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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av och förväntningar på restaurang- 
och dansmiljöer för personer med lätt begåvningshandikapp. Den kvalitativa 
studien genomfördes med öppna frågeställningar utifrån en intervjuguide.  
Undersökningsgruppen bestod av tio personer, sex kvinnor och fyra män, med lätt 
begåvningshandikapp i åldrarna 24 - 65 år. De var bosatta i en av två utvalda, i 
storlek jämförbara, kommuner i Norrbotten. Datainsamlingen analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys och resulterade i två huvudkategorier; Erfarenheter och 
Förväntningar. Resultatet visade betydelsen av den trygghet sociala relationer och 
välkända miljöer medförde för personer med begåvningshandikapp. Vidare visade 
resultatet att personer med begåvningshandikapp oftast besökte speciellt anordnade 
tillställningar där de hade lättare att knyta nya relationer än på offentliga 
tillställningar. I diskussionen framkom vikten av att värna om autonomin hos 
personer med begåvningshandikapp för att de trots behovet av social vägledning 
själva ska få välja meningsfulla, identitetsskapande fritidsaktivteter. Detta är viktiga 
faktorer för arbetsterapeuter att ta hänsyn till då de arbetar med personer med 
begåvningshandikapp.   
 
Nyckelord: Arbetsterapi, begåvningshandikapp, restaurang, dans, fritidsaktivteter, 
delaktighet, social miljö. 
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Det borde vara en rättighet för alla människor att ges förutsättningar att vistas i offentliga 

miljöer. Författarna upplever att personer med begåvningshandikapp i mindre utsträckning än 

andra besöker restaurang och dansställen och detta kan, enligt författarna, bero på att samhället 

inte är anpassat för personer med begåvningshandikapp. Lundenmark (2001) har beskrivit att 

det i samhället finns negativa fördomar om personer med begåvningshandikapp dock har 

situationen förbättrats de sista åren i och med att vårdinstitutionerna inte finns kvar. 

Fortfarande är det dock viktigt att informera allmänheten om att personer med 

begåvningshandikapp har lika värde i samhället så att attityderna även i fortsättningen ska 

kunna förbättras. Enligt Barron, Michailakis och Söder (2000) har personer med lätt 

begåvningshandikapp som alla andra rätt att bestämma över sina egna liv. Trots behovet av 

stöd är personen med begåvningshandikapp en autonom individ som kan fatta beslut om den 

egna situationen. Arbetsterapeuter kan ge stöd och vägleda individen att utforska och utföra 

sina fritidsaktiviteter samt vägleda till att skapa balans mellan fritid, arbete och personlig vård 

(Turner, Chapman, McSherry, Krishnagiri & Watts, 2000).  
 

Begåvningshandikapp är ett begrepp som avser att en individ har begränsningar i intellektet 

vilket kan bero på att hjärnan inte har utvecklats normalt under fosterstadiet eller att hjärnan 

skadats i samband med förlossningen. Hjärnskadan kan även ha uppstått under barnets första 

levnadsår (Gotthard, 2002). Begåvningshandikapp kan delas in i tre nivåer; gravt-, måttligt- 

och lätt begåvningshandikapp. Nivån lätt begåvningshandikapp karaktäriseras bland annat av 

försenad motorisk utveckling och försenad språklig utveckling. Personer med lätt 

begåvningshandikapp kan ha svårigheter att förstå abstrakta begrepp såsom höger/vänster, 

tidsangivelser, skriven text, bokstäver och siffror (Svensson, 2001). Dock klarar de flesta att 

lära sig läsa (Brockstedt, 2004; Månsson, 1999) och räkna enkla tal (Månsson, 1999). 

Personer med lätt begåvningshandikapp kan ha svårt att hålla mycket i minnet samt tänka 

snabbt och utföra problemlösningar. Att hantera och bearbeta intryck och sätta dessa i relation 

till tidigare upplevelser kan bli komplicerat (Svensson, 2001) när personer med lätt 

begåvningshandikapp inte kan föreställa sig det de inte själva sett eller upplevt. Nya 

situationer kan därför bli besvärliga att hantera (Månsson, 1999). Rent praktiskt kan personer 

med lätt begåvningshandikapp ha problem att orientera sig i svåröverskådliga miljöer och i 

miljöer där det saknas tydlig skyltning med enkla symboler (Svensson, 2001). 

 

För att personer med lätt begåvningshandikapp ska kunna förstå, känna sig trygga och fungera 

optimalt finns det vissa faktorer att ta hänsyn till och i en rätt utformad miljö kan de lära sig 
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att klara sig själva. Faktorer som underlättar delaktigheten för personer med lätt 

begåvningshandikapp kan vara miljöer med lugnt tempo där de trivs (Månsson, 1999). Det är 

en fördel om lokalerna är små och har logisk planlösning för att personerna med lätt 

begåvningshandikapp lättare ska kunna orientera sig i dem (Svensson, 2001). En socialt 

fungerande miljö är betydelsefull för alla, men extra viktig för personer med lätt 

begåvningshandikapp då de kan behöva hjälp och stöd. Det är också betydelsefullt med 

tillgång till personlig service eftersom de kan ha svårigheter att lösa problem i samband med 

diverse samhällsaktiviteter (Månsson, 1999). Personer med lätt begåvningshandikapp vill 

vanligtvis bestämma över sig själva och ta eget ansvar men begåvningshandikappet gör det 

svårare för dem att förstå och tolka sig själv och sina handlingar på ett realistiskt sätt 

(Thunman, 2004). För personer med lätt begåvningshandikapp kan det vara svårt att utveckla 

ett socialt nätverk. De är ofta utestängda från arbetsmarknaden och istället utför de aktiviteter 

på särskilda sysselsättningsverksamheter såsom dagcenter. Det kan vara svårt för personer 

med lätt begåvningshandikapp att finna nya vänner på offentliga tillställningar. De har större 

möjlighet att finna nya vänner på speciellt anordnade tillställningar (Gotthard, 2002). I en 

studie av Zijlstra och Vlaskamp (2005) intervjuades 196 personer med begåvningshandikapp 

angående fritid. I studien framkom att fritidsaktiviteter för personer med 

begåvningshandikapp nästan uteslutande erbjuds av professionell personal. Fritidsaktiviteter 

tillsammans med familjen var få och skedde under helgerna.  

 

I en studie av Duvdevany och Arar (2004) framkom att personer med begåvningshandikapp 

inte alltid ges möjlighet att vara en del av samhället. Personer med begåvningshandikapp 

utförde speciellt anordnade fritidsaktiviteter vilka var segregerade från övriga 

samhällsinvånare. Det framkom också att det fanns en tydlig koppling mellan att ha vänner 

och att utföra fritidsaktivteter. Ju fler sociala kontakter personerna med begåvningshandikapp 

hade desto mindre ensamma och mer accepterade uppfattade de sig vara i den sociala 

omgivningen. De vänskapsrelationer och fritidsaktivteter personen med begåvningshandikapp 

involverade sig i ledde till högre livskvalitet. 

