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Abstrakt 

Introduktion/bakgrund: Fysisk aktivitet förbättrar både fysisk hälsa, funktion och 

livskvaliteten. Hur livskvaliteten påverkas hos individer med fysiska funktionsnedsättningar 

som tränar lagidrott är relativt okänt. Det vi vet är att funktionsnedsatta generellt har lägre 

aktivitetsnivå än friska. De som däremot tränar upplever en förbättrad livskvalitet både 

hälsorelaterad och i andra aspekter så som psykologiska. Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva hur personer med funktionsnedsättningar upplever att deras livskvalitet påverkas av 

deltagandet i en anpassad lagidrott.  Metod: Fyra individer som tränar anpassad lagidrott i 

Norrbotten kontaktades via sina tränare för förfrågan om deltagande på individuella 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide speciellt framtagen för studien. 

Intervjuguiden baserades på formuläret WHOQOL-100 och bestod av frågor om livskvalitet i 

relation till lagidrotten. Resultat: Intervjuerna visade fem teman på hur informanterna 

upplevde sig påverkas av lagidrotten. Dessa teman var fysisk påverkan, social påverkan, 

utvecklas som person, kognition och ett meningsfullt liv. Konklusion: Informanterna 

upplever att det finns ett samband mellan deras livskvalitet och utövandet av en lagidrott. 

Däremot behövs det mer forskning inom detta område för att fasställa om sjukgymnaster kan 

och bör arbeta med lagidrott som en rehabiliteringsmetod.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Funktionsnedsättning, idrott, livskvalitet, Sverige  
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Bakgrund 

Fysisk aktivitet har visat sig ha många positiva effekter på människors hälsa. Studier har visat 

att fysisk aktivitet kan minska risken för flera svåra kroniska sjukdomar. Alla nivåer av 

träning reducerar riskerna för hjärt- kärlsjukdomar, artros, diabetes och astma (Humphreys, 

McLeod & Ruseski, 2013). Framför allt i populationer med fysiskt aktiva kvinnor har man 

kunnat se en tydlig positiv effekt på bentäthet och minskad förekomst av osteoporos vid 

åldrande (Ara, Casajús, Gómez-Cabello, González-Agu¨ero & Vicente-Rodríguez, 2012). 

Vidare har träning och fysisk aktivitet en betydande effekt på kroppsvikt och bör användas i 

behandlingen av fetma (Katzmarzyk & Lear, 2012).  

Även livskvaliteten kan påverkas positivt av fysisk aktivitet, detta gäller både i populationer 

med friska och sjuka individer. Till exempel har en svensk studie visat att såväl lätt som mer 

ansträngande fysisk aktivitet kan höja äldres livskvalitet (Berglund, Halling, Lindwall & 

Rennemark, 2009).  I en studie från USA har forskare visat att den hälsorelaterade 

livskvaliteten hos överviktig män kan höjas med hjälp av utförandet av medelintensiv träning 

sex timmar per vecka (Alfano et al., 2011). Vidare har man i en meta-analysstudie funnit att 

den hälsorelaterade livskvaliteten hos strokepatienter ökar då de får rehabiliteringsträning 

direkt efter sin stroke. Dock kvarstod denna effekt enbart så länge deltagarna fortsatte med 

träningen sedan började den successivt att avta och försvinna helt då rehabiliteringsperioden 

upphört och de slutade med fysisk aktivitet (Chen & Rimmer, 2011)  

Begreppet hälsorelaterad livskvalitet används i många studier inom medicinska ämnen och 

lägger stor fokus på att individen ska vara frisk för att ha god livskvalitet. För gruppen 

funktionsnedsatta är det dock viktigt att begreppet livskvalitet inte inskränks till att enbart 

beröra hälsa (Albrecht & Devlieger, 1999). Istället kan livskvalitet definieras i enlighet med 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition. De säger att livskvalitet är individens 

upplevelse av livet inom den kultur och med de värderingar som den lever i, i förhållande till 

dennes mål, förväntningar, intressen och normer. WHO ser denna livskvalitet som något som 

påverkas av sex olika domäner; fysiska faktorer, psykologiska faktorer, nivå av 

självständighet, sociala relationer, miljö samt spiritualitet/religion. Dessa domäner innehåller 

olika underkategorier. Exempelvis är självkänsla, rörelseförmåga och vänskap 

underkategorier till domänerna psykologiska faktorer, nivå av självständighet respektive 

sociala relationer. (World Health Organization [WHO], 1997).  
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En meta-analysstudie som använder sig av just WHOs definition av livskvalitet har visat på 

att friska individer får signifikant ökad livskvalitet i domänen fysiska faktorer vid fysisk 

aktivitet. I grupper med individer under rehabilitering kunde en liten, dock inte signifikant, 

ökning i den psykologiska domänen samt den fysiska domänen påvisas. I samma studie 

upptäckte forskarna även att individer som tränar i syfte att kontrollera en sjukdom och dess 

symtom alternativt för att bromsa ett sjukdomsförlopp fick ökad livskvalitet i domänen 

fysiska faktorer men fick samtidigt minskad livskvalitet i domänen psykologiska faktorer. För 

dessa tre grupper kunde man i studien fastsälla att störst ökning i allmän livskvalitet hade de 

som tränande i grupp. Endast hos friska individer kunde man se att det fanns ett fåtal specifika 

domäner som förbättrades i högre grad vid individuell träning. (Evangelidou, Gillison, 

Skevington, Sato & Standage, 2009) 

Funktionsnedsättningar har av WHO blivit definierat i ICF som ett samlingsnamn för tillstånd 

där man har problem med en kroppsdel eller kroppsfunktion, begränsad möjlighet till 

deltagande och begränsad möjlighet att utföra olika aktiviteter (World Health Organization 

[WHO], 2012). Funktionsnedsättningar kan således inkludera bland annat psykisk sjukdom, 

kognitiva nedsättningar, och funktionsnedsättningar i kroppsdelar (World Health Organization 

[WHO], 2011) 

Statistik från 2010-2011 visade att en funktionsnedsättning påverkar i vilken grad man 

idrottar. Bara 12% av populationen i åldern 25-64 år utan någon form av funktionsnedsättning 

hade inte alls motionerat under de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffra för personer med 

nedsatt rörelseförmåga var så hög som 41.6%.  I samma åldergrupp under samma år visade 

det sig att utav de utan funktionsnedsättningar var det 64.2% som motionerade minst två 

gånger per vecka. För de med nedsatt rörelseförmåga var denna siffra så låg som 35.6%. Även 

de med funktionsnedsättningar i form av synskador och hörselskador hade lägre aktivitetsnivå 

än de utan funktionsnedsättningar (Statistiska Centralbyrån, 2011).  

Det finns även studier som bekräftar att aktivitetsnivån hos många individer med 

funktionsnedsättningar är lägre än hos övriga (Arendzen, 2009). Detta leder till att de går 

miste om många hälsofördelar som kommer med att vara fysiskt aktiv. En studie från 2003 

visar att ryggmärgsskadade individer med paraplegi spenderar alldeles för lite tid på fysisk 

aktivitet i förhållande till hur mycket de äter vilket ofta leder till övervikt hos dessa individer 

(Buchholz, McGillivray & Pencharz, 2003). Vidare har ryggmärgsskadade en ökad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar framför allt på grund av att de inte kan hålla samma fysiska nivå 
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som friska. Även om de kan träna med överkroppen, exempelvis armcykla, så ger det inte lika 

stor effekt på hjärtat som vid traditionell cykling (Franklin et al., 1998).  

Det finns indikationer på att funktionsnedsattas livskvalitet kan öka vid deltagande i 

idrottsaktiviteter. Studier gjorda på funktionsnedsatta som deltar i anpassade idrotter visar att 

de upplever ökad självständighet, får en bättre självbild och är delaktiga i det sociala 

samspelet utan att dömas eller stigmatiseras då de får ägna sig åt sin idrott tillsammans med 

andra i samma situation (Niel, Stephens & Smith, 2012; Lundberg, McCormick, Taniguchi & 

Tibbs, 2011). Andra positiva faktorer av anpassad idrott för funktionsnedsatta är ökad känsla 

av frihet och möjlighet till framgång inom nya områden (Lundberg et.al 2011) Att utföra 

någon form av idrott har i en litteraturstudie visat sig ge en något bättre självkänsla och 

självbild hos personer med amputerade nedre extremiteter, dock vill författarna inte uttala sig 

om hur stor effekt detta har på livskvaliteten som helhet utan säger att mer forskning på just 

denna fråga behövs (Bragaru, Dekker, Dijkstra & Geertzen, 2011).  

På hemsidan för norrbottens handikappidrottsförbunds (NHIF) finner man att det finns 

föreningar som håller på med anpassade idrotter i flertalet städer i Norrbotten. De lagidrotter 

som finns inom NHIF är kälkhockey, fotboll och innebandy. Luleå, Piteå, Kalix och 

Malmberget erbjuder olika utbud av dessa anpassade idrotter (Norrbottens 

handikappidrottsförbund [NHIF], 2010).  

