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Förord 
Den tid som vi nu ser tillbaka på, är en tid som kommer att finnas med oss för resten av våra 

liv. Det har varit en mödosam tid, med många ”upp och ner gångar”. Vi har båda upplevt en 

omvälvande känslostorm, fyllt med glädje och tårar. Men framförallt har det varit en 

fantastisk resa i lärdomens tecken. Att på egen hand söka kunskap och erfarenhet, har gett oss 

självinsikt och inre mognad.  

 Denna studie skulle aldrig ha kunnat bli verklighet om det inte vore för sex helt underbara 

ungdomar. Ett enormt tack till er alla, ni har lärt oss oerhört mycket! Era möten kommer vi 

aldrig att glömma. 

Vi vill även rikta ett stort tack till Ulf Blomdahl och Malin Bernt vid Idrott och 

Kulturförvaltningen samt vår handledare Elisabet Svedberg. Ni har under studiens gång varit 

ett stort stöd. Vidare vill vi tacka Jenny Rosendahl och biståndskansliet vid Hägersten -

Liljeholmens stadsdelsförvaltning. 

 Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett kolossalt gott samarbete och oförglömliga, 

fantastiskt härliga stunder. 

 

 

 

 

 

Helene & Clara, 2009 



  

 2 

Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie genomförd utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Studien handlar om 

hur sex ungdomar med Asperger syndrom spenderar och upplever sin fritid. Dessa ungdomar 

har LSS insatser via Hägersten - Liljeholmens stadsdelsförvaltning och är mellan 15-19 år. 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur dessa ungdomar spenderar sin fritid, tänker 

kring sin fritid samt vilka fritidsönskemål de har. För att besvara studiens syfte har vi 

genomfört sex djupintervjuer.  

Enligt fritidsforskning har fritiden fått en annan betydelse i det senmoderna samhället. 

Nuförtiden är fritiden en plats där identitetsarbetet för ungdomar har en stor betydelse. Det är 

på fritiden som ungdomar skapar självkänsla samt självkännedom. Personer med Aspergers 

Syndrom har svårt med sociala interaktioner och trivs bäst när dagen är förutsägbar. Detta 

skapar svårigheter kring delaktighet i fritidsaktiviteter. Rätten till delaktighet i samhällslivet 

beskrivs i lagar som LSS, FN:s standardregler för funktionshindrade samt FN:s konvention 

om barnets rättigheter. Resultatet i studien visar att dessa ungdomar spenderar en stor del av 

sin fritid framför datorn. Vi kan i studien vidare konstatera att fem av sex ungdomar är nöjda 

med sin fritid. Dessutom har vi under studiens gång förstått att chatt på Internet delvis kan 

fylla det behov av sociala relationer vi människor har. Vi har även kunnat konstatera att 

självbestämmande och egen motivation är två viktiga delar för att dessa ungdomar ska kunna 

få möjlighet till det fritidsutbud och den ungdomskultur som samhället erbjuder. 
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Bakgrund 

 Inledning  

One foot in and one foot out, is what Asperger´s is all about. Sometimes I think why me; other time I 
think it´s the best way to be. A little different from the rest makes you think you´re second best. Nobody 
quite understanding a hard life which is very demanding. I look like any other child but little things just 
make me wild. (Attwood. 1998 s. 52)                   
  

Under vår utbildning har vi erhållit kunskap om olika neuropsykiatriska funktionshinder, både 

via praktisk erfarenhet, föreläsningar och litteratur. Det vi främst intresserat oss för och 

kommit i kontakt med mest under vår praktik är Asperger syndrom (AS) och då främst 

ungdomar med denna diagnos. Under flertalet av dessa möten har vi lagt märke till att dessa 

ungdomar uttrycker att de har problem och svårigheter att ta sig för saker på sin fritid. Vi har 

även kunnat konstatera att många av dem som vi mött, spenderar en stor del av sin fritid i 

hemmet.  

Utifrån detta har vi intresserat oss för vad som är orsaken till deras passiva fritid men det 

finns långt fler viktiga frågeställningar som rör ungdomar med AS och deras fritid t.ex. vad de 

de facto gör på sin fritid. Vi vill genom denna studie skapa en upplysande bild av hur fritiden 

kan se ut för dessa ungdomar. Den enkla och sedvanliga definitionen för fritid är fri tid. Den 

används för att få en struktur och ordning i människors liv och gör att vi kan skilja det ena 

från det andra (SOU 1996:3). Nationalencyklopedin definierar fritid som den del av dygnet 

och veckan som inte upptas av arbete, måltider, sömn (NE, sjunde bandet, 1992, s. 54). I 

denna studie definieras fritid likvärdigt med nationalencyklopedin. Fritid är den tid som inte 

upptas av skola, arbete, måltider eller sömn. 

När det gäller frågor kring fritid som en medborgerlig rättighet, så finns det lagar som 

berör detta, nämligen FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s standardregler för 

funktionshindrade samt LSS-lagen. Lag (1993:387) §1 om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild 

service åt personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Detta 

innebär att personer med AS omfattas av denna lag. I 5 § LSS beskrivs att verksamhet enligt 

denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 

personer som anges i 1 § LSS. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som 

andra. Eftersom ungdomar med AS omfattas av denna lag, har socialtjänsten en skyldighet att 

erbjuda dessa ungdomar en fritid som ger dem en förutsättning till att leva ett liv som alla 

andra. Vi ställer oss frågan vad ungdomar med AS vill göra på sin fritid samt vad som 

motiverar dem till att vara delaktiga i samhällslivet på sin fritid. 
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En person med AS har inte några utmärkande fysiska drag, men däremot ett avvikande 

socialt beteende och sätt att utrycka sig på (Gillberg, 1997, s. 38- 65). Generellt sätt upplevs 

ofta fritiden som något positivt och stimulerande (Nilsson, 1998, s. 8). Personer med AS trivs 

dock och fungerar ofta bäst när allt verkar i normala rutiner, när dagen är inrutad och 

förutsägbar. Dessa individer har även ofta svårigheter i att planera och strukturera den fria 

tiden. AS medför vidare svårigheter med sociala samspel (Gillberg, 1997, s. 38-65 ). 

Enligt Leif Berggren lever vi i det senmoderna samhället, något som har medfört 

förändringar av vår syn på fritiden. Nuförtiden uppfattas fritiden inte enbart som rekreation 

utan även som en arena för identitetsarbete. Fritiden utvecklar identiteter, kulturer och 

livsprojekt. Fritiden tar en allt större plats i människors liv. Idrott och kultur får även större 

betydelse för individer i samhället (Berggren, 2000, s. 60-65). Utifrån Berggrens resonemang 

är det i dagens samhälle viktigt med en aktiv fritid. I denna studie definieras begreppet 

fritidsaktivitet enligt följande. Begreppet innefattar alla det aktiviteter ungdomarna utövar 

under sin fritid, oavsett var denna fritidsaktivitet äger rum. Det är under fritiden mycket av 

ungdomars identiteter byggs upp och därmed även självkänsla samt självkännedom. Rätten 

till delaktighet i samhällslivet för ungdomar med AS och därmed en fritid som andra 

ungdomar beskrivs i tidigare nämnda lagar. Vi ställer oss frågan om ungdomar med AS 

avvikande sociala beteende även påverkar deras möjligheter till en fritid som alla andra. 

Tidigare forskning kring AS belyser inte hur ungdomar med AS spenderar och upplever 

sin fritid. Genom att belysa detta skapas en förståelse för deras situation och därmed en 

möjlighet att tillgodose deras behov och rättighet till en fritid som alla andra. 



  

 7 

 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur ungdomar med AS, i åldern 15-19 år som har 

LSS insatser i Hägersten - Liljeholmens stadsdelsförvaltning. spenderar sin fritid, tänker kring 

sin fritid samt vilka fritidsönskemål de har. 

För vårt syfte har vi valt följande frågeställningar:  

 

• Hur spenderar ungdomarna sin fritid?  

• Hur upplever ungdomarna sin fritid samt hur tänker de kring sina upplevelser? 

• Hur tänker ungdomarna kring vad de skulle vilja göra på sin fritid samt vilka 

hinder/möjligheter tror de kan finnas till att förverkliga dessa?  

• Upplever ungdomarna att de behöver hjälp med sin fritid, i så fall hur resonerar 

ungdomarna kring detta behov? 
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Disposition 

Vi har valt att presentera vår studie enligt det traditionella upplägget som Backman (1998) 

benämner, lineär disposition (a. a., s. 61). Studien inleds därför med en introduktion och 

därefter följer problem (frågeställning), metod, resultat och diskussion. Vi har valt att 

presentera lagrummen tidigt i studien, då vi anser att det ger läsaren viktig information om 

vilka rättigheter barn med AS besitter i Sverige. Efter metodavsnittet har vi fördjupat oss i 

problematiken kring AS och visar detta genom att kort presentera historik samt symptombild. 

Vi anser att detta avsnitt är av stor vikt för att läsaren ska få möjlighet att bättre förstå 

resonemanget i analys och diskussion. Därefter går vi igenom tidigare forskning och litteratur 

kring ungdomskultur och fritidsforskning. Vi nämner bl.a. fritidsbegreppets bakgrund samt 

innebörden av fritid för ungdomar med- och utan funktionsnedsättning. Vidare presenteras tre 

teoretiska avsnitt, varav den första problematiserar stämpling och avvikelse. Det andra 

avsnittet ger information om normaliseringsprincipen och dess betydelse för personer med 

funktionsnedsättning och dess rättigheter. Därefter följer ett teoriavsnitt där vi introducerar 

motivationsteorier, så som Maslows teori och flowteorin. I resultatet har vi valt att 

kronologiskt presentera den insamlade empirin utifrån intervjupersonernas svar på studiens 

frågeställningar. Därefter kommer analysdelen. Där problematiserar och bearbetar vi den 

insamlade empirin och ställer det i relation till tidigare forskning och teori. Vi presenterar 

denna del i tre avsnitt, varav rätt till självbestämmande, rätt till delaktighet i samhällslivet 

samt motivation till delaktighet i samhällslivet. Slutligen diskuterar vi resultatet av studien 

och huruvida vi har besvarat studiens syfte och frågeställningar samt behov av vidare 

forskning.  

Ansvarsområden 

Vi har tillsammans bearbetat och analyserat alla avsnitt i studien. Vi har dock haft 

övergripande ansvar för olika delar av studien. Clara har huvudsakligen ansvarat för avsnittet 

om Asperger syndrom samt teoridelen. Helene har haft det övergripande ansvaret över 

tidigare forskning och den juridiska översikten. De resterande avsnitten i studien har vi båda 

till lika stor del ansvarat för.  
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En juridisk översikt 

I denna del av studien har vi valt att beskriva de rättigheter som ungdomar med AS har, vilka 

belyser deras rätt att spendera sin fritid på ett sätt som alla andra ungdomar i samma ålder gör. 

Vi har även valt att belysa lagarna ur ett historiskt perspektiv. Detta för att öka förståelsen 

kring hur dessa lagar vuxit sig starka i det Svenska rättssamhället som i dagsläget spelar en 

betydelsefull roll i de stärkande insatser en ungdom med AS har rätt till. Utifrån att alla de 

ungdomar vi intervjuat har insatser via LSS anser vi det viktigt att beskriva vad denna lag 

innebär. Vi har vidare valt att redogöra för en allmän juridisk översikt för att öka förståelsen 

kring lagar som stärker ungdomarnas rättigheter till en fritid som alla andra utifrån deras 

behov. 

 

LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

LSS utgör kärnan i den omfattande reformering av handikappolitiken som ägde rum i mitten 

av 90-talet. Genom lagen ökade valfriheten för personer med olika funktionsnedsättningar. 

LSS trädde i kraft den 1 januari 1994. Den stora reform som LSS utgör utmärks av en 

humanistisk människosyn. Ingen människa är mer värd än någon annan. En ovillkorlig rätt till 

respekt för människovärdet förändras inte av någon funktionsnedsättning. Alla ska ses som 

individer med fullvärdiga rättigheter. I LSS lagen är valfrihet och integritet två viktiga 

begrepp som sammanfogas. Valfrihet stärker den enskildes integritet. LSS ger en ökad 

valfrihet genom de olika insatserna. Dessa leder i sin tur till ett självständigare liv och därmed 

till en ökad integritet. Målet för insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i 

levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Den enskilde skall enligt denna lag 

tillförsäkras goda levnadsvillkor (Bergstrand, 2007, s. 1-12). 

LSS är en rättighets lag vilket innebär att den som uppfyller kraven för att tillhöra 

personkrets har rätt att få vissa av lagen angivna insatser, förutsatt att han eller hon har ett 

behov av insatsen och att behovet inte tillgodoses på annat sätt. Den som tillhör LSS 

personkrets har naturligtvis rätt till bistånd och andra insatser enligt annan lagstiftning. LSS 

kan därför ses som en kompletterande lagstiftning som träder in när annan lagstiftning inte 

räcker till för att garantera personer med funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Därför 

kallas lagen ibland för en pluslag (a. a., s. 8-12). 

LSS omfattar inte alla personer med funktionsnedsättningar. För att få ta del av de insatser 

som angivits i lagen måste man tillhöra den såkallade personkretsen. I första punkten anges 

att personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd ingår i 
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personkretsen, därmed även AS (a. a., s. 15-21). Det finns ytterligare två personkretsar, dessa 

redovisas inte eftersom de inte är relevanta för studien. 

I LSS lagen finns 10 insatser 

Vi har valt att presentera de insatser som är förknippade med fritid. 

Ledsagarservice - Ledsagarservice är en personlig service, anpassad efter individuella 

behov som ska underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet. Servicen ska vara 

individuellt utformad och tillgodose behov av att till exempel besöka vänner, delta i 

fritidsaktiviteter och i kulturlivet eller bara komma ut på promenad. Ledsagarservice kan 

också behövas för att kunna besöka läkare eller vårdcentral. Utredningen av rätten till insatsen 

görs utifrån ålder, intressen och behov (a. a., s. 40-41). 

Kontaktperson - En kontaktpersonen är en medmänniska som kan underlätta för den 

enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i 

fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan ges av en familj, så kallad 

stödfamilj. Kontakt personen bör ses som ett icke-professionellt stöd, som ges av personer 

med stort engagemang och intresse för andra människor. Den enskildes eget val av person bör 

vara avgörande för vem som utses (a. a., s. 41-42). 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet - Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde 

möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till avlösning. 

Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt t ex läger- 

eller kolonivistelse. Det kan även röra sig om verksamheter på kvällar och helger så som 

ungdomsgårdar som har vissa verksamheter anpassade för en speciell målgrupp (a. a., s. 42-

43).  

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år - Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn 

före och efter skoldagen samt under skolloven, även kallat fritids. Många ungdomar som 

tillhör personkretsen kan ha svårt att klara sig när deras föräldrar arbetar. Skolungdom över 

12år har därför tillförsäkrats en rätt till korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under lov 

och studiedagar. Det är av stor vikt att ungdomarna under sådan tid kan få en trygg situation 

och en meningsfull sysselsättning (a. a., 43-44).  

FN:s standardregler för funktionshindrade 

År 1990 tillsatte FN en särskild arbetsgrupp för att utarbeta standardregler för delaktighet och 

jämlikhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. I december 1993 antog 

FN:s generalförsamling enstämmigt den slutgiltiga texten till de 22 standardreglerna som 

medlemsländerna FN gemensamt har utformat. Enligt standardreglerna är det övergripande 
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målet att människor med funktionsnedsättningar ska tillförsäkras full delaktighet och 

jämställdhet. Metoden är att identifiera och undanröja hinder för delaktighet och jämställdhet. 

Kännetecknande för standardreglerna är att de har ett tydligt människorättsperspektiv och att 

de inkluderar ett system för uppföljning och utvärdering. I en av portalparagraferna fastställs 

att syftet med reglerna är att säkerställa att flickor, pojkar, män och kvinnor med 

funktionsnedsättning har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i 

samhället (Paulsson, 2000, s. 20-21). 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter 

Under 1980-talet fördes inom FN diskussioner om barns situation runt om i världen och om 

barns stora rättslöshet. Som resultat av flera års arbete antog FN:s generalförsamling den 20 

november 1989 konventionen om barnets rättigheter, oftast kallad Barnkonventionen. 

Barnkonventionen har fått stort genomslag i hela världen. Sverige anslöt sig 1990. Endast två 

stater USA och Somalia, har inte anslutit sig. Barnkonventionen består av 54 artiklar och är 

en folkrättslig bindande överenskommelse som länderna är skyldiga att följa (Paulsson, 2000, 

s. 22-23).  

Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter barn har och fastställer 

vad som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, 

oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets 

rättigheter, vilket innefattar varje människa under 18 år (a. a., s. 22). 

Barnkonventionens artiklar bygger på fyra grundprinciper: 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barn ska skyddas mot diskriminering på 

grund av ras, kön, språk etniskt ursprung, funktionshinder mm. (Artikel 2 i 

Barnkonventionen). 

• Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (Artikel 3). 

• Alla barn har rätt till liv och utveckling (Artikel 6). 

• Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade (Artikel 12) (Paulsson, 

2000, s. 23). 

FN:s standardregler för funktionshindrade och FN:s konvention om barnets rättigheter 

utgör tillsammans grunden för vilka mänskliga rättigheter som barn med funktionshinder har. 

Endast en artikel i barnkonventionen gäller specifikt barn med funktionshinder (artikel 23 och 

delvis artikel 2), men alla artiklarna är lika giltiga som för alla andra barn. I artikel 23 betonas 

specifikt de funktionshindrade barnens rätt till individuell utveckling för att kunna förbereda 
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sig för ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhället. I standardreglerna betonas 

samhällets ansvar för att skapa de förutsättningar som krävs för delaktighet, dvs. att ge barn 

möjligheter till en optimal utveckling (a. a., s. 22-25). 
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Metod  

Denna studie är genomförd utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Den hermeneutiska kunskapen 

bygger på förståelse, sinnesintryck och inlevelseförmåga (Thuren, 2004, s. 45-60). Genom att 

vi innehar ett hermeneutiskt synsätt har vi i vår studie tagit hänsyn till helheten och kontexten 

kring den empiri vi har samlat in. Innan vi påbörjade studien undersökte vi noggrant 

problematiken kring AS. Detta i syfte att skapa förståelse för vår målgrupp. Dessutom har vi 

applicerat en hermeneutisk arbetsmetod, vilket medför att vi utgått från hermeneutiken när vi 

har skapat intervjufrågor och analyserat vårt insamlade material. På så sätt består vår analys 

av tolkningar för att skapa en helhetsbild och ökad förståelse för vår målgrupp (Ödman, 2005, 

s. 15-20).  

Det finns olika angreppssätt för att komma fram till ett resultat i en vetenskaplig studie. Ett 

av angreppssätten innebär att undersökaren tar avstamp i empiriska data som sedan 

sammanförs i en teori -induktion. Ett annat angreppssättet innebär att undersökaren förutsäger 

empirin med grund i teorier -deduktion. Vi är av åsikten att vi i större eller mindre grad är 

influerade av båda angreppssätten. Vi använder abduktion vilket är en växelverkan mellan 

induktiv och deduktiv slutledning (Olsson & Sörensen, 2007, s. 32-33). Detta då vi genom 

hela processen i denna studie bortsett från hermeneutiken även har använt oss av induktion 

och deduktion för att komma fram till både frågeställningar och slutsatser. Vi har även använt 

oss av insamlad empiri genom en empirisk undersökning i form av kvalitativa djupintervjuer 

för att få fram empirisk data och information. Detta empiriska material har vi sedan analyserat 

och dragit induktiva och deduktiva slutsatser - abduktion från, tillsammans med 

hermeneutiskmetodik har vi vidare bit för bit fått fram den slutgiltiga och korrekta bild av vår 

målgrupps fritid som vi har för syfte att belysa och presentera. 

Val av metod 

Den empiriska datainsamlingen har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod och därmed 

anser vi att vi på ett givande sätt kan öka förståelsen och få fram en bild av hur enskilda 

ungdomar, med AS spenderar och upplever sin fritid. Backman (1998) menar att den 

kvalitativa metoden riktar uppmärksamheten mot hur individer upplever, tolkar och 

strukturerar sin omgivning (a. a., s. 47-64). Neuman menar att den kvalitativa metoden 

används för att skapa en djupare förståelse vilket vår studie har som syfte (Neuman, 2006, s. 

