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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva hur ungdomar och vuxna med cerebral pares 

och en kommunikativ nedsättning upplever och resonerar kring vad som påverkar 

social delaktighet i vardagliga aktiviteter. För att besvara syftet valdes en 

kvalitativ ansats i form av innehållsanalys. Datainsamling genomfördes med 

skriftliga intervjuer via internet utifrån en intervjuguide samt genom tillgång till 

dagboksanteckningar. Analysen resulterade i ett tema "Samverkan av interna och 

externa faktorer påverkar upplevelsen av social delaktighet i vardagliga 

aktiviteter" samt två kategorier ”Personliga faktorer” och ”Omgivningsfaktorer”. 

I den första kategorin "Personliga faktorer" framkom olika upplevelser och 

resonemang kring hur en persons självbild hade betydelse för vilka relationer 

personen hade med andra och att användandet av olika strategier påverkade 

möjligheten till social delaktighet. Den andra kategorin, "Omgivningsfaktorer" 

speglade upplevelser och resonemang som handlade om hur hinder i den fysiska 

miljön, okunskap och oförståelse hos andra samt andra personers bemötande 

påverkade möjligheten till social delaktighet. Slutsatserna av denna studie var att 

arbetsterapeuter och annan vårdpersonal som möter ungdomar och vuxna med CP, 

behöver vara medvetna om dessa faktorer för att kunna stötta personen i att 

exempelvis utveckla användbara strategier, men även för att kunna bidra till att 

öka delaktigheten i samhället samt att minska omgivningsfaktorers negativa 

påverkan på social delaktighet i vardagliga aktiviteter.  
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Abstract 

The aim of this study was to describe how adolescents and adults with cerebral 

palsy and a communicative impairment experience and reason about the factors 

that affect social participation in everyday activities. A qualitative approach was 

chosen. Data collection was made through written interviews via the internet 

based on an interview guide and through access to a written diary. The collected 

data were analyzed by a qualitative content analysis, which resulted in the  theme 

"The interaction of internal and external factors affect the experience of social 

participation in everyday activities" and the two categories "Personal Factors" 

and "Environmental Factors". The first category "Personal Factors" included 

experiences and reasoning about how a person's self-image affected relations with 

others and that the use of different strategies affected the opportunities for social 

participation. The second category, "Environmental factors" included experiences 

and reasoning about how the physical environment, ignorance and 

incomprehension of others and treatment from other people affected opportunities 

for social participation. The conclusions of this study was that it is important for 

occupational therapists and other health professionals who meet adolescents and 

adults with CP to be aware of these factors. Through a better understanding of 

these factors there are better opportunities to support the person to develop useful 

and functional strategies, but also to contribute to increasing participation in 

society and to reduce the negative impact that environmental factors have on 

social participation in everyday activities. 

 

Keywords: cerebral palsy, social participation, everyday activities, occupational 

therapy. 
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INLEDNING 

Som arbetsterapeut på habiliteringen möter jag ungdomar och vuxna som behöver stöd vid 

olika aktiviteter i sin vardag. I dessa möten framkommer olika svårigheter beroende på vilka 

funktionsnedsättningar som personen har. Min erfarenhet av möten med personer med 

cerebral pares är att flera personer har uttryckt att deras fysiska och kommunikativa 

nedsättning medför att de blir mindre självständiga och har sämre möjligheter till att umgås 

med andra. I och med att de i vissa situationer är beroende av att ha assistenter som hjälper 

dem eller att en person som de känner kan tolka vad de säger har de inte samma möjlighet att 

vara självständiga, varken i besök på habiliteringen eller i vardagsaktiviteter tillsammans med 

andra. På grund av den fysiska nedsättningen undviker personerna att delta i vissa aktiviteter i 

samhället och den kommunikativa nedsättningen gör att vissa personer föredrar att maila 

istället för att exempelvis ringa, vilket gör att skriftlig kontakt blir ett naturligt sätt för dem att 

kommunicera. Utifrån dessa erfarenheter blev jag intresserad av att få en djupare förståelse 

för dessa personers egna upplevelser och hur de resonerar kring möjligheterna till social 

delaktighet, utan att behöva fråga någon person i deras omgivning. 
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BAKGRUND 

Delaktighet  

Alla människor har rätt till delaktighet i meningsfulla aktiviteter, utan diskriminering utifrån 

ålder, kön, förutsättningar eller andra faktorer (Nilsson & Townsend, 2010) och i FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framhålls att personer med 

funktionsnedsättning har samma rätt att leva självständigt och delta i samhället som andra 

personer (Socialdepartementet, 2008). I den svenska upplagan av International Classification 

of Functioning, Disability and Health (ICF) definieras delaktighet som en persons 

engagemang i en livssituation, där delaktighetsinskränkningar är de problem som en person 

kan ha i engagemang i livssituationer (Socialstyrelsen, 2010). Delaktighet är ett komplext 

begrepp och i boken Delaktighetens språk (Gustavsson, 2004) diskuteras bristerna med denna 

definition. Det framkommer att det finns interna och externa förutsättningar för delaktighet. 

Interna förutsättningar handlar om att ha en vilja och en förmåga till delaktighet. Externa 

förutsättningar innefattar tillgänglighet och tillfälle till delaktighet. Delaktighet bör därför 

beskrivas som ett samspel mellan individ och dennes sociala och fysiska omgivning. I den 

arbetsterapeutiska modellen ”Model Of Human Occupation” (MOHO) beskriver Kielhofner 

(2012) begreppet delaktighet i aktivitet som syftar på engagemang i arbete, lek eller 

vardagliga aktiviteter som påverkar vårt välbefinnande. Detta kan exempelvis vara att ha ett 

jobb, att regelbundet umgås med vänner och att sköta sin personliga hygien. Enligt Kielhofner 

(2012) styrs en persons möjlighet att vara delaktig i aktivitet av både personliga och 

kontextuella faktorer, där personliga faktorer står för personens roller, vanor, förmågor och 

begränsningar som påverkar vilka former av delaktighet som personen engagerar sig i och 

kontextuella faktorer där miljön antingen kan möjliggöra eller begränsa delaktighet i aktivitet. 

Denna beskrivning överensstämmer med resonemanget om interna och externa förutsättningar 

för delaktighet som beskrivs av Gustavssons (2004).  

 

Socialstyrelsen (2010) beskriver att en hindrande omgivning gör att personens genomförande 

av aktiviteter och möjlighet till delaktighet begränsas, samtidigt som en underlättande miljö 

kan förbättra aktivitetsutförande och möjligheten att vara delaktig. Gustavsson (2004) 

beskriver begreppen minimal och maximal delaktighet i ett sammanhang där maximal 

delaktighet innebär att det finns interna och externa förutsättningar för delaktighet och att det 

finns en interaktion mellan individ och omgivning. Att vara delaktig kan ge en känsla av att 
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vara betydelsefull, involverad i sin livssituation och kan leda till utveckling av en persons 

psykiska, känslomässiga och fysiska färdigheter (Kielhofner, 2012; Law, 2002).  

 

Social delaktighet  

Delaktighet som handlar om att umgås och engagera sig med andra människor benämns som 

social delaktighet och är viktigt då den kan ses som ett mått på hälsa och välbefinnande (Law, 

2002). Enligt Levasseur (2010) kan upplevelsen av social delaktighet förklaras av en stabil 

aktivitetsnivå, upplevt välbefinnande och färre hinder i den fysiska miljön. Det beskrivs även 

att delaktighet i aktiviteter som en person utför för sin egen skull, som fritidsaktiviteter och 

sociala relationer, ökar upplevelsen av livskvalitet. I ICF finns flera olika domäner 

representerade i Aktivitets- och delaktighetskomponenten (Socialstyrelsen, 2010). I denna 

studie kommer begreppet social delaktighet utgå från de aktiviteter som finns beskrivna i 

domänen "Mellanmänskliga relationer" då dessa främst motsvarar de aktiviteter och sociala 

roller som beskrivs i artikeln av Levasseur (2010). Domänen "Mellanmänskliga relationer" 

innefattar bland annat sampel med människor, att bibehålla och hantera interaktioner med 

andra människor, att ha kontakt med okända människor, att skapa och bibehålla relationer i 

formella och informella sammanhang, samt nära eller romantiska relationer (Socialstyrelsen, 

2010). Då social delaktighet inte bara handlar om ett socialt engagemang och ett aktivt 

deltagande i aktiviteter i samhället, utan även den personliga upplevelsen och 

tillfredsställelsen som resulterar från detta engagemang (Hammel, 2008; Levasseur, 2010), 

kommer begreppet social delaktighet i vardagliga aktiviteter i denna studie att utgå från 

personernas egna upplevelser och resonemang.  