 

Genom aktiviteter utvecklas individens upplevelse och förståelse för omvärlden (Förbundet 

Sveriges Arbetsterapeuter [FSA], 2005). Det biologiska behovet för utförande av aktivitet 

(Kielhofner, 2002) förklaras genom att individen av naturen är aktiv och utvecklingsbar (FSA, 

2005; Kielhofner, 2002). Canadian Association of Occupational Therpists (CAOT, 2002) 

menar att allting människan gör inom personlig vård, fritid och arbete klassificeras som 
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aktiviteter, medan Fischer (1998) har beskrivit att aktivitet endast uppstår när en individ 

upplever engagemang i en meningsfull och ändamålsenlig aktivitet. Aktivitet handlar inte 

enbart om att vara upptagen med en uppgift utan aktiviteten tillför även en känsla av 

meningsfullhet. I en annan studie har det förklarats att aktivitet är ett mänskligt 

grundläggande behov och kan ses som en grund för uppkomst av meningsfullhet, syfte, 

val/egenkontroll och egenvärde i individers liv (Whalley Hammell, 2004). När individer ges 

möjlighet till val av olika aktiviteter ökar chansen att meningsfulla aktiviteter väljs 

(Kielhofner 2002, 2004). Inom arbetsterapi har det beskrivits att meningsfullhet är viktigt i 

utförande av aktiviteter då det bidrar till att motivation i utförande av aktiviteter kan 

bibehållas (Hagedorn, 1995; Kielhofner 2002, 2004). Individer behöver ges möjlighet att välja 

aktiviteter i relation till den egna kapaciteten och de egna resurserna vilket i sin tur skapar 

meningsfullhet (CAOT, 2002). De aktiviteter som är mest meningsfulla i en individs liv 

utformar aktivitetsidentiteten vilken skapas genom erfarenheter, egna val och den omgivande 

miljön. Genom att finna aktivitetsidentitet och meningsfullhet skapas en balans i aktiviteten 

(Unruh, 2004).  

  

Inom arbetsterapi definieras fritidsaktivteter som aktiviteter en individ frivilligt utför för sin 

egen vinning och nöjes skull. Fritidsaktiviteten har ett personligt värde, är relevant och 

motiverande samt tillför meningsfullhet för individen (CAOT, 2002; Hagedorn, 1995; 

Kielhofner, 2002). Varje individs vilja och känsla av kompetens styr det specifika 

aktivitetsvalet (Kielhofner, 2002). Fritidsaktiviteter karaktäriseras av den fria viljan för 

engagemanget, finns krav och måsten för utförandet definieras aktiviteten inte längre som en 

fritidsaktivitet utan som vilken aktivitet som helst (Bundy, 1992). Trots att fritiden inte är det 

enda området där meningsfulla aktiviteter kan utvecklas är det ofta enbart i utförandet av 

fritidsaktiviteter individen kan vara sitt rätta jag. Fritidsaktiviteter kan vara terapeutiska 

eftersom de kan förebygga risker, hantera stress samt rehabilitera vid sjukdom och skada 

(Caldwell, 2005). För att öka en individs motivation i rehabiliteringsarbetet kan 

arbetsterapeuten använda sig av de fritidsaktiviteter individen intresserar sig för (Primeau, 

2003). När en individ har motivation blir han/hon aktiv och självständig, okänslig för hinder 

och oberoende av vad andra tycker (Norling & Gunnarsson, 1994). 

 

Inom arbetsterapi anses att utförandet av aktiviteter är viktiga för att uppnå hälsa (CAOT, 

2002). Hälsa definieras som mer än frånvaro av sjukdom (CAOT, 2002; Medin & 

Alexandersson, 2000) och den influeras starkt av vad individen gör i vardagen (CAOT, 2002). 
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Hälsa påverkas genom aktivitet och handling och för god hälsa krävs balans mellan aktivitet 

och vila (FSA, 2005). I rehabiliteringen sammankopplas hälsa med aktivitet, vilket bidrar till 

meningsfullhet och glädje (CAOT, 2002). Både aktiv och stillsam fritid är viktiga delar i livet 

eftersom de bidrar till psykisk, fysisk, social och känslomässig hälsa samt välmående 

(Caldwell, 2005). De aktiviteter som utförs på fritiden är av väsentlig betydelse för 

välbefinnande och livskvalitet eftersom det bland annat innebär umgänge i olika sociala 

sammanhang (Dahlin Ivanoff & Kroksmark, 1995; Magnusson & Lorentzi, 1999; Norling & 

Gunnarsson, 1994). För att den enskilda individen ska uppnå livskvalitet är det nödvändigt att 

aktiviteterna är självvalda, fyller ett syfte samt upplevs som meningsfulla (Whalley Hammell, 

2004). Aktiviteter av detta slag bidrar således på ett naturligt sätt till förbättrad hälsa 

(Wilcock, 1998). 

 

I miljön ska alla självständigt, värdigt och på lika villkor kunna ta sig fram, vistas i och 

använda miljön till det den är avsedd för. Alla individer bör få möjlighet att uppleva och 

påverkas av olika miljöer och de upplevelser och intryck som fås i samband med dessa besök 

medför personlig utveckling. Tillgänglighet och användbarhet i miljön är ett angeläget 

intresse utifrån de behov som personer med lätt begåvningshandikapp har (Månsson, 1999). 

Miljöns utformning och inredning påverkar möjligheterna för personer med lätt 

begåvningshandikapp att vistas i och använda miljön (Svensson, 2001). Om miljön är 

tillgänglig och användbar kan alla i samhället använda den. För en person med lätt 

begåvningshandikapp kan den omgivande miljön vara svår att hitta i och förstå eftersom de 

kan ha nedsatt orienteringsförmåga. För att kunna orientera sig behöver personer med lätt 

begåvningshandikapp klara av att ta emot och bearbeta information från miljön. De måste 

också utifrån denna information kunna fatta beslut om hur de ska bete sig (Månsson, 1999). 

En miljö som är lämplig för personer med lätt begåvningshandikapp bör utformas så att den 

inte ställer höga krav på abstraktionsförmågan, det är därför viktigt att det finns tydliga 

riktmärken som till exempel att den innehåller bilder istället för siffror och bokstäver 

(Svensson, 2001). Om personer med lätt begåvningshandikapp inte upplever tillgänglighet 

och användbarhet i miljön påverkas deras livskvalitet negativt (Månsson, 1999).  

 

För att bland annat kunna utveckla nya erfarenheter och kunskaper om sig själv och andra är 

det viktigt för personer med lätt begåvningshandikapp att umgås i olika sociala sammanhang. 

De sociala färdigheterna ökar för dessa personer då de umgås med både personer med 

normalbegåvning och personer med begåvningshandikapp (Gotthard, 2002). I en grupp 
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utvecklas en samhörighetskänsla där individerna känner sig delaktiga och får bekräftelse 

medan den ofrivilliga ensamheten kan upplevas som isolering. Den som saknar kontakter med 

andra individer blir ofta sjuk då både kropp och själ reagerar negativt. Eftersom människor är 

sociala individer finns det ett behov och ett beroende av att umgås. Genom att tillhöra en 

grupp uppnås känslan av att inte vara ensam (Dahlin Ivanoff & Kroksmark, 1995; Magnusson 

& Lorentzi, 1999; Norling & Gunnarsson, 1994). I en studie av Duvdevany och Arar (2004) 

framkom det att de personer med begåvningshandikapp som hade många vänner vilka de 

träffade ofta, i större utsträckning deltog i fritidsaktiviteter vilket ledde till högre livskvalitet. 

