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Sammanfattning: 

Antalet äldre ökar i samhället och i takt med åldrandet uppstår oftast olika hälsoproblem. 

Genom att äldre personers funktionsförmåga successivt försämras, kan motivationen till att 

engagera sig i aktiviteter avta och orken till att vara lika socialt- och fysiskt aktiv som tidigare 

blir inte längre densamma. Något som kan öka motivationen är att komma i kontakt med en 

föreningsverksamhet. En föreningsverksamhet kan ge möjlighet till att samlas kring ett 

gemensamt intresse och utöva sociala- och fysiska aktiviteter tillsammans med andra, vilket 

kan bidra till äldres hälsa och välbefinnande. Syftet med studien var att beskriva betydelsen 

av att delta i regelbunden föreningsverksamhet för äldres hälsa och välbefinnande. Metoden 

var av kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. Urvalet skedde genom ett 

ändamålsenligt urval som resulterade i åtta deltagare. Dataanalysen utgick från kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet av analysen beskrivs i två kategorier, Meningsfulla aktiviteter och 

Betydelsefull gemenskap. Till varje kategori bildades tre underkategorier. Resultatet visade att 

deltagandet i en förening på olika sätt bidrog till de äldres hälsa och välbefinnande. Resultatet 

stämmer väl överens med tidigare forskning som visar att fysisk aktivitet och social 

gemenskap är faktorer som ökar äldres hälsa och välbefinnande. Deltagandet i 

föreningsverksamheten bidrog till en känsla av gemenskap och ökad delaktighet, vilket gav 

motivation till att vilja delta i föreningsverksamhetens aktiviteter. Slutsats kan dras om hur 

viktigt det är att belysa och informera de äldre personerna i samhället om vikten av att delta 

och engagera sig i en föreningsverksamhet. Arbetsterapeuter som dagligen har kontakt med 

äldre personer, kan upplysa och motivera dem till att engagera sig inom en förening, för att 

eventuellt motverka uppkomster av funktionsnedsättningar eller lindra de befintliga. 
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BAKGRUND  

Inledning 

Antalet personer över 65 år har under de senaste decennierna ökat och kommer inom de 

närmsta åren att öka ännu mer (1). Åldrandet innebär att olika hälsoproblem uppstår och att 

både funktionsförmåga och förmågan att utföra sina dagliga aktiviteter minskar (2). Det 

medför att det blir allt viktigare att hälsofrämjande arenor och miljöer finns tillgängliga i 

samhället för äldre personer. Genom att öka möjligheterna till hälsofrämjande miljöer för 

äldre, kan funktionsnedsättningar skjutas upp som kan tillkomma under åldrandet och stödja 

äldre till en hälsosam livsstil för att längre kunna leva självständigt med en god livskvalitet 

(3). För ett hälsosamt åldrande är det viktigt att äldre engagerar sig i meningsfulla aktiviteter 

där de träffar andra och känner gemenskap och samhörighet (4). Fritidsområdet har en god 

potential till att stärka äldres hälsa och välbefinnande, vilket styrks av forskning som visat 

samband mellan fritidsaktiviteter och förbättrad hälsa hos äldre (5, 6). Olika typer av 

föreningsverksamheter kan bidra med en hälsofrämjande miljö som ger den äldre möjligheten 

till att utöva fritidsaktiviteter och ingå i en social gemenskap. Vår uppsats ska handla om 

betydelsen av att delta i regelbunden föreningsverksamhet för äldre personers hälsa och 

välbefinnande. 

Aktivitetsvetenskap och arbetsterapi 

Aktivitetsvetenskap står för läran om mänsklig aktivitet, där fördelarna av produktiva, sociala 

och fysiska aktiviteter i människors vardag studeras. Fokus inom aktivitetsvetenskap ligger 

inte på att tillämpa terapeutiska interventioner, utan snarare att förmedla generella principer 

och begrepp om mänsklig aktivitet. Kunskaper från aktivitetsvetenskap tillämpas exempelvis 

inom arbetsterapi (7), där grunderna är att möjliggöra för människan att engagera sig i 

önskade aktiviteter och uppleva meningsfullhet i de aktiviteter den utför (8). 

Aktivitetsvetenskap har flertalet gemensamma synsätt med arbetsterapi, som att aktivitet 

spelar en central roll för människors hälsa och livstillfredställelse, att aktivitet formar en 

människas dagliga liv samt att varje individ har ett eget perspektiv på aktivitet. 

Aktivitetsvetenskap utgör en kunskapsbas som används och ger vägledning i arbetsterapiyrket 

samt ger en förbättrad förståelse om hur mänsklig aktivitet kan främja hälsa och 

välbefinnande (7). 

Faktorer som påverkar äldres aktivitetsutförande 

I takt med åldrandet sker förändringar i livet och för många minskas den aktiva vardagen 

successivt (2), vilket påverkar välbefinnandet (9). I en studie av Häggblom-Kronlöf et al. (10) 

om hemmaboende 86 åringars intressen och dess samband med funktionsförmåga och 

uppskattade hälsa, visade resultatet att faktorer med negativ påverkan på äldre personers 

engagemang i aktiviteter är en närståendes död, bristande kapacitet eller brist på motivation. 

Även subjektiva svårigheter med att acceptera att kroppen åldras, kan medföra minskad 

delaktighet i aktiviteter i gemenskap med andra (11). 