 

Unga personer med funktionsnedsättningar har inte samma möjligheter till social delaktighet 

som ungdomar utan funktionsnedsättning (Barnes & Mercer, 2010). Det är en vanlig 

missuppfattning att personer med funktionsnedsättningar som inte har ett arbete har större 

möjligheter till fritidsaktiviteter då de har mer tid, men många har svårt att utnyttja detta på 

grund av begränsad ekonomi samtidigt som det ofta tar längre tid att utföra aktiviteter i 

hushållet och kring personlig vård (Barnes & Mercer, 2010). Att vara beroende av assistenter 

kan dessutom försvåra valet av fritidsaktiviteter och möjligheter till att skapa sociala 

relationer och ett nätverk av vänner (Barnes & Mercer, 2010).  
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Cerebral pares  

Att unga vuxna med funktionsnedsättningar inte har samma möjligheter till social delaktighet 

(Barnes & Mercer, 2010) gäller även ungdomar och vuxna med cerebral pares. Cerebral pares 

(CP), är ett samlingsbegrepp för olika symtom som uppkommer på grund av en tidig 

hjärnskada. CP beskriver en grupp stationära skador av motorisk utveckling och postural 

kontroll som ger aktivitetsbegränsningar. Personer med CP är en heterogen grupp med stora 

skillnader i svårigheter och behov. CP kan delas in i de tre huvudgrupperna spastisk, ataktisk 

och dyskinetisk beroende på det dominerande neurologiska symtomet (Rosenbaum et al., 

2007). Spastisk CP delas in i unilateral eller bilateral beroende på om ena eller båda 

kroppssidorna är påverkade (Cans, 2000). Den grovmotoriska funktionen hos personer med 

CP klassificeras i fem nivåer enligt Gross Motor Classification System (GMFCS) 

(Rosenbaum et al., 2007). Nivå I beskriver den högsta nivån av grovmotorisk funktion och 

nivå V den lägsta, där personer på nivå I kan gå utan begränsningar, personer på nivå II kan 

gå självständigt men med svårigheter på ojämna underlag, personer på nivå III kan gå med 

handhållet förflyttningshjälpmedel, personer på nivå IV har begränsad självständig 

förflyttning och använder rullstol och personer på nivå V transporteras i rullstol (Rosenbaum 

et al., 2007).  

 

Förutom de fysiska nedsättningarna som CP medför är det vanligt med nedsättningar inom 

perception, kognition, kommunikation och med epilepsi (Rosenbaum et al. 2007). Dessa 

nedsättningar kan vara en följd av den ursprungliga hjärnskadan eller som en sekundär 

konsekvens av aktivitetsbegränsningar som hindrar inlärning och perceptuell utveckling. Ett 

sätt att klassificera kommunikation hos personer med CP är genom the Communication 

Function Classification System (CFCS) där utförande av vardagskommunikation 

kategoriseras i en av fem olika nivåer (Hidecker et al., 2011). Nivå I står för att personen är en 

effektiv sändare och mottagare med okända och kända partners, nivå II för effektiv men 

långsammare, nivå III för effektiv med kända partners, nivå IV för inkonsekvent sändare 

och/eller mottagare med kända partners och nivå V för att personen sällan är en effektiv 

sändare och mottagare ens med kända partners (Hidecker et al., 2011). Nedsättningar inom 

kommunikation kan bestå av svårigheter med produktion, expressiv kommunikation, 

svårigheter att förstå, receptiv kommunikation, och/eller svårigheter med social interaktion 

(Rosenbaum et al. 2007), vilket kan påverka möjligheterna till social delaktighet i vardagen 

hos personer med CP. 
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Social delaktighet hos personer med CP 

Under de senaste fyra decennierna har forskningsfokus kring vuxna personer med CP 

förändrats och artiklar som beskriver CP utifrån ett livstidsperspektiv har ökat (Kembhavi et 

al., 2011). Fokus i forskningen har vidgats, från att tidigare mest ha fokuserat på 

komponenterna ”Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer” samt ”Aktivitets- och delaktighet” i 

ICF har intresset för komponenten ”Omgivningsfaktorer” som utgörs av den fysiska, sociala 

och attitydmässiga omgivningen framförallt ökat sedan 2000 (Kembhavi et al., 2011). Många 

vuxna personer med CP upplever minskad delaktighet (Gannotti et al., 2013). I en studie med 

vuxna personer med CP beskrivs hur upplevelsen av att vara annorlunda ofta var kopplat till 

känslor av att de bemöttes annorlunda av omgivningen och att de inte kunde utföra vissa 

aktiviteter och hänga med i samhällets höga tempo (Sandström, 2007). Svårigheter med att 

socialisera med vänner beskrivs som ett av de vanligaste hindren för delaktighet hos 

ungdomar med CP (Livingston et al., 2011; Stewart et al. 2012). Flera andra studier stödjer 

resonemanget med svårigheter vad det gäller social delaktighet då det är troligare att 

ungdomar och vuxna med CP inte har någon partner i jämförelse med ungdomar utan 

funktionsnedsättning (Reddihough et al., 2013; Frisch & Msall 2013; van der Slot et al., 

2010), samt mindre troligt att de skaffar barn (van der Slot et al. 2010). Vuxna med CP vill 

ofta dejta, ha en romantisk relation, gifta sig och ha barn precis som andra, men i förhållande 

till personer utan funktionsnedsättning, är det mindre troligt att de kommer att ha en sådan 

relation (Wiegerink et al., 2010). I tidigare forskning framkommer att många ungdomar och 

vuxna med CP har sämre förutsättningar till social delaktighet och de olika studierna ovan är 

eniga om att många personer med CP har svårigheter med olika delar av social delaktighet, 

som att delta i fritidsaktiviteter, socialisera med vänner och hitta en partner. Det saknas dock 

forskning som beskriver vad det är som påverkar möjligheten till social delaktighet och vilka 

följder det får för personen. 

 

När det kommer till social delaktighet är det viktigt att belysa den personliga upplevelsen och 

den upplevda tillfredställelsen, då de beskrivs vara viktiga komponenter i social delaktighet 

(Hammel, 2008; Levasseur, 2010). Det är därför av intresse att studera vilka upplevelser som 

ungdomar och vuxna med CP och kommunikativ nedsättning har kring relationer med vänner, 

familj, partner och andra människor, samt hur de resonerar kring vad som påverkar den 

sociala delaktigheten i vardagsaktiviteter. För att öka kunskapen kring vad som påverkar 

möjligheten till social delaktighet hos ungdomar och vuxna med CP behöver detta område 

belysas.  
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SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva hur ungdomar och vuxna med cerebral pares och en 

kommunikativ nedsättning upplever och resonerar kring vad som påverkar social delaktighet i 

vardagliga aktiviteter. 

 

METOD 

Design  

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats och metoden kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004), som är en lämplig metod för att 

beskriva likheter och skillnader i de upplevelser och resonemang som finns hos enskilda 

personer.  

 

Urval 

I studien användes ändamålsenligt urval där urvalskriterierna var att personerna skulle vara 

ungdomar och vuxna med CP, mellan 16-55 år, som hade kontakt med en habilitering i södra 

Sverige. Anledningen till att både ungdomar och vuxna inkluderades var att det förväntades 

vara få personer som skulle motsvara studiens urvalskriterier. Personerna skulle vara 

normalbegåvade och ha en nedsatt verbal kommunikativ förmåga (CFCS II-V) samt ha 

tillgång till dator, internet och mail. Undersökningsgruppen i studien kom att bestå av åtta 

ungdomar och vuxna med CP, mellan 16-53 år. Deltagarna hade olika nivå av fysisk 

begränsning, då några använde rullstol och hade assistenter medan andra klarade av 

vardagliga aktiviteter utan tillgång till hjälpmedel eller stöd från någon annan person. 

Könsfördelningen bland deltagarna var fem kvinnor och tre män, fyra av deltagarna bodde i 

egen lägenhet, tre med föräldrar och en på elevhem på skolan. Ingen av de åtta deltagarna 

hade någon partner. 

 

Datainsamling  

Datainsamling genomfördes med skriftliga intervjuer via internet utifrån en intervjuguide 

(Bilaga 1). Att genomföra en kvalitativ intervju via mail öppnar möjligheter att intervjua 

personer som annars inte är möjligt (Meho, 2006). Metoden anses vara effektiv, enkel och 

kostnadseffektiv och kan ge data med hög kvalitet om den hanteras noggrant. Trots att 

metoden har flera utmaningar, kan många av dem övervinnas, och med hjälp av ny teknik kan 
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denna metod vara ett alternativ till intervjuer både på telefon och ansikte mot ansikte (Meho, 

2006). Författaren skapade ett chatrum till respektive deltagare och skickade inbjudan till 

chatrummet via angiven mail så att deltagarna inte behövde skapa ett eget användarnamn. I 

studien intervjuades varje deltagare med skriftliga frågor i chatrummet vid två till tre tillfällen 

för att nå tillräckligt djup och omfång i intervjuerna. Frågorna i intervjuguiden var 

halvstrukturerade och följdfrågor ställdes vid behov för att följa upp svaren (Holloway & 

Wheeler, 2010; Kvale et al., 2009). Intervjuerna varade 30-50 min per tillfälle, och hur många 

frågor som ställdes vid respektive intervjutillfälle berodde på hur länge personen orkade. 

Samtliga deltagare svarade självständigt på frågorna, och vid en av intervjuerna satt en 

anhörig med och läste upp frågorna. Personliga omständigheter hos en av deltagarna gjorde 

att denna intervju inte kunde genomföras via internet. Efter godkännande av deltagaren 

användes istället denna persons dagboksanteckningar. De delar av dagboksanteckningarna 

som svarade mot syfte och de frågor som ställdes i intervjuguiden sammanfördes med 

resterande intervjumaterial. En stor del av dagboksanteckningarna föll således bort då det inte 

svarade mot syftet. 