150-157). För att kunna undersöka hur enskilda ungdomar med AS beskriver sin fritid har vi 

genomfört sex djupintervjuer.  
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Reliabilitet och Validitet 

För att det slutgiltiga resultatet i studien ska kunna betraktas som tillförlitligt är det av vikt att 

en kritisk granskning sker av den empiri som insamlats. Denna granskning sker på två sätt, 

via säkring av hög reliabilitet och hög validitet.  

En hög reliabilitet innebär att en studie som genomförs med samma metod ett flertal 

gånger, får samma resultat. Denna situation kommer dock aldrig fullt att uppnås då två 

tillsynes likadana studier alltid kommer att kunna skiljas åt av åtminstone en variabel, tid 

(Olsson & Sörensen, 2007, s. 75).  För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt har vi väl och 

tydligt avgränsat vår målgrupp och därefter med stor omsorg gjort ett urval och valt ut de 

mest representativa intervjupersonerna för vår målgrupp. I den stadsdelsförvaltning vi har valt 

tillhör 14 ungdomar i åldrarna 15-20 år med AS som har insatser via LSS. Denna studie 

bygger på sex genomförda intervjuer. Vi anser att vi i intervjuerna uppnått en empirisk 

mättnad som stärker studiens trovärdighet. För att öka reliabiliteten har vi även använt en 

semi- strukturerad intervjuguide under intervjuerna. På detta sätt har ungdomarna svarat på 

samma frågor. Vidare har vi under arbetets gång försökt vara så objektiva och tydliga som 

möjligt vad gäller våra egna tolkningar av material och det insamlade empirin från 

intervjuerna, vilket vi anser ytterligare stärker reliabiliteten.  

Vi har även strävat efter en hög validitet. Det innebär att vi mäter det vi vill mäta, en form 

av giltighet. Validitet är ett komplicerat mått då forskaren inte kan vara säker på att insamlad 

empiri mäter det som den avser att mäta (Olsson & Sörensen, 2007, s. 76-77). För att uppnå 

hög validitet har vi varit noga med de frågor vi ställer, så att de besvarar vårt syfte och den 

fråga vi vill ha svar på. Vidare har vi läst på om AS och vilken problematik detta innebär. På 

så sätt har vi anpassat vårt språkbruk samt frågeguiden så att våra informanter har fått 

möjlighet att svara på våra frågor på ett för studien givande sätt.  

Generaliserbarhet 

Kvale (1997) anser att det existerar olika typer av generaliserbarhet. En av dessa typer är 

analytisk generalisering vilket innebär att forskaren med hjälp av en övervägd bedömning kan 

generalisera om vad som kommer att hända i en annan situation. Denna bedömning bygger på 

en analys av likheter och skillnader mellan de båda fallen (a. a., s. 209-212). I vår studie 

använder vi oss av den analytiska typen av generalisering. Vi har i vår analys samt diskussion 

byggt våra resonemang på likheter och olikheter som utkristalliserats från den insamlade 

empirin. 
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Urval  

Vår målgrupp i denna studie är ungdomar, med AS i åldern 15-19 år, som har insatser enligt 

LSS. Dessa ungdomar har insatser från Hägersten - Liljeholmens stadsdelsförvaltning. 

Nilsson (1998) beskriver begreppet ungdom som ett begrepp som inte är statiskt, gränserna 

mellan barndom, ungdom och vuxenliv förändras ständigt. Vissa intressen och vanor sprids 

neråt i åldrarna, andra uppåt (a. a., s. 9). I denna studie har vi intervjuat personer som är 

mellan 15 -19 år. Vi har valt att kalla dem för ungdomar. Detta för att vi anser att begreppet 

ungdom är passande för detta åldersspann. Åldersspannet 15-19 år anser vi är relevant 

eftersom att barn under 15 år inte skulle kunna besvara studiens syfte på ett upplysande sätt. 

Ungdomar i den ålder vi valt är inte lika beroende av sina föräldrar men räknas heller inte 

som vuxna. Vi har valt att begränsa den övre åldern till 19 år på grund av att det är vid denna 

ålder ungdomar vanligtvis slutför sin gymnasieutbildning. 

Vi har valt området Hägersten - Liljeholmen med anledning av att vi blev tillfrågade av 

denna stadsdelsförvaltning att genomföra en studie kring ungdomar med AS. Detta innebar att 

vi lättare kunde komma i kontakt med ungdomar att intervjua. Personal vid 

stadsdelsförvaltningen har även visat intresse för vårt syfte med studien.. I vår studie är båda 

könen representerade, i syfte att helhetsresultatet ska spegla både killar och tjejers 

upplevelser. I studiens resultat framträdde inga stora skillnader mellan könen, vilket 

föranledde att vi valde att inte diskutera detta i studien. 

Tillvägagångssätt 

Vi inledde denna studie med att ge aktuella biståndshandläggare ett brev med information om 

studien och förfrågan om deltagande med plats för underskrift om samtycke. 

Biståndshandläggaren har därefter vidarebefordrat detta brev till de aktuella ungdomarna samt 

deras föräldrar, om personen var under 18 år. Efter att ungdomarna tackat ja, har vi 

personligen informerat om studien för att försäkra oss om att de har förstått studiens innebörd.  

Ungdomarna har intervjuats enskilt vid ett tillfälle och intervjuerna har spelats in. De har 

själva fått välja den plats där intervjun ägt rum. På detta sätt har de fått möjlighet att välja en 

plats där de känner sig trygga, något som även höjer reliabiliteten. Detta resulterade i att fyra 

intervjuer skedde på Hägersten - Liljeholmens stadsdelsförvaltning samt två intervjuer ägde 

rum i hemmet. Vid en av intervjuerna valde ungdomen att en förälder skulle närvara under 

intervjun. Vi är medvetna om att detta skulle kunna påverkat resultatet i denna intervju, men 

ansåg dock att ungdomens trygghetsupplevelse vägde tyngre. Vi har intervjuat tre personer 

var. En av oss har varit ansvarig för att hålla i intervjun och ställt frågor, medan den andra har 
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skött de praktiska göromålen som t.ex. hantering av inspelningsapparatur, komplettering med 

skriftliga anteckningar, samt att stötta upp med kompletteringsfrågor. Under intervjuerna har 

vi använt oss av en semistrukturerad frågeguide, vilket har gett ett stort utrymme för 

ungdomarna att uttrycka sig och även möjlighet för oss som intervjuat att ställa följdfrågor 

(Neuman, 2006, s. 286). Frågorna har utformats tydligt då personer med AS kan ha svårt att 

tolka den underliggande meningen i språket (Gillberg, 1997, s. 38-109). Av denna anledning 

har vi även använt oss av påståenden i vissa frågeställningar, detta om ungdomen haft svårt att 

förstå frågans mening samt att föreställa sig sådant som han/hon inte tidigare upplevt. I 

Larsson Abbad (2007) framgår det att öppna frågor kan användas i intervjuer med personer 

med diagnosen AS. Hon ger även förslag på hur följdfrågor kan bildas om de öppna frågorna 

blir svårförståliga. Vissa har lättare att öppet berätta, medan andra behöver mer styrning (a. a., 

s. 53-65). Vi har därför använt oss av en mängd öppna frågor och följdfrågor. Vidare har vi 

även valt att använda oss av fyra skalfrågor i syfte att tydligt belysa deras situation på fritiden. 

De inspelade intervjuerna har vi sedan skrivit ner på datorn. Banden, samt det nedskrivna 

materialet som inte redovisats i resultatet, har efter studiens avslut förstörts (Kvale, 1997, s. 

147-160). För att underlätta intervjun och minska eventuell känsla av obehag för dessa 

personer, har vi placerat oss i en V-formation. På detta sätt har ungdomarna fått möjlighet att 

undvika direkt ögonkontakt. Ögonkontakt kan upplevas påträngande och framkalla ångest hos 

en del personer med AS (Attwood, 2000, s. 65). . 

Litteratur och tidigare forskning  

När det gäller sökandet efter litteratur och tidigare forskning börjad med att söka i databasen 

LIBRIS, DiVA, SOFI, institute best of the web, SCB och Socialvetenskap samt Ersta och 

Sköndals bibliotek och Stockholmsstadsbibliotek. Vi inledde med att söka på begreppen 

ungdomar med AS och fritid detta gav 0 resultat.  

Därefter sökte vi på begreppen AS och fritid detta gav två träffar varav en var relevant för 

denna studie. Det var en avhandling om hur personer med AS själva beskriver sin 

livssituation. Vi har även sökt på begreppen Asperger Syndrome and spare time samt 

Asperger Syndrome and free time detta gav 0 träffar.  

På grund av endast ett fåtal träffar valde vi att söka på begreppet fritid vilket gav cirka 

3500 träffar. Många av träffarna visade sig vara irrelevanta för studiens syfte. Eftersom 

sökningen gav många träffar upplevde vi svårigheter med att välja relevant litteratur. Vi kom i 

kontakt med en forskare vid Idrotts- och Kulturförvaltningen vid namn Ulf Blomdahl. Han 

hjälpte oss att orientera bland den tillgängliga forskningen och litteraturen. Utifrån hans 
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rekommendationer valde vi värdefull litteratur och tidigare forskning kring fritid och 

ungdomskultur som vi kunde anknyta till resultatet.  

 Vidare sökte vi på samma sätt gällande begreppet Aspergers Syndrom detta gav cirka 300 

träffar varav relevant litteratur kring diagnosen valdes ut. Den aktuella litteraturen finns 

beskriven i referenslistan. För att erhålla ytterligare kunskap om ungdomar med AS har vi 

kontaktat riksförbundet Attention för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. De har 

bekräftat att det inte existerar tidigare forskning om ungdomar med AS och deras fritid. Vi har 

diskuterat med personal vid Attention hur vi ska bör gå tillväga i intervjuerna samt vilka 

frågor som är relevanta. 

  Vi har vidare använt oss av google för att söka information om funktionsnedsättning, fritid 

och Asberger Syndrome Lesieur. Detta har gav många träffar varav relevanta artiklar har valts 

ut samt hemsidor så som Autismforum. 

 Vidare har vi även sökt på begreppet funktionsnedsättning/funktionshinder och fritid detta 

gav cirka 55 träffar, på detta sätt valde vi ut relevant forskning kring detta område. 

 Vi har också använt oss av lagtexter som stärker personer med funktionsnedsättnings 

delaktighet i samhällslivet samt självbestämmanderätt. Dessa presenteras under rubriken 

juridisk översikt. 

 För att öka förståelsen kring hur de intervjuade ungdomarna beskriver och upplever fritid 

har vi valt ut litteratur gällande utvecklingspsykologi. Vi har även valt att analysera resultaten 

med hjälp av tre teoriområden, stämplingsteorin, normaliseringsprincipen samt teorier om 

motivation. 

Analysmetod 

Vi har valt att analysera den insamlade empirin med hjälp av meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär enligt Kvale (1997) att de meningar som intervjupersonerna 

uttryckt koncentreras (a a., s. 174). Vi läste först igenom det nerskrivna intervjumaterialet och 

fick genom detta en känsla och helhetsbild av intervjuresultaten. Sedan delade vi upp empirin 

i meningsenheter. Betyder detta vidare att det nerskrivna materialet från intervjuerna bryts ner 

till mindre koncisa formuleringar. På så sätt fick vi fram den väsentliga informationen som 

sades i intervjuerna. Detta formulerades sedan om till mer enkla och lättförståliga meningar. 

När den väsentliga informationen var samlad såg vi tydligt hur tre teman växte fram utifrån 

intervjupersonernas svar. Olsson & Sörensen (2007) beskriver denna process enligt följande. 

Meningskoncentreringarna sammanförs till meningskategorier för att textmassan ska bli 

hanterbar och överskådlig (a. a., s. 98). Kvale (1997) betonar vikten av att se de olika 
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yttrandena utifrån intervjupersonernas synpunkter (a. a., s. 175-178). För att vara säkra på att 

vi inte omformulerat ungdomarnas svar, rannsakade vi oss själva och jämförde sedan 

tillsammans den obearbetade empirin med den bearbetade. Därefter gick vi igenom materialet 

och ställde frågor kring i vilken utsträckning empirin kunde besvara vårt syfte. Vi ställde oss 

även frågor som ”vad säger detta uttalande oss om fritid?” Vidare knöt vi samman den 

bearbetade empirin med utvalda teorier, genom att koncentrera oss på ungdomarnas 

gemensamma och skilda beskrivningar och upplevelser. Under hela analysprocessen har vi 

fört en diskussion oss emellan för att inte komma bort från studiens syfte. Vi har båda 

närvarat vid alla intervjutillfällen, vilket har underlättat vid analysen. Vi har valt 

meningskoncentrering som analysmetod för att tydliggöra ungdomarnas svar på våra frågor. 

Denna analysmetod gör det lätt för läsaren att följa studiens syfte och genom detta ökas 

förståelsen för dessa ungdomars upplevelser (a. a). 

Etiska överväganden 

Vår undersökning behöver inte prövas enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor därför att den är på C-nivå. Ersta Sköndal Högskola har huvudansvaret 

för att granska innehållet i uppsatsen så att nyttan vägs mot risken. Däremot omfattas våra 

studier av Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska principer. Informationskraven uppfyller vi 

genom att klargöra syftet med intervjun personligen och informera ungdomarna samt deras 

föräldrar om vad studien kommer att användas till. Därefter har vi fått ett genuint samtycke 

från de intervjuade genom ett samtyckesavtal som beskriver vad studien handlar om. 

Ungdomarna fick möjlighet att innan de skrev på samtyckesavtalet ställa frågor kring studien. 

På detta sätt godkännde ungdomarna sin delaktighet i studien. Vi har informerat om att 

intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt samt att det bara är vi som vet vem 

som svarat och har tillgång till uppgifterna som ska används i studien. Vi har även informerat 

om att de samlade uppgifterna bara gäller för detta projekt och inte kommer att användas i 

något annat syfte. Anteckningar och bandinspelningar kommer att förstöras efter studiens 

godkännande, detta enligt konfidentialitetskravet. All denna information har vi gett de 

intervjuade i flera steg. Först kontaktade vi biståndshandläggare som tillfrågade ungdomarna 

och deras vårdnadshavare, om ungdomarna är under 18 år. Därefter har vi personligen 

kontaktat de ungdomar som tackat ja till att medverka i studien. Vi har vidare informerat 

ungdomarna om studiens syfte och vad studien kommer att användas till. Innan vi påbörjade 

intervjufrågorna gav vi återigen den fullständiga informationen.  
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Metodkritik 

Det finns alltid kritik att framföra vad gäller metod och tillvägagångssätt. Denna studie är 

inget undantag. Avseende den empiri som insamlats kan det alltid kritiseras om rätt ungdomar 

valdes för intervju. Det kan också spekuleras kring om tillräckligt många intervjuer 

genomfördes för att kunna få en rättvisande bild av studiens syfte. Vi anser dock att vi har 

erhålligt den information som varit nödvändig för vår studie. Enligt Autismforum finns inga 

kompletta register för alla personer som har AS. De skriver att det finns cirka 1800 barn och 

ungdomar i åldern 4-17 år med någon form av autismspektradiagnos i Stockholm. Inom detta 

spektra ingår AS (Autismforum, 090405). Det finns endast 14 ungdomar tillhörande 

Hägersten - Liljeholmens stadsdel som har insatser enligt LSS. Det kan därför konstateras att 

målgruppen är relativt liten, vilket medför svårigheter med antalet intervjupersoner. Ett av 

kriterierna för AS är svårigheter med social interaktion, vilket kan ha betydelse för om 

ungdomarna vill medverka i en intervju. Innan vi påbörjade studien hade vi för avsikt att 

intervjua åtta ungdomar. Under studiens gång avböjde en av de ungdomar som tackat ja till att 

medverka samt en ställde in intervjun på grund av sjukdom. Efter att vi intervjuat sex 

ungdomar, såg vi likheter i deras svar och ansåg därför att den insamlade empirin vi erhålligt 

besvarar studiens syfte på ett tillförlitligt sätt. Detta leder till att vi kommer att få ett 

tillräckligt underlag för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen och för att kunna svara på 

våra frågeställningar. Utifrån detta resonemang anser vi att studien uppnår mättnad (Kvale, 

1997, s. 98). 

Vidare finns det alltid ett problem vid genomförandet av denna typ av uppsats som grundar 

sig i känsliga frågor, sekretess eller dylikt som ungdomarna drar sig för att svara på och som 

även kan påverka ungdomarna och därmed utfallet av studien. Vi vill dock framhålla att vi 

inte upplevt detta som ett problem vid utförandet av denna studie. Detta då ungdomarna varit 

öppna och tillmötesgående. Det ska också i sammanhanget påpekas att vi som intervjuare 

omedvetet kan ha påverkat ungdomarna genom att ställa ledande frågor eller på annat sätt 

manipulera för att få det svar som vi redan innan förväntade oss. Vi är dessutom införstådda i 

att tolkningsfel kan ha uppkommit i intervjusituationer då exempelvis vi kan tolka frågor och 

svar annorlunda än ungdomarna gör och vise verca.  

Ytterligare kritik som kan framhållas med tanke på tillvägagångssättet gällande kontakten 

med intervjupersonerna, är att vi blivit tillfrågade av biståndshandläggare vid den aktuella 

stadsdelen. Det föreligger därför en viss risk att vi som författare under studiens gång färgats 

av deras tankesätt och därför förlorar objektivitet.  



  

 20 

Vi har under studiens gång varit medvetna om samtliga nämnda risker och har därför i 

största möjliga mån försökt behandla och undvika dessa för att upprätthålla reliabilitet, 

validitet och objektivitet i denna studie. Vidare vill vi understryka att flera av dessa möjliga 

brister bör ses som generella och inte typiska för denna studie. 
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Asperger syndrom 

Historik 

För att öka förståelsen för hur relativt ny diagnosen AS är, har vi valt att ge en kort 

presentation av historiken kring AS. Detta ger läsaren en bild av hur utvecklingen kring 

diagnosen har betydelse för samhällets syn på ungdomar med AS idag samt hur dessa 

ungdomar spenderar sin fritid. 

För drygt 60 år sedan identifierade en österrikisk barnläkare vid namn Hans Asperger ett 

sammanhängande mönster av förmågor och beteenden som han framförallt fann hos pojkar. 

Detta mönster kännetecknades av bristande empati, oförmåga att skapa vänskapsrelationer, 

ensidig konversation, ett intensivt engagemang i vissa specialintressen samt motoriskt 

klumpiga rörelser (Attwood, 2003, s. 17). En engelsk barnpsykiatriker vid namn Lorna Wing 

var den första som använde termen AS, i en artikel som publicerades 1981(a. a., s. 21). Hon 

översatte Aspergers tankegångar från tyska till engelska och gjorde på så sätt begreppet 

Aspergers syndrom känt (Gillberg, 1997, s. 16). Wing beskrev en grupp barn och vuxna som 

uppvisade drag som i hög grad liknade den begåvningsprofil som Hans Asperger 

ursprungligen hade beskrivit (Attwood, 2003, s. 22).  

Aspergers syndrom är med största sannolikhet medfött eller uppstår i början av livet som 

en följd av skador eller genetiska faktorer som gör att vissa delar i hjärnan fungerar på ett lite 

annorlunda sätt (Attwood, 2003, s. 63-166). Vid den diagnostiska bedömningen av AS 

undersöks specifika aspekter av personens sociala, språkliga, kognitiva och motoriska 

förmågor och färdigheter, liksom kvalitativa aspekter av personens intressen. Det kan också 

vara aktuellt med vissa psykologiska test (Attwood, 1998, s. 27).  

Studier visar att ungefär fyra gånger fler pojkar än flickor har AS (Ehlers & Gillberg, 2004, 

s. 6). Attwood (2003) skriver att flickor har större social kompetens och uppfattas därför 

oftare som omogna än annorlunda. Pojkar tenderar att ha en ojämnare profil med större 

problem med den sociala kompetensen och ett aggressivare beteende. Vidare skriver Attwood 

att flickornas specialintressen inte är lika intensiva eller påfallande och därför svårare att 

upptäcka (a. a., s. 175-178). Flickor med AS har oftast inte samma kombination av symtom 

som pojkar med samma diagnos. Enligt Gillberg (1997) kan detta innebära att det är en möjlig 

underskattning av frekvensen bland flickor (a. a., s. 37). Flickor har ett avvikande språk, 

motoriska och social svårigheter samt ett enformigt tonläge likt pojkar, men flickor har också 

en tendens att uppfattas som överdrivet blyga. De kan därför ofta beskrivas med ”etiketten” 
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det osynliga barnet. Detta kan göra att flickor inte lika ofta får en diagnos (Attwood, 2003, s. 

