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fysiska funktionsnedsättningar.  
 

Josefin Nordgren & Tanja Sjöblom 

Abstrakt 

Bakgrund: Föreningsdrott har visat sig vara bra för fysiskt-, psykiskt- och socialt välmående för 

personer med funktionsnedsättning. En ökad förståelse av varför aktiviteten upplevs som 

meningsfull och vilka värden den kan innefatta kan hjälpa arbetsterapeuter att inspirera och 

motivera personer att utföra idrottsaktiviteter.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka meningsfullhet och värde av föreningsidrott som 

aktivitet för personer med fysiska funktionsnedsättningar.  

Metod: Semistrukturerade intervjuer inspirerade av ValMO genomfördes för att undersöka vilka 

värden deltagarna upplevde i föreningsidrotten. I studien deltog åtta personer,  vilka samtliga 

idrottade eller tidigare hade idrottat i en idrottsförening för personer med fysiska 

funktionsnedsättningar. Intervjuerna analyserades genom deduktiv innehållsanalys utifrån 

ValMOs värdetriads dimensioner.  

Resultat: Studien visade att föreningsidrott var mycket  meningsfullt för deltagarna och 

aktiviteterna som utfördes på föreningen innehöll flera olika värden. Föreningsidrotten var en 

njutbar aktivitet som bidrog till samhörighet och stärkte deltagarnas identitet. 

Konklusion: Idrottsföreningen handlade för deltagarna om mycket mer än bara idrott, det var en 

samlingsplats där de kunde träffas, utbyta erfarenheter och ha roligt tillsammans. Studien kan 

inte generaliseras, därför rekommenderas ytterligare forskning som undersöker 

föreningsidrottens meningsfullhet och värde. 
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Sport clubs meaningfulness and value for people with physical 

disabilities. 
 

Josefin Nordgren & Tanja Sjöblom 

Abstract 

Background: Sport activities have shown to improve physical-, mental- and social health for 

people with physical disabilities. More knowledge about why the activities are meaningful and 

what values they involve can help occupational therapists to inspire and motivate people to 

perform sport activities.  

Objective: The aim of this study was to investigate sport clubs’ meaningfulness and value as an 

activity for people with physical disabilities. 

Method: Semi structured interviews, which were inspired of the ValMO model, were used to 

investigate the different values of sports clubs. Eight persons participated, which all performed 

or had performed a sport for people with physical disabilities. The interviews were analyzed with 

directed content analysis from the three dimensions of occupational value in the ValMO model.   

Results: The study showed that sports clubs were very meaningful for the participants and the 

activities they did in the sports club contained a lot of different values. The activities that were 

performed at the sports club were enjoyable, contributed to solidarity and strengthened the 

participant’s identity 

Conclusion: For the participants the sports clubs’ were much more than just about the sport, it 

was a place to gather, exchange experiences and have fun together. The study cannot be 

generalized; further studies that investigate sports clubs’ meaningfulness and value are therefore 

recommended. 

  

Key words: Occupational therapy, occupational value, ValMO, sports club, physical disabilities. 
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Bakgrund  

Aktiviteters meningsfullhet och värde 

Aktiviteter definieras av Christiansen och Baum (1997) som målinriktade sysselsättningar som 

sträcker sig över tid, är meningsfull för utföraren och involverar flera handlingar. En 

förutsättning för utförandet av aktiviteter är interaktion mellan person, miljö och aktivitet, vilka  

kan vara både stöttande och hindrande (Baum & Christiansen, 2005; Erlandsson & Persson, 

2005). Forskning har visat att en persons inställning kring deltagande i aktivitet påverkas av den 

sociala miljön med samhällets normer och förväntningar samtidigt som den fysiska miljön 

påverkar utbudet och möjligheten till att delta (Ashton-Shaeffer, Gibson, Autry, & Hanson, 

2001; Wilhite & Shank, 2009).  

 

En av grundstenarna i arbetsterapi är meningsfullhet och värde i aktivitet. Canadian Association 

of Occupational Therapy (1997) menar att en meningsfull aktivitet väljs, involverar och utförs av 

individer, grupper eller samhällen för att skapa upplevelser av personlig mening och 

tillfredsställelse. Det som personen upplever som meningsfullt är mycket individuellt. En 

aktivitet kan innefatta flera olika typer av meningsfullhet på samma gång, personen kan till 

exempel tycka att en aktivitet är rolig att utföra samtidigt som hon kan se ett resultat av sin 

handling (Jonsson & Josephsson, 2005). Även att hjälpa andra och att känna sig behövd kan vara 

meningsfullt (Leufstadius et al., 2008). Att ha meningsfulla aktiviteter i sin vardag bidrar till 

mening och mål med livet (Hammell, 2004).  

 

Fysisk funktionsnedsättning 

Personer med fysiska funktionsnedsättningar kan ha mindre möjlighet att utföra aktiviteter 

spontant och kan ha svårare att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter (Magnusson & Lorentzi, 

1999). Med en fysisk funktionsnedsättning menas en nedsättning av fysisk funktionsförmåga 

(Socialstyrelsen, 2012). Socialstyrelsen skriver att ”En funktionsnedsättning kan uppstå till följd 

av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana 

sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur” 

(Socialstyrelsen, 2012, Funktionsnedsättning, stycke 5).  
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Enligt folkhälsoinstitutets folkhälsoenkäter 2005-2007 finns det cirka en och en halv miljon 

personer med funktionsnedsättning i Sverige mellan 16-84 år (Boström, 2008). En lägesrapport 

utförd av Statens folkhälsoinstitut visade att 43 % av männen och 32 % av kvinnorna med 

fysiska funktionsnedsättningar hade ett dåligt hälsotillstånd. Denna grupp hade även en högre 

frekvens av stress och självmordsförsök jämfört med den övriga befolkning (Arnhof, 2008). 

