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Abstrakt 
 

I ett flertal studier påvisas betydelsen av att ha en meningsfull fritid 
som leder till ökad tillfredställelse för personen. Syftet med studien var 
att beskriva rullstolsburna personers erfarenhet av fritidsaktiviteter. 
Den undersökta gruppen bestod av fem personer i åldrarna 22 - 43 år 
med fysiskt funktionshinder som var bosatta i Norrbotten. Med öppna 
frågor intervjuades personerna om deras erfarenhet av 
fritidsaktiviteter. Intervjuutskrifterna analyserades utifrån en kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen resulterade i tre kategorier: 
”Fritidsaktiviteten skänker livsglädje”; ”Fritidsaktiviteten håller 
gamla kontakter vid liv och möjliggör nya” och ” Att vara delaktig i 
omgivningen”. Resultatet visade att det viktigaste för personerna var 
den sociala gemenskapen som de fick genom att delta i olika 
fritidsaktiviteter. Det är viktigt att arbetsterapeuter har kunskap om 
fritidsaktivitetens betydelse vilket kan generera till att öka klientens 
psykiska och fysiska hälsa. 
 
Nyckelord: Arbetsterapi, fysiska funktionshinder, erfarenheter, 
fritidsaktivitet.
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Fritidens innehåll har stor betydelse för funktionshindrades välbefinnande. Arbetsterapeuter 

kan använda sig av aktiv fritid i rehabiliteringen vilket kan påskynda tillfrisknandet och 

resultera i minskat vårdbehov och mediciner. Vid de tillfällen arbetsterapeuten arbetat med 

tema fritid har det visat sig att klientens motivation, tillfredsställelse och självmedvetenhet 

ökat. När klienten själva fått välja aktivitet som hon varit intresserad av har rehabiliteringen 

blivit mer lustfylld (Jansson & Sjödin, 2002).  

 

Begreppet fritid betyder den tid en person är fri från något, vanligen arbete eller skola 

(Norling & Gunnarsson, 1995). Ordet fritid används ofta som motsatts till arbetstid. Men 

definitionen kan också begränsas till den tid som blir över när en person har uppfyllt sina 

plikter i hemmet som att tvätta, handla och laga mat (Magnusson & Lorentzi 1999; Mosey, 

1986). Fritidsaktiviteten utförs oftast utanför arbetstid (Knox, 1998; Mosey, 1986) och ger 

möjlighet till nöje, avkoppling, rekreation, social gemenskap, personlig utveckling samt 

möjlighet att uppnå olika mål i livet. 

  

Redan den grekiska filosofen Aristoteles menade att fritidsaktiviteter inte kan vara påtvingade 

utan måste bestå av fria val (Mosey, 1986; Primeau, 1996). Både romarna och grekerna ansåg 

att fritid var viktigt. Det var endast genom fritid som kulturella ideal kunde uppnås. Arbete 

värderades inte lika högt som fritid (Primeau, 1996) då det ansågs distrahera människan från 

att betjäna Gud. Under 1600- och 1700- talet började arbetsetikens synsätt att rota sig i 

England och i de engelska kolonierna. Detta synsätt innebar att arbetet gav en egen belöning i 

sig och ett löfte om framtida förmåner, både spirituellt och materiellt. Under denna tid 

förknippades fritid med frestelse och synd. Detta synsätt på arbete och fritid spreds sedan 

vidare till andra delar av världen.  

 

I det svenska bondesamhället ansågs arbete som en viktig del i vardagen (Sveriges 

Nationalatlas Förbund [SNA], 1993). Årstidernas växling och dagarnas rytm bestämde när de 

olika sysslorna skulle utföras. Hela familjen deltog i arbetet på gården och varje 

familjemedlem hade sina specifika arbetsuppgifter. När arbetet var utfört följdes detta av 

gemensamma festligheter. Arbete och fritid gick omlott. I bondesamhället var familjen 

samlad både under arbete och under fritid. I och med industrialiseringens inträde förändrades 

detta. Nu var det klockan som organiserade livet istället för årstiderna och dygnet. Gränsen 

mellan arbete och fritid blev nu tydlig. Det löpande bandet bestämde arbetstakten vilket 

gjorde att behovet av ledighet ökade.  
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Enligt Eskilsson (2000) blev folkets hälsa en central fråga då Sverige övergick från 

bondesamhälle till industrisamhälle. Föreningar började propagera för fritidens betydelse för 

hälsa. Föreningarna hade olika inriktningar vilket bland annat kunde innebära att uppmana 

personer att leva naturenligt så att kroppen och själen skulle vara i harmoni med naturen eller 

att bedriva allmän hälsovård. Under 1930-talet låg fokus på hälsa, livsglädje och rekreation. 

Svenska Röda korset gav ut en handbok med information om hälsa och friluftsliv till 

allmänheten. Då som nu var det upp till individen att ta ansvar för sin egen hälsa och 

välbefinnande. De alltmer mekaniserade arbetsuppgifterna ökade behovet av rekreation och 

avkoppling. År 1937 tillsatte staten en utredning som fick namnet ”Fritidsutredningen” vilket 

innefattade hur friluftslivet skulle göras mer tillgängligt för fler invånare. Syftet med 

utredningen var att förbättra hälsan och därmed stärka arbetskraften. Den första semesterlagen 

(SNA, 1993) kom 1938 vilken gav arbetstagaren rätt till två veckors semester. Att tillgodose 

arbetarnas behov av ledighet sågs som ett samhällsintresse (Magnusson & Lorentzi, 1999). 

Mellan 50- och 80- talet var det stor efterfrågan på arbetskraft i Sverige. För att kunna behålla 

och locka till sig ny personal satsade företagen bland annat på fritidsaktiviteter så som 

utflykter för sina anställda. 