176).  

Utmärkande egenskaper hos personer med AS 

Under följande sex rubriker presenteras de olika områden som utmärker en person med AS. 

De egenskaper som är typiska för en person med AS kan påverka hur de spenderar sin fritid 

samt vilka önskemål de kan ha och vad som hindrar ungdomarna på sin fritid. Detta ökar 

förståelsen för svårigheter och möjligheter för personer med AS att vara delaktiga i 

samhällslivet på sin fritid. 

 

Socialt samspel 

I vårt samhälle bedöms en människa till största delen utifrån hennes utseende, handlingar och 

sätt att utrycka sig på. En person med AS har inga utmärkande fysiska drag, istället uppfattas 

hon/han av andra människor som annorlunda på grund av sitt ovanliga sociala beteende och 

egendomliga sätt att utrycka sig på (Attwood, 2003, s. 36). Barn med Asperger kan avskärma 

sig från eller har svårt att uppfatta andras känslor och de har ofta svårt att fästa blicken på 

andra och kommunicera med ögonen. Barnet är omedvetet om begreppet personligt rum eller 

personlig integritet och att det kan kännas obehagligt för andra när detta rum invaderas. WHO 

antog 1990 diagnoskriterier för AS. De betonar att barnets sociala lekar saknar de 

gemensamma intressen, aktiviteter och känslor som dessa lekar bygger på, och att barnet har 

svårt för att anpassa sitt beteende efter det sociala sammanhanget. Barn med AS kan även 

sakna social och emotionell ömsesidighet, vilket innebär att barnet helt kan dominera 

interaktionen (a. a., s. 37).  

Hans Aspergers beskriver i sin ursprungsartikel hur barnet drar sig undan andra och hur det 

rent av kan gripas av panik om de tvingas delta i en grupp. När de väl deltar i lekar tenderar 

de ofta att styra och diktera aktiviteterna. Sociala kontakter tolereras så länge som de andra 

barnen spelar deras spel. Barn med AS föredrar ofta att ägna sig åt sin aktivitet ifred, utan att 

bli avbruten av andra barn. De har dock ofta en stark dragning att söka sig till vuxna, som 

uppfattas som betydligt intressantare och mer kunniga och toleranta i förhållande till barnets 

bristande sociala medvetenhet(a. a., s. 38-39). Barn med AS kan vara helt likgiltiga för trycket 

från kamrater att skaffa sig de senaste leksakerna eller häftiga kläderna, vilket kan medverka 

till att de inte inkluderas i sociala sammanhang. Yngre barn kan vara helt oberörda av en 

sådan isolering, vara nöjda med att leka för sig själva eller med sina systrar och bröder. Äldre 
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barn blir dock ofta medvetna om sin isolering och kan vara djupt motiverade att söka kontakt 

med andra barn i samma ålder. Deras omogenhet och annorlunda beteende i fråga om social 

lekar blir tyvärr alltför uppenbara, vilket gör att de ofta avvisas av de andra barnen (a. a., s. 

40-41). 

Motorik 

Forskning visar att mellan 50-90 procent av alla barn och vuxna med AS har svårigheter med 

den motoriska koordinationen (Attwood, 2003, s. 121). Gillberg (1997) menar att nästan alla 

personer med AS känns igen på sin speciella och ofta egendomliga motorik. Gången kan vara 

rytmiskt vaggande och stel eller näst intill sakna medrörelser (a. a., s. 57). Det har utförts 

många undersökningar av den motoriska koordinationsförmågan hos barn med AS. Resultaten 

pekar på att nedsatt koordinationsförmåga påverkar en mängd olika färdigheter vad gäller 

både grov- och finmotorik (Attwood, 2003, s. 122). En del kan dock visa förvånansvärd 

skicklighet i finmotoriska uppgifter om det gäller någonting som de är speciellt intresserade 

av eller högmotiverade att klara av (Gillberg, 1997, s. 57).  

Ett av de första tecknen på motorisk klumpighet hos barn med AS är att de lär sig att gå 

några månader senare än vad som är vanligt. Senare under barndomen kan barnen ha svårt 

med bollspel och röra sig udda när de går eller springer. Uttryckt i tekniska termer råder det 

en bristande koordination mellan de övre och de nedre extremiteterna. Detta kan synas tydligt, 

vilket gör att barnen kan bli retade eller inte känna lust att delta i skolidrotten rent allmänt. 

Barn med AS har även ofta problem med balanssinnet. I skolan upptäcker ofta lärare att 

barnen har dålig handstil. Detta kan bero på att barn med AS har nedsatt förmåga till 

fingerfärdighet, vilket innebär att kunna koordinera båda händernas rörelser. Många av dessa 

barn kan därför ha svårt att knyta skorna eller äta med bestick (Attwood, 2003, s. 121-125).  

Svårigheter att imitera olika rytmer eller hålla takten är även vanligt förekommande hos dessa 

barn. Detta kan påverka förmågan att spela musikinstrument. Att spela solo kan gå bra, men 

barnen har ofta stora svårigheter att spela tillsammans med andra (a. a., s. 126-127).  

Språk  

Forskning visar att nästan hälften av alla barn med AS är sena i sin språkutveckling, medan de 

vanligtvis pratar flytande i femårsåldern. Men de framstår ändå som annorlunda eftersom de 

på ett mycket påtagligt sätt har svårt att klara av ett vanligt samtal. De använder oftast samma 

uttal och grammatik som andra barn, men har svårigheter med andra aspekter av språket 

(Attwood, 2003, s.80). 
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Attwood (2003) skriver att barn med AS har svårigheter med framför allt pragmatiken, 

semantiken och prosodin. Den pragmatiska problematiken handlar om språkanvändningen i 

sociala sammanhang. Barn med AS kan ofta komma med ett påstående eller en fråga som inte 

har något med samtalsämnet att göra. Det kan handla om ordassociationer, fragment från en 

tidigare dialog eller helt udda yttranden. Ett drag hos barn med AS som ofta orsakar irritation 

hos andra är exempelvis tendensen att avbryta. Detta beror på att barnen har svårt att 

identifiera de ledtrådar som signalerar när man ska börja prata, när man ska pausa, när 

samtalet är uttömt samt när kroppsspråket och ögonkontakten som säger ”nu är det din tur”. 

Ett av själen till att barnets specialintresse ofta tenderar att dominera samtalet är att dess 

enorma ordförråd och kunskap i området gör att språket flyter och förståelsen underlättas (a. 

a., s. 81-89). Den semaniska problematiken hos barn med AS visar sig då de inte inser att ord 

och meningar kan ha olika betydelser. Barn med AS tenderar att tolka andra personers 

yttranden väldigt bokstavligt. De kan även tolka bilder och filmer på ett bokstavligt sätt och 

har svårt att uppfatta dolda, antydda och dubbeltydiga meningar. Detta gäller även förståelsen 

av vanliga fraser som tillexempel; blickar kan döda, ryck upp dig, lik i garderoben, slå 

huvudet på spiken. Barn med AS blir ofta mycket förvirrade när någon retas eller driver med 

dem. De har svårt att förstå koderna och den humoristiska avsikten (a. a., s. 90-92). Barn med 

AS saknar ofta variation i röstläge, tonhöjd, betoning rytm, eller kort sagt röstmelodi eller 

prosodi. Talet saknar moduleringar som förhindrar att det blir monotont, eller så är diktionen 

överdrivet exakt med en betoning på varje stavelse. När barn med AS kommer in i tonåren 

kan deras tal bli pedantiskt eller överdrivet formellt. Många av dessa barn använder originella 

ord och hittar ofta på egna ord (a. a., 93-103). 

Specialintressen 

Jackson (2002) skriver att de flesta med AS har ”en fix idé”, ett favoritämne eller ett såkallat 

specialintresse. Vidare skriver han att skillnaden mellan någon med AS som har en 

fascination för något och någon utan syndromet är graden av intensitet i fascinationen (a. a., s. 

39-40). Attwood (2003) hävdar att många människor har en hobby och att ha ett 

specialintresse behöver i sig inte vara något anmärkningsvärt. Han skriver att skillnaden 

mellan den normala inriktningen och den säregna, som kan observeras vid AS, är att 

specialintresset i det senare fallet är en enslig sysselsättning som helt dominerar personens 

tillvaro och samtal (a. a., s. 110-116).  

Ehlers & Gillberg (2004) skriver att intresseområdena ofta kan växla från barn till barn 

men det finns vissa gemensamma kännetecken. Som regel delar barnet inte intresset med 
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någon annan i familjen eller med någon kompis. Många av barnen har också ett fotografiskt 

minne och memorerar lätt ett stort antal textsidor (a. a., s. 10). Det finns olika förklaringar till 

varför dessa specialintressen uppkommer. Attwood (2003) hävdar att intressena inte är av 

tvångsmässig karaktär, eftersom personen verkligen njuter av sitt specialintresse och inte 

försöker kämpa emot. Han menar vidare att intresset först och främst är lustfyllt. Det kan även 

underlätta i ett samtal för en person med AS, då det blir flyt i samtalet vilket skapar trygghet. 

En annan förklaring till behovet av ett specialintresse är att personer med AS har ett behov av 

att inte förefalla ointelligenta och personer med omfattande kunskaper inom ett område 

uppfattas vanligtvis inte som ointelligenta. Ett specialintresse kan även skapa ordning och 

konsekvens. Detta är betydelsefullt för en person med AS, då de ofta har svårt att hantera 

föränderliga mönster och förväntningar. Vidare kan ett specialintresse även få personen att 

slappna av. Detta sker genom att intresset uppslukar tankarna så att personen slipper 

vardagens bekymmer (a. a., s. 110-116).   

Rutiner 

Personer med AS brukar tidigt utveckla behov av rutiner. Det är till exempel typiskt att de 

kräver att få sin bestämda plats vid matbordet eller i bilen och blir irriterad eller arg om inte 

omgivningen anpassar sig. En del av barnen har speciella ritualer i samband med 

vardagsgöromål som till exempel tandborstning eller sänggående (Jackson, 2004, s. 12). 

Attwood (2003) menar att rutinerna gör livet förutsägbart och skapar ordning för barn med 

AS. Rutiner är även ångestdämpande (a. a., s. 117). Att skapa rutiner är ett sätt att utestänga 

förändringar. Forskning visar att rutinerna blir mer dominerande och omständliga när det 

nyligen inträffat förändringar i relationer till människor som varit centrala i personens liv, när 

de tvingats anpassa sig till nya förhållanden, när de dagliga rutinerna störts samt om det ställs 

nya krav eller i ångestframkallade situationer. Ångesten och oron kan vara en följd av insikten 

om att man inte vet hur man ska bete sig i sociala situationer och är rädd för att göra misstag 

och när man inte vet om rutiner och förväntningar kommer att förändras. Etablerandet av 

rutiner är således en sekundär konsekvens av AS, ett sätt att upprätthålla konsekvens, skapa 

ordning i tillvaron och reducera ångest (a. a., s. 118).  

Perceptionsstörningar - känslighet för sinnesintryck 

Gillberg (1997) menar att nästan alla högt begåvade personer med AS har svåra 

perceptionstörningar av något slag (a. a., s. 84). De har ofta en avvikande ljudperception, där 

vardagliga ljud många gånger upplevs som fruktansvärda och obehagliga, medan andra kan 
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uppfattas spännande. Känsligheten för ljud kan vara obeskrivligt stark. Det kan räcka med att 

personen föreställer sig upplevelsen för att han eller hon ska gripas av panik eller få 

fruktansvärd ångest (Attwood, 2003, s. 150).  

Kliniska studier visar att det främst är tre typer av ljud som uppfattas som extremt 

intensiva. För det första är det plötsliga oväntade ljud som när en hund skäller. Därefter ljud 

med högt tonläge, till exempel små elektriska köks- och badrumsapparater och slutligen 

förvirrade, komplexa eller sammansatta ljud som kan förekomma i varuhus och stimmiga 

lokaler. Personer med Asperger kan vidare vara oerhört känsliga för vissa beröringar, som kan 

gälla både intensiteten och speciella kroppsdelar (a. a., s. 151-153). Attwood (2003) skriver 

att speciella delar av kroppen tycks vara mer känsliga än andra, hårbotten, överarmarna och 

handflatorna. Han menar att barn kan gripas av panik om någon rör eller kammar deras hår. 

De kan även ogilla beröringen av vissa material och kan därför vägra att ha på sig olika typer 

av kläder (a. a., s. 155). Extremt starka reaktioner på lukt och smak är också vanligt 

förekommande och kan medföra total vägran att äta eller en stark drivkraft att undvika viss 

föda (Gillberg, 1997, s. 85). De flesta barn med AS som är känsliga för smak och konsistens 

växer lyckligtvis ifrån det så småningom (Attwood, 2003, s. 157). 
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Tidigare forskning 

Fritid 

Helt och hållet genom den västerländska historien har fritiden i den utsträckning den existerat 

för olika samhällsgrupper, kännetecknats av människans möjligheter till att själv välja hur den 

ska förfogas. Fritiden utmärker sig på detta sätt från andra mänskliga aktiviteter. I det 

förindustriella Sverige var det bara överklassen som hade möjlighet till fritid i denna mening. 

För de flesta människor bestod dagen av arbete från tidig morgon till sen kväll. Större delen 

av den sociala samvaron fick ske inom ramen för arbete både utanför och i hemmet. Den fria 

tiden var enbart tilltänkt för vila och återhämtning inför nästa arbetsdag (Blomdahl, 1998, s. 

19-34). 

I slutet av 1800-talet och industrialiseringen tvingades människor in till städer. I städerna 

behövdes arbetskraft till den nya tidens arbete på fabriker och verkstäder. Den nya 

arbetarklassen utformades där många män arbetade och kvinnor tog hand om ansvaret för 

hemmet och barnuppfostran. De sociala kontakter man tidigare haft med familj, grannar och 

genom jordbruket hade bytts ut mot en ny verklighet. Den nya vardagen delades upp på en 

arbetsfri tid hemma tillsammans med familj och en arbetstid där arbetet utfördes. Under 

efterkrigsåren har fritiden fått en allt mer framträdande roll i människors liv. 

Veckoarbetstiden har minskat, pensionsåldern sänkts och semester veckorna blivit allt fler. 

Stadsmakterna har allt mer insett fritidens stora betydelse för att människor ska orka arbeta. 

Fritiden ger möjlighet till vidareutveckling och inlärning av nya färdigheter och underlättar 

socialsamvaro mellan människor (a. a.) 

Ungdomskultur 

Bjurström (1997) skriver att begreppet ungdomskultur myntades i början av 1900-talet. Det 

var en tid då barn och ungdomar uppmärksammades i större utsträckning än tidigare.  Vid 

samma tid ökade även intresset för barn och ungdomars fritid. Studier från 1900-talets början 

visar att det fanns skillnader även utanför skolan, beroende på om man gick i läroverk eller 

privatskola. I Stockholm skilde man mellan ”råttor” och ”kissar”. På detta sätt markerades en 

klassbaserad delkulturell tillhörighet inom ungdomskategorin i det Svenska industrisamhället. 

I detta samhälle uppkom ett behov av att organisera ungdomars fritid. Det bildades bland 

annat olika ungdomsförbund samtidigt som idrottsrörelsen fick sitt genombrott och drog till 

sig många ungdomar. Även staten uppmärksammade ungdomars fritid, främst genom att 
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försöka förebygga problem så som sysslolöshet och kriminalitet. I och med detta erbjöds 

stadsungdomar en rad nya offentliga nöjen så som konditorier, danskvällar, revyer, biografer 

mm. Det nya nöjeslivet skapade nya kulturer som ungdomar diskuterade. Den Svenska 

ungdomskulturen har efterhand deltas upp i allt fler ungdomsstilar. Det uppkommer nya stilar 

hela tiden så som grunge, hard core, indie pop och skate (a. a, s. 17-72). 

Från och med 1970-talet har ungdomskulturforskning alltmer inriktat sig på att förstå de 

sociala och kulturella mekanismer som ligger bakom denna upp delning. Birminghamskolan 

utgick från att det går att uttyda och tolka ungdomsstilar utifrån sociala problem, 

motsättningar och konflikter. Denna forskning har under 1980 och 1990 talet kompletterats 

med och förts samman med moderniseringsprocesser, genus, etnicitet och kultursociologiska 

perspektiv. På detta sätt har forskarna sätt ett samband mellan å ena sidan ungdomars sociala 

bakgrund, utbildningsval, köns- och etnisk tillhörighet och å andra sidan deras fritidsvanor, 

smak och stiltillhörighet. Under 1980 och 1990 talet har även forskningen kunnat visa hur 

olika synsätt på ungdomskulturen är och har varit förankrade i särskiljanden mellan ”god” och 

”dålig” kultur. Denna forskning har utgått ifrån Bourdieus kultursociologiska teorier som 

förklarar vilka mekanismer som ger upphov till olika att olika livsstilar, kulturformer och 

kulturella uttryck tillskrivs olika värden och betraktas som legitima respektive illegitima (a. 

a., s. 73-129). Vidare diskuterar Bjurström i en bok om fritidskulturer om framtiden och 

betydelsen av fritiden. Han menar att fritiden kan få en större betydelse i framtiden och bidra 

till en social ojämlikhet. Vidare skriver han att vi kommer att se en skillnad mellan de 

ungdomar som har resurser och förmågor att utnyttja fritiden på ett sätt som stimulerar deras 

chanser på arbetsmarknaden och de som inte besitter dessa förmågor (Berggren et. al., 2000, 

s. 269-280). 

Nilsson (1998) skriver att i det senmoderna samhället har de miljöer ungdomar lever i 

blivit alltmer olika varandra. Förändringar är ständigt närvarande (a. a., s. 4). Möjligheterna 

vidgas och det egna ansvaret ökar. Detta avspeglas bland annat i fritidsvanorna. Fritiden 

svarar både mot ungdomars längtan efter samhörighet och gemenskap och mot deras behov av 

att vara någon (a. a., s. 194- 211). Nilsson skriver att intresset för idrott är mycket stort bland 

dagens ungdomar. Idrott tillhör även den sortens fritidssysselsättning som ungdomar själva 

säger betyder mycket för dem. Att vara fysiskt vältränad och framstående i idrott är dessutom 

ofta förknippat med hög status bland ungdomar. Han menar att idrott på detta sätt blivit en 

viktig del i många barns och ungdomars fritidsliv och har stor betydelse för deras 

välbefinnande och livskvalitet och för deras identitetsbildning (Berggren et. al., 2000, s. 366-

383). 
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Enligt Blomdahl & Elofsson (2007) är många barn i framförallt tonåren fysiskt inaktiva. 

Minst var tredje 15-16 åring ägnar sig inte åt idrott mer än två gånger i veckan. De diskuterar 

sedan vad detta kan bero på, så som att samhället i dag är organiserat på ett sätt så att 

individer inte behöver röra på sig. De diskuterar även vad samhället kan göra för att minska 

andelen fysiskt inaktiva ungdomar (a. a., s. 82-116). I takt med att fritidslivet har uppdelats 

har det även blivit allt mer individualiserat. Forskning exempelvis visar att lagidrotterna har 

minskat i Sverige, medan de individuella idrotterna har ökat (Blomdahl, 1998, s. 26). 

Utvecklingspsykologiskt perspektiv om kamratgruppens roll 

Vid sju års ålder brukar barn ha uppnått en självständighet. De kan oftast vid denna ålder 

klara sig på egenhand i kamratgruppen. Detta innebär att barnets identitet utvecklas både i 

familjegruppen såväl som i kamratgruppen. Vänner bekräftar på ett positivt sätt den egna 

identiteten (Havnesköld & Risholm, Mothander, 2005, s. 391-398). Detta är något som är 

särskilt viktigt i skolåldern. Det är vidare i åtta nio årsåldern viktigt för barn att få vara med i 

gänget eller laget, att bli vald och accepterad. Barn med annorlunda status kan uppleva en kris 

beroende på att man ser sig själv med kamratgruppens ögon. Undersökningar har visat på ett 

samband mellan dåliga kamratrelationer i skolåldern och senare anpassningsproblem, allra 

sämst klarar sig barn som blivit aktivt bortvalda. Med bortvald menas att det är få kamrater 

som gillar dem tillskillnad från barn som är isolerade som har få kompisar men ogillas av få 

(a. a.). 