Under NIHF ligger Luleå Handikappidrottsförening som i november 2012 hade 179 

medlemmar i sina fem idrotter. De lagidrotter denna förening erbjuder individer med 

funktionsnedsättningar är innebandy, kälkhockey och fotboll. (Luleå handikappidrottsförening 

[LHIF], 2012).  

Det finns ytterligare en idrottsförening för funktionsnedsatta i Luleå. Denna förening håller på 

med rullstolsbasket och heter Sportis Luleå. Rullstolsbasket är inte en av 

handikappidrottsförbundets idrotter utan tillhör svenska basketförbundet (Basketboll Sportis 

Luleå, 2011).  

Som bakgrunden har demonstrerat så är forskare eniga om att fysisk aktivitet har goda 

effekter på livskvalitet och hälsa. Dock är kunskapen om hur just lagidrottande påverkar 

funktionsnedsattas livskvalitet mycket begränsad. De studier som finns på hur livskvaliteten 

hos funktionsnedsatta påverkas av idrott är som synes inte gjorda specifikt på lagidrott 

(Lundberg et al., 2011; Bragaru et al., 2011; Niel et al., 2012). Att ha kunskap om hur 
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livskvaliteten påverkas hos våra patienter är viktigt för sjukgymnaster. Idag vet vi att 

rehabilitering inte bara handlar om att återställa fysisk funktion, människor behöver även må 

bra psykiskt och ha ett bra socialt stöd för att ha hälsa (SOU 2000:91). Som Bugaresti et al., 

(2003) poängterar i sin studie så lever idag många personer med funktionsnedsättningar långa 

liv precis som de flesta andra människor. Om vården har bristfälliga kunskaper om hur 

livskvaliteten kan förbättras hos dessa individer kan det medföra att de i onödan får leva med 

dålig livskvalitet i flera år (Bugaresti et al., 2003). Detta indikerar att behovet av denna typ av 

studier är stort.  Om lagidrott har en stark positiv effekt på livskvalitet hos funktionsnedsatta 

personer kan det vara en indikation på att anpassad lagidrott bör rekommenderas av 

sjukgymnaster. Kanske kan verksamheten till och med drivas i samarbete med sjukgymnaster 

på sjukhus och vårdcentraler som en del i rehabiliterings och habiliteringsprocessen. 
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Syfte 

Denna studie vill beskriva hur personer med funktionsnedsättningar upplever att deras 

livskvalitet påverkas av deltagandet i en anpassad lagidrott.  

Material och Metod 

Urvalsprocessen  

Urvalet består av fyra personer med funktionsnedsättningar. Inklusionskriterierna var att 

informanterna förutom att ha en funktionsnedsättning skulle vara över 18 år och ha tränat en 

anpassad lagidrott sedan minst sex månader för att ha fått en effekt på livskvaliteten 

(Bugaresti et al., 2003). Exklusionskriterierna var svåra kognitiva skador, grava hörselskador, 

påverkan på talet eller bristande kunskaper i svenska eftersom detta avsevärt skulle ha 

försvårat intervjusituationen. Vidare var även degenerativa sjukdomar exkluderade ur studien 

eftersom dessa sjukdomar konstant förändrar sjukdomsbilden hos en individ. Domänen 

psykologiska faktorer har visat sig försämras hos dessa individer vid fysisk aktivitet 

(Evangelidou et al., 2009). Om sjukdomsbilden hade blivit sämre under tiden de utövat 

idrotten skulle det bli svårt att säga om den minskade livskvaliteten var en följd av idrotten 

eller av sjukdomen. 

Enligt vedertagen metodik vid kvalitativ forskning försökte författaren få en så stor spridning 

i populationen som möjligt(Granheim & Lundman, 2003).  Detta gällde typ av lagidrott, ålder, 

kön och tid som aktiv idrottare.  

Via NHIF kontaktades tränare för de idrotter som ligger under dem, för rullstolsbasket skedde 

kontakten direkt till tränaren. Tränarna i Piteå Handikappidrottsförening kontaktades direkt då 

denna förening har kontaktuppgifter på sin hemsida. Alla tränare kontaktades via mail eller 

telefon med information om studien och varför författaren ville komma i kontakt med 

spelarna. Tränarna tillfrågades om hjälp med att finna spelare i sina lag som uppfyllde 

inklusionkriterierna för studien och således kunde tillfrågas om deltagande. På detta vis kom 

författaren i kontakt med fyra individer som tränar en anpassad lagidrott. Dessa personer 

kontaktades sedan via telefon eller under en träning av författaren med muntlig information 

om studien. Därefter skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) via mail med en officiell 

tillfrågan om deltagande. Detta skedde i alla fall utom ett där informanten inte hade något 

mailkonto. Denna informant gavs istället extra muntlig information samt fick läsa brevet i 

lugn och ro innan intervjun påbörjades.  
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I informationsbrevet kunde de tillfrågade läsa om syftet med studien, hur intervjun skulle gå 

till samt hur de kunde kontakta författaren om intresse för deltagande fanns. Alla tillfrågade 

tackade ja till deltagande. 

Datainsamling och hantering 

För att besvara frågan hur funktionsnedsatta upplever att deras livskvalitet påverkas då de 

deltar i en handikappanpassad lagidrott har individuella intervjuer med de fyra informanterna 

genomförts.  

Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (bilaga 2) som togs fram med stöd ur 

WHOs frågeformulär om livskvalitet, WHOQOL-100 (World health Organization [WHO], 

1995). Först samanställdes frågorna i WHOQOL-100 och placerades under sina domäner i rätt 

underkategorier (bilaga3). För att avgöra vilka av domänerna och underkategorierna som var 

relevanta till framtagandet av intervjuguiden granskades de för att se om de har en 

sjukgymnastisk relevans och kan påverkas av en yttre omständighet så som träning. Utifrån 

detta exkluderades domänen religion/spiritualitet helt. Även några underkategorier 

exkluderades, exempelvis sexliv, beroende av icke-medicinska substanser och finansiella 

resurser. Även underkategorin tänkande, inlärning, minne och koncentration uteslöts. För en 

tydlig översikt av de domäner och underkategorier som inkluderades till framtagandet av 

intervjuguiden är dessa sammanställda och presenterade i tabell 1 på nästa sida.  

Efter genomgången av domäner och underkategorier skapades en till två intervjufrågor för 

varje domän. Intervjufrågorna formulerades så att alla underkategorier i varje domän täcktes 

in i frågan. Detta gjordes med hjälp av frågorna ur WHOQOL-100 (bilaga 3). Frågorna i 

intervjuguiden formulerades så att de fokuserade mot idrottens inverkan på en viss domän. 

Endast frågor som inte kan inte besvaras med ja och nej skapades. För extra tydlighet fanns i 

guiden olika exempel på vad frågorna kan beröra, dessa har även fungerat som följdfrågor. 

Ytterligare följdfrågor så som ”kan du utveckla detta” eller ”hur menar du då” ställdes också 

för att säkerställa att tolkningen av svaren skulle bli så korrekt som möjligt. Även utifrån 

informanternas svar ställdes vidare följdfrågor.  
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Tabell 1: Domäner och underkategorier som inkluderats vid skapandet av intervjuguiden 

Domän Underkategorier  

Fysiska faktorer - Smärta och obehag 

- Energi och utmattning 

- Sömn och vila 

- Sensoriska funktioner 

Psykologiska faktorer - Positiva känslor 

- Självkänsla 

- Kroppsuppfattning och utseende 

- Negativa känslor 

Nivå av självständighet - Mobilitet 

- Aktiviteter dagliga livet (ADL) 

- Behov av medicinska hjälpmedel 

- Arbetsförmåga/kapacitet 

Sociala relationer - Personliga relationer 

- Socialt stöd 

Miljö - Frihet, fysisk säkerhet och trygghet 

- Hemmiljö 

- Tillfredställelse med arbete 

- Möjligheter att införskaffa nya kunskaper 

- Deltagande i och möjligheter till 

fritidsaktiviteter 

- Transport  

 

Inget test av intervjuguiden genomfördes på målgruppen. Dock gjordes en pilotintervju med 

en frisk ishockeyspelande man. Detta för att säkerställa att frågorna genererade svar på det 

som studien syftat till att undersöka, vidare gav det en indikation på tidsåtgången för en 

intervju. 