Personer med  fysiska funktionsnedsättningar är ofta mindre fysiskt aktiva, de är mer 

stillasittande och hamnar oftare utanför arbetsmarknaden (Boström, 2008; Brusén & Hydén, 

2000; Magnusson & Lorentzi, 1999). De har också i större utsträckning sämre kroppskännedom 

och självkänsla (Rybarczyk, Nyenhuis, Nicholas, Cash, & Kaiser, 1995; Taleporos & McCabe, 

2001). 

 

Föreningsidrott för personer med fysiska funktionsnedsättningar 

Det är vanligt bland personer med fysiska funktionsnedsättningar att man saknar erfarenhet av 

fritidsaktivitet och de kan behöva hjälp med att komma runt eventuella hinder som står i deras 

väg mot att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter (Magnusson & Lorentzi, 1999). Ett av 

Regeringskansliets mål är att öka möjligheten till deltagande i idrottsliv hos personer med 

funktionsnedsättningar, detta är tänkt att uppnås genom att stödja verksamheter som involverar 

personer oavsett funktionsnedsättning, kön eller ålder till att idrotta. En myndighet som försöker 

möjliggöra detta är Handisam som arbetar med att övergripande samordna, utveckla och följa 

upp funktionshinderspolitiken (Socialdepartementet, 2011). Det är viktigt att idrottsklubbar 

möjliggör deltagande i aktiviteter genom att erbjuda det i anpassade former (Arnhof, 2008). För 

att göra tävlande i idrott så rättvist som möjligt har speciella regler utformats (Magnusson & 

Lorentzi, 1999). I Sverige anordnar Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges 

Paralympiska kommitté idrotter för personer med fysiska funktionsnedsättningar. De har 37 000 

medlemmar och 480 olika föreningar (Svenska Handikappidrottsförbundet, 2011a). 

Medlemmarna erbjuds idrotter som friidrott, goalball, judo och rullstolsrugby (Svenska 

Handikappidrottsförbundet, 2011b). I handikappidrotten fokuserar man på aktiviteten och dess 

positiva egenskaper, inte på personens funktionsnedsättning (Östnäs, 1997).  

    

Idrott har en stor positiv inverkan på fysisk och psykisk hälsa samt för att bygga värdefulla 

sociala kontakter för personer med fysiska funktionsnedsättningar (Ashton-Shaeffer et al., 2001; 



3 

Bragaru, Dekker, Geertzen & Dijkstra, 2011; Wilhite & Shank, 2009; Östnäs, 1997). Studier har 

visat ett förhållande gällande fysisk aktivitet, depression och ångest; desto mer fysiskt aktiv en 

person är, desto mindre är risken för att drabbas av depression och ångest (Gioia, Cerasa, 

Lucente, Brunelli, Castellano, & Traballesi, 2006; Muraki, Tsunawake, Hiramatsu, & Yamasaki, 

2000). Idrott bidrar till ökad kroppskännedom, ökat självförtroende och en ökad grad av 

självständighet (Ashton-Shaeffer et al., 2001; Östnäs, 1997). I studier som jämför personer med 

ryggmärgsskador som idrottar respektive inte idrottar, har de som idrottar en högre grad av 

självständighet, bättre rörlighet, fler har ett arbete samt är mer socialt integrerade i samhället 

(Hanson, Nabavi, & Yuen, 2001; McVeigh, Hitzig, & Craven, 2009). Framförallt föreningsidrott 

har visat sig ha en bra inverkan på livstillfredsställelse (Eime, Harvey, Brown, & Payne, 2010). 

 

Studierna ovan styrker att det finns många positiva effekter med idrott. Denna information 

behöver nå fler personer med fysiska funktionsnedsättningar för att de ska få en ökad förståelse 

om idrottens fördelar samt få en möjlighet att utöva idrott (Arnhof, 2008; Saebu & Sørensen, 

2011.) Svenska folkhälsoinstitutet skriver att samhället måste ansvara för att information om 

fysisk aktivitet och dess fördelar når ut till hela befolkningen (Arnhof, 2008). Sjukvårdspersonal 

spelar en viktig roll i introduktion och uppmuntring av idrott för dessa personer, därför är det 

viktigt att genom utbildning öka även deras medvetenhet om idrottens fördelar och möjligheter 

(Bragaru et al., 2011; Wilhite & Shank, 2009). Arbetsterapeuter kan med sin kunskap hjälpa 

personer att hitta meningsfulla aktiviteter (Argentzell & Leufstadius, 2010). I denna studie har 

Value, Meaning and Occuaptions model [ValMO] (Erlandsson & Persson, 2005) valts som 

teoretisk referensram eftersom den kan bidra med en förståelse och förklaring av personernas 

upplevda värden och mening i aktivitet. 

 

ValMO- modellen 

ValMO (Erlandsson & Persson, 2005) kan användas som ett redskap för att beskriva och 

analysera aktiviteter. Modellen består av tre triader; värdetriaden, aktivitetstriaden och 

perspektivtriaden som har ett dynamiskt förhållande till varandra, om en av dem förändras 

påverkas även de andra. 
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Aktivitetstriaden består av tre delar; personen, uppgiften och omgivningen. Enligt modellen blir 

en uppgift en aktivitet först då den valts av en specifik person och utförs i en specifik miljö. 

Aktiviteten påverkas på det personliga planet av personlighet, humör, problem och tankar likväl 

som av miljöns förutsättningar, som till exempel vilka redskap som finns att tillgå. Då 

förutsättningarna ständigt förändras blir varje enskild aktivitet unik. Personens upplevelse av 

aktiviteten beror på tidigare erfarenheter, omgivningens återkoppling samt aktivitetens aktuella 

utfall (Erlandsson & Persson, 2005). 