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången vikten av att uppnå hälsa och livskvalitet 

genom att uppleva motivation och meningsfullhet i utförande av fritidsaktiviteter. Dessa väljs 

utifrån individens egen vinning och nöjes skull. Personer med lätt begåvningshandikapp utför 

ofta fritidsaktiviteter segregerat från övriga samhällsinvånare. I litteraturen beskrivs också den 

betydelse det har för dessa personer att umgås i olika sociala sammanhang och miljöer. 

Personer med lätt begåvningshandikapp blir begränsade i olika miljöer i samhället eftersom 

de är beroende av miljöns utformning för att kunna vistas i och använda den. I litteraturen 

finns få beskrivningar av de erfarenheter, upplevelser och förväntningar personer med lätt 

begåvningshandikapp har på aktiviteter utförda i offentliga miljöer. Syftet med studien är att 

beskriva personer med lätta begåvningshandikapps erfarenheter och förväntningar på 

aktiviteter inom restaurang- och dansmiljö. 

 

Metod 

Design 

Studien har planerats och genomförts som en kvalitativ intervjustudie. Kvale (1997) beskriver 

att kvalitativa metoder används för att få förståelse för den intervjuades upplevelser och 

erfarenheter. Vidare förklaras att den kvalitativa metoden försöker beskriva specifika 

situationer ur den intervjuades värld.  

 

Urvalskriterier 

Undersökningsgruppen skulle bestå av män och kvinnor med lätt begåvningshandikapp i 

åldrarna 18 och 65 år. De skulle förstå och kunna kommunicera verbalt. Vidare skulle de vara 

bosatta i en av två utvalda, i storlek jämförbara, kommuner i Norrbotten. Antalet informanter 

planerades till tio personer vilka skulle väljas med ändamålsenligt urval. Enligt Kvale (1997) 
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rekommenderas att antalet informanter i intervjustudier ska vara mellan 5 och 25 personer, 

antalet kan skifta beroende på den tid och de resurser som finns tillgängliga. Antalet 

informanter beror även på studiens syfte och när mättnad i materialet uppnåtts (Backman, 

1998). 

 

Undersökningsgruppen 

Undersökningsgruppen bestod av tio informanter varav sex kvinnor och fyra män. 

Informanternas ålder varierade mellan 24 och 65 år. Sex informanter, fem kvinnor och en 

man, tillhörde åldersgruppen 24-44 år medan fyra informanter, en kvinna och tre män, 

tillhörde åldersgruppen 53-65 år. Av de tio informanterna bodde åtta i särskilt boende medan 

två hade eget boende.  

 

Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod valdes den ostrukturerade intervjun vilken genomfördes utifrån en 

intervjuguide med tilläggsfrågor (Bilaga 1) som författarna konstruerat, intervjuguiden avsåg 

att täcka studiens syfte. Trots att tilläggsfrågorna varierade i utformning och användning 

täcktes samtliga teman in vid varje intervju. Intervjuerna dokumenterades genom 

bandinspelning och minnesanteckningar. Enligt Holloway och Wheeler (2002) fås värdefull 

data genom ostrukturerade intervjuer eftersom den intervjuade tillåts ge personligt utformade 

svar om sina egna erfarenheter och upplevelser. 

 

Analys av data 

Författarna analyserade det insamlade materialet genom en kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

Patton (1990) används den kvalitativa innehållsanalysen för att sortera värdefull data från 

överflödig data och därmed erhålla svar på studiens syfte. Innehållsanalysen kan beskrivas 

som en process för att tydliggöra de huvudsakliga mönstren i datan, detta genom att 

identifiera, koda och kategorisera materialet. Efter att författarna skrivit ner hela intervjun 

ordagrant lästes intervjutexten ett flertal gånger, både enskilt och gemensamt, för att få en 

överblick och ökad förståelse för materialet. Därefter valde författarna enskilt ut 

meningsenheter som svarade på studiens syfte. Meningsenheterna kondenserades för att sedan 

kodas. Exempel på kodord var: ”Roligt med dans”, ”Hög musik” och ”Trygghet från andra”. 

Efter att kodning utförts jämförde författarna analyserna och koderna med varandra och god 

samstämmighet förelåg i författarnas bearbetningar av texterna. Enligt Patton (1990) ökar 

trovärdigheten för studien då varje enskild författare bearbetat materialet och därefter jämfört 
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och diskuterat det med varandra. Författarna grupperade gemensamt liknande koder och 

sammanförde dessa till kategorier vilka slutligen sorterades i två teman; Erfarenheter och 

Förväntningar. Till temat Erfarenheter har data innehållande det informanterna varit med om 

och kan delge sina upplevelser kring kategoriserats. Till temat Förväntningar har data 

innehållande det informanterna uttryckt i form av önskemål kring förväntningar på restaurang 

och dansställen kategoriserats.  

 

Procedur 

Enhetscheferna med ansvar för arbetsledare inom handikappomsorgen i de två utvalda 

kommunerna kontaktades via telefon och en introducerande presentation av studiens syfte 

gavs. Efter överenskommelse skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) till enhetscheferna 

vilka ombads att vidarebefordra detta samt missivbrev (Bilaga 3) till arbetsledare som kunde 

komma i kontakt med personer med lätt begåvningshandikapp vilka överensstämde med 

urvalskriterierna för deltagande i studien. Arbetsledarna ombads via informationsbrevet att 

vidarebefordra missivbreven till informanterna. I den ena kommunen skedde kontakten med 

informanterna genom arbetsledaren medan enhetschefen i den andra kommunen valde att 

själv ansvara för kontakten med informanterna. Missivbrevet innehöll en svarstalong som 

informanterna använde för att meddela intresse för deltagande i studien. Då informanterna 

meddelat intresse för studien kontaktades var och en av dem via telefon för att planera plats 

och tidpunkt för den enskilda intervjun. Två informanter intervjuades på sina arbetsplatser, 

två informanter intervjuades i ett allrum på deras gruppboende och resterande informanter 

intervjuades i hemmiljön. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer och i inledningen av 

varje intervju gavs återigen information om studiens syfte. En författare inledde intervjun med 

huvudfrågan och därefter delade författarna ansvaret för följdfrågorna. Den författare som inte 

inledde intervjun hade ansvar för att föra minnesanteckningar. Intervjuerna spelades in med 

bandspelare. Fyra informanter önskade att en medföljande person skulle närvara vid intervjun. 

Informanten och den medföljande personen informerades av författarna om vikten av att 

informanten själv skulle svara på frågorna och att den medföljande personen inte skulle 

påverka svaren.  