 

Procedur 

Efter godkännande från verksamhetschef (Bilaga 2) kontaktades arbetsterapeuter på två olika 

habiliteringar i södra Sverige via brev (Bilaga 3) med en förfrågan om de kunde vara 

behjälpliga med att identifiera personer mellan 16 och 55 år med CP, nedsatt verbal 

kommunikation (CFCS II-V) och normalbegåvning som deras team hade kontakt med. De 

arbetsterapeuter som samtyckte till förfrågan kontaktade de personer som uppfyllde 

kriterierna i studien genom att de skickade hem ett skriftligt informationsbrev (Bilaga 4), samt 

förfrågan om ett skriftligt samtycke (Bilaga 5). Totalt kontaktades elva personer. Av de åtta 

svar som skickades tillbaka tillfrågades samtliga personer gällande deltagande i studien, då 

det var få personer som motsvarade studiens urvalskriterier. De åtta personerna som 

samtyckte till deltagande kontaktades via mail för att få ytterligare information gällande hur 

intervjuerna skulle gå till samt för att boka in en tid för en första intervju. Intervjuerna 

genomfördes i chatforumet Chatzy, där det var möjligt att genomföra enskilda intervjuer som 

var konfidentiella för andra personer som använde chatforumet, enligt Chatzys 

integritetspolicy (Bilaga 6). Efter varje avslutad intervju skrevs chathistoriken ut och 

raderades från chatrummet för att säkerställa konfidentialitet hos deltagarna. Ett tomt chatrum 

presenterades vid nästa intervjutillfälle.  
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Analys av data 

Samtliga intervjuer och de dagboksanteckningar som var relevanta utifrån studiens syfte 

skrevs ut och utgjorde materialet som analyserades. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) och lästes igenom upprepade gånger 

för att författaren skulle få en känsla för helheten. Därefter plockades meningsbärande enheter 

ut som innehöll information som var relevant för frågeställningen, och omgivande text 

sparades för att behålla sammanhanget. Ett exempel på en meningsbärande enhet som togs ut 

var ”Vad tror du det beror på att det kan vara svårt att hitta kompisar? Mitt handikapp... att 

jag håller min hand i ett läge hela tiden och det ser nog konstigt ut om man inte vet varför jag 

gör det.". De meningsbärande enheterna kondenserades i syfte att korta ner texten men ändå 

behålla innehållet. Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna och delades in i olika 

kategorier (Figur 1), vilka återspeglade det centrala budskapet i materialet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Därefter växte en underliggande förståelse fram och det formulerades ett 

tema som baserades på texten i sin helhet, de framtagna kategorierna och det latenta innehållet 

som fanns i materialet. Denna process pågick under hela analysarbetet och temat har som 

syfte att fungera som en röd tråd genom resultatdelen (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

 

Figur 1: Exempel på hur dataanalysen från meningsbärande enhet till kod och kategori har gått till. 

 

Förförståelse 

Författaren är legitimerad arbetsterapeut i ett vuxenteam på en habilitering och har flera års 

erfarenhet av att möta och samtala med ungdomar och vuxna med cerebral pares. Författaren 

har strävat efter en medvetenhet om sin förförståelse och har tagit hänsyn till detta vid 

intervjuer och analys av material. Detta gjordes genom att deltagarna före intervjun ombads 

att besvara frågorna så omfattande och beskrivande de kunde och försöka frånse från att 

Meningsbärande 
enhet 

• "- Vad tror du det 
beror på att det kan 
vara svårt att hitta 
kompisar? - Mitt 
handikapp...att jag 
håller min hand i ett 
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om man inte vet varför 
jag gör de" 

Kondenserad 
enhet 

• Handikappet 
gör det svårt att 
hitta vänner då 
handen är i ett 
visst läge vilket 
andra kan ha 
svårt att förstå 
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konstigt 

Kod 
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göra att andra 
inte vill ha en 
som vän 
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•Andra 
personers 
bemötande 

Kategori 

•Omgivnings-
faktorer 
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författaren kunde ha tillgång till information om deras upplevelser och resonemang sedan 

tidigare. 

 

Etiska övervägande 

En etikansökan har godkänts av etiska kommittén vid institutionen för hälsovetenskap på 

Luleå tekniska universitet. Ett skriftligt informationsbrev skickades till de personer som 

tillfrågats att delta i studien (Bilaga 4). Kravet på samtycke säkerställdes genom att deltagarna 

fick skicka in ett skriftligt samtycke (Bilaga 5). I båda dessa dokument fanns information om 

att deltagandet var frivilligt och att all information och alla uppgifter skulle hanteras 

konfidentiellt. Deltagarna erbjöds att ta del av studiens resultat. Då författaren var anställd i 

en av verksamheterna där studien genomfördes inleddes de intervjuer där författaren var 

behandlare med ett förtydligande kring rollen som student och att intervjuerna genomfördes 

utifrån syftet att skriva en uppsats. Det gjordes ytterligare förtydligande om att deltagandet i 

studien var frivilligt och att det inte skulle påverka deltagarens fortsatta kontakt med 

habiliteringen. Det fanns en risk i att dra felaktiga slutsatser när chatintervjuerna skulle tolkas. 

För att undvika detta eftersträvades ett objektivt och opartiskt förhållningssätt till materialet, 

genom att materialet bearbetades och analyserades flera gånger för att minska risken för 

feltolkningar. Det fanns även en risk i att deltagarna uttryckte oreflekterade svar samt att de 

påverkades känslomässigt av att delta i studien. Författaren var medveten om dessa risker och 

var tydlig med att all information skulle avidentifieras. Författaren ansåg att nyttan med att få 

ta del av personernas upplevelser och resonemang kring social delaktighet övervägde 

ovanstående risker. 

 

RESULTAT  

De upplevelser och resonemang som ungdomar och vuxna med cerebral pares hade kring vad 

som påverkade social delaktighet i vardagliga aktiviteter presenteras i ett övergripande tema, 

två huvudkategorier samt underliggande subkategorier (Figur 2). Temat förklarar hur 

Samverkan av interna och externa faktorer påverkar upplevelsen av social delaktighet i 

vardagliga aktiviteter. I utförandet av en aktivitet finns både interna och externa faktorer som 

påverkar upplevelsen av social delaktighet, vilket visar på den dynamik som finns i 

aktivitetsutförandet men även den komplexitet som finns när det kommer till upplevelsen av 

social delaktighet.  
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De två huvudkategorierna som framkom var Personliga faktorer och Omgivningsfaktorer. I 

huvudkategorin Personliga faktorer framkom olika upplevelser och resonemang kring hur 

självbilden hade betydelse för vilka relationer personen hade med andra och att användandet 

av olika strategier påverkade möjligheten till social delaktighet. I den andra huvudkategorin, 

Omgivningsfaktorer, speglades upplevelser och resonemang som handlade om hur hinder i 

den fysiska miljön, okunskap och oförståelse hos andra samt andra personers bemötande 

påverkade möjligheten till social delaktighet.  

 

 

 

 

Samverkan av interna och externa faktorer påverkar upplevelsen  

av social delaktighet i vardagliga aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 2: Sammanfattning av resultatet i form av tema, huvudkategorier och underliggande 
subkategorier. 
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Samverkan av interna och externa faktorer påverkar upplevelsen av social delaktighet 

De interna faktorerna, som beskrivs som personliga faktorer, och de externa faktorerna, 

omgivningsfaktorerna, påverkar tillsammans utförandet av alla vardagliga aktiviteter. 

Faktorernas samverkan och deras inverkan på social delaktighet är olika stor beroende på 

vilka aktiviteter det är som personen utför, men kan även förändras för en och samma person 

över tid.  

 

Personliga faktorer 

I resultatet framkom att deltagarna hade olika självbilder och tankar kring den egna 

funktionsnedsättningen som påverkade deras sätt att tänka och agera. De hade även olika 

strategier som användes för att minska de hinder som funktionsnedsättningen medförde för 

social delaktighet i vardagliga aktiviteter.  

 

Självbilden har betydelse för relationer med andra 

Flera av de upplevelser som beskrevs gällande social delaktighet i vardagliga aktiviteter 

påverkades av personens självbild och hur den påverkade personens sätt att hantera situationer 

som uppstod i vardagen. Det handlade om den egna synen på sig själv och vilka olika 

personlighetsdrag som personen hade som kunde upplevas öka möjligheten till social 

delaktighet, som att vara positiv, målmedveten, envis och inte ge upp. Det framkom även 

personlighetsdrag som upplevdes som begränsande för social delaktighet som att vara osäker, 

blyg, orolig för nya saker, fokusera på det negativa eller ha svårt att be om hjälp. Det 

handlade även om hur svårt det kunde vara att släppa in nya människor på livet och kunna lita 

på någon annan fullt ut vilket ibland var ett måste då det exempelvis fanns ett behov av att ha 

assistenter som hjälpte till med olika vardagsaktiviteter. Personerna var ofta medvetna om 

vilken syn de hade på sig själva och hur deras olika personlighetsdrag påverkade deras 

beteende samt vilka följder de fick för social delaktighet. 

 

I resonemanget kring social delaktighet framkom att flera av personerna hade en vilja av att 

ha en annan självbild och önskemål om att ha andra personlighetsdrag som att exempelvis 

vara mer framåt och våga ta för sig mer och göra mer saker i livet. Det framkom olika 

resonemang om hur synen på sig själv och på funktionsnedsättningen var viktig för social 

delaktighet. Det kunde exempelvis handla om att ha en positiv självbild där man ser sig själv 

som kapabel och inte som handikappad, men även tankar kring vilket symtom som är det mest 
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begränsande i vardagen där förutsättningar för social delaktighet upplevdes som mycket 

viktiga, vilket kan reflekteras i följande citat: 

 

"... om jag bara fick ändra på en sak på mig själv så skulle jag välja 

att kunna prata rent och inte välja att kunna gå." 