Vid nio till tolv år träder förpuberteten in. I dagens västerländska kultur har det blivit svårare 

för barnen i och med att övergången från barn till ungdom sker i en allt snabbare takt. Det är 

medhjälp av tillhörigheten till en kamratgrupp som ungdomen på alvar ska frigöra sig från 

beroendet av föräldrar. Vidare är det under denna period ungdomar intresserar sig för sociala 

kompromisser. Detta kallas ibland för en altruisistisk mognadsprocess (a. a). 
Det är i vänskap, kamratskap och de sociala relationer i grupper som vi kan se denna utveckling. 
(Havnesköld, Risholm Motander 2005, s. 393)                
  

Denna mognadsprocess förutsätter mogen empati och en önskan om att få göra andra glada 

även om detta innebär att man måste göra avkall på sina egna vinster. (a. a) 

Fritid och funktionsnedsättning 

I en skrift av ett samarbete mellan Handikappförbundets samarbetsorgan och 

Barnombudsmannen (2007) står att genom att göra roliga saker på sin fritid blir barn nöjda 

och tillfreds. Men att fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning betyder 

mer än så. Det är för många habilitering i lekens och lustens form. Lek är utvecklande för alla 
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barn men särskilt viktigt för barn och unga med funktionsnedsättning. De menar att med en 

satsning på ett större och mer varierande fritidsutbud kan kommuner snabbare nå det 

handikappolitiska målet om ett tillgängligt samhälle 2010. De är bland annat på fritiden som 

kontakter knyts och fördjupas med andra. Kultur och fritidsverksamheter är arenor där barn 

och unga kan prova nya roller och utveckla nya förmågor. Det är särskilt viktigt under 

ungdoms åren då den egna identiteten och självkänslan tar form. Målet för den svenska 

handikappolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Människor med 

funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. Det 

handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på att identifiera och undanröja hinder för full 

delaktighet (a. a., s. 3-8).  

Tidigare forskning av Gunilla Preiser på blinda barn från spädbarnsåldern upp till 

skolåldern, en logitudinell och kvalitativ studie visar hur dessa barn anpassat sig till att ta del 

av förskola och skola tillsammans med icke blinda barn. Studien visar att barnens möjligheter 

till att delta i lek eller andra aktiviteter tillsammans med seende barn berodde på om leken var 

strukturerad, halv strukturerad eller fri lek. Det visade sig att de blinda barnen klarade sig bäst 

och upplevde som mest meningsfull var den strukturerade leken så som samlingar, 

sagostunder, musik och rytmik. Under dessa situationer hade barnen möjlighet att delta på 

sina egna villkor genom att personalen kunde styra vad som hände i barngruppen och på detta 

sätt strävade efter att anpassa aktiviteten efter deras behov. Detta ledde till att de blinda 

barnen kände sig delaktiga. De kunde vidare genom den strukturerade leken känna en 

gemenskap med de andra barnen samtidigt som de kände att de hade kontroll över situationen 

(Rabe & Hill, et al. 1996, s. 50-84). 

Karin Barron (1997) skriver att trots att handikappolitiken förmedlar en ideologi som 

stimulerar till samhällig delaktighet och ett eget inflytande över sitt liv men 

handikappforskningen behandlar sällan den typ av frågor som inom ungdomsforskningen tex 

kamratgruppens betydelse och könsaspekter. Istället ligger fokus på funktionsnedsättningen 

som sådan som kopplas med en oförmåga. Den egna oförmågan ses som ett hinder för eget 

inflytande och träning av olika slag är då av vikt för att uppnå en ökad självständighet. Karin 

vill istället fokusera på sociala och samhälliga hinder för autonomi för funktionshindrade 

unga människor. Det är omgivningen som är i fokus och som påverkar möjligheten till ett eget 

inflytande. Hon skriver vidare att föräldrastöd kan möjliggöra ett eget inflytande men det kan 

även då det är oönskat också försvåra möjligheterna till inflytande och autonomi. Hon menar 

att föräldrar många gånger strävar efter att förbereda ungdomarna till vuxenlivet men hon 



  

 31 

skriver att ett känslomässigt ömsesidigt beroende mellan barn och moder kan komplicera 

situationen (a. a.). 

Liane Holliday Willey (2003) skriver att det finns fritidsaktiviteter som kan vara väldigt 

lugnande för personer med AS. Dessa kan vara musik, trädgårdsskötsel konsthantverk. 

Aktiviteterna stimulerar även personens koordinationsförmåga. Det är viktigt att barn med AS 

hittar ett givande att spendera sin fritid för att koppla av. Detta är extra viktigt i dessa häktiska 

tider med mycket stress i vardagen. Vidare menar Liane att sportaktiviteter utanför skolan är 

bra för barn med AS. Det är dock viktigt att sportaktiviteterna väljs med tanke på barnets 

svårigheter. Lagsporter passar oftast inte barn med AS med tanke på de svårigheter som finns 

gällande de typiska drag personer med AS ofta har. Däremot passar ofta sporter så som 

simning, golf, bowling samt terränglöpning. Liane menar även att Tae Kwon Do ofta fungerar 

bra som sport för personer med AS, hon menar att detta är en strukturerad aktivitet vilket 

passar personer med AS (a. a., s. 234-235). 

 Enligt tidigare forskning gjord av Abbad (2007) som intervjuat 33 personer med Asberger 

om att leva med diagnosen. Enligt Abbad verkar fritiden vara betydelsefull för dessa personer, 

då aktiviteterna engagerade dem och kunde skapa möjligheter till social interaktion med 

andra. Å andra sidan kunde de bli så fokuserade på sina aktiviteter att samvaron med andra 

blev oväsentlig. Enligt Abbad kan en orsak till den ensamhet som intervjudeltagarna berättar 

om vara just bristen på förmåga att skapa och bibehålla relationer. Önskan att interagera med 

andra människor fast på sina villkor. Internet har fått en betydelse för att skapa och bibehålla 

vänskapsband (a. a., s. 108-163). 
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Teoretiska perspektiv 

De teorier vi här presenterar har vi valt eftersom vi anser att de på ett givande sätt kan öka 

förståelsen kring ungdomarnas fritidssituation. Teorierna kan på olika sätt ge förklaringar till 

ungdomarnas möjligheter till att vara delaktiga i samhällslivet på sin fritid. 

Stämplingsteori 

Vi anser att stämplingsteorin på ett givande sätt belyser hur samhället förhåller sig till ett 

avvikande beteende vilket diagnosen AS innebär. Detta kan sedan påverka hur de ungdomar 

vi intervjuat spenderar sin fritid samt vilka hinder och möjligheter de har att spendera fritiden 

som andra ungdomar i samma ålder. 

Enligt Månson (2004) kan stämplingsteorin enklast beskrivas som:  
Definiera en människa som avvikare och hon blir det (Månson , 2004, s. 173).       
       

En person är inte i sig själv som avvikare, men kan så småningom bli det om hon tillräckligt 

konsekvent utsätts för trycket att bli det. Avvikelsen är ingen individuell egenskap hos en 

person utan det är en relationell process. Avvikelser kan endast förstås om vi sätter in dem i 

relationer mellan människor där någon med makt stämplar ett visst beteende som avvikande. 

Vidare skriver Månson att stämplingsteorin på så vis riktar udden mot egenskaps- och 

personcentrerade förklaringar (a. a., s. 173). Den stämplingsteorin som utvecklades under 

1950-talet av bl.a. Becker ser avvikelsen som en process (både kollektivt och individuellt), 

snarare än som något statiskt. Med stämplingsprocessen avses alltså själva samspelet mellan 

avvikaren - eller om så vill - den avvikande handlingen och omvärldens reaktioner mot denna, 

vilket ofta innebär igångsättandet och vidmakthållandet av en process som kan driva 

individen in i en avvikarkarriär (Meuuwisse & Swärd, 2004, s. 159- 160).  Becker definierar 

avvikande beteende i boken Outsiders från 1963: 
Avvikelsen är inte primärt en kvalitet hos en handling som personen begår, utan snarare en konsekvens av 
att andra har tillämpat regler och sanktioner på en ”syndare”. Den avvikande är en person, som man 
lyckats fästa denna etikett på: avvikande beteende är det beteende som människor stämplar som sådant 
(Månson, 2004, s. 174).  

Månson (2004) skriver att teorin om avvikelse kan kopplas ihop med idén om identitetens 

utveckling. Att vara en avvikare är inte bara en fråga om att utföra vissa handlingar, det 

viktigaste är att man lär sig att uppfatta sig själv som en avvikande person. Vidare skriver 

Månson att många avvikare har en positiv uppfattning av sig själv som en avvikande person 

och det kan i sig skapa en god identitet i den grupp där avvikelsen inte har en negativ klang 

(a. a., s. 172-174). Goffman har under 60- och 70-talet utvecklade en teori om avvikelser och 

stigmatisering. Teorin handlar om hur människors sociala liv påverkas av samhällets rådande 
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värderingar om vad som är normalt. De människor som inte lever upp till samhällets 

normalitet upplevs och beskrivs som avvikande. I rollen som avvikare förväntas personen 

förvekliga den status som rollen innebär. Detta menar han bidrar till nedvärderingen och 

utstötningen. I och med att den avvikande personen själv införlivar samhällets sociala normer 

och förväntningar (Gustavsson, 2001, s. 34). Vid senare formuleringar kring avvikelse har 

tonvikten lagts vid maktutövning. Vem har makt att stämpla vem som avvikare. Månson 

(2004) skriver att avvikelse är det namn vi ger det konfliktspel i vilken individer eller löst 

organiserade smågrupper med ringa makt fruktas av en väl organiserad, betydande minoritet 

eller majoritet som har stor makt (a. a., s. 175). Durkheim menar att varje samhälle måste 

skaffa sig åtminstone några avvikare, just för att kunna visa vilka normer som gäller. 

Konsekvenserna av detta leder till att samhället självt framkallar avvikande beteende i den 

omfattning som behövs för att kunna stadga exempel (a. a). 

Normaliseringsprincipen 

En viktig del i att förstå ungdomarnas rätt och möjlighet till delaktighet på sin fritid kan 

förstås och förklaras genom normaliseringsprincipen. Vi ger här en kort beskrivning av denna 

teori eftersom vi anser att detta kompletterar de lagar gällande ungdomarnas rättigheter, vi 

tidigare nämnt. 

Normaliseringsprincipen handlar om rätten till livsvillkor och vardagsmönster som ligger så 

nära de normala som möjligt för personer med funktionsnedsättning. Principen formulerades 

av Bengt Nirje i slutet av 1960-talet och den har sedan dess haft ett stort inflytande på 

handikappolitiken både i Sverige och i andra länder. Vidare handlar normaliseringsprincipen 

om de funktionshindrades rätt till självbestämmande och möjlighet till integration i samhället. 

Normaliseringsprincipen hävdar att personer med funktionsnedsättning bör få tillgång till de 

vardagsmönster och få uppleva de livsvillkor som anses som goda och som gäller i deras 

kulturer (Nirje, 2003, s. 91-92).  

Normaliseringsprincipen är en förklaring om de funktionshindrades mänskliga rättigheter, 

formulerad i åtta punkter: 

1. En normal dagsrytm 

Med det menas att dagen ska innehålla meningsfulla aktiviteter, så som undervisning, 

sysselsättning, arbete och fritidsaktiviteter. 

2. En normal veckorytm 

I det ingår att skilja på arbete och fritid, både i tid och lokalmässigt. 

3. En normal årsrytm 
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Kännetecknas av möjlighet till sociala aktiviteter och festligheter över året, traditioner i 

familjen eller samhället, upplevelse av årstidernas växlingar och delaktighet i 

samhällsaktiviteter, även semester. 

4. En normal livscykel 

Att uppleva de olika utvecklingsfaserna i livet, från barndomen genom skolåldern till 

vuxenlivet och så småningom ålderdomen. 

5. En normal självbestämmande rätt 

Personer med funktionsnedsättningars egna val, önskemål och krav ska respekteras och 

beaktas i så hög grad som möjligt. 

6. De normala sexuella mönstren i sin kultur 

Handlar om rätten att få uppleva kärlek och sexualitet. Sexualupplysning och information om 

smitta, risken att bli utnyttjad, om våld, självförsvar och vart man vänder sig om man behöver 

hjälp. 

7. De normala ekonomiska mönstren i sitt land 

Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och spelregler som gäller för 

alla. En förutsättning för det är att samhället ger en grundläggande ekonomisk och social 

trygghet. 

8. De normala miljökraven i sitt samhälle 

Att bostaden ska vara av samma standard som för alla andra i samhället. 

(Nirje, 2003, s. 93-120).  

Motivationsteorier 

Det finns olika förklaringar till vår motivation. Vissa motiv är fysiologiska så som hunger och 

törst. Andra typer av motiv har en social karaktär så som närhet och acceptans eller behov av 

utforskande eller bemästring. Ett urval av två olika teorier om motivation beskrivs nedan. Vi 

anser att dessa teorier på ett givande och kompeterande sätt ökar förståelsen till varför 

ungdomarna spenderar sin fritid på det sätt de gör samt vad som skulle kunna öka deras 

motivation till delaktighet i samhällslivet på sin fritid. Genom de två teoriernas 

kompletterande sätt att se på motivation ökar förståelsen kring hur ungdomarna kan 

förverkliga sina önskemål kring sin fritid.  

Maslow 

Maslow (1943) menar att motivation uppkommer av att det finns ett otillfredsställt behov. 

Vidare menar Maslow att individen i första hand tillfredställer behov som är 
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livsuppehållande. När dessa behov är tillfredställda växer nya behov fram som behöver 

tillfredställas och när individen tillfredställt dessa behov växer ytterligare behov fram. Han 

menar att om behoven på en högre nivå ska gälla måste behoven på nivån under vara 

tillfredsställda. Om behoven inte tillfredställs på ett adekvat sätt kan individen bli fixerad på 

en viss nivå. Maslow menar vidare att en normalt frisk människa låter sig ledas av behoven på 

de högsta nivåerna (a. a., s. 1-18). 
The need for self-actualization. -- Even if all these needs are satisfied, we may still often  
(if not always) expect that a new discontent and restlessness will soon develop, unless the  
individual is doing what he is fitted for. A musician must make music, an artist must  
paint, a poet must write, if he is to be ultimately happy. What a man can be, he must be.  
This need we may call self-actualization (Maslow, 1943, s. 10).            
       

Vidare skriver han att en individ behöver känna säkerhet i sitt inre om att hon representerar 

något gott och positivt samt att hon kan uträtta något, klara av något, genom detta värdesätts 

hon av andra. Goda sociala relationer är en av förutsättningarna för självförverkligande. 

Maslow skriver även om vikten av att ta reda på motivet kring ett visst beteende. Är behovet 

av att sitta vid datorn ett behov av tillfälligt nöje och avslappningen eller handlar det mer om 

kärlek och bekräftelse. Genom att analysera behoven kan vi identifiera relevanta och 

irrelevanta beteenden för analysen kring vad som är motivet till beteendet (a. a). 

Flow 

Här presenteras flowteorin, vilken vi anser på ett givande sätt för denna studies syfte kan 

förklara motivation till delaktighet i samhällslivet, vilket dessa ungdomar har rätt att uppleva 

på sin fritid. Vi anser även att flowteorin ökar förståelsen för hur ungdomar med AS beskriver 

sina upplevelser av specialintressen. 

Studier som har gjorts på många platser i världen var visat att människor som känner 

intensiv njutning, beskriver sina upplevelser med mycket liknande ord. Oavsett ålder, kön 

eller utbildning, redogör de för samma mentala tillstånd. Vad individer gör som ger denna 

upplevelse av njutning, kan skilja sig betydligt från en person till en annan. Denna 

gemensamma upplevelse kallar Csikszentmihalyi för flow (Csikszentmihalyi, 2004, s. 59). 

Vidare har Csikszentmihalyi tillsammans med andra forskare runt om i världen intervjuat 

personer med olika levnadsförhållanden. Resultatet av dessa intervjuer har visat att 

människors flowupplevelser kan beskrivas i termen av åtta villkor: (a, a., s. 63).  

1, Målsättningarna är tydliga. 

För att en människa ska bli djupt fängslad av en aktivitet är det nödvändigt att hon vet exakt 

vilken uppgift hon måste göra, ögonblick för ögonblick. Människor missar ofta chansen att 

njuta av vad de gör eftersom de riktar all sin uppmärksamhet på slutresultatet istället för at 
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njuta av vägen som leder dit. Den verkliga njutningen ligger i de steg man tar för att uppnå 

målet, inte i att man faktiskt når målet (a, a., s. 63-64). 

2.Feedbacken är omedelbar. 

Känslan att vara totalt engagerad i flowupplevelsen härstammar till stor del att från att man 

vet att det man gör betyder något, att det leder till ett resultat. Feedbacken kan komma från 

andra personer som kommenterar det man gör, men bäst är när det är aktiviteten själv som ger 

informationen (a. a., s. 64-65). 

3. En balans mellan möjlighet och skicklighet. 

Det är lättare att bli helt fängslad av en uppgift när vi tror att den är genomförbar. Om den inte 

känns som genomförbar brukar vi reagera med ängslan och om den är för enkel så blir vi lätt 

uttråkade. Flow uppstår när både utmaningen och skickligheten är stora och utmanar varandra 

(a. a., s.65-68) 

4. Koncentrationen fördjupas. 

När vi ser en möjlighet som har tydliga mål och som ger omedelbar feedback, är chansen stor 

att i engagerar oss även om själva aktiviteten inte är särskilt viktig. Men när vårt engagemang 

når en viss nivå av intensitet blir vi plötsligt djupt engagerade. Vi behöver inte längre fundera 

på vad vi ska göra, utan handlar spontant, nästan automatiskt, även om någon del av uppgiften 

skulle vara mycket svår eller farlig. Under flow smälter handling och medvetande i en 

sömnlös våg av energi (a. a., s. 69-72). 

5. Nuet är det som betyder något. 

Att vara i ett tillstånd av flow kräver total uppmärksamhet och därför har det som stör en i det 

dagliga livet ingen chans att göra sig påminda i medvetandet. Det är av denna anledning som 

en njutbar upplevelse framkallar et extatiskt tillstånd, känslan av att vara i en annan värld (a. 

a., s. 72-73). 

6. Kontroll är inget problem. 

I vardagslivet utsätts vi ständigt för situationer vi inte kan påverka. Men när människor 

berättar om upplevelser av flow, beskriver de en stark känsla av att ha kontroll över en 

situation och därmed en känsla av makt. Så länge vi respekterar flowaktivitetens utmaningar 

och utvecklar de nödvändiga färdigheterna för att klara av dem, finns det en stor möjlighet att 

kunna hantera situationen (a. a., s. 73-76). 

7. Känslan av tid är förändrad. 

Människor som beskriver flow menar att tiden ofta går ovanligt fort. Tiden kan därför 

upplevas som subjektiv. Det verkar som att tiden under flow anpassar sig till vad den enskilda 

personen sysslar med (a. a., s. 76-79). 
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8. Förlust av egot.  

Medan en person är uppfylld av flowupplevelsen, brukar han/hon glömma bort problem, 

omgivningen och även sitt eget jag. Detta är en ytterligare effekt av den intensiva 

fokuseringen av uppmärksamheten, som tömmer medvetandet på alt som inte är direkt 

relaterat till den aktuella uppgiften (a. a., s. 79-81). 

Flowteorin och idrott 

Under denna rubrik presenteras hur flowteorin kan sammanföras med idrott. Vi anser att detta 

ger en bild av hur motivationsarbete kan konkretiseras och förklaras. Denna teori ger även en 

bild av hur viktigt det är för ungdomar att vara delaktiga och i en mening aktiva på sin fritid. 

Den visar även att idrott kan ha en positiv betydelse, vilket kan leda till att ungdomar inte blir 

uttråkade på sin fritid. Genom att presentera detta tydliggörs hur motivationen till delaktighet 

i samhällslivet på fritiden kan öka för dessa ungdomar. 