 

Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik idag är att skapa en samhällsenlig 

förutsättning för god hälsa för hela befolkningen (Ågren, 2003). Ett av de nationella 

folkhälsomålen (Svensk författningssamling [SFS], 1980:620) är att öka delaktigheten i 

samhällslivet för alla. Samhällets socialtjänst skall främja personers ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall 

bygga på respekt för personers självbestämmanderätt och integritet. En person som engagerar 

sig i en fritidsaktivitet bidrar enligt Mosey (1986) med kunskap, ekonomiskt stöd och 

kreativitet som formar samhället. Personen påverkas också av samhället beroende av de 

aktiviteter som är tillgängliga. Även personer med funktionshinder skall ges möjlighet att vara 

delaktig i samhället och att leva som andra (SFS 1980:620). Socialnämnden skall medverka 

till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning. Magnusson och Lorentzi (1999) hävdar 

att miljön är fortfarande otillgänglig för en rullstolsburen person. Trappor, höga trösklar och 

höga diskar utestänger personer från samlingspunkter såsom caféer och restauranger. Detta 

kan begränsa delaktigheten i samhället och därmed den sociala samvaron. I en studie av 

Risberg och Stridsman (2001) framkom att en grupp rörelsehindrade personer kände sig 

delaktiga i samhället när de delade sina erfarenheter med andra personer vid utövade av 

idrottsaktiviteter. Det som deltagarna upplevde som meningsfullt var att de fick bättre 
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självförtroende, självsäkerheten ökade och att de utvecklades som personer när de utövande 

idrottsaktiviteterna. 

 

Arbetslösa funktionshindrade personer som står till arbetsmarkandens förfogande har ökat 

med 11 % mellan åren 2003 till 2004 (Arbetsmarknadsstyrelsen  [AMS], 2004). Magnusson 

och Lorentzi (1999) menar att obegränsat med fritid kan leda till svårigheter att hitta 

aktiviteter som känns meningsfulla och utvecklande. Fritidsaktiviteter ska fylla behov som 

ska ge personlig stimulans, möjlighet till kontakt, gemenskap och ge ett sammanhang att höra 

till. Barron (2000) anser att fritidsaktiviteter ofta väljs bort i arbetet med funktionshindrade 

personer. Istället läggs fokus på den personliga omvårdnaden vilket skall öka 

självständigheten och oberoendet från omgivningen. En persons självständighet kan 

undermineras om hon inte får vara med i valet av vilka aktiviteter som hon skall utföra och 

som känns meningsfulla för henne. Magnusson och Lorentzi (1999) anser att det är 

omgivningen som sätter gränserna och därmed bestämmer vad en person får göra. Detta kan 

hindra en funktionshindrad person att bli en självständig människa. Det som främjar 

självständigheten är förmågan att kunna planera sin tid (Kielhofner, 1997; Mosey, 1986; 

Townsend et al. 1997), vilket leder till att en person får kontroll över livsrytmen och livet blir 

mer balanserat. Mosey (1986) menar att personer med fysiska funktionshinder spenderar 

mindre tid till att utöva fritidsaktiviteter jämfört med icke funktionshindrade på grund av att 

de dagliga aktiviteterna tar mycket tid att utföra. Kan en person inte bevara balansen i livet 

kan det bli svårt att nå personliga mål.  

 

Enligt Csikszentmihályi (1992, 1999) är fritid ett av de mest åtråvärda mål som kan förbättra 

livskvalitén och fysisk hälsa om personen vet hur hon ska nyttja den. Har personen inget mål 

tappar hon motivation och koncentration. ”Flow” är en euforisk känsla av total hängivelse och 

kontroll som upplevs när en person utför en aktivitet som både känns meningsfull och 

samtidigt känns utmanande. Denna aktivitet kan vara allt från att läsa en bok till att umgås 

med andra personer. För att en aktivitet skall leda till ”flow” ska den ha ett mål, tydliga regler, 

kräva psykisk energi, ge omedelbar feedback och utveckla färdigheter. Inför varje 

flowskapande aktivitet krävs en investering av uppmärksamhet. För att övervinna 

igångsättningsmotståndet krävs energi. Aktiviteter som kräver lite energi eller som är mindre 

utmanande innebär inte något negativt om de används i lagom mängd. Används dessa 

aktiviteter som det enda alternativ för att fylla ut tid kan det leda till ohälsa. 
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Inom arbetsterapi ses hälsa (Mosey, 1986; Townsend et al. 1997) som mer än frånvaro av 

sjukdom och den är starkt påverkad av vad personen gör i det dagliga livet. I en studie om 

ryggmärgsskadade personers erfarenhet av att paddla havskajak (Tayler & McGroder, 1995) 

visade resultatet att fysisk aktivitet främjar både fysisk och psykisk hälsa. Under aktiviteten 

kunde deltagarna konfrontera sin rädsla och lösa problem. De fick bättre uppfattning om sig 

själv och andra personer i omgivningen. De kunde omvärdera livet och kände tillfredställelse 

av att delta i aktivitet. Genom att de lyckades komma över sin rädsla stärktes också deras 

självförtroende. 

 

Arbetsterapeuten uppgift (Förbundet Svenska Arbetsterapeuter [FSA], 1998) är att förbättra, 

bibehålla eller kompensera klientens nedsatta aktivitetsförmåga i förhållande till miljön. 

Arbetsterapeuten arbetar för att det skall råda balans mellan de fyra aktivitetsområdena fritid, 

arbete, personlig vård och boende. Klienten skall respekteras som en självbestämmande 

individ och gemensamt ska arbetsterapeuten och klienten arbeta mot de mål som ger klienten 

ett värdefullt liv för att främja hälsan. Om arbetsterapeuten kan identifiera aktiviteter som är 

meningsfulla för klienten menar Fisher (1998) att motivationen och målmedvetenheten kan 

öka. Arbetsterapeuten måste fokusera på vad klienten vill och behöver göra för att kunna 

utveckla förmågan att utföra uppgifter som är meningsfulla, vilket i sin tur leder till 

tillfredsställelse. Det förutsätter att aktivitet har ett syfte för att det ska vara meningsfullt för 

klienten.  

 

Enligt Knox (1998) måste arbetsterapeuter arbeta med fritidsaktiviteter i större utsträckning 

för att få en så komplett bild som möjligt av klientens förmåga, samt stödja klienten att delta i 

meningsfulla och självuppfyllande aktiviteter. Primeau (1996) anser att arbetsterapeuter måste 

hitta metoder för att få fram aktiviteter som känns meningsfullt utifrån klientens erfarenheter. 

