervjun genomförs har betydelse för personens förmåga att svara i 
och med att det är lättare att återberätta kunskap i samma kontext som den lärts in 
(Kvale, 2009). Detta kan leda till att den intervjuade har lättare att fokusera på ämnet 
(Kåhlin och Haglund, 2009). Därför genomfördes intervjuerna i studien på 
informanternas dagliga verksamhet. Att intervjuerna genomfördes i en för 
informanterna känd lokal där aktiviteter brukade utföras upplevdes av författarna 
som positivt då informanterna verkade känna sig trygga och prata fritt kring sina 
upplevelser i den miljön. Det upplevdes vara positivt både för författare och 
informanter att det inte fanns några andra personer eller störningsmoment i 
intervjulokalen. Det gjorde att författarna kände sig avslappnade och kunde fokusera 
enbart på att genomföra intervjuerna så lättförståeligt som möjligt. Informanterna 
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upplevdes också vara avslappnade i och med att de inte behövde bli distraherade av 
andra faktorer.  
 
Under intervjuerna uppmärksammades att informanterna ofta svarade fåordigt, trots 
de öppna frågorna. Detta medförde att författarna behövde ställa följdfrågor för att få 
mer utförliga svar, vilket ledde till att intervjuerna blev olika och det skulle kunna ha 
påverkat resultatet. Risken för fåordiga svar var en anledning till att författarna valde 
att använda semistrukturerad metod. Det visade sig vara ett bra val eftersom svaren 
inte hade blivit tillräckligt utförliga om en strukturerad intervju använts då det enligt 
Patel och Davidson (2003) inte skulle finnas möjlighet att ställa följdfrågor då.  
 
Författarna hade inte så stor erfarenhet av att intervjua personer som har en 
utvecklingsstörning. Därför togs beslutet att spela in intervjuerna med diktafon för att 
kunna lyssna på dem mellan intervjuerna och på så sätt kunna utveckla sitt 
intervjuande, vilket styrks av Trost (2010). Vidare menar Trost (2010) att en fördel 
med att spela in intervjuer också är att man kan lyssna på ordval och tonfall flera 
gånger efteråt, vilket minskar risken för tolkningsfel. Inspelning av intervjuer kan 
leda till att personerna distraheras och känner sig hämmade. Detta upplevdes inte 
vara något problem under intervjuerna i studien, eftersom informanterna inte lade 
någon större uppmärksamhet på diktafonen.  
 
I studien har Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2011) tagits hänsyn till 
eftersom det är viktigt att skydda personerna som deltar samt att de vet vad det 
innebär att delta i studien. Då informanterna i studien har behov av att få information 
på ett konkret sätt lades stor vikt vid att anpassa all relevant information om studien 
på ett sådant sätt att informanterna själva skulle kunna ta ställning till om de ville 
delta. Författarna upplevde att informanterna förstod den information som gavs både 
muntligt och skriftligt vilket skulle kunna vara ett tecken på att informationen har 
anpassats på ett tillräckligt konkret sätt. 

6.2. Resultatdiskussion 
Temat bestämmande visar att delaktigheten på daglig verksamhet påverkas av hur 
och vem som fattar beslut. Detta kunde ske genom att personalen fattade beslut, att 
informanterna samarbetade med personalen eller att de själva fattade beslut. Det kan 
jämföras med Kjellbergs (2002b) studie som visar att det finns tre nivåer av 
bestämmande. Dessa är att vara beroende, att samspela med andra och att vara 
självständig. Att personalen bestämde kan kopplas till steg ett i delaktighetstrappan 
(Parry & Jones, 2009), eftersom det innebär att personen inte kan påverka alls, men 
får information som är anpassad på ett sätt som gör att han/hon kan förstå den. Det 
kan vara det första steget till att bli mer delaktig. Genom att få information på ett 
konkret sätt om de aktiviteter som ska utföras skulle det kunna vara lättare att utföra 
aktiviteter självständigt för informanterna. Att informanterna fick information på ett 
sätt som mötte deras behov visade sig i att de inte tyckte att några uppgifter på daglig 
verksamhet var svårförståeliga eller svåra att utföra.  
Informanterna tyckte ibland det var svårt att ta egna beslut och upplevde det positivt 
när personalen bestämde vad de skulle göra. En orsak till det skulle kunna vara det 
Kihlman (2004) menar med att personer som har en utvecklingsstörning har en 
funktionsnedsättning som gör att de ibland kan behöva stöd i aktivitet. Vidare menar 
de att det är viktigt att stödet läggs på en nivå så att det ändå främjar 
självbestämmandet, som ökar motivation och självförtroende. Författarna anser att 
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stödet för informanterna har lagts på rätt nivå eftersom de upplever den hjälp de får 
positivt.  
 