 

Det framkom även resonemang kring hur synen på sig själv och de egna erfarenheterna av 

funktionsnedsättningen gjorde det svårt att skaffa exempelvis vänner eller en partner. Dåliga 

erfarenheter av att försöka skaffa eller behålla relationer med vänner gjorde att 

självförtroendet blev sämre och det blev med tiden ännu svårare att ta initiativ till nya 

kontakter. En deltagare uttryckte följande: 

 

"Rädslan över att vara ett freak finns alltid där och därför blir det 

svårare att skapa nya relationer. Dessutom tar det tid att komma på 

fötter igen efter att någon inte längre vill vara delaktig i ens liv. Då är 

skölden som skapas en tryggare plats." 

 

När det kom till resonemang kring att skaffa en partner var det flera personer som gärna såg 

att de hade haft en relation i framtiden men att olika omständigheter gjorde att det inte 

passade nu. Det kunde exempelvis handla om att orken och energin inte räckte, att det var 

svårt när man satt i rullstol, att intressen tog för mycket tid eller att man helt enkelt inte hittat 

rätt person ännu. Att ha en positiv självbild kunde göra att personen inte såg på möjligheterna 

att skaffa en partner på samma sätt som omgivningen gjorde vilket kunde skapa irritation och 

en känsla av att vara missförstådd. En deltagare beskrev följande: 

 

"Väldigt många personer säger till mig att jag har för höga krav på 

tjejer som jag råkar tycka om... Jag har inte några krav alls på tjejer 

och jag kan absolut inte välja vem jag ska bli kär i..." 

 

Det framkom även resonemang och tankar kring att det kunde vara särskilt jobbigt att inte ha 

någon partner vid högtider som jul, nyår och bröllop då dessa högtider ofta innebar aktiviteter 

och situationer där det var ett stort fokus på social delaktighet. 

 

Strategier för social delaktighet 

De strategier som beskrevs i intervjuerna handlade om olika tillvägagångssätt som användes 

för att öka möjligheter till social delaktighet i vardagliga aktiviteter, men även för att undvika 

situationer som upplevdes som för svåra. Det handlade exempelvis om strategier för att andra 
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skulle förstå, som att upprepa det man sagt, försöka tala tydligare och be assistenter att tolka 

men kunde även handla om att mentalt förbereda sig för hur man kan säga saker till personer 

som man ska träffa senare. En strategi för som beskrevs för att undvika missförstånd och 

svårigheter i kommunikationen bestod av att vara tyst i större grupper på grund av svårigheter 

att hänga med i samtalet, vilket speglas i följande citat: 

 

 "... när jag har något att säga om en viss sak så är de andra redan på 

nästa sak o då blir det fel iallafall. När jag är med personer jag 

känner väl är det lättare."  

 

Upplevelsen av att använda en sådan strategi beskrevs som jobbig och det fanns en önskan 

om att det var annorlunda och att personen blivit bättre på att delta i diskussioner i större 

grupper, men att det även fanns en insikt i att strategin som användes istället handlade om att 

försöka acceptera hur det var. Det handlade även om att inte låta funktionsnedsättningen styra 

över de aktiviteter personerna kunde utföra, att undvika stress genom att exempelvis be om 

hjälp, att förklara funktionshindret för andra för att öka förståelsen samt att försöka minska de 

negativa följderna av funktionsnedsättningen. Att exempelvis bada i en varmvattenbassäng 

kunde ge spasticitetsavslappning och att träna styrketräning och gruppträning kunde ge en 

starkare kropp och minska den upplevda smärtan. 

 

Det fanns resonemang om olika strategier som kunde användas för att försöka vara nöjd och 

acceptera det man har istället för att må dåligt över att hela tiden jaga efter något annat eller 

försöka ändra sig. Dessa strategier kunde vara att inte tänka så långt framåt utan försöka leva 

en dag i taget efter de förutsättningar som fanns, eller att försöka undvika att fastna i ett 

negativt tänkande kring funktionsnedsättningen. En deltagare uttryckte det så här: 

 

"Visst kommer det dagar när jag tycker att livet är pest och jag spyr ut 

galla på mina förbannade rullstolar för att jag vill leva ett normalt liv 

och då brukar jag lyssna på denna låt för att kunna försvinna från 

verkligheten ett tag" 

 

Det beskrevs även strategier kring hur det går att tänka kring sin egen funktionsnedsättning 

och hur den påverkar upplevelserna av social delaktighet i vardagliga aktiviteter, för att 

undvika negativa känslor som att bli sårad, arg och ledsen. Det kunde exempelvis handla om 

en uttalad medvetenhet om att det kunde vara svårt att umgås med jämnåriga då 

livserfarenheterna skiljde sig åt, vilket gjorde det svårt för en person med 
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funktionsnedsättning och en jämnårig utan funktionsnedsättning att förstå varandras 

situationer. Det kunde även handla om en insikt om att assistenterna var en mycket viktig del 

av ens liv, men att det samtidigt fanns en medvetenhet om att assistenterna hade ett liv vid 

sidan av sitt jobb som de prioriterade högre så fort de gick av sitt arbetspass och känslor som 

kunde vara kopplade till detta i form av frustration och maktlöshet. 

 

Omgivningsfaktorer 

Upplevelser kring omgivningsfaktorer handlade dels om begränsningar och hinder i den 

fysiska miljön och resonemang kring hur den skulle kunna anpassas, men även om hur 

okunskap och oförståelse hos andra personer i samhället och hur andra personers bemötande 

påverkade möjligheten till social delaktighet. 

 

Hinder i den fysiska miljön 

I studien framkom delade meningar om hur stor påverkan den fysiska miljön hade på social 

delaktighet i vardagliga aktiviteter. Det fanns dels upplevelsen av att den fysiska miljön inte 

innebar något hinder för social delaktighet, men även erfarenhet av olika begränsningar i den 

fysiska miljön, som trappor, otillgänglighet i äldre byggnader och snö utomhus, som kunde 

hindra utförandet av vissa aktiviteter. En deltagare beskrev följande: 

 

"Mitt funktionshinder kräver ju en hel del planering av mig, och det är 

svårt att få det att fungera med det sociala och praktiska i till exempel 

skolan. Jag måste hela tiden se till så att jag har dubbla uppsättningar 

böcker så att jag slipper bära så mycket. Sedan gäller det att ha ett 

närliggande skåp så att man hinner till lektionen under fem-

minutersrasten som vi har att förflytta oss på...." 

 

 I de fall där tillgängligheten i den fysiska miljön beskrevs som viktig påverkade den 

möjligheten till social delaktighet genom att den exempelvis försvårade för personen att 

komma in i hus och hälsa på vänner.  

 

Det fanns ett resonemang kring vad som kunde göras för att minska den fysiska miljöns 

negativa påverkan på social delaktighet genom förslag på förbättringar som kunde göras i den 

fysiska miljön i samhället. Det handlade exempelvis om att personer med 

funktionsnedsättning kunde vara mer delaktiga i politiken eller i att planera och rita 

byggnader så att de blir mer tillgängliga för alla, vilket skulle kunna öka möjligheterna till 

social delaktighet i vardagliga aktiviteter. 
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Okunskap och oförståelse hos andra 

Det framkom flera exempel på upplevelser av att okunskap och oförståelse som fanns i 

samhället påverkade möjligheterna till social delaktighet på olika sätt. Som en förklaring till 

den okunskap som fanns mot personer med funktionsnedsättning togs massmedia upp. Det 

handlade exempelvis om sättet som massmedia framställde bilden av personer med 

funktionsnedsättning, vilket speglas i följande citat: 

 

"Om du inte har ett väldigt grovt eller ska göra något extraordinärt 

som att bestiga berg, så finns man inte. De flesta har en bild av att 

människor med funktionshinder sitter i rullstol, dreglar och är gravt 

utvecklingsstörda eftersom det är det enda media är intresserad av att 

visa upp." 

 

Andra reflektioner och resonemang som framkom kring oförståelse hos andra var att om 

människor accepterat varandra för dem de är så hade man inte tänkt på någons handikapp, 

eller att om människor överlag varit mindre rädda för varandra så hade det inte varit så 

mycket ensamhet. Deltagarna gav olika förslag på vilka förändringar som kunde göras för att 

minska den okunskap och den oförståelse som upplevdes finnas hos andra personer och som 

påverkade möjligheten till social delaktighet i vardagliga aktiviteter, som: 

 

"Man kanske skulle kunna ge idrottsföreningar och liknade kurser/ 

föreläsningar om funktionshinders fördelar och nackdelar? Och hur 

man skulle kunna göra för att anpassa aktiviteterna." 

 

Det framkom även synpunkter på att det behövs fler beskrivningar om hur det kan vara att ha 

en lindrigare funktionsnedsättning eller rörelsehinder som inte är lika tydlig för omgivningen, 

och inte bara de som handlar om vuxna personer som har omfattande funktionsnedsättningar 

och gör aktiviteter utöver det vanliga som att bestiga berg eller bli läkare. Som en 

komplettering till den information som finns idag framkom funderingar på att skriva en 

självbiografi och en barnbok om CP där en annan bild av hur det kan vara att ha CP 

synliggörs, vilket skulle kunna minska på okunskap och oförståelse samt de förutfattade 

meningar som bygger på de fördomar som finns kring personer med funktionsnedsättning. 