Metoder som kan hjälpa arbetsterapeuter i arbetet kan vara, deltagande observationer, djupa 

intervjuer, livshistorier och narrativa frågor. För att identifiera vilka aktiviteter som är 

meningsfulla för klienten kan arbetsterapeuten exempelvis använda sig av modellen, 

Canadian model of occupational performance [CMOP] (Townsend et al. 1997). Denna modell 

illustrerar det dynamiska sambandet mellan personen, miljön och aktiviteten vilket resulterar i 

aktivitetsutförande över tid. Aktivitetsutförandet påverkas när det sker en förändring i någon 

av delarna. Kärnan i modellen är ”spirituality” som avser den inre kraft som kan bestå av en 

persons värderingar, tro och mål i livet. Den är individuell för varje person och formas av 

miljön samt ger aktiviteten en mening.  
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Arbetsterapeuter ansvarar för att stödja klienter inom områdena personlig vård, arbete och 

fritid. Trots detta prioriteras aktiviteten personlig vård oftare i behandlingen. Utifrån detta 

beskriver en studie (Turner, Chapman, McCherry, Krishnagiri & Wats, 2000) att de formella 

instrumenten som arbetsterapeuter använder sig av inom området fritid är otillräckliga. 

Arbetsterapeuter inom psykiatrin arbetar mer mot fritidsaktivitetsområden än de som arbetar 

med klienter med fysiska handikapp. Flertalet av arbetsterapeuterna rapporterade att de 

använder sig av informella instrument vid intervju med klienter. De instrument som 

arbetsterapeuterna använder fokuserar på insamling av hur många intressen en klient har 

istället för hur aktiviteten utförs och instrumenten är inte så detaljerad. Många 

arbetsterapeuter litar på andra professioner såsom sjukgymnaster att bedöma och vidta 

åtgärder inom området fritid.  

 

Arbetsterapeuterna ska ha ett holistiskt synsätt för att eftersträva balans mellan fritid, arbete 

och dagliga aktiviteter (FSA, 1998; Mosey, 1986; Townsend et. al, 1997). Vår 

litteraturgenomgång visar på hur viktiga fritidsaktiviteterna är för hälsan och välbefinnandet. 

Dock är det få artiklar som tar upp vilka erfarenheter fritidsaktiviteter kan ge den enskilda 

personen. Därför vill författarna med denna studie öka förståelsen bland arbetsterapeuter om 

rullstolsburna personers erfarenheter av fritidsaktiviteter. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva rullstolsburna personers erfarenheter av 

fritidsaktiviteter. 

 

Metod 
Design 

En kvalitativ studie med öppna frågor gjordes vilket gav informanterna möjlighet att fritt 

berätta om deras erfarenheter av fritidsaktiviteterna. Intervjuerna gav författarna möjlighet att 

få ett holistiskt perspektiv av informanternas erfarenheter (Kvale, 1997).  

 

Undersökningsgrupp 

Som undersökningsgrupp valdes personer med fysiskt funktionshinder som hade förmågan att 

förmedla sig på ett verbalt sätt. Urvalskriterierna var att de skulle vara rullstolsburna, bosatta i 

Norrbotten, i åldrarna 18-45 år samt att de utförde någon form av fritidsaktivitet. Utifrån 
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urvalskriterierna kunde sex personer utses med hjälp av Handikappföreningarnas 

Samarbetsorgan (HSO). Alla sex tillfrågade personer valde att tacka ja till att medverka i 

studien. En av personerna valde sedermera att tacka nej till studien, detta var dock innan 

någon intervju hade genomförts. Innan intervjuerna genomfördes informerades personerna om 

konfidentiellitet via brev och muntlig information. Totalt deltog fem personer varav tre 

kvinnor och två män. 

 

Material.  

Insamling av data gjordes i form av inspelade intervjuer med öppna frågor. Som stöd under 

intervjun använde författarna sig av en intervjuguide (Patton 1990) med öppna frågor om 

erfarenhet av fritidsaktiviteter. I enlighet med Kvale (1997) användes korta och enkla 

intervjufrågor med följdfrågor för att få ett så innehållsrikt svar som möjligt.  

Intervjuerna utgick från en intervjuguide med följande frågor: 

 

• Vad innebär fritidsaktivitet för dig? 

• Kan du beskriva vad du gör under din fritid? 

• Kan du berätta när på året du utför aktiviteten? 

• Kan du berätta om det finns något som hindrar dig att utföra aktiviteten? 

• Vilka erfarenheter har fritidsaktiviteterna gett dig? 

• Vilken respons har du fått?  

• Har aktiviteten lett till något speciellt? 

• Kan du beskriva hur du utför aktiviteten? 

 

Procedur 

En första kontakt togs med HSO i Norrbotten via telefon om bakgrund till studien,  dess syfte 

och en förfrågan om de kunde hjälpa författarna att komma i kontakt med tio personer som 

motsvarade urvalskriterierna. Därefter gjordes ett personligt besök där författarna 

överlämnade ett informationsbrev om studiens syfte (bilaga 1). Vid besöket lämnades också 

ett missivbrev (bilaga 2) för vidare befordran till personerna som motsvarade urvalskriterierna 

samt frankerade svarskuvert. Personerna hade valmöjlighet att tacka ja eller nej via en 

svarstalong. Detta gjorde att författarna hade möjlighet att ersätta det eventuella bortfallet med 

andra personer. De som tackat ja, det vill säga informanterna kontaktades av författarna via 

telefon angående studiens syfte. Under samtalet bestämdes även tid och plats för intervjun, 



 8

detta gjordes inom en vecka efter att informanterna hade tackat ja. Beroende på var 

informanterna var bosatta genomfördes intervjuerna antingen i deras bostad eller via 

högtalartelefon. Intervjuernas längd varierade mellan 30 till 60 minuter. Båda författarna 

deltog under samtliga intervjuer efter att informanterna hade givit sitt medgivande. Innan 

intervjuerna påbörjades informerades informanterna muntligt om studiens syfte och bakgrund 

samt att de har rätt att avbryta intervjun om det så önskades. Intervjuerna spelades in på band, 

enligt Kvale (1997) underlättar detta för intervjuaren så denne kan koncentrera sig på 

intervjun. En av författarna ställde frågor och den andra ställde följdfrågor. Intervjuerna 

skrevs sedan ned ordagrant.  