Kielhofner (12) menar att det en individ tycker om, värdesätter och upplever meningsfullt, 

påverkar aktivitetsutförandet och resultatet (12). Detta är något som tillhör personliga faktorer 

och har en inverkan på individens aktivitetsutförande. Personliga faktorer kan innefatta kön, 

livsstil, ålder, utbildning, tidigare erfarenheter, vanor och motivation (11). Ytterligare faktorer 

som påverkar aktivitetsutförandet är individens funktion och omgivning (12). Genom 

åldrandet kan kroppsliga funktionsnedsättningar försvåra den äldres deltagande i aktiviteter 

och tillgängligheten i miljön gör det svårt att delta (10). Miljön är en viktig faktor som både 

kan begränsa och möjliggöra ett aktivitetsutförande (11, 12). Enligt Kielhofner (12) innefattar 
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miljön inte bara fysiska rum och föremål, utan även sociala och kulturella sammanhang, 

politiska och ekonomiska kontexter. 

Att åldras med hälsa och välbefinnande 

Hälsa och välbefinnande är något som grundläggs under hela livsloppet och något som aldrig 

heller är försent att påverka för att förbättra (2). I en studie om äldre personer över 75 år och 

dess livsstil och överlevnad, visade det sig att uppmuntran till goda levnadsvanor även vid 

hög ålder, förlängde livslängden och troligtvis minskade sjuklighet (13).   

Alla människor har rätt till bästa möjliga psykiska och fysiska hälsa (14), dock är innebörden 

av hälsa svår att definiera på ett entydigt sätt. Troligen den mest citerade definitionen av hälsa 

är beskriven av Världshälsoorganisationen (WHO): ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 

funktionshinder.” (15). Definitionen kan dock upplevas svårtolkad, då det är svårt att avgöra 

när fullständigt välbefinnande är uppnått och inte längre kan utvecklas (16). 

 

En mer aktivitetsinriktad definition av hälsa formulerad av Nordenfelt beskrivs i Etisk kod för 

arbetsterapeuter: “En människa har hälsa när hon som helhet fungerar väl och i sitt sociala 

och kulturella sammanhang kan realisera sina vitala livsmål.”. Nordenfelt menar att genom 

aktivitet och handling, kan människan påverka sin hälsa, men att hälsan även kräver en balans 

mellan aktivitet och vila (17). 

 

Det finns många teorier om hur människan åldras med hälsa och välbefinnande. Ett antagande 

om gott åldrande förknippat med aktivitet är aktivitetsteorin. Aktivitetsteorin beskriver att 

individen får ett gott åldrande genom att behålla sina aktiviteter och sociala kontakter så långt 

som möjligt. I följd med åldrandet är det därför viktigt att våga söka nya meningsfulla 

aktiviteter, sociala kontakter samt nya roller som kan ersätta de som går förlorade (18). I en 

studie om fritidsaktiviteter och livskvalitet bland äldre, framkom vikten av att upprätthålla 

aktiviteter och även bredda sitt utbud vid åldrandet. Detta för att förhindra negativa 

psykologiska effekter som kan uppstå vid högre ålder, exempelvis vid funktionell nedgång 

och förlust av make/maka (19). 

 

Statens folkhälsoinstitut (2) har tagit fram fyra hörnpelare för gott åldrande med fokus på 

aktivitet; social gemenskap, fysisk aktivitet, meningsfull sysselsättning/delaktighet samt goda 

matvanor. Dessa områden är särskilt viktiga att se till för att åldras med hälsa och 

välbefinnande.  

 

Studier visar att social gemenskap främjar äldres hälsa och välbefinnande (20-23). Ett socialt 

nätverk är betydelsefullt för äldre som bidrar till att stärka individens självbild, ökar känslan 

av samhörighet och meningsfullhet i vardagen. Mötesplatser där äldre kan träffas och knyta 

nya kontakter kan komma att bli en stödjande miljö för äldre (24). Den sociala gemenskapen 

ger ofta ett ömsesidigt stöd som ger stimulans och glädje (25).  

 

Studier visar att fysisk aktivitet främjar äldres hälsa och välbefinnande (26, 27). Fysiskt aktiva 

äldre får oftast en längre livslängd än de som är mindre aktiva på äldre dagar (10). I en studie 

som undersökt betydelsen av fysisk aktivitet i senare delen av livet, har hälsosamma effekter 

visats även för dem som tagit upp fysiskt aktivitet relativt sent i livet (27). Fysisk aktivitet kan 

motverka sjukdomar och åldersförändringar som ofta förekommer vid hög ålder. Genom att 

vara fysiskt aktiv kan äldres kognitiva förmågor och mentala välbefinnande påverkas positivt 

högre upp i åldern (11). Depression kan exempelvis motverkas av en ökad aktiv vardag. 



 3 

Forskning kring hur effektiv fysisk aktivitet motverkar depression bland äldre personer, visar 

att det finns samband mellan fysisk aktivitet och förbättrad mental hälsa (28). En 

internationell rekommendation är att vara fysiskt aktiv minst 30 min om dagen på en 

medelintensiv nivå (11). 