 

Enhetscheferna kontaktades vid sammanlagt tre tillfällen. Vid första tillfället inkom svar från 

tre informanter, vid andra tillfället erhölls inget svar och vid tredje tillfället inkom svar från 

sju informanter. Tre informanter representerade en kommun och sju informanter 

representerade den andra kommunen.  
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Etiska överväganden 

De etiska problem som kunde föreligga vid studien var bland annat att intervjufrågorna kunde 

beröra ett känsligt område, vilket i sin tur kunde medföra att informanterna kände sig 

obekväma eller annorlunda. Eftersom informanterna eventuellt hade nedsatt autonomi kunde 

det vara känsligt för dem att delta i intervjun, författarna behövde därför beakta och ta hänsyn 

till detta i de enskilda situationerna. Om frågorna var otydligt utformade eller om 

informanterna inte upplevde sig ha erfarenheter inom området kunde det upplevas obekvämt 

att svara på frågorna. Ytterligare en etisk aspekt var att om informanterna ville vara 

författarna till lags kunde de ge svar utifrån vad dem trodde att författarna förväntade sig. De 

etiska aspekter som övervägde att genomföra studien var att resultatet av studien kunde 

medföra att situationen för personer med begåvningshandikapp inom restaurang- och 

dansmiljöer kunde bli mer uppmärksammad. Vidare kunde studien öka kunskaper för 

arbetsterapeuter och andra verksamma inom handikappomsorgen. Dessutom fick 

informanterna komma till tals med sina erfarenheter och förväntningar vilket kunde upplevas 

positivt och stärka deras identitet och självkänsla. Studien genomfördes utan att deltagarnas 

identitet röjdes. Den insamlade datan har förvarats i ett låst skåp och kommer att förstöras 

efter att studien blivit godkänd.  

 

Resultat 
Resultatet beskriver erfarenheter av och förväntningar på restaurang- och dansmiljöer för 

personer med lätt begåvningshandikapp. För att tydliggöra resultatet kommer det att 

presenteras i två teman; Erfarenheter och Förväntningar. Under analysen framkom fyra 

kategorier inom Erfarenheter; Trygghet med välkända ställen, Viktigt med andra personer, 

Därför går jag och Därför går jag inte. Under analysen framkom två kategorier inom 

Förväntningar; Vill att någon följer och Vill ha lugn och ro.  

 

Erfarenheter 

Trygghet med välkända ställen  

Informanterna beskrev att det var enklare för dem att besöka välkända restauranger och 

dansställen eftersom de inte upplevde trygghet i nya miljöer. Vid besök i välkända miljöer 

upplevdes att vanan och igenkännandet medförde trygghet. De upplevde oftast inga 

svårigheter eller problem i välkända miljöer men vid besök i nya miljöer kunde informanterna 

beskriva vissa svårigheter, så som att välja maträtt och känna osäkerhet kring ställets rutiner. 
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Följande citat illustrerar både en svårighet och en vana vid utförandet i samband med besök 

på restaurang:  

 

”Det är svårt att välja vad man ska äta kanske, oftast. Jag brukar beställa oftast 
kött när jag är på (restaurangens namn). Då brukar jag beställa såna här 
filébitar och deras goda pommes frites.” 

  

För informanterna utgjordes de välkända restaurangerna oftast av lunchrestauranger, pizzerior 

och hamburgerrestauranger, även om besök till andra restauranger skedde emellanåt. För de 

informanter som sällan besökte restauranger var erfarenheterna få och osäkerheten om hur de 

skulle bete sig vid besök stor. Informanten visste inte vad som förväntades av honom/henne i 

sammanhanget. Vidare beskrevs att när funderingar uppstod tillfrågades inte alltid 

restaurangpersonalen eftersom informanterna kände sig osäkra och obekväma i situationen. 

Då informanterna besökte dansställen var det vanligast att de alltid besökte samma 

ställe/ställen. De informanter som regelbundet besökte dansställen gjorde detta med samma 

intervall, till exempel en gång i veckan eller var tredje vecka. Dansställena som besöktes 

utgjordes av både offentliga danser och speciellt anordnande danser. Speciellt anordnade 

danser, FUB-danser, anordnades av Förening för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och 

Vuxna (FUB). Besök på offentliga dansställen förekom i mindre utsträckning. Informanterna 

beskrev att det på de välkända dansställena upplevde trygghet då de kände de övriga 

besökarna samt att de var bekanta med rutinerna och den miljö som fanns på dansstället.  

 

Sammanfattningsvis konstaterade författarna att informanterna oftast besökte välkända 

restauranger och dansställen där de var vana vid rutinerna och kände sig trygga i miljön. I nya 

miljöer upplevde informanterna osäkerhet. 

 

Viktigt med andra personer  

Informanterna berättade att de oftast besökte restauranger tillsammans med andra, vilka 

uppgavs vara personal från boendet, kontaktpersonen, familj, vänner, arbetskamrater eller 

personer från det egna boendet. Informanterna beskrev att den medföljande personen utgjorde 

ett stöd då de hade någon att fråga vid funderingar samt att det var roligt att ha någon med sig. 

De kunde också få hjälp av medföljande person att välja maträtt och räkna pengar vid 

betalning. Tanken på att besöka restauranger och dansställen på egen hand skapade en rädsla 

att inte klara av de moment och de krav som ingick i aktiviteten. Vad gällde besök på 

dansställen var det inte lika vanligt att ha någon med sig utan där träffade informanterna sina 
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bekanta på dansstället. Dock upplevde informanterna det betydelsefullt då de hade någon med 

sig som stöd och trygghet även på dansställena vilket kan illustreras med följande citat: 

 

”Det blir roligare om man har något stöd med sig. Jag menar även om man 
klarar sig, men det är ändå att man vill ha nåt sällskap med sig. Det blir inte så 
tryggt om man åker själv. För mig har det alltid varit trist att gå själv på dans och 
det är ju inge kul… Hon behöver inte sitta och hålla mig i handen men vara i 
närheten av mig så inget händer, och som hjälper mig med fikat, ser så man 
kommer rätt på dansen och att jag betalar och får en stämpel på handen och 
kanske hjälper mig med inneskorna på dansen och… Det är många såna saker 
också som gör att det känns roligare om man inte är själv.” 

 

Eftersom det inte alltid gavs tillfälle att dansa med övriga besökare på de speciellt anordnade 

danserna uppskattade informanterna att dansa med personalen från de olika boendena. Vidare 

uttryckte informanterna att det var roligare att dansa med personer i sin egen ålder eftersom de 

uppskattade samma typ av dans. Då informanterna ensam besökte restauranger upplevde de 

ibland att de hade svårt att göra sig förstådda och att de även hade svårigheter att förstå 

restaurangpersonalen. De kände också att de inte ville kontakta restaurangpersonalen utöver 

beställning och betalning. Då informanterna själva gick på restaurang tog de inte kontakt med 

övriga gäster utan valde att sitta för sig själva. Informanterna berättade att de ibland upplevde 

att personal och gäster på restauranger och offentliga danser inte alltid förstod deras situation 

vilket informanterna upplevde jobbigt. Informanterna upplevde sig oftast väl bemötta av både 

personal och övriga gäster, vilka oftast var trevliga och hjälpsamma. Om informanterna 

upplevt dålig service och känt sig dåligt bemötta valde de att inte besöka samma ställe igen.  