Resultatet visade att informanterna tyckte att de fick bestämma mer över sina 
aktiviteter på daglig verksamhet nu än vad de hade fått göra på tidigare daglig 
verksamhet. Det fanns möjlighet att kontinuerligt ge förslag på vad de ville förändra, 
tillsammans med personalen vilket författarna tolkar till att de befinner sig på steg tre 
i delaktighetstrappan (Parry & Jones, 2009). Det innebär att de får vara med och 
utveckla idéer för att få verksamheten att kunna fungera bättre för dem. I resultatet 
framkom att informanter som arbetade på sysselsättningsinriktad daglig verksamhet 
och som tidigare i livet hade arbetat på en produktionsinriktad daglig verksamhet 
upplevde att de nu hade större möjlighet att fatta egna beslut än de haft på den 
produktionsinriktade dagliga verksamheten. Författarna tror att det skulle kunna bero 
på att den sysselsättningsinriktade dagliga verksamheten var mer anpassad till att 
informanterna skulle kunna åldras där.   
 
Några av informanterna uttryckte att de hade fått acceptera att de inte kunde 
genomföra alla de förändringar som de önskade. Om detta påverkar deras 
välbefinnande anser författarna att det skulle kunna leda till att informanterna inte är 
fullt delaktiga. Det grundas på att en del i delaktighet enligt Kielhofners definition 
(2008) är att kunna vara engagerad i alla önskade eller nödvändiga aktiviteter som 
leder till välbefinnande. Utifrån det gör författarna bedömningen att detta skulle 
kunna vara ett hinder för delaktighet. I analysen framkom att den dagliga 
verksamheten var viktig för att ha någonting att göra, vilket är i enlighet med 
Lysaght, Oulette-Kuntz och Morrison (2009) som menar att personer som har en 
utvecklingsstörning upplever att ett arbete har betydelse för dem då det leder till 
integrering i samhället.  
 
Det andra temat var personliga faktorer som innefattar erfarenheter, anpassning till 
åldrandet samt struktur. Här framkom att informanterna inte hade reflekterat så 
mycket över att bli äldre. En orsak till att de inte gjort det skulle kunna vara att 
personer som har en utvecklingsstörning inte går i pension i samma utsträckning som 
personer utan utvecklingsstörning (Gotthard, 2007). Författarna anser att detta kan 
bidra till att gränsen mellan vuxenlivet och ålderdomen, som enligt Kielhofner 
(2008) bland annat definieras av pensionen, inte blir lika tydlig. Detta resonemang 
styrks av Buys, Boulton-Lewis, Tedman-Jones, Edwards och Knox (2008) som 
menar att äldre personer som har en utvecklingsstörning inte tänker på framtiden 
utan låter livet ha sin gång och förändrar inte så mycket i sin vardag i och med 
åldrandet. En studie av Lifshitz och Merrick (2004) visar att ADL- förmågan inte 
nödvändigtvis behöver försämras av fysiska åldersförändringar. Det är istället miljön 
som påverkar förmågan. Detta blev tydligt i denna studie genom att informanterna 
upplevde att de inte hade svårare att utföra aktiviteter på nuvarande daglig 
verksamhet än tidigare i och med att de t.ex. hade möjlighet att arbeta i ett lugnare 
tempo och efter sina egna förutsättningar. Detta visar på att dessa dagliga 
verksamheter är individanpassade, vilket är ett krav enligt LSS (SFS, 1993:387). En 
annan anledning till att informanterna upplevde att det inte var svårare att utföra 
aktiviteter nu än tidigare i livet skulle kunna vara att informanterna nu hade större 
erfarenhet och bättre kunskap om hur aktiviteter på daglig verksamhet ska utföras. 
Detta då Kylén (1985) menar att tankarna och kunskapen förändras i och med att 
personen får mer erfarenhet. Det skulle också kunna vara så att erfarenheten att ha 
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varit med i utvecklingen från att var osynliga i samhället till att bli mer synliga 
(Grunewald, 2009) har påverkat deras upplevelse av att delaktigheten är bättre nu.  
 
Det tredje temat var miljöfaktorer som innebar hinder och möjligheter för delaktighet 
i miljön utifrån sociala faktorer samt personella och ekonomiska resurser. På den 
dagliga verksamheten bidrog det sociala sammanhanget till att informanterna hade 
möjlighet att träffa sina vänner och dela erfarenheter vilket medförde att de kunde 
lära sig av varandra. Detta är i enlighet med Buys et al. (2008) som menar att 
tillhörighet till en grupp stödjer vänskap och utvecklande av relationer. Detta anser 
författarna är ett led till delaktighet genom att det sociala samspelet leder till 
acceptans från andra och acceptans är en del av begreppet engagemang som är en 
förutsättning för delaktighet enligt ICF (Molin, 2004).  
 