Csikszsentmihalyi och Jackson (2000) beskriver att människor sällan upplever tillfällen då 

de måste agera på ett meningsfullt sätt. Ungdomar känner sig uttråkade både av familj, skola 

och kring fritiden. Det är här som idrotten kan fylla en funktion. När man utför fysisk aktivitet 

är känslan av att övervinna utmaningar överlägset tydligast. Vi besitter alla en latmask inom 

oss som gärna sitter still i soffan och slappar. Alla måste övervinna denna lathet innan de kan 

idrotta. Utmaningen inom idrott handlar om att vi måste bli bättre och bättre på det vi gör. Ett 

uppnått mål leder till ett nytt mål. Det finns även ett riskmoment i nästan alla idrotter. 

Bergsklättraren riskerar att förlora livet likaväl som man i andra idrotter riskerar att egot får 

en törn. Denna risk kan ge flow men den kan även ge en dålig självkänsla. Det är därför 

viktigt att lära sig att hitta nya vägar och vara beredd på att ta risker (a. a, s. 35-42). 

Vidare beskriver de att vi kan känna flow när våra utmaningar är större än normalt, men 

fortfarande är inom räckhåll för vår potential. Enligt teorin försöker människor alltid komma 

högre upp på flowskalan, ju högre upp man befinner sig desto mer glädje och livskvalitet 

upplever man. Om en människa inte antog utmaningar skulle de snart bli uttråkade. Om någon 

känner sig uttråkad och ängslig beror detta på en dålig balans mellan utmaning och 

skicklighet. Det är därför viktigt att lära sig hur man skapar utmaningar. Enligt teorin finns 

det hinder att övervinna innan man väljer sina utmaningar. Den första utmaningen skulle 

kunna vara att ta sig upp ur soffan (a. a., s. 36-42). 

Csikszsentmihalyi och Jackson skriver att en undersökning bland ungdomar visar att de 

kände sig lyckligare när de idrottade jämfört med när de såg på tv. Det visade sig dock att de 

amerikanska ungdomarna såg på tv fyra gånger mer än de var fysiskt aktiva. Alla former av 
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idrott kräver att man investerar energi innan man kan känna flow. Passivitet fodrar inte så 

mycket av oss men det ger heller inte så mycket tillbaka. För att undvika passivitet är det 

viktigt att lägga in fysiskaktivitet på tider och veckodagar så att det innebär en större 

uppoffring att inte vara aktiv. Det blir lättare om man sätter sin egen prägel på rutinerna (a. a., 

s. 42-43).  

Upplevelsen av ett misslyckande kan för vissa personer vara ett nederlag, vi har lärt oss att 

vi bör undvika misslyckanden eftersom detta medför negativa känslor. Om det bara är negativ 

feedback som personen får vid ett nederlag kommer personens självkänsla att påverkas. Vi 

bör istället lägga fokus på att skapa möjligheter för att åstadkomma en maximal upplevelse. 

Rädslan för att misslyckas hindrar vissa personer från att anta utmaningar. Att anta en 

utmaning innebär en risk att misslyckas. Självbelåtenhet kan vara ett symtom på rädsla. 

Csikszsentmihalyi och Jackson beskriver även att många människor tror att bekvämlighet och 

avkopplande fritidsaktiviteter är det som gör de lyckliga. Enligt flowteorin upplevs istället 

den största glädjen när vi åstadkommer något genom att använda oss av vår hjärna eller våra 

muskler. Den bästa strategin enligt denna teori för att njuta av livet är att utveckla de talanger 

man har och använda de så mycket som möjligt. Vidare menar teorin att vår tanke påverkar 

vår fysiska förmåga. Vilka talanger vi har och hur vi utvecklar de handlar inte bara om anlag 

utan även om hur vi intar en positiv attityd och är beslutsamma. Det är först när vi tagit 

tillvara på våra färdigheter till den grad att vi inte längre tänker på dessa som vi kan uppleva 

flow. Vår tro på vad vi är dugliga till påverkar i hög grad hur vi lyckas i livet (a. a., 43-57). 
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Resultat 

Vi kommer här att redovisa våra resultat genom att först kort presentera våra intervjupersoner 

samt uppge vilka LSS-insatser de berättat att de har. Detta anser vi vara relevant för 

redovisningen av om de anser sig vara i behov av hjälp kring sin fritid. Alla intervjupersoner 

har fiktiva namn i vår resultatredovisning. Vi har valt fiktiva namn för att skydda deras 

identiteter. Svaren har vi valt att presentera genom att redogöra för våra intervjupersoners svar 

var för sig. Genom detta skapas en individuell bild av deras beskrivningar och upplevelser.  

Åsa  

Åsa är 18 år och går på gymnasiet. Hon har flyttat hemifrån och bor ensam i en etta. Hon bor i 

något man kallar för ett stödboende. Den LSS-insats Åsa har är stödboendet. 

Hur spenderar Åsa sin fritid?  

Åsa berättar att hon efter skolan ofta är hemma hos sin pojkvän. Åsa och hennes pojkvän har 

träffats i två månader. De bor i samma område. Hemma hos hennes pojkvän sitter de ofta vid 

varsin dator. Hon uppger att de inte är sociala när de träffas, de spenderar mestadels tiden 

tillsammans med att sitta framför varsin dator. Vidare spenderar hon en stor del av sin fritid 

med sina djur. Åsa har en katt, en kanin och två fåglar. Hon berättar att hon ser djuren som en 

fritidsaktivitet och att de alla kräver sin uppmärksamhet.  

 Helgerna spenderar Åsa ofta på samma sätt som tiden efter skolan. Ibland åker Åsa till sina 

föräldrar under helgen, detta sker dock väldigt sällan. Åsa berättar att hennes mamma har ett 

landställe på en ö i mälaren, dit hon åker med sin mamma varje sommarlov.  
Det är traditionellt nåt som man måste göra. Det är bra.              
 

Hon berättar under intervjun att hon spenderar mycket av sin fritid ensam. Hon beskriver att 

om hon inte sitter vid datorn så brukar hon måla och rita på sin fritid, men den största delen av 

sin fritid spenderar Åsa framför datorn. Vid datorn brukar hon titta på film och filmklipp samt 

chatta. Åsa chattar oftast med vänner hon aldrig träffat i verkliga livet. 

Hur upplever Åsa sin fritid samt hur tänker hon kring sina upplevelser? 

Jag har min fritid så som jag vill ha den just nu.                
 

Åsa upplever fritiden som en tid då man inte har någonting bestämt man måste göra. Enligt 

Åsa själv har hon lite för mycket fritid för att avgöra vad som är fritid.  
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Det som hon tycker är bra med fritid är att hon inte behöver göra saker hon inte vill. Hon 

berättar att hon upplever fritid som en tid då man kan göra precis vad man känner för. 

Vidare berättar Åsa att hon ibland kan uppleva fritiden som ensamt och långtråkig. Denna 

känsla inträder oftast när hon inte träffar sina kompisar.  

Åsa upplever att hon själv bestämmer över sin fritid. Hon säger att hon oftast gör det hon 

vill på sin fritid. Hon påpekar dock att det ibland händer att någon övertalar henne att göra 

något som faller henne i smaken.  
Jag är såhär, jag gör det jag vill göra, är det något jag inte vill göra då gör jag det inte.     
 

Hon berättar vidare att hennes föräldrar i flera år har försökt övertala henne att göra mer på 

sin fritid, men att detta aldrig har fungerat om hon själv inte varit motiverad.  

Hur tänker Åsa kring vad hon skulle vilja göra på sin fritid samt vilka 

hinder/möjligheter tror hon kan finnas till att förverkliga dessa?  

Åsa beskriver att hon när hon var yngre gick till stallet ofta och red regelbundet. Hon berättar 

att detta var en fritidsaktivitet som passade henne och att hon gärna skulle börja rida igen. 

Hon berättar vidare att hon måste gå ner i vikt om hon ska kunna börja rida igen. I det 

området Åsa bor finns det nästan bara småhästar och de klarar inte av hennes tyngd. Åsa har 

även en önskan om att börja motionssimma. 

Hon berättar att det som hindrar henne från att uppfylla dessa önskemål är att hon kanske 

egentligen inte vill och orkar. 
 Jag orkar bara inte ta tag i det.                     
 

Hon säger att hon tror att det skulle vara lättare att orka ta tag i situationen om hon hade en 

kompis som följde med och utförde aktiviteterna, men det måste vara en kompis hon vet att 

hon har roligt med.  

Åsa berättar vidare att hon provat många sporter så som fotboll, basket, simning och 

ridning, detta var dock när hon var yngre. Den aktivitet hon tyckte var roligast var ridningen. 

Åsa beskriver att lagsporter inte fungerat särskilt bra för henne. Hon fick sluta med både 

basket och fotboll eftersom hon inte kom på alla träningar. På grund av den höga frånvaron 

fick hon inte spela matcher. Åsa säger att anledningen till att hon inte kom på träningarna var 

att hon var lat. Hon berättar att hon tyckte att träningarna och idrottandet var givande. 

Det Åsa vill få ut av sin fritid är vara med vänner, slippa vuxenvärden, lära sig saker och 

koppla av och göra ingenting, det beror på vilket humör hon är på. 
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Upplever Åsa att hon behöver hjälp med sin fritid, i så fall hur resonerar hon kring 

detta behov? 

Åsa berättar att hon inte tror att det skulle vara lättare att vara aktiv på sin fritid om någon 

följde med henne. Hon tillägger att det snarare handlar om hennes egen motivation. Hon har 

varit med om att olika personer har hämtat henne och försökt att få henne att delta i 

aktiviteter. Men om hon inte är motiverad fungerar det inte. Åsa tror att det är enklare om hon 

tar tag i situationen själv. Hon vill själv ha möjlighet att bestämma vad hon ska göra. Åsa 

anför att hon i dagsläget inte har något behov av hjälp med sin fritid.  

Hon berättar under intervjun att hon inte upplever att hennes AS-diagnos innebära att hon 

behöver hjälp med sin fritid. Åsa säger att hon inte tycker att hon har svårigheter med sociala 

samspel som kännetecknar AS.  
Jag går väldigt bra ihop med andra och jag klarar mig både ensam och i grupp.       
 

Åsa upplever att hennes AS-diagnos istället visar sig i hennes envishet. Hon säger att när hon 

bestämmer sig för att göra något så gör hon verkligen det. Likaså om hon absolut inte vill 

göra något så finns det inget som får henne att ändra tankesätt.  

Åsa berättar att hon tidigare har haft en kontaktperson. Hon berättar att det egenskaper som är 

viktiga hos en kontaktperson är att personen är rolig, smart och hjälpsam. Åsa anför vidare att 

personen gärna får inneha andra intressen. Detta eftersom hon tycker att det är roligt att 

diskutera och dela med sig av sina intressen. Hon berättar vidare att hon tycker att det är 

givande att ta del av andras intressen.  

Magnus 

Magnus är16 år han bor hemma hos sina föräldrar. De LSS-insatser Magnus har är kollo varje 

sommar samt en helg i månaden. Han går även på en ungdomsgård en gång i veckan för 

personer med AS. 

Hur spenderar Magnus sin fritid?  

Magnus berättar att han efter skolan ofta går hem och sätter sig vid datorn.  
Jag surfar, spelar lite och sånt. Kollar på tv och kanske äter lite yoghurt om jag är hungrig.    
 

Helgerna spenderar Magnus ofta hemma med familjen. Ibland hittar de på något tillsammans 

så som bio eller museum. Varje lördag går Magnus till en ungdomsgård för personer med AS. 

Magnus tycker att det är roligt på ungdomsgården.  
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En helg per månad åker Magnus på ett AS-kollo. Där umgås de med varandra och åker på 

olika aktiviteter såsom att bada. Den roligaste aktivitet Magnus provat på kollot var 

lasergame.  
Man får sensorer på sig och så går man omkring med lasergevär och ska skjuta andra, så får man poäng 
när man träffar någon, ingen skadas så klart.                 
 

Magnus har även flera återkommande aktiviteter. Han går på en fotokurs, spelar piano, 

tränar jujutsu och spelar tennis en gång i veckan. Tennis spelar han med sin mamma och 

syster och jujutsun tränar han och hans syster på en klubb i närheten av bostaden. Magnus 

berättar att han spenderar en stor del av sin fritid med sin lillasyster. 

Magnus berättar vidare att han under loven för det mesta är hemma, men under påsk- och 

sommarloven brukar familjen åka till Blekinge. Han berättar vidare att familjen oftare hittar 

på saker under loven. Vidare berättar han att han ibland åker på kollo under loven.  
Det är precis som vanligt kollo fast en hel vecka.                
  

Magnus säger att den största delen av den tid han spenderar hemma sitter han vid datorn. 

Magnus är inte så intresserad av att chatta när han sitter vid datorn. Han brukar istället titta på 

bilder, serier och videoklipp. När Magnus umgås med sina vänner är det hemma hos honom. 

De brukar spela tv-spel och data-spel tillsammans.  
Det är kul att göra saker med andra, att göra något tillsammans.  

Hur upplever Magnus sin fritid samt hur tänker han kring sina upplevelser? 

Enligt Magnus är fritid en tid då man inte behöver gå någonstans utan snarare kan göra lite 

som man vill. Magnus upplever fritid som bra, med invändningen att om han har för mycket 

fritid så får han slut på saker att göra. Han upplever därför fritid som både bra och dåligt. Han 

berättar att det bästa med fritid är att han får bestämma själv vad han ska göra. Det som 

Magnus tycker är sämst med fritid är att han upplever att för mycket fritid kan göra att han 

inte får något gjort. Magnus upplever att han själv bestämmer över sin fritid. Han anför även 

att han faktiskt är ganska nöjd som han har det.  

Att vara på ungdomsgården tycker Magnus är roligt. 
Det är trevligt att träffa andra barn med Asperger och vi kommer bra överens. 

Hur tänker Magnus kring vad han skulle vilja göra på sin fritid samt vilka 

hinder/möjligheter tror han kan finnas till att förverkliga dessa?  

Magnus berättar att han i vissa situationer skulle vilja umgås mer med personer han inte 

känner så bra. Han berättar även att han skulle vilja fiska lite mer för det tycker han är roligt. 
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Magnus berättar att han inte har varit på så många discon i sitt liv, vilket medför att han inte 

vet om han tycker att detta är något som passar honom. Han berättar dock att de discon han 

besökt var roliga. Det som han ansett var kul med discon är att umgås med vänner, äta och 

lyssna på musik. Han berättar vidare att han i måttliga mängder tycker om att lyssna på musik, 

med invändningen att han inte gör det så ofta i dagsläget. 

Magnus berättar att hans önskemål skulle kunna bli verklighet om han skulle be om att bli 

inbjuden på discon och om han försökte ta reda på information om de planerade discona. Han 

tror även att det skulle vara lättare om han hade någon att göra aktiviteterna tillsammans med. 
Det är lättare att göra saker med andra, då kan man prata och hålla på. 

Han säger att han har provat att spela fotboll, han tyckte dock inte att fotboll var intressant. 

Magnus berättar att han har en önskan om att få prova på att teckna. Han berättar vidare att 

han även skulle vilja prova på fler aktiviteter för att se om något skulle kunna passa honom. 
Lite information om vad man kan göra, skulle vara bra.              
 

Han säger att han nästan alltid kommer till sina fritidsaktiviteter. Det enda som hindrar 

Magnus från att komma är sjukdom eller att han helt enkelt inte kan komma. Han berättar att 

han upplever sina aktiviteter som något han måste göra och om han går i god tid så brukar han 

klara av det. 

Vidare berättar Magnus att det viktigaste han vill få ut av sin fritid är att koppla av och 

göra ingenting, men ibland vill han umgås med vänner. 

Upplever Magnus att han behöver hjälp med sin fritid, i så fall hur resonerar han kring 

detta behov? 

Magnus tror inte att han behöver hjälp med att planera sin fritid. Men han berättar att både 

hans mamma och pappa brukar hjälpa honom med att planera in fritidsaktiviteter.  
För det mesta brukar jag bara gå och hitta på något själv, men ibland hittar mina föräldrar på stora saker 
som att åka till museum.                       
 

Magnus berättar att han själv kom på idén att träna Jujutsu. När han berättade om idén för sina 

föräldrar, letade de tillsammans på Internet. Tillslut bestämde de sig för en klubb som låg nära 

bostaden. 

Nicki 

Nicki är 15 år och bor med sin mamma. Den LSS-insats Nicki har är en kontaktperson. Hon 

har tidigare varit på ett LSS-kollo samt gått på en ungdomsgård för personer med AS. 
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Hur spenderar Nicki sin fritid?  

Nicki spenderar sin fritid efter skolan, på helger och på lov ungefär på samma sätt. Hon sitter 

ofta vid datorn eller promenerar. Ibland åker hon och shoppar med sin mamma eller en nära 

vän. På sin fritid är Nicki ofta ensam eller med sin mamma. Vid enstaka tillfällen får hon 

besök av en vän. Om hon träffar en vän är det alltid hemma hos henne. Med sina vänner 

brukar hon sitta vid datorn. Vid datorn ser de på film eller installerar och fixar saker. Nicki 

berättar att hon inte ser sig själv som social. Hon träffar sin bästavän ungefär en gång i 

månaden. 

Hur upplever Nicki sin fritid samt hur tänker hon kring sina upplevelser? 

Nicki beskriver fritid som en tid då hon inte går i skolan och inte gör saker som hon måste 

göra. Nicki upplever fritid som både positiv och negativ, men mest positiv. Hon säger att hon 

är ganska nöjd med sin fritid.  
Det som är bra med fritid är att man får göra lite som man vill, det bästa är valfriheten, definitivt.  
 

Det som Nicki beskriver som negativt med fritid är att det ibland kan kännas tomt. Nicki 

säger att känslan av tomheten antagligen beror på att hon inte gör så mycket på sin fritid. Hon 

sitter oftast hemma framför datorn, detta uppger hon kan bli tröttsamt. Nicki berättar vidare 

att hon inte vill att fritiden ska vara planerad med olika aktiviteter. Hon berättar om en 

sommar då hon var på kollo och det var planerade aktiviteter hela dagen. Det enda Nicki 

ansåg roligt var filmkvällarna då hon kunde sitta och slappa och prata med andra. Vidare 

berättar hon att hon behöver tid att bara göra det hon känner för, till exempel rita eller spela 

kort. Det sämsta med fritid tycker Nicki är att hon får så mycket tid att tänka på vad hon 

känner och vad hon har upplevt i sitt liv.  
Jag går inåt och tänker på allt som har hänt med mig och sen när jag kommer tillbaka så är det svårt att 
koppla av. Jag relaterar allt till mig. Det är svårt men det är så det är.          
 

Nicki upplever att hennes mamma och Bup i vissa situationer bestämmer över hennes fritid. 

Hon berättar att hon måste gå till Bup en gång i veckan.  
Men om jag kanske är trött och bara inte orkar gå någonstans och därför avbokar en tid så börjar de 
ifrågasätta om jag verkligen vill gå där.                  
 

Nicki säger att hennes mamma kan bestämma över hennes fritid när hon beslutar att hon 

måste städa. 

Nicki berättar att hon inte går heldagar i skolan. På grund av detta umgås hon inte med sina 

vänner efter skolan.  
Det jag oroade mig för innan jag bestämde att jag skulle gå halvtid i skolan, var att förlora mina vänner, 
men när jag inte gjorde det så tänkte jag inte mer på det. De är fortfarande mina bästa vänner, men det är 
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inte samma grej. Vi är inte med om samma saker, det är som att man är sjuk liksom i flera dagar.  
 

Nicki säger att hon kan chatta med vännerna på nätet när hon är hemma, men att det inte är 

samma sak. Hon berättar vidare att hon alltid har varit ensam. Men i dagsläget har hon vänner 

från skolan vilket hon är upplever som positivt. Nicki upplever inte sig själv som social, hon 

träffar sin bästavän ungefär en gång i månaden.  
Det kanske är något som andra inte kallar ofta, men för mig är det ofta, det räcker. En gång till kanske 
skulle vara lite för mycket för mig. 

Hur tänker Nicki kring vad hon skulle vilja göra på sin fritid samt vilka 

hinder/möjligheter tror hon kan finnas till att förverkliga dessa?  

Nicki berättar att hon skulle vilja umgås mer med det ”gäng” hon ingår i när hon är i skolan. 

Men hon säger samtidigt att hon är ganska nöjd med situationen i dagsläget. 