För att intervjuerna skulle flyta på så bra som möjligt sändes den framtagna intervjuguiden via 

mail till informanten minst tre dagar före intervjutillfället. Detta gjordes i alla utom ett av 

fallen där informanten saknade mail-konto och frågorna istället skickades via sms tre dagar i 

förväg. Intervjun skedde i den miljö som valts av informanten i samråd med författaren över 

telefon, det skulle helst vara avskilt för att minimera risken för att utomstående påverkade de 

svar som gavs (Elwood & Martin, 2000) Tre av intervjuerna genomfördes i informanternas 
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hem och en av dem på en restaurang på grund av avståndet till informantens bostad. Alla 

intervjuer spelades in på en telefon och överfördes sedan till en dator och raderades från 

telefonen. Intervjuaren förde även vissa anteckningar under tiden. Syftet med detta var att 

fånga intryck som inte tas upp på en ljudinspelning (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Innan varje intervju började blev informanten muntligt informerad om att allt deltagande är 

frivilligt, den behövde inte svara på något den inte ville och att den när som helst kunde dra 

sig ur studien. Efter att informanterna gett sitt skriftliga samtycke (bilaga 4) till deltagande 

inleddes intervjuerna.    

Alla personuppgifter har hanterats konfidentiellt och enbart författaren känner till identiteten 

på informanterna. För att skydda anonymiteten hos informanterna har all data från 

intervjuerna förvaras i en lösenordsskyddad dator som bara används av författaren. 

Intervjuerna tilldelades ett nummer utan någon speciell inbördes ordning såsom alfabetisk 

eller utifrån den ordning de genomförts. Inga uppgifter som kan identifiera vilken deltagare 

som har vilket nummer har sparats. Efter studiens publicerande kommer alla inspelningar, 

transkriptioner och kontaktuppgifter att raderas.  

Analys  

Analysen gjordes i enlighet med de riktlinjer för kvalitativ innehållsanalys av intervjuer som 

är sammanställda av Graneheim och Lundman (2004). Först transkriberades alla intervjuer 

ord för ord med pauser, ”ehm” och tvekanden.  Dessa texter är vad Granheim och Lundman 

kallar analysenheter. Dessa lästes flera gånger av författaren för att få en helhetsuppfattning 

av intervjuerna. Därefter sorterades texternas meningar eller stycken in i textenheter. Varje 

textenhet innehöll då meningar och stycken som var relaterade till varandra då de beskrev 

liknande fenomen eller känslor. Dessa meningar och stycken kondenserades sedan, vilket 

innebär att alla onödiga delar togs bort för att korta ned texten och göra den mer hanterbar. 

Kondenseringen har inte påverkat vad meningen utrycker.  

Efter kondenseringen gjordes en abstraktion (Granheim & Lundman, 2004). Detta är en 

process som börjar med att meningarna och paragraferna kodas. Koderna delades in i nya 

kategorier. Det kan vara så att kategorierna berörde samma ämne men olika aspekter, då blev 

dessa underkategorier i en mer övergripande kategori. Kategorierna delades sedan in i teman. 

De teman som skapats är inte gränsöverskridande, det vill säga att en mening eller ett stycke 

bara kan tillhöra ett specifikt tema (Granheim & Lundman, 2004). I tabell2 nedan 

sammanfattas analysprocessens olika steg.  
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I analysen användes inte WHOQOL-100 (WHO, 1995) eller listan med de domäner och 

kategorier ur WHOQOL-100 som ansågs ha en relevans vid framtagandet av intervjuguiden 

(tabell 1). Vid skapandet av teman, kategorier och underkategorier hade författaren enbart 

analysenheterna i åtanke. Först efter att analysen var klar återkopplades fynden till de 

domäner WHO anser påverkar livskvalitet (WHO, 1997) vilket kan ses i diskussionen.  

 

Tabell 2: Analysprocessen från framtagna textenheter till skapandet av teman 

Textenhet Abstraktion Kodning Kategori Tema  

Ehh, det har ju gjort mig 

starkare, ehm gladare… eh 

man känner att man mår 

bättre när man får röra på sig 

så att eh det betyder väldigt 

mycket för kroppen 

det har gjort mig starkare, 

gladare och man känner att 

man mår bättre när man får 

röra på sig så det betyder 

väldigt mycket för kroppen 

välmående hälsa Fysisk 

påverkan 

natten före matchdag då 

sover jag väldigt dåligt, så på 

så sätt påverkar det, för att då 

blir jag väldigt nervös och 

uppspelt lite grand och 

sådära å…. 

natten före matchdag då 

sover jag väldigt dåligt 

eftersom jag blir väldigt 

nervös och uppspelt 

sömn Energi Fysisk 

påverkan 
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Etiska överväganden  

De risker som fanns med studien var anonymiteten vilket har varit en svårighet då 

populationen inte är så omfattande. Studien inkluderar inte heller mer än fyra individer vilket 

hade kunnat resultera i att det går att räkna ut vem som sagt vad vid läsning om inte åtgärder 

hade vidtagits. Att författaren inte avslöjar vilken informant som utövar vilken idrott, eller har 

vilken funktionsnedsättning är avgörande för att skydda anonymiteten hos informanterna, 

detta bör inte påverka resultatet i studien. Vad gäller frågornas karaktär har de inte handlat om 

något som generellt kan anses som traumatiskt eller stötande. Det kan trots det ha kommit upp 

jobbiga tankar exempelvis gällande ämnet vänskap om de innan idrotten haft svårt med 

sociala relationer. Detta var inget som författaren märkte av.  

Det har varit viktigt att jag, författaren, varit neutral och bibehållit ett opartiskt 

förhållningssätt gentemot informanternas berättelser genom hela analysen. Extra viktigt att 

tänka på var att genomgående motivera och resonera noggrant kring alla analyser för att 

undvika partiskhet. Vidare fördes en dialog med handledare för att säkerställa att analysen var 

rimlig och korrekt.   

Det vi kan vinna med denna studie är att sjukgymnaster får en större förståelse för hur 

funktionsnedsatta påverkas av en lagidrott. Studien belyser ett ämne som i Sverige inte är så 

väl undersökt och kan således ge en indikation på hur vi borde fortsätta jobba med dessa 

frågor.  

Vidare skulle denna studie kunna ge argument för att dessa idrottsorganisationer är viktiga 

och behöver resurser. Dels finansiella så de kan köpa in utrustning och göra reklam för sig, 

men också att få tillgång till hallar som är anpassade för rullstolsburna. I norrbotten kan det 

också vara frågan om att få resurser och möjlighet att transportera idrottarna mellan hem och 

anläggning med de stora avstånd som finns där.  

De som valt att ställa upp på intervjuerna har fått chansen att göra en skillnad för sin idrott, 

och kanske känna att de har varit med och påverkat synen på anpassad lagidrott och 

funktionsnedsättningar. Om denna studie kan lyfta nyttan med dessa föreningar kan de på 

längre sikt ha hjälp sina likar till ett rikare och hälsosammare liv.  
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Resultat 

Urvalet består av fyra individer, två kvinnor samt två män. Av dessa är en 

rullstolsbasketspelare och de andra tre är innebandyspelare. En av innebandyspelarna tränar 

även fotboll men fokus låg på innebandyn. Åldrarna var 35, 38, 45 och 48. Den som tränat 

kortast tid hade varit aktiv i sex månader, två av informanterna hade tränat sina anpassade 

idrotter i 15 år och den sista i 31 år. De funktionsnedsättningar som är representerade i urvalet 

presenteras i tabell 3 nedan. Där framgår även om det är en medfödd eller förvärvad 

funktionsnedsättning.  

Tabell 3: Funktionsnedsättningar representerade i studien 

Funktionsnedsättning/ar Medfödd/förvärvad  

Koncentrationssvårigheter och lätt uttröttbar 

efter hjärnhinneinflammation  

förvärvad  

ADHD, atypisk autism, skolios och 

smärtproblematik  

medfödd  

Operationsskada med nedsatt funktion i ena 

benet 

förvärvad  

Epilepsi med viss kognitiv påverkan medfödd  

 

I intervjuerna kunde fem teman med olika kategorier på hur lagidrottandet influerar 

livskvaliteten hos informanterna uttydas.  Dessa är sammanfattade i tabell 4 på nästa sida.  

Det första temat är fysisk påverkan där informanterna har lyft hur de upplever sig påverkas 

både positivt och negativt. Det som har framkommit är att energinivån och sömnen påverkas 

mycket av att träna lagidrott. Vidare upplever informanterna att det har påverkat deras 

generella hälsa såväl positivt som negativt.  

Det andra temat är social påverkan, i detta tema har det framkommit att informanterna 

utvecklar nya vänskapsband och får en bra gemenskap av sin lagidrott. Det är även så att det 

sociala samspelet och det förtroende som finns inom lagen gett dem tillfälle att visa främst sig 

själva vad de går för och vad de klarar av. 

Personlig utveckling är det tredje temat som har framkommit under intervjuerna. Alla 

informanter upplever att deras självförtroende har förbättrats avsevärt av att träna lagidrott. 

Det har också framkommit att flera av dem tycker att de blivit mer självständiga som ett 
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resultat av lagidrottandet. Att lära sig ta förluster har diskuterats av flera informanter, de 

upplever att lagidrottandet har varit betydelsefullt för hur de lärt sig att hantera motgångar. 