Enligt Kielhofner (2008) påverkar den fysiska, sociala, kulturella, politiska och 
ekonomiska miljön motivationen, organisationen och utförandet av aktivitet. Detta 
visades i analysen genom att informanterna upplevde att den sociala miljön var viktig 
för att de skulle känna motivation till att vara på sin dagliga verksamhet. Det sociala 
samspelet är också en viktig del i att utveckla självkänslan för personer som har en 
utvecklingsstörning (Gotthard 2007) vilket också är ett syfte med daglig verksamhet 
enligt LSS (SFS; 1993:387). Informanterna uttryckte att en viktig del i den dagliga 
verksamheten var att träffa de vänner de hade där, vilket också det visade på att det 
sociala samspelet var viktigt för en meningsfull vardag. 
 
Tillgången på personal påverkade informanternas upplevelse av delaktighet. 
Författarna anser att dessa faktorer påverkar deras möjlighet att utföra en aktivitet 
genom att tillgången på personal kan vara en förutsättning för att få hjälp att förstå 
och utföra aktiviteter. Molin (2004) anser att en extern förutsättning för delaktighet 
är att fysiska och sociala miljöer möjliggör deltagande i aktivitet. LSS (SFS; 
1993:387) krav på att den dagliga verksamheten ska vara anpassad efter individens 
behov och inte ställa högre krav än vad personen klarar av att uppnå visades i 
resultatet genom att vissa aktiviteter behövde anpassas efter informanternas fysiska 
svårigheter som uppstått i och med deras åldrande.  
 
Även tillgång på resurser påverkade informanterna, i form av brist på material som 
kunde leda till ett mindre utbud av aktiviteter vilket påverkade deras möjligheter att 
välja en aktivitet som kändes meningsfull. Att känna att en aktivitet är meningsfull är 
viktigt för delaktigheten enligt Vessby & Kjellberg (2010) som menar att det är 
lättare att engagera sig i aktiviteter som känns meningsfulla. En anledning till att 
informanterna själva inte kunde påverka hur resurser fördelas på dagliga 
verksamheten är att detta ingår i den politiska och ekonomiska miljön enligt 
Kielhofner (2008). För att kunna påverka detta så krävs att ledningen i 
organisationen som styr daglig verksamhet arbetar aktivt för att främja delaktighet 
för deltagarna samt att de får det stöd de behöver för att kunna delta på 
planeringsmöten och dylikt. Detta skulle innebära att personerna befann sig på steg 
fyra i delaktighetstrappan och skulle då ha den högsta nivån av kontroll över sin 
delaktighet enligt Parry och Jones (2009).  

7. Slutsats 
En slutsats utifrån studien är att delaktigheten på daglig verksamhet för äldre 
personer som har en utvecklingsstörning har förbättrats jämfört med tidigare i livet. 
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Det framkom att tre olika aspekter av beslutsfattande påverkar delaktigheten, genom 
att antingen personal eller informanten själv bestämmer. Det kan också vara så att 
personalen och informanten samarbetar vid beslutsfattande. Alla tre aspekter kunde 
både möjliggöra och hindra delaktighet beroende på situationen. Den sociala miljön 
upplevdes i större utsträckning möta informanternas behov än tidigare i livet då de 
hade större möjlighet att prata med personal för att kunna anpassa sin situation efter 
önskemål och behov. En viktig del av den dagliga verksamheten var interaktionen 
med de övriga deltagarna där, då det bidrog till högre självkänsla och en möjlighet 
att lära av varandra. 
 
I studien framkom också att åldrandet i sig har en påverkan på upplevelsen av 
delaktighet eftersom erfarenhet upplevs leda till ökad kunskap om sin egen 
aktivitetsförmåga och leder till ökat initiativtagande för att förändra sin dagliga 
verksamhet. Däremot visade det sig att flera av informanterna inte reflekterat så 
mycket över sitt åldrande, vilket författarna ansåg kan bero på att det inte är så 
vanligt att de går i pension vilket gör att övergången till åldrandet inte blir lika 
påtaglig. 
 