 

I värdetriaden delas aktiviteternas värden in i tre olika dimensioner; konkret-, symboliskt- och 

självbelönande värde. Det konkreta värdet upplevs som ett direkt påtagligt resultat till följden av 

en aktivitet, aktiviteten behöver därför inte vara njutbar i sig. Det symboliska värdet har olika 

nivåer, på personnivå finns värden som är unika för varje enskild person, vilka grundar sig i 

hennes tidigare erfarenheter och bakgrund. På kulturell nivå finns värden som är unika för den 

kultur eller sub-kultur personen befinner sig i, medan den universella nivån har värden som anses 

ha liknande innebörd för personer mellan olika kulturer. I det symboliska värdet beskrivs även 

katharsis, ett tillstånd där man genom att utföra aktiviteter kan få utlopp för känslor som kan vara 

svåra att uttrycka i andra situationer. Ett självbelönande värde upplevs då aktivitetsutförandet i 

sig är lustfyllt och präglas utav njutning; i optimala fall kan personen uppleva “flow” vilket 

innebär att personen blir så engagerad i sitt aktivitetsutförande att hon glömmer tid och rum. 

Genom valet av aktivitet kommunicerar och förmedlar personen på ett icke verbalt sätt sin 

identitet till omgivningen (Erlandsson & Persson, 2005). 

 

Perspektivtriaden delas in i tre olika delar; makroperspektivet, mesoperspektivet samt 

mikroperspektivet. I makroperspektivet relateras enskilda aktiviteter till allt personen gjort i sitt 

liv från barndom till ålderdom, denna helhet ger aktiviteterna olika innebörder och betydelser. 

Aktiviteten i sig är kopplad till mesoperspektivet där den ställs i relation till övriga sysslor som 

utförs dagligen, vilka bildar till ett dagligt aktivitetsmönster. Mikroperspektivet beskriver 

aktivitetens uppbyggnad, som kan delas in i olika handlingar. Handlingarna följer varandra och 

bildar tillsammans aktiviteten, ordningen bland dessa är ofta viktig för att utförandet ska leda till 

rätt resultat (Erlandsson & Persson, 2005). Persson, Erlandsson, Eklund och Iwarsson (2001) 

menar att aktiviteter alltid är meningsfulla då de står i interaktion med ett makro, meso- och 
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mikroperspektiv. 

 

Det finns många studier som styrker föreningsidrottens positiva aspekter för fysiskt-, psykiskt- 

och socialt välmående, däremot har inga studier som undersöker varför föreningsidrotten är 

meningsfull hittats. Genom att använda ValMO-modellen med sitt unika aktivitetsperspektiv 

bidrar studien förhoppningsvis till en förståelse för detta. Som blivande arbetsterapeuter känns 

det relevant att undersöka idrottsaktiviteters meningsfullhet och värde då denna förståelse 

förhoppningsvis kan vara till hjälp för att inspirera och motivera personer till idrottsaktiviteter. 

Vår hypotes är att en person utöver det konkreta värdet, som till exempel ett ökat hälsotillstånd, 

fortsätter med aktivitetsutövandet på grund av det självbelönande och symboliska värdet.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka den upplevda meningsfullheten och värdet av föreningsidrott 

som aktivitet för aktiva föreningsmedlemmar med fysiska funktionsnedsättningar.  

 

Metod 

Design 

En kvalitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design har genomförts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Vid deskriptiva studier finns en underliggande teoretisk bakgrund 

och det är vanligt att bara en teknik används för att samla information (Olsson & Sörensen, 

2011). Den kvalitativa ansatsen valdes för att få en djupare förståelse för fenomenet och dess 

komplexitet (Holme & Solvang, 1997). En väl genomförd intervju är ett bra sätt att inhämta 

information till en studie då den subjektiva upplevelsen av ett fenomen uppmärksammas (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

 

Urval 

För att försäkra sig om att deltagarna i studien hade erfarenhet av deltagande i föreningsidrott för 

personer med fysiska funktionsnedsättningar användes målinriktad sampling. I målinriktad 

sampling används ett avsiktligt urval som formas av bestämda kriterier, personerna i urvalet har 

därmed tidigare erfarenheter inom det valda forskningsområdet (DePoy & Gitlin, 1999). 

Inklusionskriterierna för deltagande var att de skulle ha en fysisk funktionsnedsättning, vara över 
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18 år, utöva eller tidigare ha utövat en idrott för personer med fysisk funktionsnedsättning samt 

vara aktiva i en idrottsförening för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Deltagarna var 

tvungna att kunna förstå och uttrycka sig på svenska, eftersom intervjuerna skulle hållas på detta 

språk. 

 

Tio personer som passade in på inklussionskriterierna kontaktades för deltagande i studien, vilket 

Kvale och Brinkmann (2009) samt Malterud (2009) menar är ett tillräckligt stort urval för att 

komma fram till antaganden om resultatet men samtidigt inte för omfattande att det blir svårt att 

få en överblick vid analys av data. Av de tio utvalda personerna fanns ett bortfall av fyra 

personer som inte resulterade i någon intervju, detta på grund av att en person var på semester, 

en person hade slutat på idrottsföreningen som studien utgick från och två personer gick inte att 

nå. Bortfallet kompenserades med ytterligare tre personer, sammanlagt genomfördes nio 

intervjuer. En av dessa exkluderades dock eftersom personen inte utövade eller tidigare hade 

utövat någon idrott för personer med fysisk funktionsnedsättning. 

 

Av de personer som deltog i studien var sex män och två kvinnor. Deltagarna var 21-66 år med 

medianålder 40.5 år. Förekommande diagnoser hos deltagarna var Cerebral Pares, Polio, 

förvärvad ryggmärgsskada och ryggmärgsbråck. Sju av åtta deltagare arbetade på 

idrottsföreningen. 