Vissa av informanterna har upplevt att deras lagidrott varit viktig för olika kognitiva aspekter, 

detta är det fjärde temat. Informanterna nämner att idrottandet har förbättrat både 

koncentrationsförmåga, tänkandet och den empatiska förmågan. 

Lagidrottandet ger ett mer meningsfullt liv, och det är det sista temat. Informanterna pratar 

om en rik fritid och ett syfte med vardagen. Idrotten har hjälpt många av dem till det liv de har 

idag och upplevs som livsviktigt för flera av informanterna.  

Tabell 4: Översikt av teman och kategorier som framkommit i analysen av intervjuerna 

Tema Kategorier 

Fysisk påverkan - Energi 

- Hälsa  

Social påverkan - Vänskap 

- Fördomsfrihet och förtroende  

Utvecklas som person  - Självförtroende 

- Självständighet 

- Lära sig ta motgångar 

Kognition  

Ett meningsfullt liv  

 

Fysisk påverkan 

Energi 

En del av den fysiska påverkan var att informanterna upplevde att deras energi var mycket 

påverkad av träningen. Orken att arbeta samt att utföra sysslor hemma var det som påverkades 

mest av att idrotta. En av informanterna behövde idrotten för att hålla fokus och kunna göra 

sina vardagliga sysslor och arbeta. Utan träningen hade han/hon bara klättrat på väggen av 

rastlöshet. En annan informant behövde sin lagidrott för att komma igång och ta tag i 

vardagssysslorna.  

”jag orkar mer här hemma, annars skulle jag inte ta mig an att diska och tvätta och 

städa och sådär men man får som lite, ja man kommer igång lite grand.”                    

– informant2. 
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Informanterna upplevde även att deras sömn påverkades påtagligt av idrotten. Två av 

informanterna tycker att träningen har positiv effekt på dem då de sover bättre dagen efter 

träning och känner sig mindre rastlösa. Det är dock inte alla gånger lagidrottandet har haft en 

positiv effekt på sömnen, informant 3 berättar; 

”natten före matchdag då sover jag väldigt dåligt eftersom jag blir väldigt nervös och 

uppspelt” – informant 3 

Hälsa  

Informanterna berättar om hur lagidrottandet har påverkat deras hälsa på olika sätt. En 

informant är övertygad om att han hade varit kraftigt överviktig om han inte hade utövat sin 

lagidrott. Detta upplever han som en mycket positiv aspekt med idrottandet. Flera av 

informanterna upplever att de känner sig gladare, starkare och sundare som en följd av att de 

tränar lagidrott. 

”det har gjort mig starkare, gladare och man känner att man mår bättre när man får 

röra på sig så det betyder väldigt mycket för kroppen” – informant2. 

”man känner att kroppen mår bra av det” – informant4  

En informant berättar att sedan den började med lagidrotten med sitt nuvarande lag har 

han/hon varit friskare än någonsin tidigare i sitt liv. Aldrig förr har informanten haft så få 

frånvarodagar från arbetet.  

Vad gäller hälsan har inte idrotten haft enbart bra inverkan. Informanten med 

smärtproblematik oroar sig för att smärtan ska kunna förvärras vid en eventuell skada på 

grund av lagidrotten. För de tre andra informanterna har lagidrottandet orsakat skada eller 

påverkat redan existerande skador negativt. En av dem säger; 

”jag har ju min smärta i höger axel som bråkar lite och självklart så använder jag ju 

den, så det blir ju påverkat” – informant 2. 

En annan av dem uttrycker att skadorna kan minska motivationen och lusten till att fortsätta 

idrotta. Dessa tankar delas delvis av den tredje informanten men det framgår också att en 

skadesäsong för denna informant kan ge motivation för att fortsätta ett år till. Orsaken till 

detta är dels för att informanten saknar idrottandet, men han/hon säger även att det är för att få 
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komma tillbaka och bevisa att han/hon fortfarande kan. Skador upplevs alltså inte bara som 

negativt av informanterna. 

”det har hänt ganska många gånger att jag har haft allvarliga skador och då har jag 

tänkt att ska jag orka bli skadad såhär en gång till? Men så tänker jag att jag ska visa 

att jag förr eller senare kan komma tillbaka” – informant 1.  

Social påverkan 

Vänskap  

Kamratskap inom laget och med andra lag är något som alla informanter har tagit fasta på och 

lyft. En av informanterna med förvärvad funktionsnedsättning konstaterar att 

handikappidrotten skiljer sig mycket från vanlig idrott på så sätt att här får alla vara med, 

oavsett om man är jätteduktig eller inte. Lagen peppar varandra och stöttar varandra på ett helt 

annat sätt och detta ger dem bättre kamratskap. 

”det är så roligt att just på plan är vi fiender med varandra alltså motståndarlaget så 

att säga men utan för plan då är vi vänner då kan vi stå och kramas och gosa” – 

informant 3. 

”alla är lika mycket värda och alla har olika egenskaper som de kan bidra med, det är 

samma i ett umgänge att man bidrar med olika saker och då blir det bra stämning” – 

informant 4.  

Vidare diskuterar en informant att lagidrotten skiljer sig mycket från hästsport som också varit 

ett intresse för denna informant. Skillnaderna är just för att man inte är ensam. I lagidrotten 

ska informanten vara och fungera i en grupp med andra individer och viljor, detta upplevs ge 

bra social träning.  

Fördomsfrihet och förtroende 

Att laget erbjuder en fristad från omgivningen var något som framgick tydligt. Att åka på 

träning innebar att träffa vänner som inte dömer, misstror dina förmågor eller ser ned på dig 

för din funktionsnedsättning, något som många av informanterna upplevde att deras övriga 

omgivning ofta gjorde. En av informanterna berättar om hur kompisarna utanför 

lagidrottandet har undvikit att hälsa på enbart på grund av att informanten bor på 

gruppboende. Informanten upplever att de har värderat dennes vänskap mindre då de inte vill 
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umgås på grund av detta boende. Vännerna från laget däremot bryr sig inte om informantens 

boendesituation utan värderar vänskapen utifrån vem han/hon är som person. 

”folk annars i min vänskapskrets dom ser mig på ett helt annorlunda sätt, plötsligt 

blev jag den här lilla människan, det är stackars du som är funktionshindrad och så är 

det daltidalt… [---] Mina nya vänner förstår mig på ett annorlunda sätt och vet att jag 

faktiskt klarar av att göra saker.” – informant 2 

”när jag började med drotten så tänkte mina anhöriga att inte kommer väl jag och 

klara det men jag sa att jag ska bevisa för er jag klarar det, med eller utan er”            

– informant 1.  

Att alla spelare i dessa lag får delta på sina villkor ser informanterna som något mycket 

positivt. Flera av dem upplever att detta har lärt dem mer om allas lika värde, att vara 

fördomsfria och ha tilltro till vad andra klarar.  

En viktig del som informanterna pratade om just när det gäller lagets tilltro var att de får 

förtroende från laget och tränarna att ta ett steg fram och visa att de är duktiga, drivna och 

kan. Tre av informanterna upplever att de har fått möjligheten att kliva in i rollen som ledare 

och förebild för sina lagkamrater vid ett eller flera tillfällen. 

”att jag kan hjälpa de yngre och visa dem hur jag fick börja med allt, och inte bara 

idrotten utan allt annat inom livet och få visa att det går om man bara vill [---]det 

känns ganska bra att visa dem vad gamlingen kan” – informant 1 

”omgivningen börjar visa att du kan ju faktiskt, som tränaren nu han vill ju gärna att 

vi tar över och hjälper till med träningarna” – informant 2 

En av informanterna uttrycker att detta förtroende som visas lyfter en, även om det kan vara 

skrämmande samtidigt. En annan informant säger också få förtroendet att ha en ledarroll och 

att få lära ut sätter krav på hur man beter sig och agerar. Tilltron för att man kan axla detta 

upplevs som mycket positivt.  

Utvecklas som person 

Självförtroende 

Det som har framgått tydligt gällande självförtroendet är att det har varit starkt kopplat till att 

någon har tilltro till deras förmågor. Att ha blivit peppade, att ha ett lag som hejar på och att 
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tränarna har trott på sina spelare har gjort att många känner ett ökat självförtroende, inte bara 

på planen utan även i vardagen. 

”jag har haft en otrolig tränare som har peppat i vått och torrt, utanför och på planen, 

jag har fått mycket förtroende på och av spelplanen och det har hjälpt mig väldigt 

mycket” – informant 4 

En av informanterna får frågan om idrotten har påverkat dennes mål i livet, inte bara inom 

idrotten utan generellt. 

”Ja visst gör den det, eftersom man får bättre självförtroende så tänker man att jag 

kan, jag kan klara av saker” – informant 2  

En informant uttrycker att lagidrotten har gett det självförtroende som krävs för att våga visa 

känslor för folk i olika situationer, istället för att bara acceptera när något är fel.  