 

Sammanfattningsvis kunde författarna konstatera att informanterna gick på restaurang och 

dansställen tillsammans med andra. Informanterna upplevde sällskapet som ett stöd och en 

trygghet att vända sig till vid osäkerhet. De kände sig oftast väl bemötta av både personal och 

övriga gäster. 

 

Därför går jag   

Det framkom flera olika anledningar till att besöka restauranger och dansställen varav den 

mest förekommande var att umgås med familj och vänner. Informanterna tyckte också att det 

var roligt att komma ut och träffa både gamla och nya vänner på dansställen. De berättade 

också att det var roligt att få göra någonting annat och komma hemifrån. Informanterna 

uppskattade att vara bland andra och känna samhörighet med dessa. Besöken genomfördes då 
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antingen informanten själv eller någon i hans/hennes omgivning, exempelvis en vän, 

kontaktperson eller personal på boendet, gav förslag att gå på restaurang eller dansställen. 

Lusten och glädjen med att dansa var en vanligt förekommande anledning till besök. En annan 

viktig anledning till att gå på dansställen var att fika med de andra besökarna. Ytterligare en 

anledning till att besöka dansställen var att lyssna och njuta av levande och för informanterna 

välkänd musik. Informanterna beskrev att de brukade besöka dansställen när deras 

favoritorkestrar uppträdde, vilket kan exemplifieras med följande citat:  

 

”Jag åker mycket och dansar på helgerna där det är danser... Jo det är min 
favoritorkester, Black Jack som ska spela och då måste jag dit. Det får kosta vad 
det vill men då måste jag dit.” 

 

En anledning att besöka restaurang beskrevs vara att inte själv behöva eller vilja laga mat utan 

istället besöka en restaurang och där köpa färdiglagad god mat. Anledningen kunde också 

vara att någon eller något skulle firas, till exempel då någon var på besök. Vanliga skäl till 

restaurangbesök var att komma bort från boendet och då få äta i lugn och ro samt att gå på 

restaurang i samband med utföranden av ärenden på stan. Informanterna beskrev att när de på 

egen hand besökte restauranger och dansställen var det roligt eftersom de fick en känsla av att 

klara sig själva, vilket var en anledning till besök. 

 

Sammanfattningsvis konstaterade författarna att den huvudsakliga anledningen till besök på 

restaurang och dansställen var att få umgås med familj och vänner. En anledning till att 

besöka dansställen var ofta att lyssna och dansa till levande musik. Att gå på restaurang 

beskrevs vanligen vara att få komma hemifrån och äta god mat. 

 

Därför går jag inte  

Informanterna beskrev olika anledningar till att inte besöka restauranger och dansställen. 

Ointresse och ovilja för denna typ av aktivitet var vanligt förekommande anledningar. 

Informanterna uppgav att deras ointresse skulle kvarstå även om besöken till restauranger och 

dansställen skedde på ett annat, mer tillfredsställande sätt. En annan anledning var bristande 

ekonomiska möjligheter eftersom det var dyrt att besöka restaurang och dansställen. Ibland 

uteslöts också dansen på grund av de långa restiderna till och från dansstället. En hög och 

bullrig ljudnivå på grund av musik och mycket folk var ytterligare en anledning till att inte 

besöka restaurang och dansställen. Offentliga danser uppgavs vara mer bullriga än de speciellt 
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anordnande. Upplevelsen av den höga och bullriga ljudnivån kan illustreras med följande 

citat: 

 

”Alltså, det är oftast musik som jag tycker är lite för hög. Det är trevligt att ha 
lite musik, men gärna så att man kan prata… Det blir svårt att prata med den 
man är med och sen är jag väldigt känslig om det blir för högt, jag blir väldigt 
fort trött.” 

 

Mycket folk var besvärligt för informanterna då de inte uppskattade trånga lokaler utan ville 

ha utrymme att röra sig fritt. På de speciellt anordnade danserna upplevdes det ännu trängre 

då det förekom många rullstolsburna bland besökarna. Ytterligare en anledning till att inte 

besöka restauranger och dansställen var att informanterna inte hade någon att gå med och 

heller inte ville gå själv. Informanterna beskrev att det upplevdes känsligt om de stötte ihop 

med tidigare partner vilket var en anledning att inte besöka dansställen. De upplevde också att 

det ibland var besvärligt att träffa nya människor. Vidare angavs att om informanten var blyg 

inför övriga gäster upplevde han/hon det motigt att gå på dansställen. Likväl beskrev 

informanterna att om han/hon inte blev uppbjuden eller fick nej vid förfrågan försvann 

känslan och glädjen med dansen vilket kunde resultera i färre besök. Detta var vanligast 

förekommande vid besök på offentliga danser. Informanterna beskrev att om de kände sig 

trötta efter arbetsdagen bidrog det till att de valde att inte gå på restaurang eller dansställen. 

Andra orsaker till att inte besöka restauranger och dansställen var tidsbrist, prioriteringar av 

andra aktiviteter samt överkänslighet mot dofter. Informanterna beskrev också att om de hade 

varit med om en skrämmande upplevelse, till exempel blivit bestulna på plånboken, kunde 

detta bidra till färre besök. En ytterligare anledning till att inte gå på offentliga dansställen 

beskrevs av informanterna vara anhörigas oro för dem, anhöriga ansåg att det inte var lämpligt 

för informanterna att gå på det offentliga dansstället.  

 

Sammanfattningsvis konstaterade författarna att anledningarna till att inte gå på restaurang 

och dansställen var antingen självvalda på grund av ointresse eller ett resultat av yttre 

påverkan, till exempel andra personers möjlighet att följa med. Att inte besöka dansställen 

berodde bland annat på trånga lokaler, mycket folk och hög ljudnivå. En anledning att inte gå 

på restaurang var på grund av den ekonomiska aspekten.  
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Förväntningar 

Vill att någon följer  

Den vanligast förekommande förväntningen som framkom under studien var önskan att ha 

någon med sig som sällskap vid besök på restaurang och dansställen. Informanterna uttryckte 

att om de hade någon som följde dem skulle det kännas tryggt och samtidigt ge ett socialt stöd 

och en känsla av att inte vara ensam. Informanterna beskrev att de önskade ha någon 

medföljande person som fanns i närheten som de kunde ta stöd av i olika situationer. Det 

fanns de informanter som önskade att personalen på boendet skulle följa med på restaurangen 

eller dansstället om inte exempelvis kontaktpersonen kunde, detta för att få en möjlighet att 

besöka restauranger och dansställen tillsammans med sällskap. Detta kan bland annat 

beskrivas med nedanstående citat:  

 

”Om då inte kontaktpersonen kan så önskar jag att personalen ställer upp för oss 

alla…” 

 

Informanterna upplevde att det skulle vara roligare med sällskap och önskade därför att gå ut i 

större grupper på restaurang och dansställen för att inte behöva känna sig ensam och utanför.  

 

Sammanfattningsvis konstaterade författarna att den mest förekommande önskningen bland 

informanterna var att ha någon med sig som trygghet och socialt stöd vid restaurang- och 

dansbesök.  