Hon berättar vidare att hon gärna skulle vilja måla men att detta är svårt av olika 

anledningar. 
Jag känner mig ganska begränsad av ekonomin, jag har inte råd att köpa material och stora dukar som jag 
vill ha, och mamma är känslig för dofter så då kan jag inte hålla på hela tiden med det. Oftast om jag 
säger att jag inte gör någonting då är jag deppig och då orkar jag inte göra något.       
 

Hon anför vidare att hon gärna skulle vilja lära sig fotografera. Hon vill fotografera 

människor, platser och djur. Problemet är att hon inte har någon kamera, vilket hindrar henne 

från att börja fotografera. När vi frågar om hon skulle kunna tänka sig att delta i en fotokurs 

tillsammans med andra. 
svarar Nicki. Nej, det är väldigt ensamt, jag kan tycka om att fota en polare eller nåt sånt, då funkar det 
bra eller tvärt om, men att det bara är vi två. Men så fort det blir att man ska dela eller komma överens 
med andra då blir det lite. Jag ska bestämma och då blir det. En räcker.          
 

Vidare säger Nicki att det skulle kunna fungera att delta i en grupp om alla i gruppen 

gjorde sin egen ”grej”. Hon skulle tycka att det var roligt att se andras projekt men hon vill 

inte kompromissa sina egna bilder. 

Det Nicki tycker bäst om att göra på sin fritid är att cykla. Det skulle hon vilja göra mer, 

när hon cyklar brukar hon tänka, och titta på olika saker. Nicki berättar att hon inte tycker om 

att cykla ensam. Hon berättar att hon tycker att det är obehagligt att cykla utan sällskap. Hon 

säger vidare att hon i dagsläget kan ta promenader på egenhand, något hon inte kunde för 

några år sedan. Hon anför under intervjun att hon måste bli av med rädslan för att hennes 

önskemål om att cykla mer ska kunna gå i uppfyllelse. Hon berättar dessutom att hon skulle 

vilja röra på sig mer. Nicki tror att det skulle vara bra om någon följde med henne på de 

önskade aktiviteterna med invändningen att hon faktiskt klarar sig utmärkt själv. Det hon 
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upplever skulle vara bra med att någon följde med henne är att hon skulle slippa oroa sig för 

andra människor.  

Nicki berättar vidare att hon tidigare i livet deltagit i en ungdomsgård för ungdomar med 

AS. Det som hon upplevde som positivt med aktiviteten var att verksamheten var uppbyggd 

på så sätt att ungdomarna fick bestämma själva vad de ville göra. 
Det var skönt att få bestämma själv att ha lite val. Det va inte det här att man kunde välja vad som helst i 
hela värden det var det som var skönt. Man behövde inte tänka på allting utan man hade tre val som man 
kunde välja mellan.                        
 

Nicki berättar att hon även har provat på ett kollo där deltagarna var andra ungdomar med AS. 

Kollot fungerade inte för Nicki eftersom dagarna var så välplanerade och det fanns inget 

utrymme för ungdomarna att själva att välja aktivitet. Hon berättar att hon tyckte att det var 

jobbigt med de andra barnen på kollot.  
Jag vart vän med en tjej och sen fick hon problem med att jag pratade med några andra tjejer. Så det vart 
jätte konstigt och jag kände att visst jag är speciell men de var lite mer speciella. Jag lixom spelade med 
och sen gick jag.                         
            

Nicki säger vidare att det som hindrar henne från att göra mer på sin fritid är att hon är fysiskt 

och psykiskt trött. När hon gör en aktivitet hon länge velat göra blir hon ofta trött när hon 

kommer hem.  
Det spelar inte roll hur kul jag haft det, eller om jag inte har något att oroa mig för, jag blir bara trött, ofta 
av det sociala.                         
  

Hon berättar vidare att hon tycker att det skulle vara svårt att delta i en aktivitet där det 

förväntas att hon skall komma varje vecka. Hon säger att det skulle vara jobbigt om de blev 

ledsna om man inte kom. Detta skulle innebära att hon känner sig pressad.  

Hon anför även att hon tycker att det är viktigt att de som anordnar aktiviteten registrerar att 

hon är närvarande. 
Det är kul att känna att man är välkommen, man känner att det blir mer värt att gå att de verkligen gillar 
att jag kommer.   

Upplever Nicki att hon behöver hjälp med sin fritid, i så fall hur resonerar hon kring 

detta behov? 

Nicki vet inte om hon behöver hjälp med att planera sin fritid samt om hon behöver idéer 

kring fritidsaktiviteter. Hon berättar att hon planerar allt i huvudet, men att det ibland kan bli 

för mycket att hålla reda på.  

Nicki har tidigare medverkat i olika aktiviteter så som ungdomsgård för personer med AS. 

Detta har dock inte fungerat för Nicki. Hon berättar att hon gärna vill gå på ungdomsgård 

eftersom hon trivdes bra där. Hon har fått tips och idéer om fritids aktiviteter från sin LSS-

handläggare, men hon berättar att hon inte känner sig redo att prova på något nytt för tillfället. 
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Jag vet att det finns verksamheter, eftersom jag har varit där. Men jag tackar nej när jag har fått 
information och erbjudanden, eftersom jag inte har känt mig redo.           
 

Nicki berättar att hon tycker att det är viktigt att en kontaktperson är förstående. Det är 

däremot inte så viktigt att de har samma intressen.  
Om man tycker tvärt om, kan ju vara lite trist. Men det kan vara kul att höra hur andra tycker. Det är kul 
för mig som är ungdom att höra någon vuxen berätta hur den personen gick igenom livet. 

Leo  

Leo är 15 år och bor hemma hos sina föräldrar. De LSS-insatser Leo har är att han går på en 

ungdomsgård varannan lördag samt kontaktperson. 

Hur spenderar Leo sin fritid? 

Leo berättar att han efter skolan ofta tar det lugnt och sätter sig vid datorn.  

Vissa helger spenderar Leo med sin kontaktperson. De brukar göra roliga saker så som att gå 

på bio, museum, spela badminton eller gå i affärer. Leo går även på en ungdomsgård för 

ungdomar med AS varannan lördag. På fritidsgården finns två replokaler, en musikstudio, en 

filmstudio, ett gym, några datorer, en videosalong samt tv-spel. Han berättar att de brukar 

vara ungefär två till fem deltagare vid varje tillfälle. Leo tycker att det är roligt att träffa nya 

människor.  

Han berättar vidare att hans lillasyster ofta är borta på helgerna. Hon umgås med vänner 

och gör andra saker under helgerna. Leo däremot sitter mycket vid datorn, hans mamma 

brukar därför säga åt honom att han inte ska sitta vid datorn för länge. När detta inträffar 

brukar Leo gå ut och promenera. På de veckolov som Leo har brukar han inte göra något 

annat än det han vanligtvis gör. Han beskriver det som en långhelg. Men på julloven och på 

sommarloven brukar familjen åka till farmor och farfar i Simrishamn. 

Vidare berättar Leo att han spenderar den största delen av sin fritid med sig själv.  
Jag träffar inte vänner efter skolan. Jag är en riktig ensamvarg i Stockholm.        
 

Anledningen att han inte träffar vänner tror han är att han inte är social som person. Leo 

brukar ofta sitta vid datorn på sin fritid. På datorn brukar han surfa på Internet, lyssna på 

musik eller göra elektronisk musik helt artificiellt. Han spelar även spel på datorn såsom 

spawn och simcity. Leo använder inte datorn för att socialisera med andra. Han säger att det 

snarare handlar om konkret tänkande.  

Hur upplever Leo sin fritid samt hur tänker han kring sina upplevelser? 

Leo beskriver fritid som den tid då man är ledig från arbete och man är fri att göra vad man 

vill och verkligen kan koppla av.  
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Fritid är viktigt för livet, att verkligen göra saker man vill, det är ju nästan meningen med livet.   
 

När Leo går ut och promenerar brukar han tänka och filosofera. 
Jag brukar ofta vara ute på promenad och då är jag på promenad, asså jag kan gå fyra timmar i streck. Det 
bästa med promenad är att man är själv och kan tänka och filosofera.          
 

Leo berättar att han föredrar att gå till biblioteket framför fest. Han går på fester endast av 

två anledningar, antingen blir han tvingad eller så går han dit för maten skull. Leo berättar att 

hans föräldrar, speciellt hans mamma är orolig över att han inte har så många vänner. Men 

enligt Leo har hon alltför många vänner. Leo berättar att han tycker bättre om att träffa nya 

människor, än människor han redan känner.  
Jag är inte så mycket emot nya människor, det är snarare tvärt om, jag är lite, så här… emot människor 
jag känner.                          
 

Leo säger att han inte är så särskilt intresserad av sport. Den enda fysiska aktivitet som han 

gillade som liten var att klättra i klätterställningar.  

Det som Leo tycker är sämst med fritid är att han ibland glömmer bort tiden. Han säger att 

tiden går fort när man har kul och då glömmer man saker som man borde göra, till exempel 

läsa inför ett prov, göra en läxa, en syssla eller storstäda. Leo berättar att han upplever att han 

själv bestämmer över sin fritid, med invändningen att hans mamma ibland talar om för honom 

vad han skall göra. 

Leo säger att det är AS-diagnosen som är huvudorsaken till varför han väljer att spendera 

fritiden ensam, i diagnosen ingår exempel kommunikationsproblem och sociala svårigheter.  
Men det kan även vara min personlighet och mina intressen och att mina föräldrar, genetiskt och 
miljöaktigt som har påverkat mig.                   

Hur tänker Leo kring vad han skulle vilja göra på sin fritid samt vilka 

hinder/möjligheter tror han kan finnas till att förverkliga dessa?  

Leo berättar att han föredrar att göra saker ensam. Han tycker om att vara för sig själv. Om 

Leo fick önska fritt kring vad han vill göra på sin fritid så skulle han göra det han gör idag. 

Han tycker att han gör precis det han vill. 

Han berättar dock att han anser att det skulle vara bra att kunna gå någonstans efterskolan.  
Men det verkar vara utrotningshotat här uppe i Stockholmsområdet.          

Leo berättar vidare att han inte tror att han gör lika mycket på sin fritid som andra ungdomar i 

samma ålder. Han tror att detta beror på att han är inåtvänd som person. 

Leo säger att det skulle vara jobbigt att delta i en aktivitet där man var tvungen att infinna 

sig varje vecka för att ha möjlighet att fortsätta med aktiviteten.  
För stress och press är de värsta saker som faktiskt kan hända mig, och jag bryter ihop helt.    
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Det Leo vill få ut av sin fritid är att slippa det verkliga livet och lära sig saker. Han berättar 

att han bara helt enkelt vill ha kul på sin fritid. 

Upplever Leo att han behöver hjälp med sin fritid, i så fall hur resonerar han kring 

detta behov? 

För Leo är egen motivation det viktigaste för att han ska göra saker på sin fritid. Leo berättar 

att det kan vara lättare att komma iväg att göra något när hans kontaktperson är med. Han 

berättar vidare att hans mamma brukar hjälpa honom med att planera hans fritid.  
Hon försökte en gång ge mig ett schema, där jag själv skulle göra små postit -remsor, men de lossnade 
och flög sin väg, så det skrotades av mig,.                  
 

Leo säger att han skulle behöva hjälp med lite idéer om vad man kan göra på fritiden. Han 

berättar att hans mamma ofta föreslår sociala aktiviteter, vilket hon tycker är meningen med 

livet.  
Hon är verkligen den här typen av mödrar som alltid vill att man ska umgås och vara trevlig mot andra 
och ha kompisar som är trevliga mot varandra.                
  

Enligt Leo är det viktigt att en kontaktperson har medkänsla, ungefär samma intressen och är 

en bra kompis. Det är även viktigt att personen känner till allt om AS och om hur jag är, säger 

Leo. 

Ruben  

Ruben är 19 år och bor med sina föräldrar. De LSS-insatser Ruben har är fritids efter skolan 

samt sommarkollo. 

Hur spenderar Ruben sin fritid?  

Efter skolan sitter Ruben ofta vid datorn eller träffar sina vänner. Han berättar att han genom 

datorn har kontakt med alla sina kompisar. De vänner han träffar är kompisar han har träffat 

tidigare i livet, inte vänner från klassen. En kompis träffade han på ett helgkollo. De har 

samma intresse vilket är datorer. Tillsammans byggde de sin första dator. När de träffas är det 

ofta kring datorer men de gör även annat ihop som att gå på bio och på stan och shoppa. 

Helgerna spenderar Ruben på ungefär samma sätt som tiden efter skolan. Ruben har dock en 

återkommande aktivitet som han utövar varje lördag, han spelar trummor i ett band. De är 

fyra personer i bandet, de träffades i grundskolan.  

Ruben och hans vänner träffas lika stor del hemma hos Ruben som hos någon av hans 

vänner. 
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Ruben berättar att han spenderar sina lov på samma sätt som efter skolan och på helger. 

Men på sommarlovet brukar Ruben åka en vecka på ett kollo. På kollot har han provat 

forsränning, paintball, höghöjdsbana och simning. 

Hur upplever Ruben sin fritid samt hur tänker han kring sina upplevelser? 

Ruben upplever fritiden som ett ”break” från skolan då han får tid att slappna av.  
Det är så skönt, det är inget viktigt man måste passa, man kan bara släppa loss och göra det man vill. Vara 
i nuet istället för att gå och tänka på vad som ska komma och det man måste fixa.       
 

Det bästa med fritiden enligt Ruben är att han får sitta vid datorn. Han upplever att allt är 

möjligt genom datorn. Vid datorn kan han chatta på msn, läsa olika Internetsidor, 

hårdvaruforum för datorer och teknik, spelnyheter och mycket annat. Ruben säger vidare att 

han tycker det är viktigt att ha gemenskap med andra på fritiden. Ibland kan detta behov 

tillfredställas genom att chatta på Internet men inte alltid, det beror på om man har djupa 

längre konversationer eller bara ytligt ”snack”.  

Ruben berättar att han är rätt så nöjd med sin fritid och han inte behöver fler 

fritidsaktiviteter. Det sämsta med fritid upplever han är att han ofta fastnar framför datorn. 

Han upplever att det finns scheman i datarvärlden, det innebär att det är uppgifter som han 

måste göra. 
Det händer kanske något som man måste hjälpa till med, vilket kanske inte kan vänta. Jag hjälper ofta 
mina kompisar med dataproblem, det kan dra iväg flera timmar och då har man sabbat nästa skoldag. 
                         

Ruben upplever att han själv bestämmer vad han gör på sin fritid. Med invändningen att han 

ibland sitter uppe sent på kvällarna framför datorn, då säger föräldrar åt honom att stänga av 

datorn eftersom han stör. 

En vecka per år åker Ruben på kollo. Ruben berättar att han upplever detta som något 

positivt och roligt. Han anför att det var bra aktiviteter och en liten grupp ungdomar. Han 

berättar vidare att det var skolans kollo vilket gjorde att deltagarna redan kände varandra, det 

uppskattade Ruben.  

Hur tänker Ruben kring vad han skulle vilja göra på sin fritid samt vilka 

hinder/möjligheter tror han kan finnas till att förverkliga dessa?  

Ruben tycker att han träffar sina kompisar regelbundet. Han säger att han är ganska nöjd som 

med sin fritid i dagsläget. Det han saknar för att kunna göra mer på sin fritid är pengar. Han 

berättar att han har vissa önskningar så som att lära sig att spela gitarr. Han skulle dock 

behöva pengar för att kunna köpa en gitarr, därefter skulle han kunna hitta en gitarrkurs på 

Internet.  
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Det som Ruben upplever som ett hinder kring förverkligandet av dessa önskningar förutom 

pengar är att han har allvarliga problem med att sova på nätterna. Det han upplever bidrar till 

att han kommer i väg till repetitionerna med bandet varje vecka är att de ses på 

eftermiddagen. Han tror att en eftermiddags- eller kvällsaktivitet skulle passa honom.  

Vidare berättar Ruben att han har gått på gym med familjen tidigare i livet. Detta gjorde 

honom utmattad och trött vilket gjorde att han sov bättre på nätterna. Anledningen till att han 

slutade med träningen var att hans problem med dygnsrytm eskalerade vilket gjorde att han 

fick sluta träna. Ruben berättar att hans diagnos försvårar för honom att vara aktiv på sin 

fritid.  
Jag skulle åka till min kusin igår. Han hade fyllt 40 år, och så kom jag iväg en timme senare för att jag 
fastnade i duschen och med olika saker, och ändå satt jag inte vid datorn igår morse. Det är min diagnos 
som gör att jag fastnar, men mina föräldrar blir sura och säger ” skyll inte ifrån dig på det, ta ditt ansvar”. 
Sen när de har lugnat ner sig kanske de förstår illafall. Det är ju svårt att känna också, man känner ju inte 
vad man orsakar själv när man har en diagnos. Konstigt, jag kan nästan inte beskriva eller återskapa det 
själv. Jag tänker ” nu är det dags att sluta med det här, måste skynda mig att bli klar”, men så händer det 
inte. Man tycker man gör det, men så händer det inte. Det är som man drömmer eller nåt. Fast ändå 
inte…nä, det är jättesvårt att förklara.                   
 

Ruben berättar vidare att han har lättare att bryta upp från olika beteenden när han är 

hemifrån. Utanför hemmet är det andra saker som gäller. Detta gör att han kan tänka i andra 

tankebanor. Han säger att det är hårdare bud när han är på kollot, vilket gör att det går lättare.  

Upplever Ruben att han behöver hjälp med sin fritid, i så fall hur resonerar han kring 

detta behov? 

Ruben säger att han inte behöver hjälp med att planera sin fritid. Han tror inte att det skulle 

hjälpa om någon följde med till aktiviteten. Ruben säger att det handlar mer om att komma 

loss från saker han fastnar med. Han berättar att folk försöker hjälpa honom med detta, men 

det ofta bara blir bråk och tjafs.  
Vet jag att jag ska iväg på något så gör jag mitt bästa för att komma iväg på det, ibland går det men bland 
kommer jag inte iväg överhuvudtaget.                   
 

Han berättar att han tidigare blev påmind att åka på en aktivitet genom att någon ringde, det 

kunde hjälpa ibland men inte direkt. Han säger att han försöker komma ihåg det mesta själv, 

men ibland ber han någon påminna honom på mobilen. Ruben berättar vidare att han aldrig 

har haft någon kontaktperson. Men han tror att det är viktigt att en kontaktperson är bra på att 

lyssna. Han tror även att det kan vara en fördel om personen har samma intressen. Ruben 

tycker vidare att personen bör vara införstådd i problematiken kring AS.  
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Joakim 

Joakim är 16 år och bor med sin mamma. De LSS-insatser Joakim har är kontaktperson, 

ledsagning samt sommarkollo. 

Hur spenderar Joakim sin fritid?  

Efter skolan brukar Joakim ta en promenad eller åka tunnelbana hem. När han kommer hem 

brukar han sätta sig framför datorn. Vid datorn spelar han så mycket han bara kan. Det spel 

han oftast spelar är world of warcraft. Joakim berättar att han tycker att strategispel på datorn 

är roliga. På sin fritid efter skolan och på helger träffar Joakim då och då sin kontaktperson. 

Han berättar att de inte alltid ses i verkligheten utan de kan ibland prata i telefon samtidigt 

som de spelar dataspel. Emellanåt går de tillsammans till ett nätverksdatorställe för att spela 

dataspel. Vidare säger Joakim att han också på helger ofta spelar dataspel. Han har precis 

börjat träna gym med sin pappa varje lördag detta har de gjort i en månad. På loven säger han 

att han brukar  
Käka, gå på toa och spela spel.                      
 

Han säger vidare att han ibland även ser på tv på sin fritid. På frågan vem Joakim spenderar 

sin fritid med svarar han datorn och om han ska nämna en person så säger han att det är hans 

kontaktperson. Vidare berättar han att han ofta lyssnar på talböcker. Just nu lyssnar han på 

Harry Potter på engelska. 

Dessutom berättar han att han var i Grekland förra sommarlovet med sin mamma. Det 

tyckte han var undrbart. När han var i Grekland spelade han inte dataspel utan badade istället. 

Joakim berättar att han inte har några vänner förutom kontaktpersonen  
En kompis betald av staten. 

Det som Joakim vill få ut av sin fritid är att koppla av och laddaom batterierna 

Hur upplever Joakim sin fritid samt hur tänker han kring sina upplevelser? 