 

Datainsamling 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. Den ena författaren utförde intervjun och den 

andra antecknade och fångade upp relevanta fördjupningsfrågor vid behov. Trost (2010) menar 

att om man är samspelta får man ofta ut mer information ur intervjun då man kan komplettera 

varandra jämfört med om man skulle genomföra den ensam. Intervjun bestod av stora öppna 

frågor eftersom det ger möjlighet till ett oändligt antal svarsmöjligheter. Desto öppnare frågor, 

desto lättare blir det att kunna hitta något användbart i svaren att gå vidare med, vilket kan bidra 

till att intervjun blir mer sammanhängande (Krag Jakobsson, 1993). Frågorna formulerades fritt 

på ett vardagligt språk vid intervjun, utifrån en intervjuguide (Bilaga 1) som inspirerats från den 

arbetsterapeutiska ValMO-modellen. Det är viktigt att intervjuaren har kunskap inom 

undersökningsområdet och känner till syftet med intervjun, detta för att hålla sig till rätt ämne 
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och undvika sidospår. Något som stärker intervjuns reliabilitet och validitet är att intervjuaren 

uppmärksammar det som sägs i intervjun genom att ställa relevanta följdfrågor vid behov för inte 

missa någon viktig aspekt (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid slutet av varje intervju återgav 

intervjuaren sin uppfattning av intervjutillfället för att bekräfta att hennes bild överensstämde 

med deltagarens, vilket stärkte studiens validitet (Pilhammar Andersson, 2008). Intervjuerna 

hölls i ett avskilt rum som deltagarna själva hade valt där intervjun inte stördes, vilket bidrog till 

ett flyt i samtalet och gav deltagarna en ökad trygghet (Trost, 2010). Samtliga intervjuer spelades 

in efter godkännande av den intervjuade. 

 

Procedur 

En idrottsförening för personer med funktionsnedsättning i södra Sverige kontaktades under 

vårterminen 2012 via mail. I mailet beskrevs studien och föreningen tillfrågades även om de 

hade lämpliga aktiva föreningsmedlemmar med fysiska funktionsnedsättningar som skulle kunna 

tänka sig delta i studien. En mellanhand på föreningen bistod med kontaktuppgifter till tio 

medlemmar som hade tillfrågats om deltagande och var införstådda i studiens syfte.  

Projektplanen granskades vid ett etikseminarium i maj 2012. Hösten 2012 kontaktades 

föreningsmedlemmarna via mail med skriftlig information om studien samt en samtyckesblankett 

gällande deltagande i studien. Då endast sex deltagare svarade kontaktades mellanhanden igen 

som bistod med kontaktuppgifter till ytterligare tre deltagare som passade inklusionskriterierna. 

En intervjuguide som skulle fungera som stöd vid intervjuerna utformades för att beröra alla 

ValMOs värdetriads- och perspektivtriads dimensioner. För att författarna skulle öva sig i att 

använda intervjuguiden genomfördes en testintervju på en aktiv medlem i en idrottsförening. 

Efter testintervjun gjordes några få korrigeringar i intervjuguiden, som sedan användes vid 

studiens intervjuer. 

 

Dataanalys 

Intervjumaterialet som spelades in transkriberades ordagrant för att strukturera intervjuerna och 

underlätta arbetet vid analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att författarna själva deltog vid 

intervjuerna blev det lättare att reda ut otydligheter vid transkribering då de hade en god 

uppfattning av samtalet (Malterud, 2009). Studien analyserades med hjälp av riktad 

innehållsanalys, vilket är en typ av kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. Riktad 
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innehållsanalys utgår från en teori eller modell som kan hjälpa till att fastställa koder och deras 

förhållande till varandra (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Författarna läste igenom de transkriberade texterna var för sig och strök under det som verkade 

representativt för studiens syfte vid första intrycket. Sedan analyserades de understrukna delarna 

enligt de förbestämda koderna som var värdetriadens; symboliska-, konkreta- och självbelönande 

värde. Om någon text inte kunde kategoriseras enligt koderna gavs möjlighet att utforma en ny 

kod (Hsieh & Shannon, 2005). Författarna diskuterade därefter vad som tagits upp i de olika 

koderna och enades sedan om innehållet. För att försäkra sig om att ingen information gått till 

spillo läste författarna igenom texten igen och bearbetade koderna vid behov. En ytterligare 

person gav feedback på delar av analysen och om de utvalda styckena var representativa för de 

valda koderna, i syfte av att stärka studiens validitet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Etiskt övervägande 

Ett informerat samtycke inhämtades både skriftligt via en samtyckesblankett samt muntligt i 

samband med intervjun. Studien var frivillig och deltagarna kunde när som helst utan att ange 

någon orsak avbryta sin medverkan i studien utan några konsekvenser. Författarna hade ingen 

relation till deltagarna, vilket innebar att de inte av den anledningen kunde känna sig påtvingade 

att delta i studien. Det transkriberade materialet och inspelningarna förvaras på en 

lösenordsskyddad dator, som ingen obehörig har tillgång till. Övrigt material, till exempel 

samtyckesblanketter och anteckningar förvaras inlåst. Efter att arbetet slutförts kommer 

materialet att förstöras. Diagnoser och uttalanden genom citat beskrevs på gruppnivå, varken 

individerna eller föreningen namngavs, vilket skyddar deltagarnas identitet. 

 

Resultat 

Värdet med föreningsidrotten kunde kategoriseras och innehöll samtliga dimensioner från 

ValMOs värdetriad; konkret-, symboliskt- och självbelönande värde. Föreningen beskrevs som 

mycket meningsfull och hade hjälpt flera personer genom tunga perioder i livet. Två deltagare 

sade:  

 

”Det blir ju liksom ens liv på något vis, formas ju av föreningen gör det. Man formar sitt 
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liv efter föreningen. Så att… föreningen har betytt allt, för mig.”   

 

”Det hade nog inte gått så bra utan X (specifik idrott) just i mitt fall tror jag. Det, det var 

lite räddningen i livet faktiskt.”  