 

Att ha en meningsfull sysselsättning ger en positiv inverkan på äldres hälsa och välbefinnande 

(11). För att en aktivitet ska ge god effekt på hälsa och välbefinnande förutsätts en 

meningsfullhet i aktiviteten (29) och för att aktiviteten ska kännas meningsfull måste den 

innehålla ett värde av något slag. Enligt ValMO-modellen beskrivs värdet av aktivitet ha en 

konkret, symbolisk och självbelönande dimension. Konkret värde kan handla om att 

aktiviteten leder till en produkt, symboliskt värde kan innefatta stärkt självkänsla och identitet 

samt ett självbelönande värde genom att aktivitetsutförandet känns roligt (30). Att känna 

delaktighet påverkar också äldres hälsa och välbefinnande (24). Enligt Kielhofner (12) 

handlar delaktighet om ett engagemang, den personliga upplevelsen av en aktivitet och att 

vara en del av ett större sammanhang (12). En äldre person kan praktiskt begränsas av sina 

åldersförändringar i att utföra en aktivitet, men ändå uppleva delaktighet genom att vara 

åskådare. Känner personen delaktighet blir också aktiviteten meningsfull (11). Alla människor 

behöver känna delaktighet för att utveckla och behålla sina färdigheter och funktioner samt 

tillfredsställa sina behov (31). 

Fritidsaktiviteter 

De områden som beskrivs av statens folkhälsoinstitut som viktiga för ett gott åldrande kan 

relateras till fritidsaktiviteter. En fritidsaktivitet kan vara en fysisk aktivitet i gemenskap med 

andra och upplevs ofta som meningsfull. Forskning kring området fritidsaktiviteter har påvisat 

ett samband mellan fritidsaktiviteter och äldres hälsa (6, 20). Fritidsaktiviteter kan beskrivas 

som aktiviteter som utförs när personen inte förvärvsarbetar, det kan även handla om själva 

upplevelsen av aktiviteten som avgör om aktiviteten är en fritidsaktivitet (5). Fritidsaktiviteter 

kan möjliggöra för vidareutveckling och inlärning av nya färdigheter samt underlätta för en 

social samvaro mellan människor. Enligt Statistiska centralbyrån har fritiden under de senaste 

50 åren fått en allt mer betydande roll i människans tillvaro (32).  

Idrottsföreningar - en samlingspunkt för de äldre 

Idrottsföreningar kan bidra med goda hälsofrämjande insatser för den äldre befolkningen. 

Medlemmar samlas kring gemensamma intressen och får en social gemenskap, utför en 

meningsfull sysselsättning och är fysisk aktiva, vilket innefattar tre av folkhälsoinstitutets fyra 

huvudkomponenter för ett gott åldrande (2). Vid pensioneringen går oftast många sociala 

kontakter förlorade och ensamheten blir påtagligare, vilket medlemskap i olika föreningar kan 

kompensera och ersätta. Riksidrottsförbundet menar att idrottsrörelser har stora möjligheter 

att utveckla sina verksamheter för att engagera fler äldre till att fortsätta vara aktiva (33). 

I en studie av Eime et al. (34) kring forskning om hur deltagandet i en idrottsförening bidrar 

till hälsorelaterad livskvalitet, visade att de som deltar i en idrottsförening gentemot att vara 

aktiv utan någon bindning till en förening, upplevde högre mått av livskvalitet och 

välbefinnande. De mentala hälsoeffekterna kunde bero på den sociala samhörigheten, det 

sociala stödet och den ökade självkänslan som idrottsföreningen gav dem. 

 

Problemområde 

Den snabbt växande åldrande befolkningen kommer bli en utmaning för hela samhället. För 
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att klara utmaningen krävs hjälpinsatser av det civila samhället genom att vidta strategier för 

bättre hälsa och delaktighet för äldre (35). Regeringen anser att det finns ett behov av insatser 

för att möjliggöra till aktivitet och delaktighet hos äldre (36). Många aktörer i samhället har 

en viktig uppgift och bör satsa på att öka möjligheten till ett mer aktivt åldrande (37). Som 

tidigare nämnts har idrottsföreningar en god möjlighet till att erbjuda aktiviteter som ger både 

social gemenskap och fysisk stimulans för de äldre i samhället. Genom att möjliggöra för 

äldre medlemmar att samlas kring ett gemensamt intresse kan nya kontakter, en känsla av 

gemenskap och känna sig behövd, ersätta den förlorade arbetsverksamheten de tidigare haft 

(33).  

Alla människor oavsett ålder ska ha en möjlighet till att påverka sin hälsa, genom aktivitet och 

delaktighet. En arbetsterapeut strävar efter att äldre ska kunna bibehålla sin hälsa och 

självständigt kunna utföra sina dagliga aktiviteter så länge som möjligt. Ett förebyggande 

arbete utförs genom att motivera äldre till en mer aktiv vardag samt förmedla kunskap om 

aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande. Eftersom en arbetsterapeut arbetar 

klientcentrerat genom att se till individens behov, önskemål och intressen är det bra med en 

bred kunskap om olika aktiviteter och dess betydelse för hälsa. Det finns en brist på kunskap 

om bra metoder för att inspirera äldre till att engagera sig i aktiviteter som känns meningsfulla 

samt om förståelsen för hur engagemang i olika aktiviteter har betydelse för hälsa och 

välbefinnande. En ökad förståelse underlättar arbetet med att motivera till ett mer aktivt och 

hälsosamt åldrande. Med denna studie vill vi öka förståelsen om äldres upplevelser av att 

regelbundet delta i en föreningsverksamhet och vilken betydelse deltagandet har för deras 

hälsa och välbefinnande, vilket är enligt författarna ett outforskat område.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva betydelsen av att delta i regelbunden föreningsverksamhet för äldres 

hälsa och välbefinnande. 

 

METOD 

Studiedesign 

En kvalitativ design valdes då syftet var att beskriva, förstå och tolka vardagslivets 

upplevelser, vilket är karaktäristiskt för kvalitativ forskning (38). 