Denna studie skulle kunna vara en hjälp för vidare utveckling av daglig verksamhet 
för äldre personer som har en utvecklingsstörning. Eftersom studien har ett litet antal 
deltagare skulle det vara av nytta att genomföra den med flera deltagare och större 
geografisk spridning för att täcka in en bredare upplevelse. Det skulle också vara 
intressant att studera hur personalen på daglig verksamhet uppfattar att dessa 
personers delaktighet ser ut. Detta skulle kunna leda till ökade kunskaper om hur 
daglig verksamhet behöver organiseras för denna målgrupp för att delaktigheten ska 
bli så stor som möjligt. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till personal på daglig verksamhet 
 
Till personal inom daglig verksamhet enligt LSS 
 
Vi är två arbetsterapeutstudenter som studerar vid Hälsouniversitetet i Linköping. Vi 
går nu tredje och sista året på vår utbildning och ska skriva ett examensarbete på 15 
högskolepoäng. Handledaren för vår uppsats är Ida Kåhlin Leg. Arbetsterapeut och 
Doktorand vid Linköpings universitet. Vår målsättning är att undersöka hur äldre 
personer som har en utvecklingsstörning upplever sin delaktighet på daglig 
verksamhet. Detta är ett viktigt område eftersom det inte finns så mycket forskning 
gjord med äldre personer med utvecklingsstörning, speciellt inte när det gäller deras 
åsikt om delaktighet i förhållande till att de åldras. För att få svar på detta har vi tänkt 
genomföra ca 10 intervjuer med frågor som fokuserar på daglig verksamhet, 
delaktighet och åldrande. 
 
Vi kontaktar er eftersom vi skulle behöva er hjälp med att välja ut brukare som är 
villiga att delta i en intervju och som uppfyller de kriterier vi satt upp för deltagande. 
Våra kriterier för att delta i studien är att personerna kan kommunicera och inte ha 
motoriska eller andra språkliga nedsättningar som gör det svårt för dem att delta i en 
intervju, vara över 50 år och regelbundet delta i daglig verksamhet enligt LSS.  
Vi önskar genomföra intervjuerna under veckorna X-X om det är möjligt. 
För att vår analys ska bli trovärdig vill vi spela in intervjuerna. Det görs endast under 
förutsättning att brukarna accepterar detta. Deltagandet i vår undersökning är frivillig 
och brukarna kan när som helst välja att avsluta deltagandet. Alla uppgifter från 
intervjuerna kommer att vara anonyma och behandlas konfidentiellt. Inspelningen 
kommer att avlyssnas endast av oss och vår handledare Ida Kåhlin.  
  
Vi kommer att skriva ett informationsbrev på lättläst språk till brukarna. För att få en 
första kontakt skulle vi vilja besöka er verksamhet för att dela ut dessa till de 
personer som ni anser lämpliga enligt våra kriterier. 
 
Vi kommer inom kort att kontakta er via telefon för att avtala tid för att informera 
brukarna om undersökningen. Vi skickar med våra och vår handledares 
kontaktuppgifter för eventuella frågor. Välkomna att höra av er om det är något ni 
funderar på! 
 
Vänliga hälsningar  
Fanny Byström och Elise Isaksson 
Arbetsterapeutstudenter 
Elise Isaksson   tel:X e-post:X   
Fanny Byström tel:X e-post: X 
 
Handledare:  
Ida Kåhlin     tel:X e-post: X 



 
 

Bilaga 2: Informationsbrev till informanter på daglig verksamhet 
 
HEJ! 
VI HETER FANNY OCH ELISE.  
VI GÅR I SKOLAN FÖR ATT BLI ARBETSTERAPEUTER. 
VI SKRIVER EN UPPSATS.  
DEN HANDLAR OM ÄLDRE PERSONER MED 
UTVECKLINGSSTÖRNING SOM JOBBAR PÅ DAGLIG 
VERKSAMHET.   
 
DÄRFÖR VILL VI TRÄFFA DIG PÅ DIN DAGLIGA 
VERKSAMHET. 
VI VILL FRÅGA DIG OM ATT VARA ÄLDRE OCH JOBBA PÅ 
DAGLIG VERKSAMHET. 
VI KOMMER ATT SPELA IN NÄR VI PRATAR.  
INSPELNINGEN OCH ALLA PAPPER KOMMER FÖRSTÖRAS 
NÄR VI ÄR FÄRDIGA MED VÅR UPPSATS.  
 
OM DU VILL VARA MED KAN DU PRATA MED OSS ELLER  
X. 
OM DU HAR FRÅGOR TILL OSS KAN DU RINGA TILL VÅRA 
TELEFONNUMMER. 
DE STÅR LÄNGST NER PÅ PAPPERET. 
 
VÅR UPPSATS KOMMER ATT VARA VIKTIG FÖR ATT VETA 
HUR DET ÄR ATT VARA ÄLDRE PÅ EN DAGLIG VERKSAMHET. 
 