 

Konkret värde  

Flera deltagare berättade att idrotten haft en stor positiv inverkan på kroppen, de blev starkare, 

fick bättre balans och koordination. Detta gjorde att det blev lättare att klara av andra vardagliga 

aktiviteter, så som förflyttningar vilket gjorde att de blev mer självständiga. Att vara fysiskt aktiv 

gav en ökad kroppskännedom och hjälpte dem som fått sin funktionsnedsättning senare i livet att 

lära känna sin kropp på nytt. En person uttryckte sig på följande vis: 

 

”För ju mindre man tränar desto mer handikappad blir man… Eh, har man en 

funktionsnedsättning så har… kör man ju alltid på reserver hela tiden. Eh, å är den 

vältränad så orkar man ju mer... å då är det lättare att kunna leva. Å… eeh… klara sociala 

dagliga uppgifter då, som arbete, eh… relationer å så vidare.”  

 

Idrotten gjorde att de mådde bättre mentalt vilket även gjorde att de blev mer aktiva utanför 

föreningen. Den fysiska utmattningen som upplevdes efter ett hårt träningspass beskrevs som en 

skön känsla som gjorde det lättare att kunna slappna av, i vissa fall förbättrades även sömnen. En 

deltagare menade: 

 

”Att redan efter några gånger då jag inte har tränat på några veckor, när jag inte har tränat 

så har jag... man har blivit lite mer deppig, man har blivit lite mindre motiverad, jobbar 

lite sämre... såna saker.” 

 

Många kunde se att de genom arbete och idrott på föreningen förbättrades, utvecklades och lärde 

sig nya saker. Genom att ge tips och råd till andra deltagare kunde de också se en förbättring hos 

dem. Deltagarna beskrev att de genom föreningen hade fått vänner, bekanta och en av dem hade 

även hittat en partner. Föreningen bidrog även till att deltagarna fick något att göra, för de flesta 

blev det en daglig sysselsättning. Genom sin idrott, och tillhörande tävlingar och turneringar 
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hade deltagarna fått ett stort kontaktnät med andra personer runt om i världen. Ett annat värde för 

deltagarna var att de de flesta blivit anställda på idrottsföreningen och därför fått en fast inkomst. 

Föreningen gjorde det också möjligt för deltagarna att träna och kunna delta i turneringar och 

tävlingar. Detta möjliggjorde ett annat viktigt värde som idrotten bidrog till, nämligen att vinna, 

vilket gav deltagarna ett bevis på deras insatser. 

På frågan om hur viktig föreningen varit svarar en deltagare: 

 

”Den betyder ju mycket då. Eftersom det är en arena för träning, en plats att träna på, att 

använda vid träningen, medel att sporta för, dvs. att man kan få hotellrabatt... eeh, 

körersättning å så, så att man kan åka till Tyskland å spela lite grann å så. ” 

 

Symboliskt värde 

Flera av deltagarna hade alltid varit idrottsintresserade och vissa hade en familj som var 

idrottsintresserad vilket gjorde att idrottandet blev en naturlig och viktig del i deras vardag. 

Deltagarna beskrev att föreningen bidrog till samhörighet och gemenskap. Flera menade att det 

var stärkande att som ny medlem i föreningen få träffa andra personer i liknande situationer. De 

fick någon som de kunde identifiera sig med och se upp till. En deltagare sade: 

 

”Ja, det är samhörighet, att man har samhör... som man kan identifiera sig med. /.../ Åå, 

det ger en trygghet att ha en, en samhörighet, en tillhörighet till nånting mer än bara 

familjen, å jobbet.” 

 

Många värdesatte att man blev accepterad för den man var på föreningen. Det fanns en förståelse 

för olika behov på föreningen och det fanns även överseende med att alla kan ha en ”dålig dag”. 

En deltagare berättade: 

 

”dels fick jag träffa andra med liknande handikapp man kunde komma hit och vara sig 

själv och det var… det var okej, alltså det var inget konstigt att man var lite… att man 

gick lite snett eller halta eller så.” 
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Genom att se hur andra hanterade sig själva och sin situation fick deltagarna en ökad tilltro till 

sin egen förmåga. Många beskrev att idrotten och föreningen bidrog till bättre självförtroende 

och stärkte deras identiteter. En deltagare sade: 

  

”det har ju egentligen styrt mig lite hur… hur jag är som person idag... jag hade nog inte 

varit samma person idag om jag inte hade haft min idrott.” 

 

Det gjorde att deltagarna gärna bidrog med tips och råd gällande både träning och vardag.  De 

ville ge nya medlemmar bättre förutsättningar så att de inte skulle genomgå samma saker som de 

själva gjort. En deltagare beskrev det som:  

 

”Å göra bra liv för andra, som jag själv tycker jag har fått genom föreningen. Liksom ge 

tillbaks det som jag har fått under alla mina... /.../ De e de föreningslivet går ut på, de e ju 

hjälpa andra ju”. 

 

Utöver det beskrev en deltagare att föreningen var viktig som samlingspunkt och att aktiviteterna 

som utfördes bidrog till mer än enbart träning, vilket beskrev på följande sätt:  

 

”Medan när man blir äldre så... behöver man ha nån, nån aktivitet att samlas kring och för 

oss är det X (specifik idrott) då. Och det gör att det blir naturligt att vi kommer dit och 

sen blir det ju massa snack.” 

 

Flera av deltagarna beskrev att de genom sitt idrottande kunde få utlopp för andra känslor genom 

ett agerande som kanske inte skulle vara lämpligt i andra situationer. Dessa känslor kom fram 

genom att i sin idrott skrika, kasta bollar hårt, ”slå av sig” och de beskrev en behaglig känsla 

efteråt.   