 

Andra personers bemötande  

Förutom att det fanns okunskap och oförståelse i samhället beskrevs även upplevelser av hur 

det direkta bemötandet från andra personer, både okända och kända, påverkade möjligheten 
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till social delaktighet i vardagen. Det kunde handla om bemötandet från en okänd person som 

man träffade ute i samhället, men även om hur bemötandet påverkade relationen med någon 

som personen kände, som familj och vänner, en partner eller exempelvis personliga 

assistenter. Att kunna kommunicera med omgivningen beskrevs som en viktig förutsättning 

för social delaktighet. De upplevelser som lyftes kring detta handlade om att det gick bättre att 

prata med andra människor om de tog sig tid att lyssna och att vissa människor istället frågade 

assistenten eller låtsades att de förstod trots att det syntes på dem att de inte hört vad som 

sagts. Av de aktiviteter som beskrevs som involverade social delaktighet där bemötande från 

andra upplevdes som viktigt nämndes olika fritidsaktiviteter som att hålla på med lagsporter, 

resa, sjunga och gå på bio. Det framkom även att flera personer var engagerade i olika 

föreningar som svenska kyrkan och handikapporganisationer. De olika aktiviteterna gjordes 

både enskilt, med vänner, familj och assistenter. Olika slags upplevelser av att bli dåligt 

bemött på grund av sin funktionsnedsättning beskrevs som att ha blivit retad och mobbad för 

att exempelvis röra sig annorlunda eller vara klumpig, eller att assistenter försökt manipulera 

för att få sin vilja fram eller för att slippa göra vissa saker. Denna sorts bemötande beskrevs 

leda till utanförskap och en känsla av att vara annorlunda och att personen kände sig kränkt, 

sårad och ensam. Det beskrevs även om hur dåligt bemötande gjort att personen börjat ta 

avstånd från människor och efter hand blivit mer inåtvänd, vilket påverkade upplevelsen av 

social delaktighet och valet av aktiviteter. En deltagare beskrev följande: 

  

"Bemötandet från både andra människor i min omgivning och på 

habiliteringen är verkligen under all kritik, tyvärr. Alla agerar som att 

man är dum i huvudet." 

 

När det kom till bemötande och social delaktighet i aktiviteter tillsammans med vänner 

beskrevs det som vanligt att ha några ytliga vänner eller bekanta, men att det ofta fanns en 

önskan om att ha fler vänner och då framförallt nära vänner som man kunde prata med om 

allting och som fanns där och ställde upp när det behövdes. Bristen på vänner beskrevs 

påverka möjligheten till social delaktighet. Förklaringar som nämndes till att det kunde vara 

svårt att skaffa vänner var att man har ett annorlunda utseende eller sätt att vara på grund av 

funktionsnedsättningen som kunde uppfattas som konstigt av andra. Men även att vänner 

kunde ha svårt att sätta sig in i hur det kan vara att ha en funktionsnedsättning och att det 

därför kunde bli svårt att umgås, vilket framkommer i följande citat: 
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"Jag har alltid kompisar men dom hamnar lite utanför min livshistoria 

eftersom det är svårt för dem att helt förstå en CP vardag och inte 

lever direkt i det så som jag..." 

 

Det framkom även tankar och resonemang kring att vänner skämdes för att umgås med någon 

som har en funktionsnedsättning och hur rädslan för att vara annorlunda fanns där och gjorde 

det svårare att skapa nya relationer med vänner. Av de personer som hade personliga 

assistenter upplevde flera att assistenterna blivit en väldigt viktig del av vardagen, då de ofta 

var med vid de flesta vardagliga aktiviteter, och att de agerade och uppfattades som vänner. 

Ett bra bemötande och att ha en god relation med föräldrar och syskon beskrevs som viktigt 

av flera personer. Det kunde i vissa fall uppfattas vara lättare att umgås och prata med 

familjen om problem än med vänner. Det fanns även känslor av att det kunde vara svårt för 

familjen att förstå hur funktionsnedsättningen påverkade personen och dess förmåga att utföra 

olika aktiviteter vilket ledde till ett bemötande som inte var anpassat utifrån personens 

funktionsnedsättning. En deltagare uttryckte det så här: 

 

"...det är lite frustrerande att hela tiden behöva förklara saker som de 

inte har en aning om hur det känns, eller övertyga de om att jag inte 

är kapabel att göra vissa saker..." 

 

Vid resonemang kring relationer med en partner framkom att ingen av deltagarna hade någon 

partner, men att flera hade en önskan om att träffa en partner och bilda familj i framtiden. Det 

fanns tankar kring att det är svårare att träffa en partner när man har en funktionsnedsättning 

då många andra personer oftast inte är intresserade av att ha en djupare relation med en person 

som har en funktionsnedsättning just på grund av nedsättningen och de följder som det 

medför, vilket leder till ett annorlunda bemötande av dessa personer. En deltagare beskrev 

följande: 

"Där tror jag att det är ett minus för mig att vara handikappad för om 

någon person skulle bli kär i en handikappad person så måste den 

personen ha något väldigt extra i sin personlighet annars är nog 

chansen mycket större att tjejen i det här fallet blir kär i en frisk kille. 

Det tror jag att det är naturens fel. När djuret människan skapades så 

ville man nog ha en partner som kunde skydda varandra om faran låg 

och väntade runt hörnan." 

. 

Utifrån detta beskrevs en känsla av att vara missförstådd och en frustration över att personer 

tar avstånd på grund av funktionsnedsättningen och att de inte vill ha en romantisk relation. 

Det framkom ett resonemang om att flera av dessa kontakter som nu tar avstånd på sikt istället 
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kunde ha blivit en vänskaplig relation där man är vänner. Det fanns även en rädsla för att bli 

utnyttjad på grund av sin funktionsnedsättning. Det kunde exempelvis handla om kontakter 

via internet som försökte luras och egentligen var ute efter pengar trots att de utgav sig vara 

ute efter en relation. Rädslan för att bli utsatt för en sådan situation kunde medföra att 

personen inte längre sökte aktivt efter vänner eller en partner via exempelvis 

kontaktannonssidor eller dejtingsidor på internet vilket medförde en begränsning i 

möjligheterna att hitta en partner eller vän.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar på att ungdomar och vuxna med CP och en kommunikativ 

nedsättning upplevde att de fanns hinder för social delaktighet i vardagliga aktiviteter, trots att 

det är en rättighet för personer med funktionsnedsättning att delta i meningsfulla aktiviteter i 

samhället som andra personer (Nilsson & Townsend, 2010; Socialdepartementet, 2008). Att 

inte ges möjlighet till att befinna sig i sociala miljöer gör att möjligheten till att delta i 

meningsfulla aktiviteter minskar vilket kan leda till aktivitetsutanförskap (Nilsson & 

Townsend, 2010). Studien visar att det finns flera olika faktorer, både interna och externa, 

som påverkade möjligheterna till social delaktighet i vardagliga aktiviteter. Det framkom att 

de olika faktorerna som påverkar upplevelsen av social delaktighet i vardagliga aktiviteter kan 

variera från person till person men även hos en och samma person över tid. Detta visar på den 

dynamik som finns i aktivitetsutförandet men även den komplexitet som finns när det 

kommer till upplevelsen av social delaktighet. Begreppen interna och externa faktorer, som i 

denna studie även beskrivs som personliga faktorer och omgivningsfaktorer, är samma 

begrepp som används av Gustavsson (2004). Där beskrivs interna och externa förutsättningar 

för delaktighet, där de interna förutsättningar handlar om att ha en vilja och en förmåga till 

delaktighet och externa förutsättningar som tillgänglighet och tillfälle till delaktighet. 

Resultatet i denna studie stämmer väl överens med detta resonemang, där interna faktorer 

beskrivs genom att deltagarna hade olika självbilder och tankar kring den egna 

funktionsnedsättningen som påverkade deras sätt att tänka och agera samt att de använde sig 

av olika strategier för social delaktighet. De externa faktorerna handlar om hur hinder i den 

fysiska miljön, okunskap och oförståelse i samhället samt bemötandet från andra personer i 

omgivningen påverkar möjligheten till social delaktighet. Gemensamt är även att delaktighet 

beskrivs som ett samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska omgivning. Även 
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Kielhofner (2012) stödjer resonemanget om att personliga och kontextuella faktorer påverkar 

en persons möjlighet att vara delaktig i aktiviteter, där personliga faktorer står för roller, 

vanor, förmågor och begränsningar och kontextuella faktorer för att miljön antingen kan 

möjliggöra eller begränsa delaktighet i aktivitet.  

  

I studien framkom att det fanns olika personliga faktorer som påverkade möjligheten till 

social delaktighet. Deltagarna i studien beskrev att de hade olika syn på sig själva och på sina 

personlighetsdrag och att denna självbild påverkade hur de agerade i exempelvis nya 

situationer eller när något kändes jobbigt. Att ha en tilltro till den egna förmågan beskrivs 

även vara viktig för den motivation som behövs för att personer ska engagera sig i aktiviteter 

(Kielhofner, 2012). Personerna var ofta medvetna om sina personlighetsdrag, hur de 

påverkade deras beteende och hur de hade önskat att det egentligen var. Hur omfattande 

funktionsnedsättningen var och hur personer i omgivningen bemött personerna från tidig 

barndom och upp till vuxen ålder kan ha påverkat den egna självbilden och vilka 

personlighetsdrag som återfanns hos respektive person. Vilka strategier som användes för att 

möjliggöra social delaktighet i vardagliga situationer kan i sin tur påverkats av vilken 

självbild som personen hade. Författaren upplever att vissa av de strategier som användes 

hade fokus på problemlösning medan andra mer handlade om att försöka undvika situationer 

som var jobbiga. Liknande resultat gällande vuxna personer med CP finns presenterat i 

tidigare studie där olika personlighetsdrag och strategier, som att kämpa på och inte ge upp, 

att göra sitt bästa och att undvika situationer där funktionsnedsättningen blir tydlig, finns 

beskrivna (Sandström, 2007).  