Urval och undersökningsgrupp 

Studien genomfördes med deltagare som ingick i en idrottsförening i en stad i mellersta 

Sverige. Föreningen har funnits sedan 1926 och skapade år 2000 en verksamhet för äldre 

medlemmar i föreningen som deltagarna i studien var delaktiga i. Verksamheten bestod av 

både sociala- och fysiska aktiviteter. Föreningslokalen var belägen i närhet till naturen och de 

fysiska aktiviteterna genomfördes utomhus och en vanlig fysisk aktivitet var orientering. 

Under vinterhalvåret var träffarna en gång varannan vecka och på sommarhalvåret en gång i 

veckan. Träffarna varade ungefär 2,5-3 timmar och vid varje tillfälle närvarade mellan 20-35 

personer. Många av deltagarna hade varit medlem i föreningen i många år. 

 

Vid urvalet av deltagare som skulle ingå i studien användes ett ändamålsenligt urval, vilket är 

enligt Polit et al. (39) ett lämpligt urval att använda vid kvalitativa studier. Urvalsformen 
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syftar till att författaren medvetet väljer ut de deltagare som anses bäst för studien, genom att 

försöka fånga de mest informationsrika deltagarna för beskrivning av det fenomen som ska 

undersökas. Deltagarna valdes ut av redan uppsatta inklusionskriterier och författarna 

strävade efter att välja deltagare som kunde ge bred och varierad information om studiens 

syfte, för en djupare förståelse. Inklusionskriterierna för studien var att samtliga deltagare 

skulle vara äldre än 65 år, deltog regelbundet i föreningsverksamheten för äldre och varit 

medlem i minst ett år. 

 

Urvalet påbörjades vid ett informationstillfälle i samband med en vanlig verksamhetsträff när 

en av författarna närvarade och informerade om studien. Antalet medlemmar som närvarade 

vid informationstillfället var ca 20 personer som erbjöds att delta i studien, varav 12 personer 

fyllde i en intresseanmälan. Två av dessa personer som anmält sitt intresse av att delta hade 

endast deltagit ett fåtal gånger i föreningsträffarna, vilket gjorde att de exkluderades. Av de 

tio personerna som återstod gjordes ett urval för att få en så bred variation av ålder och 

civilstånd som möjligt. Ett bortfall uppstod som ersattes utifrån inklusionskriterierna. 

Undersökningsgruppen som slutligen utvaldes bestod av åtta personer i åldern 67-82 år. Tre 

kvinnor och fem män deltog, tre av deltagarna var ensamstående, medan fem av dem var gifta 

eller särbo. De flesta av deltagarna hade tidigare arbetat inom tjänstemannasektorn och hade 

social kontakt flera gånger i veckan utanför föreningsverksamheten. 

Tillvägagångsätt 

Genom kontakter fick författarna kännedom om den föreningsverksamhet som studien var 

tänkt att utgå ifrån och fick även telefonnumret till en kontaktperson i föreningen, som var 

vidtalad att hjälpa till att finna deltagare till studien. Därefter kontaktades kontaktpersonen för 

att presentera oss och examensarbetet. Författarna kom överens om att besöka 

föreningsverksamheten för att se om intresset fanns bland medlemmarna. Två veckor senare 

besökte en av författarna föreningsverksamheten under en av deras träffar, för att presentera 

och ge information om examensarbetet. Ett informationsblad delades ut till samtliga 

föreningsmedlemmar som innehöll en förklaring kring genomförandet av intervjuerna 

tidsmässigt, inspelning och etiska aspekter, som enligt Lantz (40) är ett bra sätt att tillvägagå. 

En frivillig intresseanmälan fanns till de som var intresserade av att delta. 

I intresseanmälan framkom information om att intervjuerna skulle genomföras vecka 11 år 

2014. Det framfördes ett muntligt förslag från kontaktpersonen till deltagarna att samtliga 

intervjuer skulle äga rum i klubblokalen. Några dagar senare kontaktades samtliga blivande 

deltagare via telefon för förfrågan om personen fortfarande ville delta. En överenskommelse 

om tid och datum för intervjuerna gjordes med dem som ville delta. Vid intervjutillfället fick 

samtliga deltagare underteckna ett samtyckesformulär som innefattade ett godkännande till 

den information som framfördes innan intervjuerna (Se bilaga 1). Även muntlig information 

kring intervjuns upplägg gavs.  

Datainsamling 

Studien utgick från en kvalitativ datainsamlingsmetod som är lämplig att använda för att 

inhämta det material som behövs för att kunna beskriva de äldre personernas upplevelser (39). 

Till datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att samma frågor 

ställs till samtliga deltagare genom öppna frågor med eventuella följdfrågor (41). De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes med stöd av en utarbetad intervjuguide som 

enligt Lantz (40) är en uppställning av frågor kring olika frågeområden som intervjuaren kan 

följa och ha som stöd under samtliga intervjuer. Intervjuguiden (Se bilaga 2) som användes 

innehöll två frågeområden, Bakgrundsfrågor och Aktivitet och föreningsverksamhet. Den 
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utformades med inspiration hämtad från Gemenskap ger hälsa (42) som är en rapport om 

förebyggande arbete för att främja ett gott åldrande, framställd av Äldrecentrum. 

Bakgrundsfrågorna ställdes som en mjuk inledning av intervjun utifrån frågor som berörde 

utbildning, tidigare arbete och social kontakt. Därefter ställdes frågor till deltagarna som 

utgick från att besvara studiens syfte genom att fortsätta med kategorin, aktivitet och 

föreningsverksamhet. Dessa frågor berörde föreningslivet, aktivitet och social gemenskap. 