 

”Så länge, är de bara mot väggen så är det ju ingen fara. Det brukar jag göra så att... Ne, 

men det är rätt bra tror jag att ha en idrott å kunna få ut aggressioner… på ett bra sätt.”.  
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Självbelönande värde 

Föreningen bidrog till mycket glädje, deltagarna trivdes på föreningen som var både en 

idrottsarena och arbetsplats. De tränade för att det var roligt och många beskrev att de genom att 

fokusera på idrotten glömde verklighetens allvar för en stund. En deltagare sade: 

 

”Alltså man, man får nått annat att tänka på... å gör ju idrottandet att jag får nått annat att 

tänka på också. Ja, man tänker inte smärta hela tiden”  

 

Många upplevde ett tillstånd av flow då de var helt fokuserade och glömde tid och rum, vilket 

beskrevs på olika sätt:  

 

”alltså man får en underbar känsla sen när man, de känns som man är inne i zoonen”  

 

”man måste vara 100 % fokuserad, man är inne i det... man är som i en bubbla”    

 

”Då, då var ju matchen klar. Så att det, på nått sätt så… man går väl in i nån jävla... inte 

vet jag... nån… ja, jag kan inte förklara det men jag kommer aldrig ihåg nånting…” 

 

 Många deltagare beskrev en känsla av ren tillfredsställelse när de lyckades påverka någons 

förhållningssätt och såg samma person utvecklas.  

 

”Jamen då får man lite såna där rysningskänslor av att... ja fan jag gjorde ju rätt i alla fall, 

jag gjorde ju faktiskt rätt med dom.” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I studien visade det sig att föreningsidrott för dessa deltagare hade flera olika värden. I vissa fall 

tolkades deltagarna i studien uppleva samtliga dimensioner av värdetriaden, till exempel i 

aktiviteter där de hjälpte andra, Persson och medarbetare (2001) menar att en optimal aktivitet 

innehåller alla tre av Värdetriadens dimensioner. I denna aktivitet såg deltagarna en förändring 

av deras hjälpinsatser vilket tolkades som ett konkret värde. De hade tidigare själva blivit hjälpta 
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av andra på föreningen och ville ge tillbaka det stöd de själva tyckte de fått, vilket sågs som ett 

symboliskt värde. Många tyckte samtidigt att det var tillfredsställande att hjälpa andra vilket 

tolkats som ett självbelönande värde. Detta överensstämmer med resultatet av en tidigare nämnd 

studie (Leufstadius et al., 2008) som visar att det kan vara av värde att hjälpa andra och känna sig 

behövd. En bidragande faktor till varför deltagarna fortsatt att vara aktiva i föreningsidrotten kan 

ha varit att de upplevde flera värden genom aktiviteterna. 

 

Värde är något som upplevs när en person utför en viss aktivitet medan aktivitetens 

meningsfullhet upplevs först då den ställs i förhållande till tid, i interaktion med ett makro-, 

meso-, och mikroperspektiv (Persson et al., 2001).  Att genomföra en viss handling som att kasta 

en boll (mikroperspektiv) kan upplevas som mindre meningsfullt om den ställs utanför sitt 

sammanhang; först när handlingen ses som en del av en aktivitet, till exempel en specifik idrott 

(mesoperspektiv) får den större meningsfullhet. När aktiviteten sätts i relation till ett större 

sammanhang, som vilken betydelse idrotten har haft genom personens liv (makroperspektiv), 

förstås meningsfullhetens komplexitet. Persson och medarbetare (2001) menar att aktiviteter som 

en person utfört en längre tid av sitt liv ofta är de aktiviteter som är mest meningsfulla. Detta kan 

vara en förklaring till varför föreningen var så meningsfull för deltagarna då de varit 

föreningsmedlemmar länge. 

 

Föreningsidrotten var en mycket meningsfull sysselsättning för deltagarna, vilket är positivt då 

det som tidigare nämnt är vanligt att personer med funktionsnedsättning saknar erfarenhet av 

meningsfulla fritidsaktiviteter (Magnusson & Lorentzi, 1999). Wilcock (2006) menar att det är 

viktigt att ha aktiviteter för att fylla sin tid vilket överensstämmer med vad deltagarna i studien 

påstod. Meningsfulla aktiviteter strukturerar tid (Leufstadius et al., 2008), vilket kan vara viktigt 

för personer med fysiska funktionsnedsättningar då de ofta tenderar att hamna utanför 

arbetsmarknaden (Boström, 2008; Brusén & Hydén, 2000; Magnusson & Lorentzi, 1999). 

Föreningen bistod med arbetsaktiviteter och fritidsaktiviteter för deltagarna, vilket enligt 

Argentzell och Leufstadius (2010) skulle anses positivt då olika slags aktiviteter i vardagen 

bidrar till aktivitetsbalans. Deltagarna i studien beskrev ett stort värde av att lära sig nya 

kunskaper genom dessa aktiviteter, vilket överensstämmer med en studie av Leufstadius och 

medarbetare (2008) som visar att det är meningsfullt att lära sig och utvecklas. 
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Flera deltagare i studien beskrev att föreningen bidrog till en känsla av samhörighet och 

gemenskap. Att göra en aktivitet tillsammans med någon annan ger aktiviteten ökad mening 

(Erlandsson, Eklund, & Persson, 2011). Många personer med funktionsnedsättning upplever 

utanförskap och det är vanligt att de isolerar sig (Lindqvist & Sauer, 2007). Detta kan bero på att 

personen inte går dit hon inte känner sig välkomnad utan tänker att hon bör hålla sig till platser 

där hon vet att hon är välkommen och kan träffa personer som sig själv (Gardner, 1991). Att 

känna sig inkluderad och uppleva delaktighet är viktigt för personer som någon gång upplevt 

utanförskap i samhället (Argentzell & Leufstadius, 2010). Deltagarna kände sig välkomnade och 

inkluderade på föreningen, det var en plats där samhörigheten var hög. Det blev speciellt 

påtagligt när deltagarna först kom till föreningen, eftersom många tidigare inte varit i kontakt 

med andra personer med funktionsnedsättningar. Detta beskrevs som en vändning i livet. 