”jag har ju verkligen fått lite anamma i mig själv att våga visa känslor, både positiva 

och negativa känslor” – informant 3 

Att lyckas på match och att laget gemensamt kan åstadkomma saker är också en viktig del i 

att lagidrotten ger ökat självförtroende enligt en informant. Att det går bra för laget är minst 

lika viktigt som att det går bra för en själv. När laget vinner så vågar spelarna satsa mer i nästa 

match för att de vet att de kan klara det.  

Självständighet  

Den ökade självkänslan som lagidrotten har gett informanterna har även påverkat deras känsla 

av självständighet. Flera av dem upplever att de tack vara lagidrotten bättre klarar av saker på 

egen hand i vardagen. För en informant har det varit svårt att ta sig runt på egen hand. Idrotten 

har varit en trygg plats att besöka och idag klarar denna informant av att åka taxi dit utan 

följeslagare. Detta första steg har gett informanten mer mod att planera för fler självständiga 

äventyr så som att ta bussen hem från jobbet. Att kunna göra saker själv som att gå på stan 

eller att våga resa till syskon och vänner är något som en av informanterna tackar idrotten för. 

Då laget åkt iväg på match har denna informant fått träning i att fara till nya platser och att 

klara sig i nya miljöer.  
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”man får självkänsla när man går till innebandyn, vi far ut och spelar match och då 

känner jag att om jag flyger eller åker buss själv någon gång så behöver ingen följa 

med mig bara jag vet vart jag är så klarar jag mig” – informant 1 

Den informant som tidigare hållit på med hästsport upplever att lagidrotten som sådan inte är 

så självständigt eftersom man hela tiden måste vara anpassningsbar till vad laget tycker och 

vill. Ingen negativ inverkan på självständigheten i vardagen har upplevts som en följd av 

detta.  

Lära sig ta motgångar 

En lärdom som många av informanterna har tagit med sig från sitt lagidrottande är att kunna 

ta motgångar och förluster. Då man spelar matcher kommer det finnas tillfällen då man vinner 

och tillfällen då man förlorar. En informant berättar att det inte är alla i laget som kan ta en 

förlust utan de kan svära och vara arga. Informanten påpekar att man inte bara kan tänka på 

att vinna utan man måste också kunna ta en förlust på ett bra sätt. Något som informanten 

upplever ha lärt sig av att träna lagidrott under många år. Flera av informanterna upplever att 

det är okej att misslyckas och att göra fel utan att laget dömer.  

”det är mer peppande, du lyckas nästa gång, försök att inte deppa, det är ingen fara vi 

tar nästa match” – informant 4 

En viktig del i att man lär sig ta dessa motgångar verkar vara att tränarna inte sätter kravet på 

sina spelare att alltid vara på topp. Som en av informanterna förklarar det, man hamnar inte på 

bänken bara för att man misslyckas. Lyckas du är det fantastiskt men misslyckas du är det 

bara att försöka igen och kämpa vidare. Denna uppfattning delas av fler av informanterna. 

”jag kan tänka att så skulle jag inte ha gjort, om jag bara hade varit piggare, men då 

säger tränaren att vad spelar det för roll, huvudsaken är att du har kul” – informant 3  

Att få möjligheten att kämpa sig uppåt och vara tvungen att ta både med- och motgångar 

upplevs som mycket positivt av en av informanterna.  

Kognition 

Den positiva influensen på kognition ser man också i vissa av intervjuerna. Informanten med 

koncentrationssvårigheter fick frågan om lagidrotten hade påverkat detta på något vis. Svaret 

var snabbt och solklart att ja det har påverkat lite. Förklaringen som ges till detta är att under 

en match måste man koncentrera sig annars förlorar laget. Detta gör att man övar på att hålla 
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fokus och blir således bättre på det, framför allt på planen. Informanten upplever också att den 

anstränger sig mer för att hålla fokus under idrottandet än annars i vardagen och tycker att 

koncentrationen och tankeförmågan på planen nu är tillbaka till vad den var innan skadan. 

Även en annan informant uttryckte sig om hur lagidrotten påverkat kognitionen, nämligen 

genom att påverka tänkandet. 

”jag är mycket snabbare i tänkandet och jag tänker faktiskt inte bakåt utan nu tänker 

jag framåt i allt vad jag gör” – informant 1 

En av informanterna upplever att idrotten har ökat den empatiska förmågan. Eftersom alla i 

laget är funktionsnedsatta har de olika behov och alla av dem upplever stundvis att något blir 

fel för dem. Att ha upplevt känslan av att något är fel för en själv hjälper att sätta sig in i en 

situation där det blir fel för någon annan. 

”jag vet hur jag känner när jag tycker det blir fel så nu har jag lättare att förstå när det 

blir fel för andra, det tror jag inte att jag hade förstått om jag inte haft lagidrotten”     

– informant 3 

Ett meningsfullt liv 

Lagidrotten har för en informant varit avgörande för att hamna rätt i livet under en jobbig 

tonårsperiod som funktionsnedsatt. När problem med att acceptera sin livssituation ledde in på 

en bana av festande och alkohol erbjöd lagidrotten ett alternativ till detta leverne.  

”jag trodde jag kunde lägga ned med allting, men så började jag i det här laget och 

det har gjort att jag utvecklats och fått en ny syn på allt runtomkring, människor, 

handikapp och gemenskap” – informant 4 

En informant berättar att den sjukgymnastiska träningen som denna genomför mest fokuserar 

på att stärka benen men att det som är bra med lagidrotten är att dess syfte är att vara kul. En 

informant berättar att om den slutar spela innebandy så måste den hitta en annan idrott. 

Informanterna upplever att det finns för många bra och positiva aspekter med att träna 

lagidrott för att någonsin kunna sluta helt.  

 

”det är ju som jag sa tidigare att om jag inte skulle ha lagidrotten så skulle jag lika 

gärna kunna lägga mig ner och dö, det är ju mitt liv om man säger så. Jag vet inte om 
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man skulle kunna säga att lagidrotten är en kompis men det känns som det är min 

kompis på något vis och allting runt omkring …” – informant 3.  

Informanterna uttrycker tydligt att lagidrotten är en viktig del av deras vardag. Vidare upplevs 

det av flera informanter som en frihet att kunna välja att åka på träning och ägna sig åt sin 

sport.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

För att svara på frågan hur livskvaliteten påverkades av lagidrott var det bästa alternativet att 

göra en intervjustudie eftersom det ger informanterna utrymme att beskriva sina upplevelser i 

egna ordalag utifrån det egna perspektivet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare gav en 

intervju författaren möjlighet att ställa följdfrågor och att leda diskussionen (Neil et al., 2012). 

Det hade inte kunnat göras i en enkätstudie vilket hade kunnat resultera i att svaren inte blivit 

tillräckligt utvecklade för en analys. Vidare anser författaren att intervjuer underlättar och 

säkerställer en mer korrekt tolkning av vad informanterna tycker, känner och upplever. En 

svårighet med att göra dessa intervjuer upplevdes, nämligen att det bara var en person som 

intervjuade. Att ha en bra kontakt med informanten och att hålla samtalet flytande tog upp 

nästintill all uppmärksamhet vilket resulterade i närmast obefintliga anteckningar. 

Anteckningar hade kunnat ge ytterligare stöd till analysen.  

Intervjuguiden är inte ett existerande formulär utan har skapats specifikt för denna studie. Det 

positiva med detta är att den är anpassad efter aktivitet, population samt målgrupp 

(sjukgymnaster) för studien. Det negativa är att guiden inte är validitets eller 

reliabilitetstestad. Att den är baserad på WHOQOL-100 är därför en stor styrka eftersom detta 

är ett instrument som är både validitets och reliabilitetstestat (Bullinger, Harper & Power, 

1999). Dessutom gjordes en pilotintervju som gav värdefull information om att frågorna var 

korrekt formulerade för att ge svar på det som efterfrågades, en sorts validitetskoll (Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2012). Pilotintervjun gav även fördelen att författaren fick en första 

övning på att genomföra intervjun och upptäcka följdfrågor som kunde vara intressanta att ha 

i åtanke. Detta tillsammans gav en säkerhet att intervjuerna skulle generera ett resultat som 

speglar syftet. 

Problemet med intervjuguiden är att underkategorin tänkande, inlärning, minne och 

koncentration ur WHOQOL-100 (WHO, 1995) exkluderades. Vi vet till exempel att träning 

och fysisk aktivitet påverkar hur ungdomar presterar i skolan (Shephard & Trudeau, 2008) 

vilket innebär att denna kategori har en koppling till idrottande. Vidare jobbar sjukgymnaster 

med kognitiv träning exempelvis efter neurologiska skador så som stroke (Barker-Collo et al., 

2009) vilket innebär att det även finns en sjukgymnastisk koppling till denna kategori. Ska 

denna studie göras om bör en eller flera frågor kring denna kategori formuleras. Framför allt 

http://link.libris.kb.se/sfxlaub?frbrVersion=6&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2013-05-11T15%3A02%3A41IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-apa_articles&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:&rft.genre=article&rft.atitle=The%20World%20Health%20Organization%20WHOQOL-100&rft.jtitle=Health%20Psychology&rft.btitle=&rft.aulast=Power&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Power%2C%20M&rft.aucorp=&rft.date=199909&rft.volume=18&rft.issue=5&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=495&rft.epage=505&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=0278-6133&rft.eissn=1930-7810&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/10.1037/0278-6133.18.5.495&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3Capa_articles%3Ehea_18_5_495%3C/apa_articles%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/%3E
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då tre av informanterna i studien trots avsaknaden av detta ämne i intervjuguiden har beskrivit 

upplevelser som relaterar till just dessa kognitiva aspekter.  