Utifrån intervjuguidens innehåll ställdes öppna frågor till samtliga deltagare. Tiden för 

intervjuerna varierade mellan 20-31 minuter. Varje intervju spelades in, för att sedan utgöra 

det material som analyserades till ett resultat. Vid kvalitativa intervjuer är det lämpligt att 

använda sig av inspelning för att fånga deltagarnas egna ord (43). 

Före den första intervjun gjordes en provintervju med en av de utvalda deltagarna som fanns 

med på deltagarlistan. Genom att en provintervju görs, blir det möjligt att kunna utvärdera och 

justera innehåll och upplägg i intervjuguiden om det behövs, för att öka tillförlitligheten i 

intervjuerna (40). Även en dataanalys gjordes av provintervjun innan resterande intervjuer 

genomfördes. Genom att analysera innehållet tidigt, skapas möjligheter att kunna göra 

eventuella justeringar i intervjuguiden innan resterande intervjuer ska göras (41). Efter 

granskning av provintervjun, reviderades intervjuguiden genom att lägga till några enstaka 

frågor kring aktiviteterna och följdfrågor för att få utförligare svar. Båda författarna närvarade 

vid samtliga intervjuer, en av författarna ledde intervjun medan den andra författaren satt 

bredvid och kompletterade med eventuella följdfrågor.  

Dataanalys 

De genomförda intervjuerna lyssnades igenom innan transkribering. Transkribering kan 

förklaras som en form av översättning och är en process där författaren skriver ner varje 

intervju ordagrant utifrån det inspelade materialet (41). Processen utfördes tillsammans av 

båda författarna, en av författarna skrev ner intervjun på datorn medan den spelades upp i 

nedsatt hastighet, den andra författaren satt bredvid och följde översättningen. Detta gjordes 

för att båda skulle lära känna data och säkerhetsställa att utskrifterna överensstämde med det 

inspelade materialet (43). Pauser, skratt och upprepande pausuttryck uteblev i bearbetningen 

av data, eftersom det inte ansågs relevant av författarna att ta med. 

Studien har en induktiv ansats, vilket innebär en förutsättningslös analys av texter baserade på 

människors upplevelser av verkligheten (44). I analysarbetet användes kvalitativ 

innehållsanalys (45) för bearbetning av datamaterialet. Kvalitativ innehållsanalys utvecklades 

för att hantera stora mängder data och fokuserar på att urskilja likheter och olikheter i texten. 

Detta för att till slut kunna bilda ett resultat som bygger på olika kategorier utifrån kontextens 

betydelse.  

 

Analysarbetet startade genom att utskrifterna lästes igenom ett flertal gånger av båda 

författarna. Det nedskrivna datamaterialet analyserades sedan genom att följa 

analysprocessens olika steg och begrepp såsom de beskrivs av Granheim et al. (45). Första 

steget var att välja ut de meningsbärande enheterna ur texten, en del av texten som innehåller 

relevant information för att kunna besvara studiens syfte. Därefter kondenserades de 

meningsbärande enheterna för att göra texten mer lätthanterlig och samtidigt bevara det 

relevanta innehållet. De meningsbärande enheterna fick sedan passande koder som kortfattat 

beskrev det viktigaste i varje meningsbärande enhets innehåll. Både kondensering och 

kodning av utskrifterna gjordes enskilt av vardera författare med jämn fördelning av 

intervjumaterialet. Författarna granskade och analyserade tillsammans de koder som växt 

fram under analysens gång, där varje kod fick en färg beroende på dess innehåll. De var 



 7 

slutligen två olika färgkoder som växte fram till olika kategorier beroende på textens centrala 

betydelse. Koderna förflyttades därefter till passande kategori. Enligt Granheim et al. (45) är 

kategori en rubrik som innehåller koder av liknande innehåll och skiljer sig från resterande 

innehåll i andra kategorier. De två kategorier som växte fram var Betydelsefull gemenskap och 

Meningsfulla aktiviteter. Efter en process genom granskning av likheter och olikheter i 

textinnehåll, kunde slutligen passande underkategorier urskiljas som skapade ett resultat som 

besvarade på studiens syfte (Se tabell 1). Relevanta citat valdes även ut från deltagarna och 

dessa redovisas löpande i resultatet under varje kategori för att stärka resultatets giltighet (45). 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysens olika steg. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Efter en träff brukar jag 

tänka på vilka var det 

som var med, vilka fattas 

… funderar man på 

varför. Vi har lite koll på 

varandra ... Är någon 

borta undrar man om det 

har hänt något … Det är 

alltid någon som funderar 

om man saknas. 

Ha koll på 

varandra och 

känna oro om 

någon saknas 

Bry sig om 

varandra 

Trygghet och 

stöd 

Betydelsefull 

gemenskap 

Det är väldigt viktigt med 

den fysiska aktiviteten … 

det är väldigt lätt att bara 

bli sittande om man inte 

har någon som drar i en 

lite ... jag tycker att det är 

jättebra ... det är ju alltid 

roligare när man är flera. 

Fysiska 

aktiviteten 

viktig och 

motiverar. 

Roligt 

tillsammans. 

Betydelsefull 

fysisk 

aktivitet i 

grupp 

Hålla kroppen 

igång 

Meningsfulla 

aktiviteter 

 

Etik 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har gett 

vägledning i planering och utförande av studien. Dessa principer innebär fyra huvudkrav för 

forskningen, med syfte att ge riktlinjer till forskaren för en god etik och moral i förhållande 

till uppgiftslämnare. Kraven kallas informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav (46). 