 

Att självbilden har betydelse för en persons relationer och att personerna använder sig av 

olika strategier är något som arbetsterapeuter som möter ungdomar och vuxna med CP har 

nytta av att känna till. Genom att uppmuntra personerna att själva reflektera kring personliga 

faktorer kan de exempelvis skapa en mer positiv självbild och utveckla strategier som 

möjliggör social delaktighet. Arbetsterapeuter och annan vårdpersonal skulle även kunna 

implementera dessa kunskaper i det kliniska arbetet för att kunna synliggöra personliga 

faktorers påverkan på olika aktiviteter och diskutera dem med andra personer som har 

liknande funktionsnedsättningar och svårigheter, för att kunna underlätta och möjliggöra 

social delaktighet i vardagliga aktiviteter för många olika målgrupper. 
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Resultatet i studien visade även på att olika omgivningsfaktorer påverkade möjligheterna till 

social delaktighet. Det framkom olika upplevelser och resonemang kring hur mycket den 

fysiska miljön påverkade, vilket skulle kunna förklaras av att personerna som deltog i studien 

hade olika fysiska begränsningar. Några hade omfattande behov av assistenter medan andra 

inte hade behov av stöd från någon annan person eller använde sig av hjälpmedel. För att 

kunna möta personer med CP utifrån de svårigheter de stöter på i vardagen är det därför 

viktigt med kännedom om att personer med CP är en heterogen grupp med stora skillnader i 

svårigheter och behov (Rosenbaum et al., 2007). Okunskap och oförståelse i samhället samt 

bemötandet från andra personer i omgivningen beskrevs på olika sätt påverka möjligheten till 

social delaktighet i vardagliga aktiviteter. Detta stämmer väl överens med resultatet i en studie 

av Sandström (2007) som menar att känslan av att vara annorlunda framförallt var kopplad till 

hur andra personer bemöter dem samt känslan av att andra ser dem som annorlunda. I tidigare 

studier (Sandström, 2007; Törnbom et al., 2013) finns även beskrivet hur dåligt bemötande 

från andra personer i omgivningen påverkar möjligheterna till social delaktighet. En viktig 

aspekt som framkommer i denna studie, och som inte beskrivs i de tidigare, är upplevelsen av 

att omgivningen underskattade personens förmåga och bemötte personen som svagbegåvad då 

det egentligen handlade om en fysisk funktionsnedsättning och en nedsatt kommunikativ 

förmåga. Det är därför viktigt att personer med CP som har en omfattande kommunikativ 

nedsättning ges möjlighet att få kommunicera på det sätt som de själva föredrar i så många 

sammanhang som möjligt. Det skulle kunna handla om att få tillräckligt med tid till att kunna 

vara delaktig i muntliga samtal, men även att kunna erbjudas att kommunicera skriftligt via 

exempelvis mail eller sms, vilket skulle öka möjligheterna till social delaktighet i flera olika 

situationer och aktiviteter. Förslagsvis skulle det oftare finnas möjligheter att maila eller 

skicka sms istället för att hänvisas till olika telefontider inom vården och andra instanser i 

samhället. Detta är en viktig aspekt för att öka personens delaktighet i vardagen, vilket i stor 

grad berör arbetsterapeutens arbetsområde.  

 

Som en förklaring till den okunskap och oförståelse som finns i samhället tas massmedia upp 

genom sättet som de framställer personer med funktionsnedsättning. Hur personer med 

funktionsnedsättning framställs i media finns även beskrivet i en studie med vuxna med CP 

eller ryggmärgsbråck som menar att det är ovanligt att personer med funktionsnedsättning 

finns med i dagstidningar eller på tv och att de som var med ofta var positiva, roliga och 

kompetenta på ett nästan omänskligt sätt (Törnbom et al., 2013). Även i denna artikel 

beskrivs en upplevelse om att det saknas förebilder med CP som personerna kände att de 
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kunde identifiera sig med. Då massmedia har en stor inverkan över den allmänna kunskapen 

som finns i samhället gällande personer med funktionsnedsättning är det viktigt att dessa 

upplevelser och synpunkter lyfts fram och synliggörs. Som exempel kan filmer och böcker 

som belyser situationen för personer med CP och andra funktionsnedsättningar, som "Livet är 

en schlager", "Hur många lingon finns det i världen" och "Grabben i kuvösen bredvid" bidra 

till en mer öppen attityd med färre fördomar, där fler människor känner sig delaktiga i 

samhället. Författaren anser att områden som berör frågor kring att belysa situationen för 

personer med funktionsnedsättning och att öka deras delaktighet i samhället i stort är viktiga 

grundstenar för att möjliggöra social delaktighet i vardagliga aktiviteter. Det kan exempelvis 

handla om att få möjligheter att komma ut i arbetslivet och att ha tillgång till det utbud som 

finns inom föreningsliv och kultur. För att nå fram till ett samhälle där personer med 

funktionsnedsättning upplever en naturlig delaktighet krävs långsiktiga mål och ett 

omfattande arbete på olika nivåer i samhället. Förutom de förslag på individnivå som tidigare  

nämnts kring personliga faktorer skulle mål på grupp- och samhällsnivå kunna handla om att 

öka intresset, kunskapen och medvetenheten kring dessa målgrupper för att på så sätt minska 

den okunskap och oförståelse som finns i samhället idag. 

 

I studien framkom att flera personer upplevde att familjen var viktig, men även tankar kring 

familjemedlemmars bemötande och att de ibland kunde ha svårt att förstå. Detta resultat 

stämmer väl överens med en studie av Björquist med flera (2014) som beskriver att ungdomar 

med CP upplever att familjetillhörighet är viktigt men att det även kan bli för mycket och att 

det ibland finns behov av att kunna stänga dörren och vara ensam. En förklaring till dessa 

delade känslor kring familjen kan hänga ihop med att personer med CP ofta upplever en 

annan sorts vuxenblivande än ungdomar utan funktionsnedsättning. Att vara i behov av hjälp 

och stöd i olika vardagliga aktiviteter gör att många av ungdomarna är i beroendeställning och 

därmed inte har samma möjligheter till att bli självständiga. En person som sitter i rullstol har 

exempelvis inte samma möjligheter att lämna hemmet och istället sova över hos en vän efter 

att ha bråkat med sina föräldrar. Kanske är de allmänna kommunikationsmedlen som kör 

kvällstid inte handikappanpassade, eller så finns behov av hjälp från en familjemedlem för att 

kunna beställa färdtjänst då personen behöver någon som tolkar i samtal med okända 

personer. Att i olika situationer vara beroende av familjen stämmer även överens med en 

tidigare studier där det framkommer att ungdomar med CP deltar förhållandevis oftare i 

ensamaktiviteter och i aktiviteter i hemmet (Engel-Yeger et al., 2009; Kang et al., 2010). 
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I resultatet framkom att det av olika anledningar upplevdes som svårt att skaffa vänner eller 

en partner. Detta stämmer väl överens med resultatet från en studie med ungdomar med CP 

som beskriver att det kan vara svårt att veta hur man bjuder med en vän hem eller hur man ska 

kunna veta att någon är intresserad av en (Björquist et al., 2014). En aspekt som författaren 

inte var medveten om sedan tidigare och som sällan diskuteras inom habiliteringen eller i 

andra arbetsterapeutiska sammanhang är hur rädslan för att bli lurad medför en begränsning i 

möjligheterna att hitta en partner eller vän. Att detta inte tydliggjorts tidigare kan hänga ihop 

med att personerna upplever att det är förnedrande och att det känns dumt att erkänna att de 

blivit utnyttjade när de exempelvis blivit lurade på pengar via internet av någon som de trodde 

att de hade en relation med. Då detta kan tänkas vara ett känsligt ämne för personer som varit 

med om liknande händelser skulle vårdpersonal kunna ta upp dessa frågor i samband med att 

man diskuterar relationer och familjesituation vid habiliteringsplanering eller liknande 

regelbundna planeringar som görs. På så sätt ges personerna möjlighet att prata om denna 

utsatthet och kan exempelvis erbjudas samtalsstöd om det finns behov av det. 

 

Enligt Piškur (2013) behöver arbetsterapeuter ändra sitt arbetssätt för att på bästa sätt kunna 

arbeta med att minska de hinder som finns för social delaktighet hos personer med 

funktionsnedsättningar. Arbetsterapeutiska interventioner bör ha fokus på att stödja 

personerna i att själva kunna hantera sin situation, samt att ge personerna en större delaktighet 

i behandlingen (Piškur, 2013). Då det finns studier som visar att ungdomar med 

funktionsnedsättning behöver stöd för att känna social delaktighet (Björquist et al., 2014), 

kräver det att arbetsterapeuter har kunskap om de faktorer som påverkar möjligheten till social 

delaktighet i vardagliga aktiviteter hos ungdomar och vuxna med CP.   