Spridningen i urvalet var mycket bra gällande kön ålder och tid som aktiv idrottare. Däremot 

hade en större spridning mellan olika idrotter varit önskvärd för att verkligen besvara hur 

livskvaliteten påverkas av lagidrott. Detta är mer ett resultat på hur innebandy påverkar 

livskvaliteten, och en liten bekräftelse att upplevelsen av rullstolsbasketens inverkan inte 

skiljer sig mot innebandyns. Lagidrotter är kanske inte så olika när det gäller hur och vilka 

aspekter av livskvalitet som påverkas. Alla informanter har kommenterat den sociala aspekten 

och hur viktigt det är att få spela match ihop, något man får i alla lagidrotter i större eller 

mindre utsträckning. Eftersom anonymiteten hos informanterna måste skyddas kan ingen 

vidare diskussion föras om vad som skiljde de olika idrotterna åt, för detta behövs en mer 

omfattande studie. Ska en sådan studie genomföras bör man undersöka om det finns en 

effektivare metod för rekrytering av deltagare då den metod som användes till denna studie 

var tidskrävande och genererade få informanter.  

Just anonymiteten har varit en svårighet i denna studie. Då det är så få informanter har detta 

blivit extra svårt, men författaren har varit noga med att skilja alla data från varandra. Vidare 

har även aktsamhet vidtagits i valet av citat för stöttning av resultatet så att dessa inte ska vara 

för avslöjande. Exempelvis byttes alla namn och identifieringar av sporter ut mot 

”informanten”, ”anhöriga” och ”lagidrotten”.  Med detta anser författaren att skyddandet av 

anonymiteten har gjorts i största möjliga utsträckning. 

Det lilla urvalet och den brist på spridning i typ av lagidrott som representeras i studien visar 

tydligt behovet av att sjukgymnaster tar ett ansvar och når ut till funktionsnedsatta individer 

med information om anpassad idrott och föreningar. Individer med förvärvade 

funktionsnedsättningar kommer alltid i kontakt med sjukgymnaster i samband med 

rehabilitering vilket innebär att det finns alla möjligheter att hjälpa dem hitta en idrott för en 

bättre livskvalitet. Om det kan hjälpa patienterna till en bättre generell hälsa är det i 

sjukgymnasters intresse att öka deltagandet i lagidrott både bland rörelsehindrade och anda 

funktionsnedsatta individer.  

Resultatdiskussion  

Resultatet från intervjuerna har visat på en tydlig förbättring i livskvaliteten hos personerna i 

studien sedan de började med sin idrott enligt de domäner som påverkar livskvalitet i WHOs 
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definition (WHO, 1997). De teman och kategorier som framträtt i intervjuerna har stark 

koppling till WHOQOLs domäner och kategorier (WHO, 1995).   

Resultatet visar att informanterna upplevt att lagidrottandet har haft stor påverkan på deras 

livskvalitet i domänen psykologiska faktorer (WHO, 1995) . Kategorierna självförtroende och 

att lära sig ta motgångar samt temat kognition i resultatet är alla kopplade till denna domän. 

Fyndet att informanterna upplever ett större självförtroende får stöd av tidigare fynd i studier 

gjorda på en blandning av lagidrottande och individuellt idrottande individer med 

funktionsnedsättningar (Anneken, Hanssen-Doose, Hirschfeld, Scheuer, & Thietje, 2010; 

Lundberg et al., 2011). Att informanterna i denna studie så unisont upplever denna förbättring 

i självförtroende antyder att detta fenomen även gäller den anpassade lagidrotten i norrbotten. 

Studierna av Anneken et al., (2010) och Lundberg et al., (2011) ger inte några svar på varför 

självförtroendet ökar av idrott. Denna studie kan däremot presentera en möjlig förklaring på 

varför idrotten ger mer självförtroende. Informanterna beskriver hur laget och lagkamraternas 

inställning gentemot deras förmåga har gett dem det ökade självförtroendet. Det är alltså de 

sociala relationerna och det förtroende som byggs upp inom laget som ökar individens self 

efficacy (Kostenius & Lindqvist, 2006) och ger upplevelsen av ett bättre självförtroende.  

Lära sig ta motgångar ökar livskvaliteten eftersom det lär informanterna att hantera negativa 

känslor. Att förlora, uppleva förluster och motgångar är en del av livet, och även en del av all 

idrott. Om man kan uppleva dessa motgångar utan att det förvandlas till negativa tankar 

kommer det hjälpa till att göra livet lite bättre eftersom negativa tankar minskar livskvaliteten 

(WHO, 1995). Något som informanterna tydligt upplever sig bemästra tack vare lagidrotten, 

lagkamraterna och tränarna. Här kan återigen kopplingen till de sociala relationerna ses spela 

en betydande roll för utveckling och framsteg inom de psykologiska faktorerna av livskvalitet 

(WHO, 1995).  

Vad gäller temat kognition som denna studie funnit så finns det bevis för att det kan påverkas 

av träning (Shephard & Trudeau, 2008). Den positiva upplevelse några av informanterna har 

haft av att lära sig att sätta sig in i andras situation, tänka snabbare eller fått bättre 

koncentrationsförmåga är något de tackar idrotten för till hundra procent. Det innebär att 

lagidrotten har påverkat deras livskvalitet på ett sätt som resten av deras vardag inte kunnat 

göra. Lagidrotten förefaller sig ha haft en nyckelroll i informanternas livskvalitet vad gäller 

tänkande, inlärning, minne och koncentration (WHO, 1995) .  
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Just att lära sig att sätta sig in i andras situation kräver att det är människor runt omkring, 

något deltagande i en lagidrott definitivt erbjuder. En studie på skolbarn har visat att då de 

själva får vara delaktiga i genomförandet av idrottslektioner och läraren inte styr, 

demonstrerar och sätter kraven, utvecklar de bättre empatisk förmåga, både enligt sig själva 

och enligt övriga klasskamrater (Goudas & Magotsiou, 2009). Att informanterna i denna 

studie har denna typ av miljö i sina idrotter, som synes i kategorin fördomsfrihet och 

förtroende, kan alltså ha lett till denna kognitiva utveckling. Det visar att det sociala är ett 

viktigt element likaväl som idrottandet i sig för utvecklandet av denna förmåga hos dessa 

individer. Att det stärker livskvaliteten hos informanten att lära sig detta får inte bara stöd i 

domänerna psykologiska faktorer och sociala relationer utan även i domänen miljö från 

WHOQOL (WHO, 1995), där möjligheten att lära sig nya saker är en viktig aspekt för bra 

livskvalitet.   

Det har varit mycket koppling till det sociala samspelet i alla teman och informanterna i denna 

studie har lyft just det sociala som en mycket viktig del av att träna lagidrott. Neil et al., 

(2012) fann även de att deras deltagare tyckte att en av de främsta vinsterna med att delta i 

någon form av idrott var det sociala elementet det erbjuder. Av intervjuerna framgår det 

tydligt att lagidrotten har kunnat förse informanterna med relationer som erbjuder det sociala 

stöd och den tillit som krävs för bra livskvalitet enligt WHOs domän sociala relationer(WHO, 

1995). På grund av sina funktionsnedsättningar upplever de sig inte få samma stöd och tillit 

från hela sin omgivning, vilket inte är helt oväntat då samma fynd presenterats i tidigare 

forskning (Lundberg et al., 2011). Det gör att lagidrotten är extra viktig för dessa fyra 

individer eftersom denna domän inte kan uppfyllas till fullo utanför ramarna av lagidrotten. 

Utifrån detta framstår argumenten att sjukgymnaster ska föreslå anpassad lagidrott till 

patienter med funktionsnedsättningar starkare, just för att de ska få tillgång till dessa, för 

livskvaliteten, värdefulla sociala relationerna. Framför allt då det finns indikationer på att 

socialisering i en idrott ökar livskvaliteten och det psykologiska välmåendet mer än 

socialisering i andra grupper (Bugaresti et al., 2003).  

Upplevelsen att ha ett meningsfullt liv tack vare lagidrotten är ett mycket intressant resultat. 