 

Vill ha lugn och ro 

Flertalet informanter uttryckte att de önskade en lägre ljudnivå då de besökte restauranger och 

dansställen eftersom de upplevde sig ljudkänsliga. De förväntade sig även att de inte behövde 

stressa utan kunde sitta i lugn och ro då de gick på restaurang. Med följande citat 

exemplifieras önskemålet av lugn och ro på restaurang: 

 

”För jag gillar som sagt inte att slänga i mig maten, utan ska jag gå ut och äta så 
vill man som sitta i lugn och ro. Man ska inte vara färdig på en kvart utan det ska 
vara, ja, kanske minst en timma man kanske sitter och tills man är färdig, alltså.” 

 

Informanterna uttryckte också en önskan om att aktiviteter i restaurang och dansmiljö skulle 

bedrivas i mindre lokaler som rymmer ett färre antal personer och därmed skapar en lugn 

miljö med lägre ljudnivå. Informanterna beskrev att de inte uppskattade trånga utrymmen 
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varvid de önskade att det på dansställen skulle vara mindre folk. På restauranger och 

dansställen förväntade sig informanterna att personalen på respektive ställe skulle ha ett 

trevligt bemötande, svara på frågor och ge tydlig information om rutinerna.  

 

Sammanfattningsvis konstaterade författarna att informanterna önskade en lägre ljudnivå, 

mindre lokaler samt färre antal gäster vid restaurang och dansbesök. Informanterna önskade 

även att personalen på restaurangen eller dansstället skulle ha ett trevligt bemötande. 

 

Diskussion 
Syftet med studien har uppnåtts då författarna erhållit data innehållande erfarenheter och 

förväntningar på aktiviteter inom restaurang- och dansmiljö hos personer med lätt 

begåvningshandikapp. Resultatet visade huvudsakligen att personer med lätt 

begåvningshandikapp gärna vistas på välkända ställen där de upplever trygghet. Vidare 

framkom att behovet av sociala relationer och sällskap i samband med restaurang- och 

dansbesök är betydelsefullt. Under de båda temana, erfarenheter och förväntningar, har det i 

resultatet framkommit ett tydligt mönster gällande betydelsen av det sociala umgänget vid 

utförandet av aktivitet.  

 

Det har framkommit fler kategorier vad gäller erfarenheter och färre gällande förväntningar. 

Resultatet i den aktuella studien visade att informanterna hade svårt att uttrycka förväntningar 

och önskemål trots missnöje med nuvarande utformning av restaurang och dansställen. Detta 

kan tolkas som att personer med lätt begåvningshandikapp på grund av nedsatt 

abstraktionsförmåga har lättare att uttrycka erfarenheter än förväntningar. Detta 

överensstämmer med det Svensson (2001) och Månsson (1999) beskrivit angående personer 

med lätt begåvningshandikapp och deras svårigheter att förstå abstrakta begrepp vilket kan 

medföra svårigheter att hantera och bearbeta intryck samt sätta dem i relation till vad de 

tidigare upplevt. Enligt Månsson (1999) blir därför nya situationer besvärliga att hantera. 

Resultatet i studien visade att informanterna föredrog välkända ställen där de kände sig trygga 

i situationen. Detta kan uppfattas som att personer med lätt begåvningshandikapp undviker 

nya miljöer och situationer där de känner sig otrygga. 

 

Både avseende erfarenheter och förväntningar framkom att informanterna upplevde sig i 

behov av socialt stöd vid besök till restaurang och dansställen eftersom de kände sig osäkra då 
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de var ensamma. De upplevde sig behöva socialt stöd för att kunna känna trygghet och 

praktiskt kunna genomföra besöken. Författarna uppfattar att detta beror på att personer med 

lätt begåvningshandikapp har god insikt i sina begränsningar och därför inte vill utföra 

aktiviteter på egen hand. Detta tyder på att personer med lätt begåvningshandikapp är 

beroende av andra personers stöd vid besök till restaurang och dansställen. I studien framkom 

att informanterna ofta besökte restaurang och dansställen tillsammans med kontaktpersonen 

eller personalen från det egna boendet. Om ingen hade möjlighet att följa stannade 

informanterna hellre hemma. Zijlstra och Vlaskamp (2005) har beskrivit att personer med 

begåvningshandikapp ofta hamnar i en beroendeställning då de kan vara i behov av hjälp för 

att välja vilken aktivitet de vill utföra. Utifrån detta kan författarna anta att autonomin för 

personer med lätt begåvningshandikapp minskar i och med deras beroendeställning.  

 

Barron, Michailakis och Söder (2000) beskrev i sin studie att personer med lätt 

begåvningshandikapp har, som alla andra, rätt att bestämma över sina egna liv och att de trots 

behovet av stöd är de autonoma individer som kan fatta beslut om den egna situationen. I den 

aktuella studien framkom dock att informanternas anhöriga till viss del styrde deras val av 

besök till dansställen vilket berodde på anhörigas oro för dem. Whalley Hammell (2004) har 

beskrivit att om livskvalitet ska uppnås behöver aktiviteterna vara självvalda, meningsfulla 

samt fylla ett syfte, liknande resonemang förs även av Bramston, Chipuer och Pretty (2005). 

Författarna menar att detta kan tolkas som att personer med lätt begåvningshandikapp kan ha 

påverkad livskvalitet på grund av andras inverkan på deras val av aktiviteter. I och med det är 

aktiviteterna inte meningsfulla eftersom de inte är självvalda. Däremot har Bramston, Chipuer 

och Pretty (2005) beskrivit att personer med begåvningshandikapp skattar livskvalitet högre 

än personer med normalbegåvning trots behovet av socialt stöd. Kan detta bero på att personer 

med lätt begåvningshandikapp utifrån sina referensramar är tillfredsställda med livet och de 

aktiviteter de utför? 

 

I studien framkom att vissa informanter besökte restaurang och dansställen på grund av det 

egna intresset för aktiviteten samt för sin egen vinning och nöjes skull vilket tyder på att 

denna typ av aktivitet för dessa informanter var fritidsaktiviteter. I likhet med det Bundy 

(1992) beskrivit kände informanterna i den aktuella studien ett stort engagemang för 

utförandet av aktiviteten. Däremot upplevde vissa informanter ointresse för aktiviteter inom 

restaurang- och dansmiljö varvid det kan antas att denna typ av aktivitet generellt inte kan 

klassificeras som en fritidsaktivitet.  



 18

Att informanterna besökte både speciellt anordnade och offentliga danser var något som 

framkom i den aktuella studien. Besök till offentliga danser förekom dock i mindre 

utsträckning. Enligt Gotthard (2002) är det viktigt för personer med lätt begåvningshandikapp 

att både besöka speciellt anordnade och offentliga tillställningar eftersom de behöver umgås i 

olika sociala sammanhang för att utvecklas som individer. Vidare har Gotthard (2002) 

beskrivit att vid besök på offentliga tillställningar kan personer med lätt begåvningshandikapp 

ha svårare att skapa sociala relationer. Utifrån studiens resultat och referenser drar författarna 

slutsatsen att personer med lätt begåvningshandikapp i större utsträckning besöker speciellt 

anordnade tillställningar på grund av att de där har lättare att knyta nya kontakter. Studien 

visar också att då informanterna gick på offentliga danser var det svårare att känna sig 

delaktig bland de andra besökarna. Informanterna upplevde att övriga gäster inte förstod deras 

situation vilket kändes jobbigt. Lundenmark (2001) har beskrivit att samhället inte är helt fritt 

från negativa fördomar om personer med begåvningshandikapp. Duvdevany och Arar (2004) 

har beskrivit i sin studie att personer med begåvningshandikapp utför speciellt anordnade 

fritidsaktiviteter segregerade från övriga samhällsinvånare. Kan negativa fördomar och 

attityder i samhället mot personer med lätt begåvningshandikapp bidra till att de oftare 

besöker speciellt anordnade tillställningar där de kan umgås med varandra? Att besöka 

speciellt anordnade tillställningar kan, enligt författarna, medföra att personer med lätt 

begåvningshandikapp känner sig trygga och säkra i sin sociala omgivning. 