Informationskravet: Alla tillfrågade fick både skriftlig och muntlig information om studiens 

syfte och upplägg, kontaktinformation till ansvariga samt information om att deltagande var 

frivilligt och med rätt att avbryta när som helst. 

 

Samtyckeskravet: Intervjudeltagarna fick skriva under ett samtyckesformulär för att lämna ett 

samtycke till att delta i studien innan intervjuerna genomfördes. 
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Konfidentialitetskravet: All information som lämnades av intervjudeltagarna behandlades 

konfidentiellt, på ett sådant sätt så att inga obehöriga kunde komma åt materialet, vilket även 

alla de deltagande fick skriftlig information om. Deltagarna informerades även om att 

resultatet redovisas på ett sätt så att identifiering av deltagarna kommer att försvåras. 

 

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlats in om de enskilda deltagarna används enbart för 

att besvara studiens syfte. 

 

RESULTAT 

Under följande rubrik presenteras resultatet utifrån analysen av intervjuerna, som resulterade i 

två kategorier och sex underkategorier (Se figur 1). Varje kategori innehåller citat hämtade 

från intervjuerna för att belysa olika uttalanden inom varje kategori och ge ökad förståelse av 

innehållet. 

 

 

  
 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över resultatkategorier. 

 

Meningsfulla aktiviteter 

Denna kategori belyser att aktiviteterna som ingick i föreningsverksamheten upplevdes som 

meningsfulla på olika sätt av deltagarna. För deltagarna var den fysiska aktiviteten något som 

kändes viktigt att delta i, det framkom även att det fanns deltagare som endast medverkade i 

de sociala aktiviteterna eftersom det var mest betydelsefullt för dem. Oavsett om de endast 

deltog i någon av aktiviteterna, beskrev deltagare att de kände sig delaktiga inom föreningen. 

Föreningsverksamheten gav deltagare utrymme till att utföra de aktiviteter som upplevdes 

meningsfulla för vardera deltagare, vilket bidrog till ett ökat engagemang till att delta. 

Hålla kroppen igång 

Deltagarna beskrev att den fysiska aktiviteten var viktig för dem att utföra. Den fysiska 

aktiviteten kunde betyda allt och deltagare utförde fysiska aktiviteter flera gånger i veckan 

genom föreningen. Orienteringen var en betydelsefull aktivitet som gav livskvalitet och 

inspirerade till att hålla igång kroppen. Deltagarna beskrev att orienteringen var något som var 

bra för både kroppen och hjärnan. 

 

Meningsfulla aktiviteter Betydelsefull gemenskap 

Hålla kroppen igång 

Naturupplevelser 

Spänning i tillvaron 

Vänskap och glädje 

Trygghet och stöd 

Dela upplevelser 

med varandra 
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“orienteringen ja det är en livskvalitet, du löser ju aldrig samma uppgift. Det är jämt nya 

frågeställningar, det är alltid nya banor, ny terräng, så det är ju det här att man ska hitta rätt och 

hitta runt.” 

 

Genomförandet av den fysiska aktiviteten skedde på individuell nivå. Den varierande åldern 

bland deltagarna och deras olika funktionella förutsättningar medförde att alla inte 

genomförde den fysiska aktiviteten på samma nivå. Dessa möjligheter att kunna utföra och 

anpassa den fysiska aktiviteten utefter sin egen förmåga, gjorde det möjligt för alla som ville 

till att delta, vilket uppskattades av deltagarna. Deltagare beskrev att de gärna gick en 

promenad tillsammans i en lugnare takt och samtidigt njöt av naturen i samtal med varandra. 

Deltagare beskrev att de ibland gick med stavar eller cyklade, för att genomföra den fysiska 

aktiviteten utefter sin egen förmåga. 

 
“Det går saktare genom åren men vi är ju flera i den åldern, vi delar upp oss så man gör det man 

kan.” 

 

För deltagare som utförde den fysiska aktiviteten var skälet främst att behålla sin kondition 

och styrka i kroppen samt att det var skönt att röra på sig. Även rörligheten, musklerna och 

uthålligheten upplevdes förbättras i samband med de fysiska aktiviteterna. Deltagare upplevde 

även att de fysiska aktiviteterna bidrog till att kroppen mådde bättre och en behaglig känsla i 

kroppen infann sig efteråt. Deltagarna uttryckte att de kände sig nöjda och pigga efter den 

fysiska aktiviteten. Deltagare upplevde även att ett fysiskt välbefinnande infann sig när den 

fysiska aktiviteten var genomförd. Det framkom att deltagare upplevde sig vältränade och en 

uppskattad känsla infann sig inombords genom utevistelser i naturen och genom att vara 

aktiv.    

 
“Så länge man håller igång och håller på så mår man ju bättre, kroppen mår bättre och psyket mår 

bättre också tror jag, det är viktigt, definitivt.” 

 

Deltagare upplevde att de inte mådde bra om de fysiska aktiviteterna uteblev. Oavsett väder 

var det viktigt att medverka i dessa. De beskrev även att de fysiska aktiviteterna var en 

betydelsefull faktor för att få behålla sin hälsa på äldre dagar. Deltagare uttryckte att kroppen 

annars skulle varit mer stel och inte ha samma ork att utföra dagliga aktiviteter om de vore 

utan den fysiska aktiviteten. 

 
”Det fysiska aktiviteten ger mig någonting känner jag ... det är en behaglig känsla helt enkelt … man 

känner ju också att man kommit in en bit på 70 och har inte riktigt samma kraft som förr.” 