OM DU INTE VILL VARA MED SKA DU SÄGA NEJ. 
DET KAN DU GÖRA NÄR DU VILL. 
 
HEJ DÅ FRÅN 
ELISE OCH FANNY 
 

VÅRA TELEFONNUMMER ÄR  
ELISE ISAKSSON: X 
FANNY BYSTRÖM: X 



 
 

Bilaga 3: Intervjuguide med teoretisk förankring 
 
Frågeområde Frågor Teoretisk förankring 
Daglig 
verksamhet 

1. Hur länge har 
du jobbat på din 
dagliga 
verksamhet? 
 
2. Berätta vad du 
gör på din dagliga 
verksamhet?  
 
3. Vad tycker du 
om det? 
 
4. Gör du det 
själv eller med 
någon annan?  
 
5. Vad tycker du 
om det? 
 
(Om ensam skulle 
du vilja jobba 
tillsammans med 
någon annan?) 

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda 
personer med t.ex. utvecklingsstörning 
möjlighet till meningsfull sysselsättning (SFS, 
1993:387). 
Betydelsen av att människor har ett arbete eller 
en annan meningsfull sysselsättning har 
påpekats i olika sammanhang. Det är viktigt 
inte minst för att överbrygga klyftor i 
levnadsvillkor och bidra till en ökad 
delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning. Syftet med LSS är att 
personer med omfattande 
funktionsnedsättningar ska kunna leva som 
andra och tillsammans med andra. Detta gäller 
inte minst inom området arbete och 
sysselsättning (SFS, 1993:387). Daglig 
verksamhet bidrar också till att knyta sociala 
kontakter och leder det till mer delaktighet i 
samhället för personer med 
utvecklingsstörning, vilket är viktigt för 
självkänslan (Gotthard, 2007).  

Delaktighet 6. Vem 
bestämmer vad du 
ska göra på din 
dagliga 
verksamhet? 
 
7. Vad tycker du 
om det? 
 
 
8. Vad bestämmer 
du på din dagliga 
verksamhet? 
 
 
 
9. Vem kan du 
prata med om vad 
du tycker om det 
du gör på daglig 
verksamhet? 
 
 
 

Steg 4 i delaktighetstrappan (Parry & Jones 
2009) 
och Kielhofners (2008) definition av 
delaktighet 
 
 
 
 
 
 
Steg 4 i delaktighetstrappan(Parry & Jones 
2009) 
och Kielhofners (2008) definition av 
delaktighet 
 
 
Steg 2 i delaktighetstrappan (Parry & Jones 
2009) 
och Kielhofners (2008) definition av 
delaktighet 
 
 
 
 



 
 

10. Hur gör du 
om det är något 
du vill förändra 
på din dagliga 
verksamhet?  
 
11. Vad gör 
personalen med 
dina förslag på 
förändring?  
 
12. Tycker du att 
personalens sätt 
att lyssna på dig 
förändrats nu när 
du har blivit lite 
äldre? 
 
13. Hur då? 
 
 
 
 

Steg 1, 2 i delaktighetstrappan (Parry & Jones 
2009) och Kielhofners (2008) av delaktighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 3 i delaktighetstrappan (Parry & Jones 
2009) 
och Kielhofners (2008) av delaktighet 
 
 
 
 
 
 
 

Åldrande 14. Vad tycker du 
om att bli äldre? 
 
15. Tycker du att 
du får bestämma 
mer här på daglig 
verksamhet nu 
när du blivit lite 
äldre? 
 
16. På vilket sätt 
får du bestämma 
mer/mindre på 
din dagliga 
verksamhet nu? 
 
 
17. Finns det 
några uppgifter 
som är svårare att 
göra nu än 
tidigare? 
 
18. Om ja vad? 
 
 
 

Personer som har daglig verksamhet slutar i 
regel inte när de uppnår pensionsålder utan kan 
fortsätta så länge de vill och orkar (Gotthard, 
2007). 
Ålderdomen präglas av biologiska förändringar 
och ändrade sociala vanor. Det är svårt att 
definiera ålderdom enbart genom ålder. När 
man åldras förändras många av de roller man 
haft tidigare i livet. Eftersom många av de 
förändringarna ofta är ofrivilliga kan det 
upplevas som negativt, vilket kan leda till att 
man känner sig ensam och deprimerad 
(Kielhofner, 2008).  
 



 
 

19. På vilket sätt 
har det blivit 
svårare? 
 
20. Är det något 
mer du funderar 
på om det vi har 
pratat om? 

 

 