 

Utöver föreningens samhörighet visade studien att idrotten hade en direkt positiv inverkan på 

kroppen, vilket tidigare nämnd forskning stödjer (Ashton-Shaeffer et al., 2001; Bragaru et al., 

2011; Wilhite & Shank, 2009; Östnäs, 1997).  

Orsaken till bättre psykisk hälsa skulle kunna vara att idrotten bidrog till att man faktiskt kunde 

glömma vardagens problem för en stund och istället göra något man tyckte var roligt. Studiens 

resultat visar att deltagarna stärkt sin identitet och hittat sin självkänsla genom idrottandet vilket 

överensstämmer med litteraturen som beskriver att en persons identitet skapas och utvecklas 

genom utförandet av aktiviteter (Wilcock, 2006).  

 

Som blivande arbetsterapeuter är det viktigt att ha kunskap om aktiviteters värden eftersom detta 

är en förutsättning för att kunna hjälpa personer att hitta meningsfulla aktiviteter. Det är 

samtidigt viktigt att komma ihåg att en mikrohandling kan förlora sin meningsfullhet om den 

plockas ur sin kontext och helhet. Arbetsterapeuter är medvetna om aktivteters uppbyggnad och 

ser varje handling för sig. För klienten som tränar på en aktivitets handlingar kan det vara svårt 

att se helheten och målet med träningen, vilket kan leda till att hon tappar sin motivation. Detta 

leder i sin tur till att träningen resulterar i ett sämre utfall. Därför är det viktigt att som 

arbetsterapeut belysa syftet med träningen för att fånga klientens motivation, då det i vissa 

situationer kan vara dolt för klienten. 
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Föreningsidrotten bidrog med många positiva aspekter, deltagarna beskrev att de orkade mer 

vilket möjliggjorde fler aktiviteter eftersom de blev fysiskt och psykiskt starkare. Genom att 

påvisa nyttan och nöjet med föreningsidrott kan arbetsterapeuten förhoppningsvis motivera 

personer att testa på denna aktivitet. Samhörigheten på föreningen var stor och det beskrevs som 

meningsfullt att hjälpa andra, detta kan vara viktigt att tänka på när man som arbetsterapeut ska 

forma praxis, att ge möjligheten att hjälpa varandra i en till exempel en aktivitetsgrupp. Eftersom 

personer med fysiska funktionsnedsättningar kan ha svårt att hitta meningsfulla aktiviteter och 

kan känna sig utanför i samhället känns det viktigt att förmedla detta budskap.  

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer visade sig vara ett lämpligt sätt att använda sig av för att besvara studiens 

syfte, då de gav mycket information om hur deltagarna upplevde meningsfullhet och värde i sin 

föreningsidrott. I kvalitativa intervjuer får man komplexa, rika svar som ger en god förståelse 

kring personen (Trost, 2010). Hade studien utgått från ett kvantitativt sätt som till exempel 

enkäter hade troligen mycket information gått till spillo då svaren inte varit lika omfattande och 

oklarheter inte kunnat utredas.  

 

Vid samtliga intervjuer användes en utformad intervjuguide som en checklista för att 

intervjuarna skulle veta att de täckt samtliga ämnesområden. Det upplevdes som positivt att utgå 

från ValMO då det fanns en grund att utgå från, ibland var det dock svårt att hitta vardagliga 

begrepp som kunde översättas tillbaka till ValMO’s värden. Först vid intervjutillfällena framgick 

det att alla utom en deltagare i studien var anställda på föreningen, om denna kunskap funnits 

med från början hade delar av intervjuguiden formulerats annorlunda. Till exempel 

intervjuguidens begrepp uppgifter/handlingar på föreningen, med inspiration från 

perspektivtriaden, kändes orelevant eftersom det var tänkt att fånga upp dolda aktiviteter som 

medlemmarna gjorde ideellt för föreningen. Det hade därför varit intressant att ha en 

kontrollgrupp med medlemmar på föreningen som kom dit enbart för att idrotta.  

 

Som oerfarna intervjuare var det svårt att veta om intervjuerna innehöll tillräcklig kvalitet utan 

att viktiga aspekter som svarade på syftet skulle försummas. Det krävs mycket träning för att bli 

en duktig intervjuare, till exempel förmågan att ställa relevanta frågor och följdfrågor och 
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samspelet mellan intervjuare och undersökningsperson är faktorer som påverkar ämnesdjupet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). En typ av respondentvaliditet uppstod då en sammanfattning av 

intervjutillfället återgavs för att försäkra att intervjuarens uppfattning av intervjutillfället 

motsvarade deltagarens bild av fenomenet (Pilhammar Andersson, 2008). Samtliga intervjuer 

genomfördes på ett tillfredsställande sätt då de var lugna och metodiska. Efter att ha genomfört 

några intervjuer flöt samtalen bättre, intervjuguiden användes mer naturligt och fler relevanta 

följdfrågor ställdes.  

 

Urvalet kan i viss mån ha vinklat studiens resultat. Det var endast åtta deltagare som deltog i 

studien varav sex var män vilket kan ha färgat studien. Deltagarna kan även ha valts av 

mellanhanden utefter hur föreningen önskas representeras. Andra medlemmar kanske hade sett 

föreningen ur en annan synvinkel och eventuellt belyst andra aspekter då de inte var anknutna till 

föreningen i lika stor utsträckning som de anställda. I studien fanns det fyra bortfall, men då 

ytterligare tre medlemmar med samma inklusions- och exklusionskriterier anslöts till studien tros 

detta inte ha påverkat studiens resultat i så stor utsträckning. En intervju valdes att exkluderas 

men då deltagaren inte tillförde med någon ny kunskap kring föreningsidrotten och dess värde 

tros detta inte ha påverkat resultatet i någon större mån. Eftersom det var en kvalitativ studie är 

resultatet ej generaliserbart, det kan dock ge en förståelse om hur den undersökta gruppen 

upplevde det att vara aktiv i en idrottsförening. Det hade dock varit spännande med en större 

studie med fler personer på olika föreningar för att kunna ställa dessa resultat emot varandra. 