 

Naturupplevelser 

Deltagare upplevde naturen som en viktig del av upplevelsen i den fysiska aktiviteten. En 

promenad i ett naturstråk och se olika saker i naturen var något som gav positiva känslor. 

Deltagare tog även kontakt med föreningen eftersom skogen och naturen var en betydelsefull 

del i livet, vilket var något som orienteringen kunde bidra med. 

“Doften av barrskogen, ja det var den upplevelsen jag längtade efter.” 
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Spänning i tillvaron 

Deltagare upplevde att orienteringen gav en viss spänning i försöket att hitta de kontroller de 

blivit tilldelade på kartan i olika terränger, vilket ibland kunde vara utmanande. En upplevd 

känsla av lycka och tillfredställelse beskrevs, när de slutligen fann kontrollen och ett mål var 

uppfyllt. 

“Ja den här feelingen att springa orienteringen och hitta en orienteringsskärm ... ja det är lycka, så är 

det ju… Och det är ju bra att ha ett mål, definitivt, det måste man ha.” 

 

 

“De lägger banor så vi kan leta efter kontroller och det är skoj när man hittar. Det är faktiskt en lycka 

och det är ett mål, dels att kunna uttolka kartan och vart man befinner sig och sedan då att hitta dem, 

för ibland kanske dom är lite gömda och kan sitta under en gran eller nåt.” 

 

Efter genomförandet av en orienteringsbana upplevde de som var aktiva i sporten, att det även 

var givande att sitta och diskutera banan de sprungit och jämföra med varandra. De beskrev 

att de upplevde glädje över varandras insatser och över deras eget deltagande i aktiviteten. 

 
”... vi har ju ingen inbördes konkurrens på nåt sätt utan man glädjes ju när det går bra för någon. Det 

är det fina i föreningen.” 

 

Även de som inte var aktiva i sporten fysiskt, upplevde ändå orienteringen som ett 

engagemang av betydelse genom att bidra med att finnas där och stötta de som deltar. De 

beskrev att hela atmosfären runtomkring orienteringen gör att det blir väldigt trevligt och 

orienteringstävlingarna bidrar med en viss spänning även som åskådare. 

 
“Det blir ju en spänning också när man tittar på tävlingar… jag har sprungit mellan start och mål 

med kläder och barn... hjälpt barn som känt sig vilsna vid målgång och så har man hjälp till och 

funnits där… man hejar på och får kramas med de som det har gått bra för, även med de som det inte 

har gått bra för ... ja man har ju ställt upp naturligtvis” 

Betydelsefull gemenskap 

Denna kategori belyser en betydelsefull gemenskap som deltagare beskrev upplevde av 

deltagandet i föreningsverksamheten. De beskrev gemenskapen och den sociala kontakten 

som kärnan i föreningsverksamheten och att den på olika sätt bidrog till deras hälsa och 

välbefinnande. Deltagare beskrev den sociala gemenskapen och de sociala relationer som 

skapats som mycket viktiga, tillfredställande, att de gav glädje och trygghet. 

Vänskap och glädje 

Deltagarna uttryckte att det fanns en betydelsefull vänskap som byggts upp inom 

föreningsverksamheten. Deltagare beskrev att de hade hela sitt umgänge i föreningen och för 

andra var det den enda sociala kontakten de hade. Genom den regelbundna sociala kontakten, 

har de lärt känna varandra och kommit varandra mycket nära. Vänskapen har lett till att de 

även träffas utanför föreningsverksamheten, vilket har berikat deras sociala nätverk. Även de 

som inte hade en lika nära kontakt med de övriga deltagarna, upplevde miljön som varm och 

vänskapsfull att komma till. 

”Ja det betyder väldigt mycket, som det här med att det ibland blir en kram av dom som man ändå inte 

känner så väl.” 
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En betydelsefull faktor som deltagarna lyfte fram var att de hade roligt och skrattade 

tillsammans och träffarna innehöll en glädje som gjorde det lättsamt och trevligt att umgås. 

Deltagare beskrev att det var den sociala samvaron i promenaderna och att de tillsammans 

hade roligt, som var tyngdpunkten och gav motivation till att delta i aktiviteten. De beskrev 

även ett välbefinnande i att kunna släppa alla sina bekymmer för en stund, när de träffas och 

har roligt tillsammans. 

 
”Man glömmer det besvärliga när man har roligt, så är det ju.” 

 

Glädjen och vänskapen gav deltagare energi och inspiration till ytterligare aktivitet efter 

föreningsverksamheten. Känslan av upprymdhet beskrevs som motiverande till att fortsätta 

dagen med att utföra andra aktiviteter som troligtvis annars inte hade blivit av. Atmosfären i 

föreningsverksamheten beskrevs som välkomnande och trivsam av deltagarna. Deltagare 

beskrev att det var något fint som upplevdes varje gång de träffades. De deltagare som var 

relativt nytillkomna i gruppen upplevde sig varmt välkomnade redan vid de första gångerna 

som de deltog, vilket gjorde att de snabbt kände en gemenskap och samhörighet. 

 
“När jag kom första gången så kände jag mig väldigt välkommen av många… vilket kändes 

jätteskönt.“ 

 

Deltagarna ansåg att det var viktigt med sociala kontakter och deltagare värderade den sociala 

samvaron i föreningsverksamheten högre än de fysiska aktiviteterna. Deltagare angav den 

sociala gemenskapen som en anledning till varför de deltog i föreningsverksamheten. Att 

regelbundet delta i träffarna var något som deltagarna prioriterade högt och gärna inte 

missade. En känsla av tomhet kunde uppstå om en deltagare någon gång var tvungen att avstå 

vid ett tillfälle. 