 

Fortsatta studier inom området skulle exempelvis kunna beskriva hur närstående och andra 

som finns i dessa personers nätverk upplever att den sociala delaktigheten påverkas samt på 

vilka sätt de försöker förbättra möjligheten till social delaktighet, vilket skulle kunna ge 

ytterligare värdefull information med förslag på hur arbetsterapeutiska interventionerna kan 

vara utformade. En annan intressant aspekt är att se hur denna studies resultat skiljer sig från 

liknande upplevelser och resonemang hos ungdomar och vuxna som inte har någon 

kommunikativ nedsättning. Likaså hade det varit intressant att beskriva vad som påverkar 

möjligheten till social delaktighet hos andra diagnosgrupper än just CP, samt att se hur 

arbetsterapeuter idag inom olika verksamheter arbetar med att öka möjligheter till social 

delaktighet i vardagliga aktiviteter hos personer med olika sorters funktionsnedsättning.  
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Metoddiskussion 

I denna studie har begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet använts för att mäta 

trovärdighet i studien, vilket är vanligt vid kvalitativa studier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Då syftet med studien var att beskriva hur ungdomar och vuxna med cerebral pares upplever 

och resonerar kring vad som påverkar social delaktighet i vardagliga aktiviteter ansågs en 

kvalitativ studie vara lämplig, då den tar fram deltagarnas känslor, tankar och upplevelser 

(Holloway & Wheeler, 2010). De urvalskriterier som fanns kring diagnos, normalbegåvning 

och kommunikativ förmåga gjorde att studien riktade sig till en liten målgrupp, vilket kan 

vara en brist då det medförde svårigheter med att hitta deltagare till studien. Trots svårigheter 

att hitta deltagare kan fördelning av deltagare i förhållande till kön och ålder ses som en 

styrka  då området blir belyst utifrån olika erfarenheter och kan  ge en djupare inblick i de 

upplevelser och resonemang som finns vilket stärker studiens giltighet (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

 

För att genomföra studien med personer som har nedsatt kommunikativ förmåga gjordes 

intervjuerna via en chatsida på internet. De nackdelar som finns med detta tillvägagångssätt 

jämfört med intervjuer ansikte mot ansikte är att det inte finns möjlighet att ta del av 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonläge och ironi som annars kan förstärka känslor och uttryck i 

ett samtal och ge värdefull information (Kvale et al., 2009) och stärka studiens tillförlitlighet 

då det ger en mer rättvis  bild av deltagarnas upplevelse. Då flera av deltagarna i studien hade 

kommunikationsnedsättningar som innebar annorlunda röstläge, ordmelodi och dessutom ett 

annorlunda kroppsspråk och mimik på grund av spasticitet, resulterade det i att bristerna med 

denna metod därför inte blev lika påtagliga vid intervjuer med denna målgrupp. 

Intervjusvaren var ofta korta och beskrivningarna inte så fylliga, vilket påverkade hur mycket 

information som framkom. En förklaring till detta kan vara att flera av deltagarna har en 

erfarenhet av att kommunicera med korta, anpassade svar för att omgivningen ska förstå och 

för att kommunikation tar mycket energi. Förutom intervjuer via chat användes skriftliga 

dagboksanteckningar från en av deltagarna, vilket kan ses som att det ökade studiens giltighet 

då de innehöll mer omfattande beskrivningar. Det man kan se som en svaghet med att utgå 

från skrivna berättelser som dagboksanteckningar är att de skildrar personens hela 

livssituation och att stora delar av materialet ej svarade mot studiens syfte och därför uteslöts 

vid analysen av anteckningarna. Det finns inte heller någon möjlighet ställa följdfrågor för att 

få mer information eller bekräftelse på om svaret uppfattats på rätt sätt, och på så sätt stärka 

tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Det finns en risk i att vissa av de tillfrågade deltagarna valde att avstå på grund av att 

författaren jobbar på habiliteringen, trots förtydligande i informationsbrevet om att ett 

deltagande inte skulle påverka kontakten med habiliteringen. Av samma anledning kan det 

varit personer som valde att delta i studien fast de i annat fall valt att tacka nej.   

 

I analysen och tolkningen av materialet finns en risk att svaren från deltagarna påverkats av 

författarens förförståelse om några av deltagarna sedan tidigare. Det är svårt att svara på hur 

förutsättningslöst materialet bearbetats då förförståelsen kan påverka tolkningen omedvetet. 

Då de meningsbärande enheterna togs ut i förhållande till syftet så har risken för att 

förförståelsen påverkat slutresultatet minimerats. Det finns en svårighet i att ta ut passande 

meningsbärande enheter då för stora enheter kan innehålla mer än en enhet och för små 

enheter kan ha förlorat viktiga delar av innehållet. I båda dessa fall går författaren miste om 

viktig information, vilket sänker studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). För att 

undvika detta har författaren läst igenom materialet upprepade gånger för att få en känsla för 

helheten och tagit ut meningsbärande enheterna som innehöll information som var relevant 

för frågeställningen. Citat från det ursprungliga intervjumaterialet har använts för att stärka 

studiens tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). En styrka med studien är att den 

belyser ett område där det sedan tidigare finns få arbetsterapeutiska studier. För att studien 

ska uppnå en god överförbarhet enligt Graneheim och Lundmans (2004) har författaren gjort 

så detaljerade redogörelser som möjligt för sammanhanget och för de olika faserna av 

forskningsprocessen och beskrivit dessa. Detta ökar möjligheten för att kunskapen ska kunna 

överföras till arbetsterapeuter och annan vårdpersonal som möter ungdomar och vuxna med 

CP och även till andra personer med liknande funktionshinder. 
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SLUTSATS 

Trots att det är en rättighet för personer med funktionsnedsättning att delta i meningsfulla 

aktiviteter i samhället visar resultatet i studien på att ungdomar och vuxna med CP och en 

kommunikativ nedsättning upplever att de finns hinder för social delaktighet i vardagliga 

aktiviteter. I studien framkommer att det finns flera olika interna och externa faktorer som i 

samverkan påverkar möjligheterna till social delaktighet hos personer med CP. Liksom 

tidigare forskning visar framkommer att andra personers bemötande och den okunskap och 

oförståelse som finns i samhället påverkar möjligheten till social delaktighet i stor grad. 

Studien visar på en risk att personer i omgivningen underskattar förmågan hos en person med 

en fysisk funktionsnedsättning och en nedsatt kommunikativ förmåga och därför bemöter 

personen som svagbegåvad.  

 

Studien synliggör ett behov av att arbetsterapeuter och annan vårdpersonal som möter 

ungdomar och vuxna med CP, eller andra personer med liknande funktionsnedsättning, är 

medvetna om de personliga faktorer och omgivningsfaktorer som påverkar personens 

möjlighet till social delaktighet. Genom en ökad förståelse för dessa faktorer ges bättre 

förutsättningar för att kunna stötta personen i att exempelvis utveckla användbara strategier, 

men även att öka delaktigheten i samhället i stort genom att belysa situationen för personer 

med funktionsnedsättning. Framtida forskning kring hur närstående och andra som finns i 

dessa personers nätverk upplever deras möjligheter till social delaktighet rekommenderas 

samt forskning kring hur denna studies resultat skiljer sig från liknande upplevelser och 

resonemang hos ungdomar och vuxna som inte har någon kommunikativ nedsättning.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide      

 
Är det du själv som svarar på frågorna eller sitter det någon bredvid dig? 

 

Bakgrund   
Hur gammal är du? 

Hur bor du?  

Har du personliga assistenter?   

Vad är deras uppgift?  

 

Kommunikation 

Hur upplever du att det är att prata med andra människor?  

Händer det att andra personer inte förstår dig och i så fall hur upplever du att det påverkar 

dig? 

Hur påverkar det vilka relationer du har? 

Vad brukar du göra då? 

 

Social delaktighet 

Vilka vardagliga aktiviteter utför du? 

Med vem gör du det? 

Brukar asisistent/föräldrar vara med? 

Finns det hinder i den fysiska miljön? 

Har du erfarenhet av att det är något annat som minskar dina möjligheter till social 

delaktighet? 

Vad skulle kunna göras för att minska dessa hinder? 

Vad är det som gör att detta är viktigt för dig? 

 

Relationer 

Hur skulle du beskriva din relation med familj/vänner? 

 

Tankar om framtiden 

Hur ser du på ditt liv om 5 år? 10 år? 

 

Övrigt 

Är det någonting som du tänkt att du skulle vilja ta upp som inte diskuterats? 

Är det något du vill tillägga eller fråga mig om? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Godkännande verksamhetschef   

 

Till verksamhetschef    XXX  2014-12-08 

Habiliteringen XXX 

 

 

Inom ramen för min magisteruppsats vid Luleå tekniska universitet planerar jag att genomföra 

en studie gällande social delaktighet hos ungdomar och vuxna med cerebral pares. I tidigare 

forskning framkommer att många ungdomar och vuxna med CP har sämre förutsättningar till 

social delaktighet. Den personliga upplevelsen och den upplevda tillfredställelsen är viktiga 

komponenter i social delaktighet vilket gör det viktigt att belysa även dessa delar. Studiens 

syfte är att beskriva hur ungdomar och vuxna med cerebral pares som har en kommunikativ 

nedsättning upplever och resonerar kring social delaktighet i vardagliga aktiviteter. 

 

Jag planerar att genomgöra intervju via chat med fem-åtta personer med cerebral pares mellan 

16 och 55 år som har kontakt med habiliteringen i XXX. Kontakt kommer att tas med 

arbetsterapeuter i de olika teamen för att identifiera personer som stämmer med studiens 

målgrupp. 

 

Att delta i studien är helt frivilligt och personerna har när som helst rätt att avbryta 

deltagandet, utan särskild förklaring.  