Analysen underlättades genom användningen av riktad innehållsanalys som utgick från 

förbestämda koder från Värdetriaden. En induktiv kvalitativ ansats (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008) beaktades men valdes bort då författarna ansåg att använda ValMO i 

bakgrunden kunde bidra till en intressant synvinkel på aktiviteters värde och mening. Vidare var 

det värdefullt att vara två författare i analysen då vissa aktiviteter var svåra att kategorisera i 

Värdetriaden, som endast är kort beskriven i litteratur. Kategoriseringen kan vara en svaghet 

eftersom den inte behöver överensstämma med modellens författares tolkning. Det var även bra 

att vara två författare som enskilt såg över och lyfte fram viktiga citat för att sedan tillsammans 

jämföra dessa med varandra i en diskussion om vad som var representativt för studien. 
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Ytterligare ett bidrag av tolkningar kring de olika kategorierna gavs av författarnas handledare 

vilket måste anses öka validiteten ytterligare.  

Konklusion 

Deltagarna beskrev föreningsidrott som en meningsfull aktivitet som var njutbar och rolig. Den 

bidrog med många fördelar fysiskt, psykiskt och socialt som bland annat ledde till stärkt 

identitet, nya kontakter och bättre hälsa. Idrottsföreningar handlar om mycket mer än bara idrott, 

det är en samlingspunkt där personer kan känna tillhörighet, utbyta erfarenheter och ha roligt 

tillsammans med andra. Denna kunskap är viktig för arbetsterapeuter att ha i åtanke vid 

rehabilitering och vid stöd för att hitta meningsfulla aktiviteter. Många studier har tidigare visat 

fördelar med föreningsidrott, men  unikt med vår studie är att den bidrar till en förståelse om 

varför föreningsidrotten var meningsfull ur ett aktivitetsperspektiv. 

 

Denna studie är inte generaliserbar då det är en kvalitativ studie med endast åtta deltagare. 

Vidare forskning i detta område välkomnas då författarna tror att det är många personer i 

samhället som skulle dra nytta av detta, både personer med och utan funktionsnedsättning.  
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Innan skadan  Kontakt med föreningen  Ansvarsområde på föreningen 

Arbete/ studier Familjesituation Arbetsterapeut   

 

Tid på föreningen:   - på föreningen/hemifrån 

Vanlig dag på föreningen: -utöver idrott 
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Känslor: -under idrott, före /efter 

-till föreningen   
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    -aktiv i föreningen 

 

Beskriva dig:   - som person 

   - i föreningen/laget 

 

Andras syn på mig:  - i föreningen/laget  

   - utomstående, ex. familj, samhället 

Föreningen: -överens med andra? 

-liv utan föreningen? 

-bästa/ viktigast med föreningen 

-negativt?   
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Information till undersökningsperson 

 

Föreningsidrottens meningsfullhet och värde som aktivitet för personer med fysiska 

funktionsnedsättningar. 

 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående studie. Idrott för personer med fysiska funktionsnedsättningar 

har visat sig ha positiva effekter för fysisk- och psykisk hälsa samt social integrering i samhället. Det 

finns dock få studier som undersöker vad som driver personer att utföra aktiviteterna i sig och varför 

man väljer att bli fortsatt aktiv i en förening. Syftet med denna studie är därför att undersöka 

meningsfullhet och värde av föreningsidrott som aktivitet för aktiva föreningsmedlemmar med fysiska 

funktionsnedsättningar. 

 

Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter och genomförs av Josefin Nordgren. Vi erbjuder plats för intervju 

alternativt att du själv föreslår plats.  

 

Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun på band. Inspelningen kommer att förvaras inlåst så att 

ingen obehörig kan ta del av den. Efter att arbetet har slutförts förvaras materialet i ett år och förstörs 

därefter.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller med några 

konsekvenser för Din behandling/kontakt med Josefin Nordgren eller Tanja Sjöblom. Resultatet av vår 

studie kommer att redovisas så att Du inte kan identifieras. 

  

Studien ingår som ett examensarbete i arbetsterapeutprogrammet vid Lunds Universitet. 

Om Du vill delta ber vi Dig underteckna talongen innan intervjun genomförs.  

 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller vår handledare.  

 

Med vänlig hälsning 

 
Tanja Sjöblom 

Arbetsterapeutstuderande, 

Lunds Universitet.          

Tfn: 070 3374244            

e-post: 

tanja.sjoblom.554@student.lu.se e-post: Studentadress  

 

Josefin Nordgren 

Arbetsterapeutstuderande,  

Lunds Universitet.           

Tfn: 076 7614411            

e-post: 

josefin.nordgren.353@student.lu.se 

Birgitta Wästberg  

Leg Arbetsterapeut. 

Dr i medicinsk vetenskap. 

Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi. 

Lunds Universitet. 

Tfn: 046 - 222 19 51, 070- 65 26 768 

e-post bitgitta.wastberg@med.lu.se 

Ins t i tu t ionen fö r  hä lsa,  vård och samhäl le  

INFORMATIONSBREV 

 

2013-04-05    

 

 Bilaga 2 

 



25 

Samtyckesblankett  Bilaga 3 

   

   

Jag har tagit del av informationen om ”Föreningsidrottens meningsfullhet och värde som aktivitet för 

personer med fysiska funktionsnedsättningar.” 
 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst 

utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 
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