 

Etiska aspekter. 

Informanterna informerades både skriftligt och muntligt om studiens syfte samt att 

deltagandet var frivilligt. Informanterna var anonyma för författarna fram till telefonförfrågan. 

Den information som framkom under intervjun behandlades konfidentiellt det vill säga 

personuppgifter avidentifierades och det inspelade materialet kommer att raderas vid studiens 

avslut. Informanterna kunde avbryta intervjun utan att de behövde nämna någon orsak. De 

hade också möjlighet att kontakta författarna efter intervjun om några frågor hade uppstått. 

Frågorna var av öppen karaktär och informanterna kunde själv styra innehållet i intervjun, 

detta gjorde att frågorna inte ansågs väcka något obehag. Författarna ansåg att den etiska 

nyttan med studien kunde överväga nackdelar med studien. Det förväntade resultatet kan öka 

arbetsterapeuters förståelse av fritidsaktivitetens betydelse för klientens fysiska och psykiska 

hälsa.  

 

Analys av data. 

Data analyserades enligt metoden innehållsanalys enligt Patton (1990). Denna analysmetod är 

användbar vid kvalitativa studier för att få fram essensen ur en mängd data. Författarna läste 

igenom materialet flera gånger var för sig för att få en helhetsbild. Relevant information 

ströks under och anteckningar gjordes i marginalen, som sedan kodades utifrån studiens syfte. 

Sedan jämfördes om liknande koder hade erhållits och det konstaterades att samstämmigheten 

var hög. Författarna gick sedan gemensamt igenom materialet och sammanförde koder med 

liknande innehåll. Återkommande teman i det kodade materialet sorterades sedan i grupper 

för att ta fram kategorier som motsvarade syftet. Författarna bad sedan handledaren att läsa 

två intervjuer för att se om studien hade tolkats lika. Samstämmigheten var god och liknande 

begrepp hade använts vid kodning. Analysen resulterade i tre kategorier. Dessa kategorier är: 
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Fritidsaktiviteterna skänker livsglädje; Fritidsaktiviteterna håller gamla kontakter vid liv och 

möjliggör nya; och Att vara delaktig i omgivningen. Materialet kompletterades med citat från 

intervjuerna för att ytterligare förstärka trovärdigheten. För att inte avslöja informanternas 

identitet har förändringar gjorts i citaten.  

 

Resultat  

Fritidsaktiviteterna skänker livsglädje   
Denna kategori beskriver informanternas erfarenhet av psykiskt och fysiskt välmående genom 

deltagande i olika fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteterna gav informanterna glädje i vardagen 

och de kunde fokusera sig på något annat än de vardagliga problemen. 

 

Informanterna berättade att de kände sig tillfredställda genom att delta i olika 

fritidsaktiviteter. Aktiviteter som gav en viss utmaning och krävde koncentration såsom 

kälkhockey och rullstolskörning kändes också mer motiverande att utföra. Genom att utöva 

aktiviteterna hade informanterna lärt sig att kontrollera bland annat kälke och klubbor. 

Utförandet vid kälkhockeyn hade förbättrats allteftersom de hade utvecklat olika strategier. 

Informanterna berättade att när de hade kontroll över kälken kunde de hitta på knep för att 

utmana motståndaren genom att skjuta pucken under kälken på motståndaren. Deras 

erfarenheter var att de kunde använda sig av videofeedback som ett bra alternativ för att 

kunna utveckla utförandet vid kälkhockey. Informanterna kände sig mer tillfredsställda och de 

fick bekräftelse att de kunde klara av olika fritidsaktiviteter trots funktionshindret. Dessa 

aktiviteter kändes meningsfulla och utvecklande, men det som betydde mest var att de hade 

roligt. Någon av informanterna berättade att talet hade förbättrats genom att delta i sångkör 

som värderades högt. Som belyses av informanten:  

 

"Att jag kan tala som jag gör det beror bara på kören, enbart på 
kören! " 

 

Erfarenheter av fritidsaktiviteter där utmaningen var för låg resulterade i att informanterna 

tappade motivationen och avbröt deltagande i fritidsaktiviteten trots att det var en uppskattad 

aktivitet. Några av informanterna berättade att när de skulle delta i ridning var nivån på 

gruppen för låg och de kände att de inte utvecklades inom aktiviteten. 
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Genom att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter kunde informanterna känna att kreativiteten 

ökade. Det kunde vara allt från att shoppa till att besöka olika utställningar som gjorde att de 

kände ökad lust att upptäcka nya saker och lösa problem. En viktig aspekt var att 

informanterna glömde bort värken när de deltog i fritidsaktiviteter. Flera av informanterna 

berättade att de hade fått uppskattning av andra personer när de hade hjälpt dem vid olika 

fritidsaktiviteter. Några av informanterna berättade att de brukade instruera vid kälkhockey 

vilket var uppskattat av deltagarna. Genom att både få och ge feedback ökade motivationen 

och självförtroendet. Att sträva efter nya mål var viktigt för informanterna. En 

inspirationskälla var bland annat att se på olika sportprogram på TV, vilket gav dem 

motivation att utöva olika aktiviteter samt att delta i tävlingar så som rullstolskörning.  

  

Fritidsaktiviteten håller gamla kontakter vid liv och möjliggör nya 

I denna kategori beskrivs sociala samvarons betydelse utanför hemmet och vikten av att byta 

erfarenheter med andra. För samtliga informanter var den sociala interaktionen en betydande 

del av aktiviteten och genererade till nya fritidsaktiviteter. 

 

Några av informanterna berättade om att fika på stan och gå på bio betydde mycket för den 

sociala samvaron. Detta möjliggjorde att de kunde upprätthålla gamla kontakter. De påvisade 

vikten av dessa fritidsaktiviteter som en möjlighet att motverka isolering.  