 

Vänliga hälsningar 

Linda Svensson     

Leg. Arbetsterapeut     

Habiliteringen i XXX     

Tel. XXX    

linsvu-3@student.ltu.se    

 

Handledare: Gunilla Isaksson, docent arbetsterapi, Luleå tekniska universitet 

Tel. 0920-49 10 00 (växel) 

 
 

Tillstånd att genomföra studien  ja    nej  

 

 

 

__________________________________     _______________________________ 

Underskrift    Ort och datum 

  

   

__________________________________ 

Namnförtydligande 

 

http://www.ltu.se/ltu/lib


 

 

Bilaga 3 

Brev till arbetsterapeuter på habiliteringen i XXX  

angående deltagare till studie   

 

Inom ramen för min magisteruppsats vid Luleå tekniska universitet planerar jag att genomföra 

en studie gällande social delaktighet hos ungdomar och vuxna med cerebral pares. I tidigare 

forskning framkommer att många ungdomar och vuxna med CP har sämre förutsättningar till 

social delaktighet. Den personliga upplevelsen och den upplevda tillfredställelsen är viktiga 

komponenter i social delaktighet vilket gör det viktigt att belysa även dessa delar. Studiens 

syfte är att beskriva hur ungdomar och vuxna med cerebral pares som har en kommunikativ 

nedsättning upplever och resonerar kring social delaktighet i vardagliga aktiviteter. 

 

Jag vänder mig till er för att få hjälp med att identifiera personer som kan tänkas delta i 

studien. Jag söker ungdomar och vuxna med cerebral pares mellan 16 och 55 år som har 

kontakt med habiliteringen i XXX. Personerna ska vara normalbegåvade, och ha en nedsatt 

verbal kommunikativ förmåga (CFCS II-V) samt ha tillgång till dator, internet och mail.  

 

Deltagarna i studien kommer att intervjuas via en chat, vilket betyder att de kan sitta hemma 

vid sin dator när de besvarar frågorna. De kan svara på frågorna själva eller ta hjälp av någon 

om de behöver det. Varje deltagare i studien kommer att intervjuas vid två till tre tillfällen där 

jag ställer olika frågor som har att göra med social delaktighet. Intervjun kommer att ta 

ungefär 30 min vid varje tillfälle. Efter varje avslutad intervju kommer chathistoriken att 

skrivas ut och användas som data i studien och därefter raderas från forumet för att säkerställa 

sekretess. 

 

Till de personer som stämmer överens med ovanstående urval skickar behandlande 

arbetsterapeut ett informationsbrev samt brev om samtycke. Kuvert med denna information 

kommer att finnas färdigt och skickas via internpost från mig och behöver endast 

kompletteras med adress till personen. I brevet som skickas hem till personen medföljer även 

bifogat svarskuvert som är adresserat till mig. Jag kommer därefter att ta personlig kontakt via 

mail med de personer som samtyckt till deltagande för att boka in tid för intervju. 

 

Har du några frågor så ring eller maila gärna! 

Vänliga hälsningar 

 

Linda Svensson    XXX  2014-12-08  

Leg. Arbetsterapeut     

Habiliteringen XXX     

Tel XXX    

linsvu-3@student.ltu.se    

 

Handledare: Gunilla Isaksson, docent arbetsterapi, Luleå tekniska universitet  

Tel. 0920-49 10 00 (växel) 

Bilaga 4 

http://www.ltu.se/ltu/lib


 

 

Förfrågan angående deltagande i studie   

 

På habiliteringen möter arbetsterapeuter personer med cerebral pares som behöver stöd med 

olika saker i sin vardag. För att personer i omgivningen ska få bättre kunskap och förståelse 

för olika svårigheter som personer med cerebral pares möter i vardagen är det viktigt att fråga 

personerna själva. Jag har därför valt att göra en studie där jag kommer att intervjua 

ungdomar och vuxna med cerebral pares. 

 

Studien sker inom ramen för min magisteruppsats och syftet är att beskriva hur ungdomar och 

vuxna med cerebral pares upplever och resonerar kring social delaktighet i vardagliga 

aktiviteter. Med social delaktighet menas hur det fungerar att delta i olika aktiviteter i 

samhället men även relationer med vänner, familj och partner. 

 

Du har fått en förfrågan angående deltagande i studien för att du har kontakt med 

habiliteringen i XXX och jag skulle vilja intervjua dig. Intervjuerna kommer att göras via en 

chat, vilket betyder att du kan sitta hemma vid din dator när du besvarar frågorna. Du kan 

svara på frågorna själv eller ta hjälp av någon om du behöver det. Varje deltagare i studien 

kommer att intervjuas vid två till tre tillfällen där jag ställer olika frågor som har att göra med 

social delaktighet. Intervjun kommer att ta ungefär 30 min vid varje tillfälle. Efter varje 

avslutad intervju kommer chathistoriken att skrivas ut och användas som data i studien och 

därefter raderas från forumet. 

 

Att delta i studien är helt frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta deltagandet, utan 

särskild förklaring. Om du inte vill delta eller vill avbryta kommer detta inte att påverka din 

behandling/kontakt med Habiliteringen. All information och alla uppgifter i studien kommer 

att avidentifieras och behandlas konfidentiellt, enligt bestämmelser i sekretesslagen. Det 

kommer inte att framgå att du har deltagit i studien eller vad du har svarat på de olika 

frågorna.  

 

Om du vill delta i studien så skicka in samtyckesformuläret i svarskuvert som har skickats 

med. Därefter kommer jag att kontakta dig via mail för att ge ytterligare information om hur 

intervjuerna går till och boka in en tid för en första intervju. 

 

Har du några frågor så hör gärna av dig till mig! 

Vänliga hälsningar 

 

Linda Svensson     XXX  2014-12-08  

Leg. Arbetsterapeut     

Habiliteringen i XXX     

Tel XXX    

linsvu-3@student.ltu.se     

 

Handledare: Gunilla Isaksson, docent arbetsterapi, Luleå tekniska universitet 

Tel. 0920-49 10 00 (växel) 

 

 

http://www.ltu.se/ltu/lib


 

 

Bilaga 5 

 

Samtycke  
 

Deltagande i studien om social delaktighet hos ungdomar och vuxna med cerebral pares 

är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta deltagandet, utan särskild förklaring. 

 

Om du inte vill delta eller vill avbryta kommer detta inte att påverka din behandling/kontakt 

med Habiliteringen.  

 

All information och alla uppgifter i studien kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas enligt bestämmelser i 

sekretesslagen. Det kommer inte att framgå att du har deltagit i studien eller vad du har svarat 

på de olika frågorna.  
 

Resultatet av intervjuerna kommer att användas i en magisteruppsats i arbetsterapi vid Luleå 

tekniska Universitet och kommer att publiceras på LTU:s hemsida.  

 

Önskar du ta del av studiens resultat (magisteruppsats) kommer den att skickas till dig. 

 

Om du önskar ändra ditt samtycke till deltagande efter att du skickat in nedanstående och du 

har fått ta del av mer information har du all rätt till detta. 

 

 
 

Jag ger mitt medgivande till att delta i studien och samtycker till att bli kontaktat via mail för 

intervju. Jag samtycker till att resultaten får användas i magisteruppsats. 

 

 

__________________________________   den         /          år: 

Namnteckning      

 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

För att boka en tid för intervju vill jag att du kontaktar mig via mail på denna mailadress: 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Jag vill ta del av resultaten från studien    ja    nej  
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Chatzys integritetspolicy 
 

Privacy Policy By using Chatzy's services, you consent to the collection and use of your 

information as outlined in this policy, as well as to our general Terms of Use. 
 

General principles We respect the privacy of our users to the fullest: 

 Chat contents is considered confidential and will never be sold or given away to third 

parties for commercial purposes. 

 Email addresses are used only once each time they are entered and only for the 

purpose of sending out email invitations for a chat. 

 Chat rooms are considered private and are not monitored by moderators. 

What information is collected and why? In addition to information required for the 

functioning of the system, Chatzy saves information such as time of day, browser type and 

browser language with every chat. This allows us to track the number of users and their 

characteristics in order to improve our service. 
 

IP addresses are recorded for the purpose of preventing misconduct in the chatrooms or other 

cases of misuse, such as the sending out of chat invitations without the intension to chat with 

the recipients. 
 

Chatzy uses cookies to store user preferences and track number of users. Our rooms, however, 

work fine without cookies. If you disable cookies on your computer, you can still use our 

chatrooms, but you will not be able to sign up and make Chatzy remember your rooms and 

settings. 
 

With whom do we share information? As mentioned, chat contents is considered 

confidential and will never be sold or given away to third parties for commercial purposes. 
 

Likewise, information about individual chat users, such as IP address, email address, number 

of visits, etc. is only used for inhouse analysis. We do NOT disclose IP addresses to private 

users who have been offended in the chatrooms. 
 

If, however, we are contacted by the police or similar authorities acting upon the request of 

users who have been deliberately harassed by threats or insults in the chat rooms or in email 

invitations, we may let them know the IP address(es) of the responsible user(s). This also 

applies if the chatroom has been used to promote criminal activity of any kind. 
 

Third-party login (Facebook) If you have a Facebook account, you can use it to log into 

Chatzy. The following information from Facebook is stored in your Chatzy profile: 
 

 Your email address, which is used as your normal account ID. 

 Your real name and Facebook profile address, which may be added to the visitor list in 

rooms you enter. 

We do not read any additional information about you or your friends. Furthermore, we do not 

interact with your Facebook account, i.e. we cannot and we will not post anything about 

Chatzy or your use of Chatzy on Facebook. 

Changes to the Privacy Policy Chatzy may decide to change this Privacy Policy from time 

to time. If we do, we will post those changes on this page. 
 

Hämtat från: http://www.chatzy.com/ 2014-12-04 

http://www.chatzy.com/terms.htm
http://www.chatzy.com/