 

Det framkom i studien att informanterna inte uppskattade hög ljudnivå, mycket folk och 

trånga lokaler. Enligt Månsson (1999) kan en miljö med lugnt tempo underlätta delaktigheten 

för personer med begåvningshandikapp. Detta kan enligt författarna tolkas som att personer 

med lätt begåvningshandikapp i större utsträckning skulle kunna besöka offentliga 

tillställningar om miljön var anpassad för dem, till exempel med ett lugnare tempo. Om 

miljön var anpassad för personer med lätt begåvningshandikapp skulle det eventuellt kunna 

bidra till att de oftare vistades på offentliga tillställningar tillsammans med normalbegåvade.  

 

Sammanfattningsvis kan författarna konstatera att personer med lätt begåvningshandikapp kan 

vara i behov av socialt stöd i aktivitetsutförandet för att skapa förutsättningar för ett värdefullt 

liv samt för att kunna välja meningsfulla, identitetsskapande fritidsaktivteter. Vidare kan 

författarna konstatera att det är lättare för personer med lätt begåvningshandikapp att vistas i 

välkända miljöer där de känner sig trygga. Denna studie kan tillföra kunskaper för 

arbetsterapeuter angående personer med lätt begåvningshandikapp och deras aktiviteter inom 
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restaurang- och dansmiljö. Enligt FSA (2005) anses det inom arbetsterapi viktigt att främja 

personers möjligheter att leva ett värdefullt liv utifrån egna önskemål och behov. Kielhofner 

(2002) har beskrivit att om en person inte kan utföra meningsfulla aktiviteter påverkas 

självkänslan och välbefinnandet hos denne. Den aktuella studien kan bidra med kunskaper till 

arbetsterapeuter om vikten av att ge stöd och vägledning till personer med lätt 

begåvningshandikapp, utan att för den skull styra deras val eftersom detta då kan påverka 

deras autonomi och självkänsla. Det är viktigt att personer med lätt begåvningshandikapp, 

trots behovet av stöd, tillåts utforska sina fritidsintressen på egen hand. 

 

Metoddiskussion 

Valet av design med kvalitativ intervju var en lämplig metod att använda för att få svar på 

syftet med studien. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa intervjun med öppna 

frågeställningar passande att använda för att informanterna i en studie fritt ska få delge sina 

erfarenheter kring studiens syfte. Patel och Davidsson (2003) har beskrivit att ett instrument 

ska mäta det den avser att mäta, det vill säga visa på god validitet. I den aktuella studien har 

frågorna i intervjuguiden fungerat väl utifrån avsikten att täcka studiens syfte vilket visar på 

god validitet. Däremot upplevde författarna ibland att informanterna hade svårigheter att 

förstå frågornas utformning om frågorna inte omformulerades vid dessa tillfällen. 

Informanternas svårigheter med att förstå frågorna kan ha berott på att författarna inte i förväg 

delgivit informanterna intervjuguiden. I en studie av Heller, Pederson och Miller (1996) 

framkom att personer med begåvningshandikapp kan ha svårigheter med att förstå syftet med 

studien samt formuleringarna av de frågor som ställs under intervjun. Författarna valde därför 

att vid inledningen av varje intervju återigen informera informanterna om syftet med studien. 

Författarna uppmuntrade även informanterna att ställa frågor under intervjun om det var något 

de inte förstod. Patel och Davidsson (2003) rekommenderar att det ges information om 

intervjun till informanterna vid flera tillfällen för att öka deras förståelse och motivation. 

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) kan överensstämmelsen av registreringarna i svaren utgöra 

ett mått på reliabiliteten vilket kallas interbedömarreliabilitet. Intervjuerna spelades in på band 

för att författarna inte skulle gå miste om viktig information samt för att kunna lyssna på 

intervjuerna ett flertal gånger och försäkra sig om att allt var korrekt uppfattat. Detta är också 

enligt Patel och Davidsson (2003) ett mått på interbedömarreliabilitet. Författarna upplevde 

att vissa informanter gav mindre uttömmande svar än andra vilket kan ha berott på att 
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informanterna kände sig nervösa under intervjun. Nervositeten kan ha berott på det faktum att 

båda författarna deltog vid intervjuerna, att författarna var okända för informanterna och även 

på grund av att intervjuerna spelades in på band vilket kan påverka validiteten negativt. Enligt 

Patel och Davidsson (2003) är en nackdel med bandinspelning att informanternas svar kan 

påverkas. Svaren kan också ha påverkats av att det vid fyra intervjutillfällen deltog en 

medföljande person. Den medföljande personen kan ha upplevts som en trygghet för 

informanten, däremot upplevde författarna att de medföljande personerna på grund av fysisk 

och verbal närvaro vid ett fåtal tillfällen påverkade informanternas svar. Detta kan ha 

försämrat validiteten.  

 

DePoy och Gitlin (1999) beskriver att mättnad i materialet uppstår då återkommande data 

erhålls, detta är ett tecken på att tillräckligt antal informanter deltagit i studien. Författarna 

ansåg att då liknande svar gavs från informanterna uppstod mättnad i materialet och därmed 

validitet för studien. Däremot kan inte författarna dra några generella slutsatser kring personer 

med lätt begåvningshandikapp då antalet informanter i studien endast uppgick till tio 

personer. DePoy och Gitlin (1999) förklarar att kvalitativa studier inte syftar till att 

generalisera det som framkommer i den aktuella undersökningsgruppen till större grupper 

med liknande egenskaper. De menar istället att syftet med kvalitativa studier är att komma 

fram till teorier samt visa på den unika innebörden av människans olika upplevelser i olika 

miljöer. I och med att flera personer tillfrågades angående medverkan i studien kan det finnas 

en möjlighet att de tio som slutligen tackade ja också var de som var mest aktiva gällande 

besök på restaurang och dansställen. Detta kan ha lett till att författarna uppnådde mättnad i 

materialet. Författarna upplevde att proceduren hade kunnat effektiviseras genom att till 

respektive enhetschef ge tydligare information, instruktioner samt tätare uppföljningar via 

telefon.  

 

Patton (1990) beskriver att validiteten stärks om flera personer analyserar datan, viktiga 

insikter kan då erhållas eftersom olika personer har olika sätt att förstå en studies data. 