 

"Sociala gemenskapen är att inte bli sån ensamvarg och att få utbyte 
av andras erfarenheter och liksom andras liv"… 

 

Fritidsaktiviteterna möjliggjorde för informanterna att umgås med andra personer än de inom 

familjen. Att gå och se på ishockey innebar för flertalet att de fick möjlighet att träffa andra 

rullstolsburna personer med liknande intressen och som var i samma situation. Detta ledde till 

att de började umgås även utanför ishockeyn samt att de tog upp nya fritidsaktiviteter, såsom 

pingis och kälkhockey. Även att delta i olika träningsläger såsom rullstolskörning gjorde att 

nya kontakter knöts mellan deltagarna. En av informanterna berättade om vikten av den 

sociala gemenskapen som upplevdes vid kälkhockey. 

 

"När vi spelar kälkhockey träffar vi andra och vi sitter yrar och 
skojar innan vi börjar spela. Vi retas mycket med varandra, det är ju 
mycket att det blir en annorlunda sinnesstämning" 

 



 11

Några av informanterna påvisade vikten av att ha personliga assistenter och att ta med dem i 

aktiviteterna. Via fritidsaktiviteterna hade de hittat gemensamma intressen vilket ökade 

välbefinnandet. Fritidsaktiviteten främjade också den sociala kontakten mellan dem. Detta 

hade bland annat medfört att informanten hade följt med personliga assistenten på dans, vilket 

hade upplevts positivt. Genom att åka på dans berättade några av informanterna att detta gav 

dem möjligheter att träffa andra människor. 

 

Att vara delaktig i omgivningen 

I denna kategori beskrivs informanternas förhållande till omgivningen och tillgängligheten 

samt erfarenheterna av att vara delaktig. 

 

Informanterna berättade att det var viktigt för dem att visa sig ute i samhället när de utövade 

olika fritidsaktiviteter. På så sätt kände de sig som ett naturligt inslag i omgivningen. Genom 

detta kunde de påtala för personer som arbetade på exempelvis turistbåtar vilka brister som 

fanns och vad som behövde åtgärdas för att medverka till en positiv förändring. Flera av 

informanterna påtalade dock att de kände sig begränsade vid valet av fritidsaktiviteter på 

grund av bristande resurser i samhället vilket gjorde att självständigheten minskade. För att 

delta i bland annat kälkhockey och ridning krävdes specialdesignad utrustning. Ett alternativ 

var att köpa en ny utrustning vilket var dyrt så istället användes begagnad utrustning som 

exempelvis hockeyklubbor för juniorer. Det fanns möjlighet att ansöka om bidrag till olika 

fritidsaktiviteter men det var komplicerat.   

 

Erfarenheten av att delta i olika fritidsaktiviteter hade medfört att informanterna kunde 

informera andra rullstolsburna personer samt organisationer om olika aktiviteter. Därmed 

kunde organisationer som exempelvis HSO förbättra informationen till medlemmarna. 

Informanternas erfarenhet var att informationen från organisationerna var knapphändig och 

det krävde engagemang att hitta information om olika fritidsaktiviteter. Någon av 

informanterna ansåg att det också var viktigt att själv ta kontakt med andra organisationer i 

Sverige för att gå vidare inom exempelvis pingis.  

 

Samtliga informanter berättade att de kände sig begränsade ute i samhället. Några berättade 

om behovet att vara i fysisk form för att därigenom klara av olika hinder i miljön. En 

förutsättning för att ta sig fram i samhället enligt flera av informanterna var att rullstolsburna 

personer måste be om hjälp av andra personer i omgivningen på grund av att det inte gick att 
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ta sig fram överallt på egen hand. Det framgick även att informanterna kände sig förbisedda, 

då miljön till största del fortfarande var utformad för de personer som inte är rullstolsburna.  

Exempelvis var ramperna i trapporna i vissa officiella lokaler inte ämnade för rullstolar utan 

för barnvagnar. Detta resulterade i att informanterna var hänvisade att ta hissen. Dock var 

hissknappen för högt placerad och de måste be om hjälp varje gång de skulle åka hiss. Som 

belyses av nedanstående citat: 

 

”Som där på affärscenter, då blir jag arg! ... Då skällde jag ut en av 
vakterna…för dom menar att jag kan ta en annan hiss…Jo! Sa jag, 
om man ens når upp till knappen. Om man står så når man till 
knappen, inte om man sitter. Vad är det för ett sätt! Sitter å bygger 
för miljonbelopp…” 
  

Samtliga informanter berättade att nöjesutbudet var begränsat för dem på grund av att flera av 

dem inte var tillgängliga. Exempelvis valdes vissa restauranger och diskotek bort då det inte 

fanns ramper eller hissar så att de kunde ta sig in i lokalerna. De var ofta hänvisade att ta 

bakvägen för att komma in på biografer då det inte alltid var anpassat. Även om de kom in i 

lokalen kunde det vara besvärligt att se filmen eftersom de inte alltid tilläts ta in rullstolen i 

salongen för att den kunde hindra framkomligheten om det skulle börja brinna. På grund av 

den begränsade tillgängligheten valde några av informanterna att istället gå på bio med hjälp 

av andra personer som fungerade som ett fysiskt stöd, även om det blev mer ansträngande för 

alla.  

  

Samtliga informanter berättade att vissa av aktiviteterna krävde mycket planering vilket tog 

lång tid, detta gjorde att aktiviteten ibland valdes bort. En informant berättade om viljan att 

måla men på grund av att det var så besvärligt att plocka fram materialet gjorde att denna 

aktivitet valdes bort. Informanten upplevde sig stressad när den personliga assistenten bara 

satt bredvid och tittade på vilket belyses av nedanstående citat: 

 

”Målning håller jag inte på med tyvärr, det har jag försökt med. 
Men det är så mycket praktiska detaljer, man ska ta fram färgen å så 
här, ta bort färgen innan man blir…  helt kladdig själv. Å allting är 
så krångligt…då måste man ha assistent, å så sitter assistenten å 
rullar tummarna när jag målar. Det är, det klarar inte jag!”… 

 

För samtliga informanter ökade fritidsaktiviteterna under sommaren eftersom tillgängligheten 

ökade och det blev lättare att ta sig fram, detta gjorde att de kände sig mer självständiga. De 
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berättade också att de blev mer motiverade att resa runt om i Sverige tack vare den ökade 

framkomligheten. Sommaren gjorde också att de kunde ta igen rullstolsträningen som gått 

förlorad under vintern. Genom att anpassa rullstolen och välja vägunderlag beskrev någon 

informant att aktiviteten kunde graderas för att få bättre motstånd.  