Joakim beskriver fritid som den tid då han sitter hemma och har kul vid datorn eller tv:n men 

även när han gör något roligt med familjen eller kontaktpersonen. Joakim upplever sin fritid 

som något underbart eftersom hans skola är ett ”helvete”. Joakim spelar mycket strategispel 

på datorn. Han tycker att detta är roligt eftersom det är en häftig värld att vara i. Han säger 

även att han upplever strategispelen som sociala. Han berättar att hans bror och flera av hans 

klasskamrater spelar samma spel. Genom att de spelar online kan han umgås och chatta med 

andra som spelar samtidigt. Han berättar att det finns människor som träffats via spelen och 

de har ”till och med gift sig”, både genom ett bröllop i spelvärlden och ett bröllop i verkliga 
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livet. Joakim beskriver spelvärlden som en egen värld med allianser, lagar, regler, relationer 

och kärlek. Det som Joakim upplever som bra med spelvärlden är att det finns:  
Hur mycket magi som helst och att det finns olika klasser så som dethnights, wariors, priest, majors som 
har olika funktioner.                        
 

Joakim berättar att han upplever att han både själv kan bestämma över sin fritid men han 

upplever även att det finns tillfällen där han inte kan bestämma. Han kan dock inte förklara 

när han inte kan bestämma över sin fritid, han bara vet att det känns så.  

Hur tänker Joakim kring vad han skulle vilja göra på sin fritid samt vilka 

hinder/möjligheter tror han kan finnas till att förverkliga dessa?  

Om Joakim fick önska så skulle han vilja införskaffa en ny dator.  
Skaffa en av militärens superdatorer, så kunde jag spela spel utav bara helvete. 

Han berättar vidare att han tyckte att det var roligt att åka till Grekland och att han gärna 

skulle vilja åka på fler resor. 

Joakim säger att han tycker att det är roligt att gå på bio. Vidare säger han att fysiska 

aktiviteter inte har fungerat för honom. Det han tyckt varit jobbigt när han provat på fotboll är 

alla regler. Han tycker att det är roligt om man bara kan strunta i alla regler och bara spela. 

Han berättar att han tidigare i livet gått på simning vilket han tyckte var kul tills han hamnade 

i en grupp som var väldigt avancerad, vilket gjorde att han inte kände sig lika bra som innan. 

Han berättar även att sista året han simmade var tillsammans med en grupp killar som:  
Flög fram som bulldozers och var högljudda och stökiga. 

Ett hinder för Joakim är att han ibland har svårt att delta i aktiviteter om hans mamma inte kan 

följa med, vilket gör att han missar vissa tillfällen och därför hamnar efter gruppen.  

Joakim säger att han tror att hans AS-diagnos gör att han inte spenderar fritiden på samma 

sätt som andra ungdomar. Han säger att han har svårt att hantera kompisar och svårt med 

gruppaktiviteter. Joakim berättar att det som fungerat för honom har varit ett speciellt kollo. 

Under kollot fick han prova på Laserdome, go-cart och många andra aktiviteter. Det som han 

tyckte var bra med detta kollo var att dagarna var ordentligt planerade med aktiviteter.  
Inget så här, down time, egen tid utan dagarna var så här, aktivitet på aktivitet på aktivitet och mycket 
vuxna. 

Upplever Joakim att han behöver hjälp med sin fritid, i så fall hur resonerar han kring 

detta behov? 

Joakim berättar att hans mamma och pappa får jobba mycket om han ska lämna sitt rum. Han 

berättar att han försökt med att delta i fritidsaktiviteter utanför hemmet så som ”kortis” en 
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gång i veckan på vardagar. Detta fungerade inte eftersom Joakim inte trivdes med de andra 

ungdomarna och personalen.  
Det var jobbiga kompisar och jobbiga vuxna, därför blev det mest en massa sammanbrott.    
 

Joakim berättar vidare att hans familj ofta planerar in saker på fritiden, vilket innebär att de 

planerar för honom också.  

Att endast umgås med kontaktpersonen och inte ha några egna vänner beskriver han som 

jättebra men samtidigt riktigt jobbigt. Joakim berättar att hans kontaktperson har precis de 

egenskaper som en kontaktperson bör ha.  
Han är tipp topp, en schysst kille med samma intressen som jag. 

 

Skalfrågor 

Hur har du det på din fritid, när du är ledig från skolan?  

 

Hur ofta under förra veckan träffade du en kompis på kvällstid, eller på helgen?  
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Hur mycket tittar du på tv eller spelar tv-spel?  

 

Hur mycket spelar du dataspel, surfar eller chattar på Internet?  
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Analys 

I de teorier och den tidigare forskning vi analyserat tillsammans med den insamlade empirin 

har vi funnit tre genomgående och utmärkande teman som både de intervjuade ungdomarna 

och de olika teorierna samt tidigare forskning berör. Dessa tre teman är självbestämmande, 

delaktighet i samhällslivet och motivation till delaktighet i samhällslivet - och kommer att 

utgöra strukturen för detta analyskapitel. På så sätt anser vi förståelsen kommer att öka kring 

ungdomar med AS i åldern 15-19 år som har LSS insatser i Hägersten - Liljeholmens 

stadsdelsförvaltning, hur de spenderar sin fritid, tänker kring sin fritid och vilka 

fritidsönskemål de har. Fortsatt i detta kapitel kommer vi redogöra för hur vi kommit fram till 

dessa tre områden.   

Rätt till självbestämmande 

Ungdomarna som har medverkat i studien tycker alla att det är viktigt att själva få bestämma 

hur de ska spendera sin fritid och de flesta av ungdomarna i studien hävdar att de själva till 

stor del bestämmer över sin fritid. Vissa uppger dock att föräldrarna ibland kan bestämma till 

viss del. Tidigare forskning av Barron visar att föräldrastöd kan möjliggöra eget inflytande 

men om det är oönskat kan det också försvåra möjligheterna till inflytande och autonomi 

(Berggren, et. al., 2000, s. 353-364). Leo upplever fritiden som den tid då han är fri att göra 

vad han vill och verkligen kan koppla av. Ruben berättar att det är skönt med fritid för då har 

man ingenting man måste passa, man kan bara släppa loss och göra det man vill.  

Fyra av ungdomar i studien berättar att de inte träffade en kompis under förra veckan och 

att de förövrigt inte umgås med vänner särskilt ofta på fritiden. Några av ungdomarna 

uttryckte dock att de kan vara sociala med sina vänner genom att chatta med andra via 

Internet. Joakim berättar att hans bror och flera i hans klass spelar samma typ av dataspel. 

Genom att de spelar online kan han umgås och chatta med andra som spelar samtidigt. En 

anledning till att ungdomarna uttrycker att de till stor del är nöjda med hur ofta de träffar sina 

vänner i verkliga livet, kan förklaras i deras Aspeger-diagnos. Barn med AS drar sig ofta 

undan andra och kan gripas av panik om de tvingas delta i en grupp. Barn med AS föredrar 

ofta att ägna sig åt sin aktivitet ifred, utan att bli avbruten av andra barn (Attwood, 2003, s. 

38). Rätten att själv få bestämma hur ofta man ska umgås med vänner, är något som verkar 

viktigt för ungdomarna. 

Alla ungdomar i studien berättar att de spenderar en stor del av sin fritid hemma, framför 

datorn. Det bästa med att sitta framför datorn är att allt är möjligt, berättar Ruben. Vid datorn 
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menar Ruben att man kan chatta på msn, läsa olika internetsidor, hårdvaruforum för datorer 

och teknik och spelnyheter. Att ungdomarna väljer att spendera en stor del av tiden framför 

datorn kan förstås med det Jackson (2002) kallar specialintresse. Han skriver att de flesta med 

AS har ”en fix idé”, ett favoritämne eller ett såkallat specialintresse (a. a., s.39-40). Attwood 

(2003) hävdar att specialintresset inte är av tvångsmässig karaktär, eftersom personen 

verkligen njuter av sitt specialintresse och inte försöker kämpa emot. Han menar vidare att 

intresset först och främst är lustfyllt (a. a., s. 110-116). Utifrån detta resonemang verkar det 

som att de flesta ungdomarna är nöjda med att sitta framför datorn på sin fritid. 

En stor del av ungdomarna uttryckte att de själva till stor del var nöjda med att sitta vid 

datorn, men några av ungdomarna hävdade att deras föräldrar ansåg att de borde spendera mer 

tid med sina kamrater och ägna sig åt andra aktiviteter. Detta kan liknas med det Bjurström 

(1997) kallar “god” och “dålig “ kultur. Han skriver att under 1980-och 1990 talet har 

forskningen kunnat visa hur olika synsätt på ungdomskulturen är och har varit förankrade i 

särskiljanden mellan ”god” och ”dålig” kultur (a. a., s. 73-129). 

Nicki berättar under intervjun att det som är bra med fritid är att man får göra lite som man 

vill och det bästa är definitivt valfriheten. Rätten till valfrihet för personer med AS poängteras 

både i svensk lagstiftning genom LSS, FN:s standradregler för funktionshindrade samt FN:s 

konvention om barns rättigheter.  I LSS-lagen är valfrihet och integritet två viktiga begrepp 

som länkas samman. Valfrihet stärker den enskildes integritet. LSS ger en ökad valfrihet för 

personer med AS genom de olika insatserna som finns tillgängliga. Målet med insatserna är 

att de ska leda till ett självständigare liv och därmed till en ökad integritet (Bergstrand, 2007, 

s. 1-12). Det verkar som att rätten till valfrihet på fritiden är någonting som ungdomarna anser 

vara viktigt. 

Ungdomarna som vi har intervjuat beskriver att de ibland har för mycket fritid med för 

många valmöjligheter, vilket kan kännas jobbigt. Nilsson (1998) skriver om detta då han 

menar att vi lever i det senmoderna samhället och de miljöer ungdomar lever i har blivit 

alltmer olika varandra. Möjligheterna vidgas och det egna ansvaret ökar (a. a., s. 194- 211).  

Vidare reflekterade ungdomarna i studien över valet att umgås med andra personer med 

AS. Några av ungdomar uttryckte det som positivt att umgås med andra med AS. Magnus 

berättade att han varje lördag gick till en ungdomsgård där han träffade andra ungdomar med 

AS . Vidare berättar Magnus att han upplevde det trevligt och att de kom bra överens. Detta 

resonemang kan förstås genom det Månsons skriver om avvikelse. Han menar att många 

avvikare har en positiv uppfattning av sig själv som en avvikande person och det kan i sig 

skapa en god identitet i den grupp där avvikelsen inte har en negativ klang (Månson, 2004, s. 
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172-174). Några av de ungdomar vi intervjuat poängterade dock vikten av att få välja att inte 

bli grupperad med andra ungdomar med AS. Nicki beskrev att det var andra egenskaper, så 

som musikintresse, värderingar och åsikter som hade betydelse för om man blev vänner eller 

inte. Hon menade vidare att även fast man har AS så måste man få möjlighet att leva som 

andra ungdomar. Detta kan jämföras med den diskussion Månsson skriver om gällande 

avvikelse och maktutövning. Han hävdar att avvikelse är det namn vi ger det konfliktspel i 

vilken individer eller löst organiserade smågrupper med ringa makt fruktas av en 

välorganiserad, betydande minoritet eller majoritet som har stor makt (a. a, s. 175).  

Utifrån ovanstående tankegång verkar det som att resonemanget i hög grad landar i rätten 

till självbestämmande. Rätten till att själv bestämma över sin fritid beskrivs och styrks både i 

teorier och lagar. Exempelvis poängterar normaliseringsprincipen rätten till ett normalt 

självbestämmande för personer med funktionshinder och menar att funktionshindrades egna 

val, önskemål och krav ska respekteras och beaktas i så hög grad som möjligt (Nirje, 2003, s. 

91-92). 
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Rätt till delaktighet i samhällslivet 

De ungdomarna som intervjuats har alla beskrivit att de spenderar en stor del av sin fritid 

hemma. Alla sitter vid datorn, men det finns inga exakta mönster i vad det gör framför datorn, 

till exempel att det inte är alla som chattar, även om vissa gör det. Många beskriver att de 

ibland känner sig ensamma och uttråkade på sin fritid, även om de under den största delen av 

sin fritid upplever att de är nöjda. Det finns många lagar som stöder ungdomar med 

funktionsnedsättningars delaktighet i samhällslivet och därmed även deras fritid. I FN:s 

standardregler för funktionshindrade står att ungdomar ska tillförsäkras full delaktighet och 

att metoden för att åstadkomma detta är att identifiera och undanröja hinder för delaktighet. 

(Paulsson, 2000, s. 20-21) Vidare står det i FN:s barnkonvention som gäller alla barn och 

ungdomar under 18 år, att de har rättigheter på samma sätt som vuxna människor. Där 

uppmärksammas även ungdomar med funktionshinder esplecit, till exempel står där att de har 

rätt till individuell utveckling för att kunna förbereda sig för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (a. a.).  

Resultatet i denna studie visar att flertalet av ungdomarna inte har många vänner och att de 

nästan aldrig umgås med dessa på fritiden. Bristen på vänner kan ha flera orsaker. Nicki 

beskriver exempelvis att hon ofta blir trött och att det tar mycket av hennes energi när hon 

umgås med vänner. Att inte göra detta kan enligt utvecklingspsykologisk forskning vara 

negativt för den personliga identitetsutvecklingen, t.ex. är det under ungdomsåren som 

individen söker tillhörighet i en kamratgrupp och på detta sätt mognar och utvecklar empati 

och förståelse för andra individers sätt att handla (Havnesköld & Risholm, Mothander, 2005, 

s. 391-398).  Bjurström beskriver vidare hur fritiden är en arena där mycket av det 

identitetsarbete som ungdomar går igenom utspelar sig. Fritiden blir därför en viktig del i 

deras delaktighet i olika stilar och andra grupperingar som finns inom ungdomskulturen 

(Berggren et. al., 2000, s. 269-280). De studerade ungdomarna är mycket ensamma vilket gör 

att de inte är delaktiga i den ungdomskultur som utspelar sig under fritiden. Bjurström menar 

att fritiden kan bidra till en social ojämnlikhet. Han menar bl.a. att om ungdomar inte kan 

utnyttja sin fritid på ett rationellt sätt kan detta leda till att de senare i livet får svårt att ta del 

av arbetsmarknaden (a. a.). Eftersom ungdomarna i vår studie inte har samma sociala 

umgängeskrets kan detta enligt Bjurström skada deras framtida delaktighet i samhällslivet. 

De flesta av de intervjuade ungdomarna beskriver att de inte har någon återkommande 

fysisk aktivitet. I studien framkommer att endast en av sex är fysikt aktiva regelbundet. Flera 

av dem beskriver vidare att de skulle vilja bli mer aktiva. Att vara fysiskt aktiv på sin fritid är 
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något som forskning kring idrott och ungdomskultur lägger stor vikt vid när det gäller 

ungdomars välbefinnande och livskvalitet samt för deras identitetsbildning. Att idrotta är även 

enligt Nilsson något som är förknippat med hög status bland ungdomar (Berggren et. al., 

2000, s. 366-383). 

Blomdahl & Elofssons (2007) skriver däremot att ungdomar är mindre fysiskt aktiva idag 

än för några år sedan. De skriver att det bara är var tredje ungdom som inte idrottar två gånger 

i veckan eller flera (a. a., s. 82-116).  Detta är en betydligt större andel än de ungdomar som 

deltagit i denna studie, vilket tyder på att dessa ungdomar är mindre fysiskt aktiva på sin 

fritid. 

En del av de undersökta ungdomarna beskriver att de blir trötta av sociala kontakter och att 

de provat på lagsporter men att detta inte fungerat. Attwood (2003) skriver att ungdomar med 

AS avskärmar sig eller har svårt att uppfatta andras känslor. De kan även ha svårt att uppfatta 

andra personers integritet vilket kan uppfattas som obehagligt. Vidare menar han att 

ungdomar med AS kan ha svårt att anpassa sitt beteende efter det sociala samanhanget (a. a., 

s. 37-41). Detta kan vara en förklaring till att de inte är fysiskt aktiva på sin fritid. En person 

beskriver att han inte tycker att det är roligt om han inte är bra på det han gör. Denna 

problematik kan förstås genom det som Attwood och Gillberg skriver kring att personer med 

AS har svårt med motorisk koordination. De kan exempelvis ha svårt med bollsporter och 

röra sig udda när de springer, vilket kan leda till att de blir retade( Attwood, 2003, s. 121-125, 

Gillberg, 1997, s. 57). Åsa som intervjuats beskriver att det kan vara svårt att passa inrutade 

tider, vilket har gjort att lagsporter inte fungerat för henne. Attwood (2003) beskriver att 

personer med AS kan bli så uppslukade av det de är intresserade av att de glömmer tid och 

rum och har svårt att hantera föränderliga mönster och förväntningar (a. a., s. 110-116).  Flera 

av studiens ungdomar beskriver dessutom att för mycket fritid kan leda till att de inte får 

något gjort, de fastnar i tiden och glömmer bort tid och rum. Detta stämmer överens med det 

som Attwood beskriver kring att personer med AS ofta har ett specialintresse som dominerar 

ungdomens tillvaro och samtal. Han menar att de njuter av sitt specialintresse och försöker 

inte kämpa emot (a. a.).  

Vidare berättar Joakim att det är svårt med gruppaktiviteter av den orsaken att han har 

svårt med andra personers viljor. I en skrift av ett samarbete mellan Handikappförbundets 

samarbetsorgan och Barnombudsmannen (2007) står det skrivet att det för ungdomar med 

funktionsnedsättningar är viktigt att det finns fritidsaktiviteter som är anpassade för 

funktionsnedsättningen. De skriver att det är på fritiden som kontakter knyts och fördjupas 

med andra, det är även på fritiden ungdomarna kan utveckla den egna identiteten och 
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självkänslan tar form (a. a., s. 3-8). Tidigare forskning av Preiser visar att blinda barn kunde 

delta i en strukturerad lek på samma villkor som andra seende barn. Detta skede genom att 

personalen strävade efter att anpassa aktiviteten efter deras behov (Rabe & Hill, et al. 1996, s. 

50-84). Nicki berättar att hon skulle kunna tänka sig att delta i en gruppaktivitet om detta var 

möjligt på hennes villkor.  

Månsson (2004) beskriver stämplingsteorin på följande sätt: Genom att en person ses som 

avvikare utifrån samhället och därför utsätts konsekvent för att vara detta, kommer personen 

att se sig själv som en avvikare. Han menar vidare att samhället skapar så många avvikare 

som samhället behöver för att kunna visa vilka normer som gäller i ett samhälle (a. a., s. 172-

174). Ungdomarna i studien reflekterar gång på gång kring upplevelser av utanförskap och 

delaktighet. De nämner många fall där de valt att ställa sig utanför. De reflekterar även kring 

normalitet. Vissa uttrycker en upplevelse av att andra är konstiga och annorlunda, medan 

andra upplever sig själva som annorlunda. Leo berättar t.ex. att han tycker att hans mamma 

har alldeles för många vänner, samtidigt som hans mamma oroar sig för att han inte har några 

vänner. Nicki däremot beskriver sig själv som speciell, men hon säger samtidigt att det finns 

de ungdomar som är mera speciella än henne. 