Att känna att man har ett syfte tack vare sin idrott har även detta presenterats i studien av Neil 

et al., (2012). I WHOQOL-100 ligger detta under domänen spiritualitet/religion (WHO, 

1995), vilken helt exkluderades vid framtagandet av intervjuguiden. Trots det framträdde 

detta tema mycket tydligt i intervjuerna, vilket känns föga förvånande om man tar övriga fynd 



27 

 

i åtanke. Det är kanske inte så konstigt att något som ger så mycket glädje och positiva vinster 

som lagidrotten gett informanterna ska betyda så mycket för att livet ska vara meningsfullt.  

Det upplevs av informanterna som starkt positivt och stärkande att få kliva in i rollen som 

förebild och ledare. Det ger en ökad livskvalitet eftersom det enligt WHO är viktigt att få 

uppleva positiva tankar och ha chansen att uppleva positiva känslor för få en bra livskvalitet 

(WHO, 1995). Även andra studier har identifierat att vara en förebild som något som upplevs 

som stärkande för individen (Biguet, Levi, & Wahman 2006; Neil et al., 2012). Att 

informanterna i denna studie utryckte att de uppskattar att få hjälpa sina lagkamrater kan 

enligt Biguet et al., (2006) också leda till att informanterna får fortsatt motivation att träna 

eftersom de känner att de gör något meningsfullt som hjälper andra. Detta innebär att denna 

kategori i allra högsta grad är viktig. Eftersom utövandet av lagidrott har gett så många 

positiva inverkningar på livskvaliteten som helhet bör det finnas ett intresse i att behålla dessa 

individer inom idrotten även i framtiden.  

Självständighet är viktigt för en bra livskvalitet, så viktigt att WHO har satt den som en egen 

domän på grund dess inflytande (WHO, 1997). Känslan att klara av att ta sig runt på egen 

hand är en aspekt informanterna lyft som de upplever att lagidrotten har påverkat i kategorin 

självständighet. Att på egen hand kunna kan ta sig till platser ger mer frihet för individen, 

frihet är även det viktigt för bra livskvalitet (WHO, 1995). Det kan alltså vara så att den frihet 

informanterna får av att uppleva sig mer självständiga förbättrar deras livskvalitet.   

Påverkan på utförandet av dagliga aktiviteter är även det en del av domänen självständighet 

(WHO, 1997). I denna studie beskriver kategorin energi hur informanterna upplever 

lagidrottens inverkan på just detta. Informanterna berättar om hur viktig idrotten är för att 

orka jobba, orka ta hand om hemmet och orka hålla fokus. Albrecht och Devlieger (1999) har 

funnit att individer med funktionsnedsättningar anser sig ha låg livskvalitet som en 

konsekvens av just utmattning och nedsatt ork. De fann även att de som sa sig ha bristande 

ork oftare hade lägre livskvalitet även i andra aspekter. Den ökade orken kan alltså vara 

extremt viktig för den generella livskvaliteten och upplevelsen av ökad livskvalitet hos 

informanterna. Det är viktigt att sjukgymnaster är medvetna om denna effekt i mötet med 

dessa individer så de kan argumentera för varför även de som upplever utmattning och 

orkeslöshet ska idrotta.  

I intervjuerna kunde även sömn, en underkategori till energi, identifieras som något som 

påverkas av lagidrotten. Av informanterna så framgår det att majoriteten upplever att deras 
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anpassade lagidrott hjälper dem sova bättre, endast en av dem upplever att nervositet inför 

matchdag stör sömnen. Det är viktigt att individer har bra sömn för att få en bra livskvalitet 

(WHO, 1995). En studie från Australien visar att både för mycket och för lite sömn har en 

koppling till dålig självskattad livskvalitet(Caputi, Iverson & Magee, 2011). Frågan är då bara 

vilken effekt denna förlust av sömn på grund av nervositet har på livskvaliteten i det längre 

perspektivet, och hur ofta det faktiskt krävs att man sover dåligt för att få en nedsatt 

livskvalitet. Eftersom WHOQOL-100 utvärderas i totalpoäng för en hel domän och inte för de 

individuella kategorierna kan inte detta instrument ge ett adekvat svar på frågan (World 

Health Organization [WHO], 1998).  

Kategorin hälsa under temat fysisk påverkan som hittats i intervjuerna är faktiskt enda temat 

som inte har så bra stöd i WHOs domäner för påverkan av livskvalitet (WHO1997). Det man 

kan se har haft inverkan på livskvaliteten enligt definitionen är att en informant har haft 

mindre frånvarodagar från arbetet, alltså har personen haft en bättre förmåga att arbeta (WHO 

1995). Några av informanterna har även fått tillfälliga skador, eftersom smärta ger negativ 

inverkan på livskvalitet (WHO 1995) kan detta anses påverka negativt. Dock skulle det vara 

en tillfällig påverkan eftersom det går över eller läker. Vidare råder det viss oenighet bland 

informanterna om huruvida det är enbart negativt med skador. En av informanterna anser att 

det är bra för motivationen att bli skadad ibland. Ökad motivation innebär ett fortsatt 

idrottande vilket gör att alla andra fördelar lagidrotten ger för livskvaliteten kan fortsätta 

upplevas av informanten.  

Trots den svaga kopplingen till livskvalitet är detta ett viktigt fynd. Som beskrivet i 

bakgrunden så är det inte bara livskvaliteten som påverkas av inaktivitet hos individer med 

funktionsnedsättningar utan även den fysiska hälsan. Detta eftersom många personer med 

framför allt fysiska funktionsnedsättningar drabbas av sekundära komplikationer(Buchholz et 

al., 2003; Franklin et al., 1998). Detta fynd ger lite stöd åt att det går att motverka vissa av 

dessa sekundära komplikationer så som fetma genom att öka deltagandet i lagidrott på en 

hobby-nivå. Sjukgymnaster ska jobba hälsofrämjande, i och med den anpassade lagidrotten 

har de enligt detta resultaten ett faktiskt verktyg, som verkar uppskattas av utövarna, för att 

bekämpa i alla fall den folksjukdomen hos dessa individer.  

Tillämpningen av dessa fynd är i dagsläget att tillsammans med tidigare forskning kunna ge 

stöd för sjukgymnaster att rekommendera anpassad idrott som en extra rekreationsaktivitet till 

patienter med funktionsnedsättningar i hälsopromotivt syfte. Just upplevelsen av förbättrade 
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sociala relationer och ett meningsfullt liv är något som är svårt för sjukgymnaster att 

reproducera i ett behandlingsrum, men de är viktiga för människors generella välmående 

(SOU 2000:91) och som studien visat är det även en viktig del för att andra aspekter av 

livskvalitet ska ökas(WHO 1997).  

Däremot att införa lagidrott som en sjukgymnastisk intervention för rehabilitering och 

habilitering vore förhastat, i brist på evidens för den behandlingen. De få studier som är 

gjorda är för olika i design, både vad gäller population, mätinstrument och form av idrott 

(Anneken et al., 2010; Lundberg et al., 2011; Bragaru et al., 2011; Niel et al., 2012; Biguet et 

al., 2006). Det är en spännande tanke och med mer forskning en klart möjlig framtid med 

tanke på de trender som setts i existerande forskning. 

Konklusion  

Samtliga fyra informanter upplever att deras livskvalitet ökat av lagidrotten. Eftersom fynden 

har stöd i definitionen av livskvalitet (WHO, 1997) kan slutsatsen dras att det finns en positiv 

relation mellan anpassad lagidrott och livskvalitet för funktionsnedsatta. Dock behövs mer 

omfattande studier för att fastställa i vilken utsträckning detta gäller och hur starkt sambandet 

är.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev  

Förfrågan om deltagande i examensarbete. 

Hej, 

jag heter Elin Gustafsson och ska under våren skriva mitt examensarbete (C-uppsats) i 

sjukgymnastk vid Luleå Tekniska Universitet. I studien vill jag undersöka hur personer med 

funktionsnedsättningar upplever att deras livskvalitet påverkas av deltagande i en anpassad 

lagidrott.  

I dagsläget finns det väldigt begränsat med forskning kring detta vilket gör att sjukvårdens 

kunskap i ämnet också är begränsad. Att få ett svar på denna fråga kan ge en indikation på om 

sjukgymnaster ska arbeta för att öka deltagandet i lagidrott bland personer med fysiska 

funktionsnedsättningar.   

Du har kontaktats för att du är medlem i en idrottsförening och tränar en anpassad lagidrott 

sedan minst sex månader. Jag har kommit i kontakt med dig via handikappidrottsförbundet 

norrbotten, Luleå handikappidrottsförening och/eller din tränare.  

För att undersöka hur funktionshindrade upplever sin livskvalitet vid deltagande i en anpassad 

lagidrott kommer jag vilja hålla fem individuella intervjuer. Intervjun kommer ta ca 30 

minuter med frågor om dina upplevelser och tankar angående några aspekter kring 

livskvalitet. Frågorna kommer att sändas till dig i förväg. Intervjun kommer att spelas in. Allt 

deltagande är frivilligt, du kan när som helst före, under eller efter intervjun välja att avbryta 

ditt deltagande. Valet att delta eller ej kommer inte påverka ditt fortsatta idrottsutövande.  