 

Den försvårade framkomligheten på vintern gjorde att utomhus aktiviteterna begränsades och 

isoleringen ökade. Informanterna berättade dock att det var viktigt att försöka träna under 

vintern för att behålla konditionen inför sommarens aktiviteter. Någon av informanterna tog 

tillfället iakt och reste utomlands med familjen för att komma ifrån vintern. Några av 

informanterna utnyttjade vinteraktiviteter så som sittski, dock var det svårt att hyra en kälke 

som passade kroppsformen eftersom tillgången var liten. Att köpa en egen kälke ansågs vara 

för dyrt.   

 

Sammanfattningsvis visade resultatet av kategorierna att fritidsaktiviteterna skulle vara lagom 

utmanande att utöva för att upplevas som roliga och meningsfulla. Den viktigaste 

erfarenheten enligt samtliga informanter var den sociala kontakten som de fick när de utövade 

fritidsaktiviteterna. Årstiderna gjorde att fritidsaktiviteterna varierade, de kände sig mer 

självständiga under sommaren. Sommaren möjliggjorde för dem att delta i olika 

fritidsaktiviteter, behovet att delta under vintern var lika stort men begränsades av 

framkomligheten och bristande resurser. Enligt samtliga informanter var miljön fortfarande 

det största hindret för att utöva fritidsaktiviteter. För att det ska kunna ske några förändringar 

och miljön ska bli mer tillgänglig var det enligt informanternas erfarenheter viktigt att visa sig 

ute i samhället.  

 

Diskussion. 
Syftet med denna studie var att beskriva rullstolsburna personers erfarenhet av 

fritidsaktiviteter. Resultatet i studien visar att informanterna till största del hade positiva 

erfarenheter av att utföra olika fritidsaktiviteter. De negativa erfarenheterna berodde till 

största delen på den begränsade tillgängligheten i miljön eftersom det försvårade 

aktivitetsutförandet.  

 

Informanternas självförtroende stärktes när de deltog i fritidsaktiviteter som kändes 

meningsfulla och som utökade deras sociala nätverk. Att träffa andra personer utanför 
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hemmet med samma intressen och i en liknande situation är viktigt för att personen skall 

fortsätta utföra fritidsaktiviteten. Genom att delta i fritidsaktiviteter där deltagarna har roligt 

tillsammans och där de får respons av varandra stärker gemenskapen vilket leder till att den 

sociala isoleringen minskar. Detta beskrivs också av Csikszentmihályi (1999) som menar att 

den sociala miljön där personen befinner sig i är viktig. Han beskriver att de flesta 

fritidsaktiviteter uppskattas högre när den utförs tillsammans med någon annan vilket gör att 

personen kan känna sig gladare och mer skärpt. Är personen ensam och inte har något att göra 

kan en känsla av tomhet istället upplevas. Ett socialt nätverk (Magnusson & Lorentzi, 1999; 

Mosey, 1986) ger förutsättningar för personen att delta i olika aktiviteter och att få kontakt 

med andra ute i samhället.  

 

Spontana samlingspunkter som är tillgängliga för rullstolsburna personer och som inte kräver 

så mycket planering i förväg är viktiga för den sociala interaktionen vilket resultatet i studien 

också visade. Detta styrks också av flera författare (Barron, 2000; Magnusson & Lorentzi, 

1999; Townsend et al. 1997) som menar att begränsad tillgänglighet leder till att personer inte 

kan utföra spontana aktiviteter. Detta kan leda till att personens självständighet undermineras 

när de inte kan göra egna fria val. Mosey (1986) anser att det är genom social interaktion som 

vi kan få behållning av att umgås med andra personer. Detta har också visats av Magnusson 

och Lorentzi (1999) som belyser vikten av att ha samlingspunkter som främjar social 

interaktion. Arbetsterapeutens uppgift är bland annat att se klientens aktivitetsutförande i 

förhållande till miljön. Dock förutsätter det att arbetsterapeuten ser klienten i ett större 

samanhang och utreder vilka miljöer som främjar den sociala interaktionen. Mosey (1986)  

poängterar aktivitetens betydelse i förhållande till miljön. Hon anser att aktivitetsutförandet 

påverkar och påverkas av den kulturella, sociala och fysisk miljö som personen befinner sig i. 

  

För att den fysiska och psykiska hälsan ska förbättras är det viktigt att delta i aktiviteter som 

har ett mål, är meningsfulla och ger ökad livsglädje. Detta har framkommit i föreliggande 

studie och beskrivs även i en studie om fysisk och psykisk hälsa (Tayler & McGroder, 1995).  

Informanterna i den föreliggande studie beskrev som viktigt var att aktiviteten skulle vara 

motiverande så att de inte skulle tappa lusten att utföra den. En fritidsaktivitet som är 

motiverande och utmanande för personen som utför den kan öka livsglädjen och stärka 

självförtroendet. Detta styrks också av Risberg och Stridsmans (2001) studie där det framkom 

att genom att utföra olika fritidsaktiviteter ökade deltagarnas självförtroende och 

självsäkerhet. Csikszentmihályi (1999) anser att en aktivitet med för låg målsättning inte 
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kommer att ge någon känsla av "flow" eftersom personen vet att målet kommer att uppnås 

redan innan hon har påbörjat aktiviteten. Detta leder ofta till att utförandet av aktiviteten 

upphör. Vilket också framkom i studiens resultat där informanterna berättade att 

aktivitetsutförandet upphörde när de tappade motivationen på grund av att utmaningen var för 

låg. För att förebygga detta är det viktigt att arbetsterapeuten finner aktiviteter som är flow 

skapande. Neistadt (1998) beskriver också detta och anser att klienten har lättare att ta till sig 

kunskap om hon arbetar med aktiviteter som är meningsfulla. Är aktiviteten på rätt nivå blir 

den meningsfull för klienten vilket leder till effektiv behandling. Fisher (1998) och Knox 

(1998) menar också att arbetsterapeuter måste finna meningsfulla aktiviteter för klienterna. En 

förutsättning för att arbetsterapeuten skall lyckas med detta är att klienten är delaktig i valet 

av aktiviteter. Genom att arbetsterapeuten hjälper klienten att hitta aktiviteter som är 

meningsfulla kan hälsan främjas. Att en persons hälsa kan påverkas av vad hon gör i vardagen 

bekräftas också av Townsend et al (1997). 