Genom att ungdomarna spenderar väldigt stor del av sin fritid i hemmet blir de i många fall 

isolerade och därför inte fullt delaktiga i det samhällsutbud kring fritid som finns att tillgå. De 

ungdomar vi intervjuat har insatser från LSS för att stärka just denna delaktighet. Utifrån 

ovanstående resonemang verkar det som att delaktighet i samhällslivet på fritiden är något 

som är viktigt för ungdomarna, med förutsättningen att det sker på deras villkor. Delaktighet i 

samhällslivet på fritiden är något många lagar berör och visar på ungdomars rätt till detta.  
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Motivation till delaktighet i samhällslivet 

Ungdomarna beskriver bl.a. att de skulle vilja göra mer på sin fritid för att inte känna sig 

ensamma eller uttråkade, men att de saknar ork och motivation. Åsa upplever till exempel att 

det inte spelar någon roll om en vän följer med om motivationen till att utföra aktiviteten inte 

finns. Detta kan förstås med hjälp av flowteorin som bygger på att vi som människor behöver 

övervinna utmaningar i livet. Människor behöver känna att de blir bättre och bättre på det de 

utför. Vidare beskriver teorin att vi alla har en latmask inom oss som gärna sitter still i soffan 

och slappar. Människan måste därför övervinna denna lathet för att anta nya utmaningar ( 

Csikszsentmihalyi & Jackson, 2000, s. 35-42). Nicki säger att hon ibland upplever att det 

känns tomt på fritiden och att detta kan bero på att hon inte gör något. Hon berättar även 

under intervjun att hon skulle vilja idrotta mer. Att de vill röra på sig mer har flera i studien 

uttryckt. Fysiska aktiviteter och att röra på sig beskrivs också i flowteorin som något som vi 

människor mår bra av. Teorin består i att fysisk aktivitet bygger på känslan av att övervinna 

utmaningar, vidare menas att om en människa känner sig uttråkad och ängslig beror detta på 

en dålig balans mellan utmaning och skicklighet (a. a., s. 43-57.) Två av ungdomarna berättar 

om upplevelsen av att gå på gym. Ruben tycker till exempel att han blir fysiskt utmattad av att 

gå på gym, vilket gör att han sover bättre och därmed får en bättre dygnsrytm. Enligt 

normaliseringsprincipen ska ungdomar med AS få möjlighet till en normal dygnsrytm genom 

att dagen ska innehålla meningsfulla aktiviteter, så som undervisning, sysselsättning, arbete 

och fritidsaktiviteter (Nirje, 2003, s. 93-120). Kopplat till detta och om behovet av rutiner 

berättar Ruben till exempel att han behöver en normal dygnsrytm för att det ska vara möjligt 

för honom att bli motiverad till att göra saker på sin fritid. 

Alla ungdomar berättar att de spenderar stor del av dygnet vid datorn. Under intervjuerna 

berättar de att de även har andra behov och önskemål gällande fritiden. Dessa kan vara att 

socialisera mer och göra fler aktiviteter, men att de har svårt att slita sig från datorn och ta 

initiativ till att göra annat på sin fritid. Att fastna i en aktivitet som inte kräver så många 

uppoffringar kan förklaras genom bl.a. flowteorin som beskriver att alla former av idrott 

kräver att människor investerar energi innan de kan känna flow. Passivitet däremot fodrar inte 

så mycket men det ger inte heller så mycket tillbaka. För att undvika passivitet är det viktigt 

att lägga in fysiska aktiviteter på tider och veckodagar så att det innebär en större uppoffring 

för individen att inte vara fysiskt aktiv (Csikszsentmihalyi & Jackson, 2000, s. 35-57). Ruben 

berättar att han tycker att eftermiddags- och kvällsaktiviteter passar honom bäst. Han upplever 

att det är på grund av att hans band repar på eftermiddagarna som gör att han kommer i väg på 
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detta. Attwood (2003) beskriver att rutinerna gör livet förutsägbart och skapar ordning för 

barn med AS. Rutiner fungerar även ångestdämpande (a. a., s. 117). 

Förutom att de spenderar mycket av fritiden framför datorn, uttrycker flera att de ofta 

upplever att de fastnar där och på detta sätt inte gör något annat. Maslow (1943) beskriver i 

sin motivationsteori att vi människor strävar efter att tillfredställa behov. Behoven är 

uppdelade på olika nivåer varav människor tillfredställer behov på de lägsta nivåerna först, för 

att sedan ta sig högre upp i nivåskalan. Han menar att människor som inte får sina behov i de 

lägre nivåerna tillfredställda kan bli fixerade på en viss nivå. Det blir därför viktigt att ta reda 

på vad beteenden har för motiv (a. a., s. 1-18) . Många ungdomar i studien uttrycker att 

behovet av sociala kontakter kan tillfredställas genom att chatta med vänner på Internet. Det 

finns dock även en grupp av de intervjuade som inte tycker att detta behov tillfredställs helt 

och fullt genom chatten. Enligt Ruben är det delvis tillfredställande att chatta med sina 

vänner. Han säger vidare att chatten inte kan tillfredställa det behov av djupare samtalsämnen 

han har. Enligt Maslow är sociala relationer en förutsättning för ett självförverkligande. Han 

menar att en människa behöver känna inre trygghet samt självförtroende av att klarar av 

saker. Genom detta värdesätts människor av andra (a. a.). 

Enligt stämplingsteorin är det människans sociala miljö som bestämmer om ett beteende är 

avvikande i syfte att skapa normer i samhället (Månson, 2004, s. 172-174). Flera ungdomar 

beskriver i intervjuerna att de ser sig själva som osociala och avvikande från andra ungdomar. 

De flesta är medvetna om sin AS-diagnos och anser att detta kan ha en betydelse för det 

avvikande beteendet. 

Fem av sex ungdomar uttrycker att de är nöjda med sin fritid men i intervjuerna 

framkommer även en önskan om att göra mer på sin fritid. Detta kan förstås genom 

flowteorins beskrivning av misslyckanden. Rädslan för att misslyckas kan hindra vissa 

personer från att anta utmaningar. Vidare beskrivs att självbelåtenhet kan vara ett symtom på 

rädsla (Csikszsentmihalyi & Jackson, 2000, s. 35-57).  Joakim beskriver till exempel att han 

tidigare gick och simmade i en grupp med ungdomar som han upplevde var bättre än honom. 

Detta gjorde att han slutade med simningen. Enligt flowteorin kan upplevelsen av ett 

misslyckande för vissa personer vara ett nederlag. Vi har därför lärt oss att vi bör undvika 

misslyckanden eftersom detta medför negativa känslor. Detta betyder att det är viktigt att 

personen som misslyckas även får positiv feedback för att inte personens självkänsla ska 

påverkas (a. a.). 

Vidare beskriver flowteorin att människors flowupplevelser kan beskrivas i termer av åtta 

villkor. Dessa villkor är: tydliga målsättningar, feedbacken är omedelbar, en balans mellan 
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möjlighet och skicklighet, koncentrationen fördjupas, nuet är det som betyder något, kontroll 

över aktiviteten, känslan av tid är förändrad samt att personen glömmer problem, 

omgivningen och sitt eget jag (Csikszentmihalyi, 2004, s. 59-81).  Ungdomarna i studien 

reflekterar vid flertalet tillfällen över varför de väljer att sitta mycket vid datorn. Joakim 

beskriver upplevelsen på ett liknande sätt som de personer som upplevt flow. Han beskriver 

hur tiden försvinner och att han bara vill spela mer. Han upplever strategispelen som en 

särskild utmaning med många möjligheter. När han befinner sig i spelandet beskriver han det 

som att han lever i en annan värld. Genom att han tar sig vidare i spelet får han en direkt 

feedback.  

Vidare ansåg många ungdomar att det som saknades för att uppfylla de önskemål de hade 

kring sin fritid, var ork och motivation. Utifrån ovanstående resonemang verkar det som att 

motivation är av stor vikt för ungdomarnas grad av delaktighet i samhällslivet på sin fritid 

som de de facto har rätt att vara. Flera av ungdomarna i studien tar upp egen motivation som 

det viktigaste för att göra aktiviteter på sin fritid. 

 



  

 65 

Diskussion 

Studien visar en stor variation i de undersökta ungdomarnas fritidsbeteenden vilket 

demonstrerar att ungdomar med AS är en heterogen grupp, de är alla olika individer med 

olika förutsättningar och behov. Ungdomarna har genom sina svar visat att det har olika 

intressen och önskemål. Vissa har velat umgås med andra personer med AS, samtidigt som 

det för andra är viktigt att inte bli grupperad med personer med samma diagnos. Vi har kunnat 

konstatera att det är viktigt för alla dessa ungdomar att själva få möjlighet att välja vilka 

fritidsaktiviteter som passar deras behov. En förutsättning för detta är att ungdomarna får 

information om de möjliga fritidsaktiviteter som finns att tillgå. Det blir även viktigt att 

verksamheter anpassas efter deras specifika önskemål.  

Många av de vi intervjuat har uttryckt att de inte passar i gruppverksamheter och 

lagsporter. De upplever att de inte klarar av att andra personer har förväntningar och sätter 

press på dem. De har även gett uttryck för att de har svårt att samarbeta och kompromissa 

med andra. Idrottsaktiviteter utgår i många fall av att man idrottar i ett lag eller en förening, 

vilket gör det svårt för dessa ungdomar. Flertalet av dem berättar att de på grund av deras 

diagnos ofta fastnar i olika göromål, något som ofta leder till att de har svårt att passa tider. 

En av de intervjuade vittnar om att hon inte fick vara delaktig i en gruppaktivitet på grund av 

just hennes svårigheter med att passa tider. Många fritidsaktiviteter är vidare anpassade efter 

ungdomar som klarar av sociala samspel, vilket gör att de med AS inte får det stöd de behöver 

för att klara av idrottsverksamheter. 

Vi har i denna studie även kunnat påvisa att många av de ungdomar vi intervjuat har 

uttryckt att de är avvikande från andra ungdomar i samma ålder. De har uppgett olika 

anledningar till detta som, ett litet socialt närverk, kommunikationssvårigheter samt att de inte 

orkar ta tag i fritiden. Vi tolkar det som att detta stämmer överens med det som 

stämplingsteorin talar för. För att upprätthålla normer om vad som är normalt i det samhälle vi 

lever i, tilldelas dessa ungdomar en roll som avvikare. En anledning till detta kan vara att de 

har ett utmärkande socialt beteende. Ungdomarna med AS har alltså tilldelats rollen som 

avvikare och identifierats sig med det som denna roll innebär. Enligt detta resonemang 

upplever några av de intervjuade ungdomarna att de saknar makt att bestämma om de vill bli 

grupperade med andra ungdomar med AS. Vi tolkar det som att det samhälle vi lever i ser på 

dessa ungdomar som avvikare. Genom detta exkluderar samhället dessa ungdomar från 

gemenskap och delaktighet i samhällslivets fritidsmöjligheter. De insatser som erbjuds till 

dessa ungdomar gällande fritid är enligt resultaten i studien oftast gruppverksamheter 
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tillsammans med andra ungdomar med AS. Förutom denna gruppaktiviteter har även flera av 

de intervjuade ungdomarna en kontaktperson. Kontaktperson är som en av det intervjuade 

beskrev ”en kompis betald av staten”. De slutsatser vi drar av detta är att fritidsaktiviteter för 

”normala” ungdomar inte är anpassade efter ungdomar med AS och deras behov. Vi ställer 

oss frågan hur detta påverkar deras identitetsutveckling och självkänsla? 

 Vi har vidare konstaterat att ungdomarna i studien är mycket hemma och spenderar stor del 

av sin fritid ensamma. Vidare uppgav fyra av sex ungdomar att de inte hade träffat en kompis 

förra veckan. Det var även flera av ungdomarna som uttryckte att de nästan aldrig umgås med 

vänner efter skolan. De flesta poängterade dock att det var viktigt med gemenskap. När de är 

hemma har alla berättat att de sitter flera timmar vid datorn varje dag. Resultaten av 

intervjuerna visar att dessa ungdomar genom datorn kan tillfredställa ett behov av social 

gemenskap via t.ex. chatt och onlinespel. De uppger också att föräldrar och andra vuxna inte 

tycker att de ska spendera en så stor del av sin fritid vid datorn. Enligt det resonemang som 

Bjurström för kring ungdomskultur skulle datorer och chattande anses som en ”dålig” kultur. 

Ungdomarna i studien uttrycker på många olika sätt att de utövar olika fritidsaktiviteter 

genom datoranvändandet. Ungdomarna har även berättat att det finns fysiska aktiviteter 

förknippade med datorvärlden såsom Laserdome, vilket enligt några av ungdomarna anser 

vara en passande aktivitet. Resultaten i studien visar att datorvärlden stimulerar ungdomarna 

med olika utmaningar både intellektuellt och socialt. Datorvärlden visar sig enligt denna 

studie också vara en plats där dessa ungdomar känner sig trygga, bekräftade och en plats där 

deras kunskaper är uppskattade och de samtidigt blir utmanade. Vi ställer oss frågan hur dessa 

ungdomars identitetsutveckling påverkas av att de spenderar en stor del av sin fritid ensamma 

och att sociala relationer äger rum via Internet? Vi ser ett klart behov av vidare forskning 

inom detta område.  

Då resultaten i studien pekar på att dessa ungdomar spenderar en stor del av sin fritid vid 

datorn, ställer vi oss frågan vad ungdomar med AS innan datorn fanns gjorde på sin fritid. Vi 

ser ett behov av vidare forskning kring om datorer har haft en positiv inverkan på deras 

livskvalitet eller om det har haft motsatt effekt.  

 Många av ungdomarna i studien har berättat att de får stöd kring planering och utförandet 

av fritidsaktiviteter av sina föräldrar. Resultaten pekar på att dessa ungdomar utför många 

fritidsaktiviteter tillsammans med sin familj. Vidare visar resultaten att ungdomarnas föräldrar 

försöker motivera dem till att utföra olika aktiviteter på fritiden. I studien framkommer även 

att ungdomarna uppskattar stöd och motivation från sina föräldrar, men att gränsen till tjat är 

hårfin. Utifrån dessa resultat ställer vi oss frågan hur detta stöd kommer att förändras, då de 
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med stigande ålder troligtvis har en annan relation till sina föräldrar och antagligen inte bor 

med sina föräldrar. Resultaten pekar även på att det blir viktigare med andra typer av 

relationer såsom vänner och kontaktpersoner när ungdomarna blir äldre. Vi kan därför dra 

slutsatsen att ungdomarna antagligen kommer att behöva mer stöd från samhället med 

stigande ålder när föräldrarna inte längre har samma ansvar. 

Vidare visar resultaten att flera av ungdomarna uttryckte att det var lättare att komma 

hemifrån på sin fritid när någon annan familj, vän eller stödperson följer med. Vidare pekar 

resultaten av intervjuerna på att ungdomarna själva måste vara motiverade till den aktivitet 

som erbjuds. Resultaten i studien visar även att det är egen motivationen som dessa ungdomar 

behöver för att de ska vara mer aktiva på sin fritid och på så sätt delaktiga i samhällslivet.  

Många av ungdomarna i studien beskriver sig själva som asociala. De beskriver att de i 

många fall är nöjda med det sociala nätverk som de har i dagsläget, samtidigt uttrycker de att 

de ibland känner sig ensamma och uttråkade. Vi tolkar det som att de har en längtan efter att 

göra mer på sin fritid.  

I de lagar som vi tidigare refererat till beskrivs rätten till självbestämmande för dessa 

ungdomar. Resultaten av studien bevittnar om betydelsen till valfrihet och självbestämmande 

för dessa ungdomar. Vidare pekar även resultaten på att ungdomarna tillstörsta del själv 

bestämmer hur de ska spendera sin fritid. Vi vill även poängtera att det i resultaten av studien 

uttrycks att för många valmöjligheter kan innebära förvirring. Detta kan leda till att dessa 

ungdomar istället blir passiva på sin fritid. 

Slutligen visar studien att fem av sex ungdomar faktiskt uttrycker att de är nöjda med hur 

de spenderar sin fritid i dagsläget. Vad detta ger uttryck för är svårt att med säkerhet svara på. 

Det kan vara så att dessa ungdomar inte känner till något annat sätt att spendera fritiden på 

och därför svarar att de är nöjda. Men vi utgår ifrån att de faktiskt är nöjda med hur de 

spenderar sin fritid i dagsläget. Resultaten i studien visar vidare att de insatser som 

ungdomarna har genom LSS såsom, kontaktperson, kollo och ungdomsgård är uppskattat och 

fungerar som en god fritidsaktivitet för dessa ungdomar. Dessa insatser ger ungdomarna 

möjlighet till delaktighet i det fritidsutbud och den ungdomskultur som samhället erbjuder. 
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 Bilagor 

Bilaga 1 

Frågeguide 

Hur spenderar ungdomarna sin fritid?  

Vad brukar du göra efter skolan?  

Vad brukar du göra på helger?  

Vad brukar du göra på loven? 

Har du någon återkommande aktivitet? 

Om, var utspelar sig denna aktivitet? Och med vem/vilka? 

Om inte, berätta varför du tror att du inte har detta? 

Med vem spenderar du oftast din fritid?  

När du träffar dina vänner, frånsett skolan, är det oftast hemma hos dig eller hos någon 

annan? 

Har du provat på några fritidsaktiviteter? 

Om ja, Vilka? 

 

Hur upplever ungdomarna sin fritid? 

Hur upplever du fritid? Berätta? 

Upplever du fritid som något bra/dåligt? Berätta? 

Vad tycker du bäst om att göra på din fritid? Berätta 

Vad är det bästa med fritid? 

Vad är det sämsta med fritid? 

Upplever du att du själv kan bestämma över din fritid?  

Om nej, vem bestämmer då?  

Vad tror du andra ungdomar i din ålder gör på fritiden? 

Tror du att din AS diagnos påverkar dina val av fritidsaktiviteter? 

 

Har ungdomarna önskemål kring sin fritid samt vilka hinder/möjligheter ser de kring 

att förverkliga dessa? 

Vad skulle du göra på din fritid om du fick önska fritt? Påståenden: 

Resa? Spela data/tvspel? Sporta? Fika? Fiska? Bio? Biljard? Pub? Disco? 
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Hur tror du att dina önskemål kan bli verklighet? Berätta 

Vad tror du hindrar dig från att uppfylla dessa önskemål? Berätta 

Skulle det vara lättare att förverkliga dina önskemål om någon utomstående, följde med till 

aktiviteten?  

Skulle det vara lättare att förverkliga dina önskemål om någon, kompis eller familjemedlem 

följde med till aktiviteten? 

Vad vill du få ut av din fritid? Påståenden: 

Vara med vänner, slippa vuxenvärlden, lära mig saker, koppla av och göra ingenting. 

 

Behöver ungdomarna hjälp med sin fritid, i så fall i vilken utsträckning? 

Tror du att det skulle vara bra om du fick hjälp med att planera din fritid? Påståenden: 

Komma igång med fritidsaktiviteter? Ringa samtal? Ekonomiskt stöd? Hjälp med schema? 

Planering? Bli påmind via telefon/sms? Hjälp med idéer?  

Får du hjälp med planering kring fritidsaktiviteter och/eller fritidsaktiviteter? 

Hur ser den hjälpen ut? Berätta? Vem? När? 

  

Skalfrågor  

(välj ett alternativ) 

 

Hur har du det på din fritid, när du är ledig från skolan? Mycket bra, bra, sådär, dåligt, mycket 

dåligt?  

 

Hur ofta under förra veckan träffade du en kompis på kvällstid, eller på helgen? Ingen, en 

gång, två gånger eller flera? 

 

Hur mycket tittar du på tv eller spelar tv-spel? Flera timmar varje dag, en timme varje dag, 

nästan aldrig? 

 

Hur mycket spelar du data-spel, surfar eller chattar på internet? Flera timmar varje dag, en 

timme varje dag, nästan aldrig? 
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Bilaga 2 

Förfrågan om att delta i en studie om hur ungdomar med Asperger syndrom  

upplever och spenderar sin fritid 

 

Vilka är vi? 

Vi är två studenter Helene och Clara, som läser socionomutbildningen på Ersta och Sköndal 

Högskola. Utbildningen är fyra år och vi går vår sista termin, då vi ska skriva C-uppsats. 

 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att öka förståelsen kring vad ungdomar med Asperger syndrom gör 

på sin fritid, upplever sin fritid samt vilka önskemål och hinder som kan finnas.  

 

Hur har vi tänkt genomföra studien? 

Vi skulle vilja intervjua dig som är mellan 15-19 år och har Aspergers syndrom. Vårt fokus är 

att ta reda på dina upplevelser kring fritid. 

 

Intervjun 

Vi intervjuar varje person enskilt vid ett tillfälle. Intervjun kommer att ta cirka 1 timme. I vår 

uppsats kommer inga personuppgifter att lämnas ut, utan det kommer att avidentifieras i 

största möjliga mån. 

 

Om du skulle vilja delta i vår studie önskar vi att du skriver din namnteckning på raden nedan. 

Detta är inget bindande utan ditt deltagande är frivilligt och du får avbryta när du vill. 

 

Vid eventuella frågor kontakta  

Helene Sjöblom 070 738 2374 

Clara Westlander 070 748 3805 

 

Ja, jag vill delta i denna studie 

 

Namnteckning 

 

…………………………………………………………….. 
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