All data du uppger om dig själv kommer hanteras konfidentiellt, i studien kommer citat från 

dig användas men du kommer inte kunna identifieras av utomstående. I juni kommer den  

färdigskrivna studien att publiceras på LTUs hemsida 

(http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html). 

För att anmäla ditt intresse kan du kontakta mig via email. Vid frågor angående studien 

kontakta mig eller min handledare via mail eller telefon.   

 

Elin Gustafsson           Handledare, universitetslektor Jenny Röding 

Mail:  guseli-0@student.ltu.se           jenny.roding@ltu.se  

Telefon:  0709 – xx xx xx            0920 – 49 10 00 (LTUs växel) 

          Luleå Tekniska Universitet 

          971 87 Luleå 

 

 ............................................         ............................................    

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Inledande frågor (bakgrundsinformation): 

 Hur gammal är du? 

 Vilken idrottsgren är du aktiv inom? 

 Hur länge har du tränat denna idrott? 

 Vad har du för funktionsnedsättning? 

Intervjufrågor: 

 Domän 1 – fysiska faktorer 

o På vilket sätt har din idrott påverkat ditt fysiska välmående? 

Exempelvis: smärta , energi eller sömn 

 Domän 2 – psykologiska faktorer 

o På vilket sätt har idrotten påverkat hur du känner för dig själv, livet och 

framtiden? 

Exempelvis:  Självförtroende, identitet, utseende eller 

framtidsutsikter, i alla aspekter av livet inte bara i idrotten 

 Domän 3 – nivå av självständighet 

o Hur upplever du att idrotten har influerat eller påverkat ditt vardagliga liv 

Exempelvis ditt behov av hjälpmedel, utförande av 

vardagliga aktiviteter eller din arbetsförmåga 

 Domän 4 – sociala relationer 

o Hur upplever du att idrotten påverkat hur din omgivning ser på dig? 

Exempelvis acceptans, socialt stöd eller tilltro till dina 

förmågor och din kapacitet. 

o Vilken inverkan skulle du säga att idrotten haft på dina relationer? 

Exempel till familjen och dina vänner  

 Domän 5 - miljö 

o Har idrotten på något vis påverkat din känsla av trygghet eller frihet? 

I hemmet, på jobbet eller på fritiden  
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Bilaga 3. Sammanställning av WHOQOL-100 frågorna i sina domäner och 

underkategorier 

 

Domain I Physical  

1 Pain and discomfort  

 Do you worry about your pain or discomfort? 

 How difficult is it for you to handle any pain or discomfort? 

 To what extent do you feel that (physical) pain prevents you from doing what you 

need to do? 

 How often do you suffer (physical) pain? 

2 Energy and fatigue  

 How easily do you get tired? 

 How much are you bothered by fatigue? 

 Do you have enough energy for everyday life? 

 How satisfied are you with the energy that you have? 

3 Sexual activity  

 How well are your sexual needs fulfilled? 

 Are you bothered by any difficulties in your sex life? 

 How satisfied are you with your sex life? 

 How would you rate your sex life? 

4 Sleep and rest  

 Do you have any difficulties with sleeping? 

 How much do any sleep problems worry you? 

 How satisfied are you with your sleep? 

 How well do you sleep? 

5 Sensory functions  

 

Domain II Psychological  

6 Positive feelings  

 How much do you enjoy life? 

 How positive do you feel about the future? 
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 How much do you experience positive feelings in your life? 

 Do you generally feel content? 

7 Thinking, learning, memory and concentration  

 How well are you able to concentrate? 

 How satisfied are you with your ability to learn new information? 

 How satisfied are you with your ability to make decisions? 

 How would you rate your memory? 

8 Self-esteem  

 How much do you value yourself? 

 How much confidence do you have in yourself? 

 How satisfied are you with yourself? 

 How satisfied are you with your abilities? 

9 Bodily image and appearance  

 Do you feel inhibited by your looks? 

 Is there any part of your appearance which makes you feel uncomfortable? 

 Are you able to accept your bodily appearance? 

 How satisfied are you with the way your body looks? 

10 Negative feelings  

 How worried do you feel? 

 How much do any feelings of sadness or depression interfere with your everyday 

functioning? 

 How much do any feelings of depression bother you? 

 How often do you have negative feelings, such as blue mood, despair, anxiety, 

depression? 

 

Domain III Level of independence  

11 Mobility  

 How well are you able to get around? 

 How much do any difficulties in mobility bother you? 

 To what extent do any difficulties in movement affect your way of life? 

 How satisfied are you with your ability to move around? 

12 Activities of daily living  
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 To what extent do you have difficulty in performing your routine activities? 

 How much are you bothered by any limitations in performing everyday living 

activities? 

 To what extent are you able to carry out your daily activities? 

 How satisfied are you with your ability to perform your daily living activities? 

13 Dependence on medicinal substances and medical aids  

 How much do you need any medical treatment to function in your daily life? 

 To what extent does your quality of life depend on the use of medical substances or 

medical aids? 

 How much do you need any medication to function in your daily life? 

 How dependent are you on medications? 

14 Dependence on nonmedicinal substances (alcohol, tobacco, drugs)  

15 Communication capacity 

16 Work capacity 

 Are you able to work? 

 Do you feel able to carry out your duties? 

 How satisfied are you with your capacity for work? 

 How would you rate your ability to work? 

 

Domain IV Social relationships  

17 Personal relationships  

 How alone do you feel in your life? 

 How satisfied are you with your personal relationships? 

 Do you feel happy about your relationship with your family members? 

18 Social support  

 Do you get the kind of support from others that you need? 

 To what extent can you count on your friends when you need them? 

 How satisfied are you with the support you get from your family? 

 How satisfied are you with the support you get from your friends? 

19 Activities as provider/supporter  

 How satisfied are you with your ability to provide for or support others? 
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Domain V Environment  

20 Freedom, physical safety and security  

 How safe do you feel in your daily life? 

 Do you feel you are living in a safe and secure environment? 

 How much do you worry about your safety and security? 

 How satisfied are you with your physical safety and security? 

21 Home environment  

 How comfortable is the place where you live? 

 How much do you like it where you live? 

 To what degree does the quality of your home meet your needs? 

 How satisfied are you with the conditions of your living place? 

22 Work satisfaction  

23 Financial resources  

 Do you have financial difficulties? 

 How much do you worry about money? 

 Have you enough money to meet your needs? 

 How satisfied are you with your financial situation? 

24 Health and social care: accessibility and quality  

 How easily are you able to get good medical care? 

 How satisfied are you with your access to health services? 

 How satisfied are you with the social care services? 

 How would you rate the quality of social services available to you? 

25 Opportunities for acquiring new information and skills  

 How available to you is the information that you need in your day-to-day life? 

 To what extent do you have opportunities for acquiring the information that you feel 

you need? 

 How satisfied are you with your opportunities for acquiring new skills? 

 How satisfied are you with your opportunities to learn new information? 

26 Participation in and opportunities for recreation/ leisure activities  

 How much do you enjoy your free time? 
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 To what extent do you have the opportunity for leisure activities? 

 How much are you able to relax and enjoy yourself? 

 How satisfied are you with the way you spend your spare time? 

 

27 Physical environment (pollution/noise/traffic/climate)  

 How healthy is your physical environment? 

 How concerned are you with the noise in the area you live in? 

 How satisfied are you with your physical environment (e.g. pollution, climate, noise, 

attractiveness)? 

 How satisfied are you with the climate of the place where you live? 

28 Transport 

 To what extent do you have problems with transport? 

 How much do difficulties with transport restrict your life? 

 To what extent do you have adequate means of transport? 

 How satisfied are you with your transport? 

 

Domain VI religion/spirituality 

29 religion and spirituality 

 Do your personal beliefs give meaning to your life? 

 To what extent do you feel your life to be meaningful? 

 To what extent do your personal beliefs give you the strength to face difficulties? 

 To what extent do your personal beliefs help you to understand difficulties in life? 

 

Overall quality of life: 

 How satisfied are you with the quality of your life? 

 In general, how satisfied are you with your life? 

 How satisfied are you with your health? 

 How would you rate your quality of life? 
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Bilaga 4. Samtyckesformulär 

Samtycke till deltagande i examensarbetet/studien lagidrottens inverkan på livskvalitet 

hos fysiskt funktionshindrade  

 

Jag intygar härmed att jag har fått skriftlig och muntlig information om och förstått 

 syftet med studien 

 att mitt deltagande är helt frivilligt och jag när som helst under studiens gång kan 

välja att avbryta mitt deltagande 

samt ger mitt godkännande till deltagande i studien. 

 

Underskrift: ............................................................................................ 

Namnförtydligande: ............................................................................... 

Datum: .................................................................................................... 

 

 