 

Det som framkom i resultatet var att det krävdes mycket planering för att kunna utföra 

vardagliga aktiviteter. Detta medförde att det inte alltid fanns tid till att utföra de aktiviteter 

som kändes meningsfulla. Mosey (1986) menar att det tar längre tid för personer med 

funktionshinder att utföra aktiviteter så som personlig vård och boende vilket ofta sker på 

bekostnad av fritidsaktiviteter. För att skapa balans mellan aktivitetsområden behöver 

arbetsterapeuten hjälpa dessa personer att planera sin tid och möjligöra utförandet av 

meningsfulla aktiviteter. Detta styrks av Kielhofner (1997), Mosey (1986) och Townsend et 

al. (1997) som tar upp om betydelsen av att en person kan kontrollera sin vardag för att det 

ska främja hälsan. 

 

Genom att rullstolsburna personer deltar ute i samhället kan de påverka omgivningen vilket 

leder till ökad självständighet för funktionshindrade personer vilket bekräftas av resultatet. 

Detta styrks också av Mosey (1986) som menar att personer kan påverka samhället liksom de 

också påverkas av aktivitetsutbudet i samhället. För att en rullstolsburen person skall känna 

sig delaktig i samhällsutformningen måste de ges möjlighet att kunna påvisa vilka brister som 

finns. Delaktighet i samhället för alla är en samhällsenlig förutsättning vilket är ett av 

folkhälsomålen (SFS 1980:620; Ågren, 2003). Det är viktigt för arbetsterapeuter att kunna 

motivera klienten att delta i olika fritidsaktiviteter vilket kan leda till att de känner sig mer 

delaktiga och tack vare detta också kunna vara med och påverka samhället. Därför är det 

viktigt att arbetsterapeuter får en ökad förståelse om aktivitetsområdet fritid.  
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Det är av betydelse att aktivitetsområdet fritid bedöms skilt från andra aktivitetsområden och 

inte ses som ett komplement vilket styrks av Turner, Chapman, McCherry, Krishnagiri och 

Wats (2000). Arbetsterapeuten kan använda sig av modellen CMOP (Townsend, 1997) som 

utgår ifrån klienten och uppmärksammar klientens aktivitetsbehov i den miljö hon befinner 

sig i. Modellen kan användas som ett stöd för att identifiera vilka aktiviteter klienten anser 

vara meningsfulla och utifrån detta kan arbetsterapeuten planera lämpliga åtgärder. Primeu 

(1996) anser att arbetsterapeuten inte enbart kan utgå ifrån vilka intressen klienten har men 

också ta hänsyn till vilken erfarenhet och vilka känslor som aktiviteten ger över tid. 

 

Avslutningsvis menar författarna att en ökad kunskap om meningsfulla och tillgängliga 

fritidsaktiviteter för rullstolsburna personer är viktigt. Inte bara för att främja kliententernas 

situation utan också att medvetandegöra för politiker och allmänhet om rullstolsburna 

personers erfarenhet av fritidsaktiviteter. Resultatet i studien visade att delaktighet i 

fritidsaktiviteter kan leda till ett ökat självförtroende, ökad självständighet, sociala kontakter 

samt ökad motivation, vilket i slutändan kan leda till ökad livsglädje. Om arbetsterapeuten 

lägger mer fokus på aktivitetsområdet fritid kan det leda till ökad delaktighet för 

rullstolsburna personer i samhället. Genom att delta i olika fritidsaktiviteter kan personen 

också påverka tillgängligheten och utformningen av samhället.  

 

Metoddiskussion.  
Författarna anser att den kunskap som framkommit i resultatet kommer att gagna 

arbetsterapeuter i deras arbete med rullstolsburna personer. Vid intervjuerna användes öppna 

intervjufrågor vilket gav informanterna möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter vilket 

ger en bred bild av deras upplevelser. Eftersom att endast fem informanter deltog i studien går 

det inte att generalisera resultatet. Trots detta kunde författarna se att det fanns likheter hur 

informanterna besvarat frågorna.  

  

För att stärka tillförlitligheten provades om frågorna motsvarade studiens syfte och 

formuleringen diskuterades med handledaren, innan intervjuerna påbörjades. För att försäkra 

tillförlitligheten i intervjuerna kan intervjufrågorna enligt Patel och Davidson (1994) ställas 

till andra personer innan intervjuns början. Båda författarna deltog under samtliga intervjuer, 

detta gjorde att författarna var väl insatta vid bearbetning och analys av intervjumaterialet. Att 

intervjuerna spelades in på bandspelare gjorde att ingen information gick förlorad. Enligt 
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Kvale (1997) är detta också en bra metod för att öka tillförlitligheten eftersom intervjuaren 

kan koncentrera sig på ämnet samt på informanten. Att informanterna fick välja var intervjun 

skulle äga rum påverkade resultatet positivt då de kunde välja en plats som kändes trygg för 

dem.  

 

Intervjumaterialet tolkades lika av författarna och handledaren vilket också ökar 

tillförlitligheten. Enligt Patton (1990) kan resultatets tillförlitlighet öka om flera personer 

oberoende av varandra analyserar materialet. En brist i studien kan vara att informanterna 

kunde känna sig besvärade då båda författarna deltog under intervjun. Detta var dock inte 

något som författarna upplevde. Att författarna var nybörjare på att intervjua kan dock ha 

påverkat tillförlitligheten. Enligt Kvale (1997) kan en mer erfaren intervjuare ta beslut om vad 

som ska frågas och hur frågorna ska ställas vilket ökar tillförlitligheten. Författarna anser att 

antalet intervjufrågor kunde ha begränsats något vilket kunde resulterat i mer nyanserade svar. 

Vid de tillfällen som intervjuerna gjordes via högtalarttelefon gick författarna miste om 

informanternas kroppsspråk vilket kan ha påverkat tillförlitligheten. Kvale (1997) anser att det 

är av betydelse hur intervjupersonen använder gester för att förstärka svaren.  