Materialet i studien har av författarna enskilt analyserats vilket stärker studiens validitet. Vid 

jämförelse av författarnas bearbetningar av texterna förelåg god samstämmighet då författarna 

tolkat materialet på liknande sätt, detta tydde på god tillförlitlighet. Författarna ansåg att den 

noggranna analysen samt den goda samstämmigheten dem emellan gav tillförlitlighet för 

studien. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom det under studien framkommit att det sociala behovet är stort för personer med 

begåvningshandikapp skulle fortsatt forskning inom den sociala relationens betydelse för 

aktivitetsutförandet hos personer med begåvningshandikapp vara intressant. Ett annat tänkvärt 

område för fortsatt forskning kring personer med begåvningshandikapp kan vara att 

undersöka deras möjlighet till och grad av fysisk tillgänglighet i samhället. Eftersom attityder 

från allmänheten också påverkar personer med begåvningshandikapp kan även den sociala 

tillgängligheten vara ett intressant ämne för fortsatt forskning. I och med det behov av socialt 

stöd som personer med begåvningshandikapp har kan ett tänkvärt forskningsområde vara 

deras autonomi och valmöjligheter i fritidsaktiviteter. Det kan också vara intressant att 

undersöka hur arbetsterapeuter arbetar med personer med begåvningshandikapp och hur dessa 

personer upplever sina meningsfulla aktiviteter. 

 

Tillkännagivande 
Författarna vill först och främst rikta ett stort tack till alla informanter som deltagit och delat 

med sig av sina erfarenheter vilket därmed gjort denna studie möjlig att genomföra. 

Författarna vill även tacka de enhetschefer och arbetsledare som aktivt ställt upp med tid och 

resurser. Slutligen vill författarna tacka sin handledare Cecilia Björklund för hennes 

engagemang och goda råd och tips under studiens gång.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 
Huvudfrågor 

- Kan du berätta om någon gång då du var på restaurang? 

- Hur vill du att det ska vara när du går på restaurang? 

 

- Kan du berätta om någon gång då du var på ett dansställe? 

- Hur vill du att det ska vara när du går på dansställen? 

 

Tilläggsfrågor 

- Hur ofta går du på restaurang/dansställen? 

- Varför går du/går du inte på restaurang/dansställen? 

- När går du på restaurang/dansställen? 

- Vad brukar du göra när du går på restaurang/dansställen? 

- Vilka/vem umgås du med på restaurang/dansställen? 

- Hur upplever du att andra (personalen och övriga gäster) bemöter dig på 

restaurang/dansställen? 

- Vad skulle kunna vara på ett annat sätt för att du skulle tycka att det var bättre eller 

roligare? 

- Vilka andra tillställningar brukar du gå på? 



 

Bilaga 2 

Förfrågan om förmedling av undersökningspersoner till en studie. 
 
Arbetsterapeuter arbetar inom flera olika områden där ett område är fritid. Fritidsaktiviteter är 
något som alla människor utövar och som tillför erfarenheter och kunskap om både sig själv 
och andra. Fritidsaktiviteter är något som motiverar och tillför meningsfullhet i livet. 
Restauranger och dansställen är miljöer där många tillbringar delar av sin fritid. Erfarenheter 
visar på att begåvningshandikappade inte i samma utsträckning som normalbegåvade 
tillbringar delar av sin fritid inom restaurang- och dansmiljöer. I litteraturen finns det lite 
dokumenterat inom detta område.  
 
Syftet med studien är att beskriva lätt begåvningshandikappades erfarenheter av och 
förväntningar på aktiviteter inom restaurang- och dansmiljöer. Med studien hoppas vi att 
denna grupps situation kommer att uppmärksammas. Genom att ställa frågor inom området 
fås mer kunskap och därmed ökar arbetsterapeuters kompetens till att förbättra situationen för 
begåvningshandikappade. Vi tycker att det är viktigt att vår undersökningsgrupp får komma 
till tals med sina åsikter för att få en tydlig bild av deras situation.  
 
Vi undrar om ni har möjlighet att hjälpa oss att hitta X antal undersökningspersoner för vår 
intervjustudie? Urvalskriterierna för personerna i undersökningsgruppen är att de har lätt 
begåvningshandikapp, är 18-65 år, män och kvinnor, kan förstå och kommunicera verbalt 
samt vara bosatta i den kommun du som enhetschef är verksam i.  
 
Med denna information bifogar vi ett missivbrev innehållande informationsbrev om studien, 
svarstalong samt frankerat kuvert. Missivbrevet skickas till X antal personer som stämmer in 
på våra urvalskriterier.  
 
Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig vid sociomedicinska bibliotekets hemsida 
www.hv.ltu.se. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin Pettersson 
Telefonnummer: XXX-XXX XX XX 
 
Karin Brännström 
Telefonnummer: XXX-XXX XX XX  
 
Arbetsterapistudenter termin sex vid 
Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för Hälsovetenskap, Boden 
C-kurs i arbetsterapi 
 
Handledare: Cecilia Björklund, universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskap.  
 
 
 

http://www.hv.ltu.se


 

Bilaga 3 
Missivbrev 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till arbetsterapeuter i Boden. Vi ska skriva en 
uppsats som handlar om begåvningshandikappades erfarenheter av och 
förväntningar på restauranger och dansställen. Vi är därför intresserad av att 
höra dina egna erfarenheter och förväntningar. 
 
Det här brevet har skickats till dig via din kommuns enhetschef och vi undrar 
om du vill vara med i en intervju. Vid intervjun kommer vi att ställa frågor om 
hur det är när du går på restauranger och dansställen. Intervjun beräknas ta 
ungefär 1 timme. När vi intervjuar dig kommer vi att spela in samtalet med 
bandspelare. Om du vill går det bra att du har någon med dig när vi träffas. 
 
Du får själv bestämma om du vill intervjuas. Även om du tackat ja till att vara 
med i intervjun kan du ändå när som helst säga att du inte vill vara med och du 
behöver inte förklara varför. Vi kommer inte att skriva ditt namn i uppsatsen och 
ingen, mer än vi, kommer att lyssna på det inspelade bandet.  
 
Om du vill vara med i intervjun kryssar du JA i svarstalongen. Om du svarat JA 
skriver du även ditt namn och ditt telefonnummer på svarstalongen. När du har 
fyllt i svarstalongen lägger du den i det kuvert vi skickat med. Frimärket finns 
redan på kuvertet så brevet är bara att skicka med posten. Om du inte vill vara 
med i intervjun behöver du inte fylla i svarstalongen och inte heller skicka den 
med posten. 
 
Om du har svarat JA på att vara med i intervjun kommer vi att ringa till dig. När 
vi ringer till dig kommer vi att fråga var och när det passar för dig att bli 
intervjuad. 
 
Svarstalongen skickas senast X datum.  
 
Om du har några frågor är du välkommen att ringa till någon av oss. 
 
Hälsningar 
 
Elin Pettersson, telefonnummer: XXX-XXX XX XX 
 
Karin Brännström, telefonnummer: XXX-XXX XX XX 
 
Handledare: Cecilia Björklund, universitetsadjunkt vid Institutionen för 
Hälsovetenskap. 



 

Svarstalong 
 

          JA, jag vill bli intervjuad.   

   

 

Namn: 

 

 

 

 

Telefonnummer: 

 

 

 

 

 
 