 

Utformningen av missivbrevet hade kunnat förtydligas så att informanterna inte skickade 

tillbaka hela missivbrevet utan endast svarstalongen. Att även skicka med intervjufrågorna 

hade kunnat resultera i att informanterna varit mer förberedda på vad intervjun skulle handla 

om.  

 

Förslag till ny forskning. 

En intressant studie kan vara att ta reda på vilka erfarenheter personer med funktionshinder 

har av fritidsaktiviteter beroende på om de bor i stad eller landsbygd. Kan det vara så att 

personer bosatta i städer har ett rikare fritidsliv, eller kan det vara tvärt om?  
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Bilaga 1. 
 
 
 
Förfrågan om förmedling av undersökningspersoner till en studie om rullstolsburna personers 
fritidsaktiviteter. 
 
Arbetsterapeuter jobbar inom fyra olika områden vilka är fritid, arbete, boende och personlig 
vård. Fritid är en viktig ingrediens i allas våra liv och för att skapa balans i en människas 
vardag är det viktigt att de olika delarna harmonierar med varandra. Det är dock inte så 
mycket beskrivet i litteraturen om vilka erfarenheter fritidsaktiviteter kan ge. Syftet med 
denna studie är att undersöka vilka erfarenheter rullstolsburna personer har av sina 
fritidsaktiviteter. Detta kan leda till att arbetsterapeuter får en bättre förutsättning att arbeta 
med fritidsaktiviteter.  
Vi undrar om ni kan hjälpa oss att få kontakt med tio stycken rullstolsburna personer för en 
intervju om deras erfarenheter av fritidsaktiviteter. Intervjupersonerna ska vara mellan 18-45 
år, utföra någon form av fritidsaktivitet samt vara bosatta i Norrbotten. Personerna ska kunna 
förmedla sig på ett adekvat sätt. Med denna information erhåller ni ett missivbrev 
innehållande svarstalong samt frankerat kuvert som ni kan vidarebefordra till de personer som 
uppfyller våra kriterier.  
 
Det färdiga arbetet kommer att finnas tillgängligt vid institutionens hemsida www.hv.luth.se 
under länken ”Examensarbete” från och med hösten 2004. 
 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
 
Eva Berggren  
Telefonnr: xx  
     
          
 
Marina Öhrn Pohjanen 
Telefonnr: xx                            
                                                                                                                          
Arbetsterapistudenter termin sex vid  
Luleå Tekniska Universitet 
Institution för hälsovetenskap Boden. 
C-kurs i arbetsterapi. 
 
                                                                                                                                         
Handledare: Cecilia Björklund universitetsadjunkt vid Institution för Hälsovetenskap. 
 

 
 
 

 

http://www.hv.luth.se/


 

Bilaga 2. 
 

Förfrågan om medverkan i en studie om rullstolsburna personers erfarenheter av 

fritidsaktiviteter. 

Fritid är viktigt för alla. Människor utför olika saker under sin fritid och alla har olika 
erfarenheter av aktiviteter. Syftet med denna studie är att beskriva rullstolsburnas erfarenheter 
av fritidsaktiviteter. Denna studie kommer sedan att resultera i en uppsats. 
  
Vi önskar intervjua dig under cirka 45 minuter och vi vill att du berättar om vad 
fritidsaktiviteter innebär för dig. Vi kommer att använda en bandspelare så att ingen viktig 
information går förlorad. Den information som du lämnar kommer att behandlas 
konfidentiellt, det vill säga att endast författarna samt handledaren kommer att kunna ta del av  
intervjumaterialet och du kommer inte att kunna identifieras. Intervjun är frivillig och du kan 
avbryta den när du vill utan att ange någon orsak. Beroende på var i Norrbotten du är bosatt 
kommer intervjun att ske antingen via telefon eller personligt möte. Om du har några frågor 
efter intervjun kommer du att kunna kontakta oss på telefon. Den färdiga uppsatsen kommer 
att finnas tillgänglig på sociomedicinska biblioteket (www.hv.luth.se) under länken 
”Examensarbete” hösten 2004.  
 
Är du intresserad av att delta i intervjun kan du fylla i svarstalongen och skicka den i det 
bifogade kuvertet. Inom en vecka efter att vi har tagit emot ditt svar kommer vi att kontakta 
dig via telefon. Vill du inte delta i intervjun ber vi dig vänligen skicka tillbaka svarstalongen 
blank. 
 
Med vänliga hälsningar: 
Eva Berggren    Marina Öhrn Pohjanen                            
Telefonnr: xx    Telefonnr: xx 

 
Arbetsterapistuderande vid Luleå Tekniska Universitet termin sex. 
 
 
Handledare: Cecilia Björklund universitetsadjunkt vid Institution för Hälsovetenskap. 
 
 

 
Förfrågan om medverkan i examensarbete/studie. 

 
Svarstalong 

Jag accepterar att du kontaktar mig för eventuellt deltagande i examensarbete. 
 
Namn:........................................................................................................................................... 
Adress:.......................................................................................................................................... 
Telefonnummer:.......................................................................................................................... 
 
Returnera denna  svarstalong till: 
Marina Öhrn Pohjanen 
 
 

http://www.hv.luth.se/


 

Intervjuguide. 
 

1. Vad innebär fritidsaktivitet för dig? 
 

2. Kan du beskriva vad du gör under din fritid? 
 

3. Kan du berätta när på året du utför aktiviteten? 
 

4. Kan du berätta om det finns något som hindrar dig att utföra aktiviteten? 

 
5. Vilka erfarenheter har fritidsaktiviteterna gett dig? 

 
6. Vilken respons har du fått?  

 
7. Har aktiviteten lett till något speciellt? 

 
8. Kan du beskriva hur du utför aktiviteten? 
 
Följdfrågor: 
 
a) Kan du berätta hur länge har du utfört aktiviteten? 
b) Finns det något tillfälle som du känner att du behärskar aktiviteten? 
c) Vad var det som gjorde att du började med aktiviteten? 
d) Är den här aktiviteten viktig för dig, i såfall varför ? 
e) Utför du aktiviteten ensam eller tillsammans? 
f) Var utför du aktiviteten? 
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