 
“... jag skriver in varannan onsdag i min almanacka och då vet jag att jag är upptagen och inte bokar 

in nåt annat för det känns så viktigt för mig. Jag prioriterar det och det enda som skulle stoppa det 

vore läkartider eller någonting annat som är viktigt.” 

Trygghet och stöd 

Deltagarna upplevde en stödjande och trygg miljö inom föreningsverksamheten. De beskrev 

att de stöttar varandra genom att hjälpa till med praktiska saker utanför 

föreningsverksamheten, som exempelvis hjälpa någon att flytta. Deltagare beskrev även ett 

betydelsefullt emotionellt stöd och uppmuntran när personen blivit ensamstående. Betydelsen 

av att delta i föreningsverksamheten och det stöd som fanns, blev då mer påtaglig och 

värdefull. Den regelbundna sociala kontakten hade lett till ett engagemang för varandra och 

varandras problem och krämpor, drabbades någon av sjukdom kändes det bra att kunna stötta 

varandra. 

”Sen är det ju så att om det är någon som mår dåligt, så då blir det ju att man kanske hälsar på... vi 

bryr oss om varandra, och är ett stöd för varandra. Och alla är väl inte för alla, men det finns alltid 

några som är närmast” 

 

Deltagare stöttade även föreningsverksamheten genom att ta på sig uppgifter som att lägga 

banor, ordna skjuts, städa föreningslokalen med mera. Att stötta varandra och att utföra 

punktinsatser inom föreningen bidrog till att känna sig ansvarfull, uppskattad och behövd.  

 
“Överhuvudtaget så ställer vi upp i mån av ork och tid. Det betyder ju också lite grann. Det känns bra 

att göra punktinsatser, javisst.” 
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Deltagare beskrev att ett engagemang för varandra gjorde att de alltid såg över om någon 

deltagare saknades och funderade på varför de inte deltog. Deltagarna upplevde det skönt och 

tryggt att känna sig saknad och att bry sig om varandra. Deltagare beskrev att det känns 

särskilt viktigt att ha koll på varandra när de kommer upp i en högre ålder. Genom att 

deltagare uppmärksammat om någon varit borta och uttryckt en saknad, bidrog det till en 

drivkraft för deltagarna att regelbundet vilja delta i föreningsverksamheten. 

 
”... det var det flera som noterade det och sa vad kul att du är tillbaka, vilket känns väldigt roligt… 

om det bara skulle gå spårlöst förbi de andra skulle jag nog inte tycka det var så kul att fortsätta” 

 

Deltagarna beskrev att den fysiska aktiviteten medförde att sammanhållningen i gruppen 

stärktes, eftersom de under utförandet såg efter varandra och höll ihop vilket upplevdes som 

en trygghet. Om någon av deltagarna halkade efter, fanns det alltid någon som väntade för att 

hålla ihop en gemenskap i gruppen. Tryggheten motiverade deltagare att kunna utföra 

utomhusaktiviteter. 

Dela upplevelser med varandra 

Vid träffarna samtalade deltagarna med varandra kring gemensamma intressen och de delgav 

varandra sina upplevelser i vardagen. Deltagare upplevde detta betydelsefullt och likaså att 

även kunna utöva ett gemensamt intresse tillsammans beskrevs som mycket glädjefyllt. 

Deltagare beskrev att de blev uppiggade av allt som de pratat om på träffarna och tyckte det 

var roligt att få höra andras upplevelser. 

”… man blir lite upprymd och att man kommer ihåg vad folk har sagt och sådär” 

 

Även de som inte alltid var särskilt delaktiga i samtalen upplevde det roligt att endast lyssna. 

Att bli uppdaterad om andras vardag beskrevs som meningsfullt och stimulerande. Deltagare 

berättade att det alltid fanns något att prata om och berätta vidare till sina närmaste efter att ha 

deltagit i föreningsverksamheten.   

 
“… jag har alltid något mer att prata om när jag kommer hem och så vidare... så att det är att det 

känns alltid trevligt… känns väldigt bra.” 

 

METODDISKUSSION 

En kvalitativ studiedesign användes, vilket är en forskningsmetod som söker subjektiva 

förklaringar av de personer som upplever fenomenet i det naturliga sammanhanget samt en 

helhetsförståelse av fenomenets speciella förhållanden (39). I studien var det medlemmarna 

som besatt den kunskap om upplevelserna av föreningsverksamheten som eftersöktes. De gav 

författarna en ökad förståelse och kunskap om vad deltagande i föreningsverksamheten hade 

för betydelse för hälsa och välbefinnande.  

 

Val av deltagare till studien gjordes enligt ändamålsenligt urval (39), i strävan efter att få en 

variation av deltagare för att kunna besvara studiens syfte. Av de deltagare som anmält sitt 

intresse, valdes både kvinnor och män medvetet ut i en varierande ålder för att kunna uppnå 

en så bred variation av information som möjligt. Studien innefattade ett bortfall på grund av 

att en av de manliga deltagarna blev sjuk, vilket ersattes med en kvinnlig deltagare som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Bortfallet medförde att könsfördelningen blev jämnare, vilket 

författarna såg som positivt. 
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Intervjuer som datainsamlingsmetod var relevant, då det gav en ökad kunskap och förståelse 

om deltagarnas upplevelser av deltagandet av föreningsverksamheten. I studien användes 

semistrukturerade intervjuer för att kunna använda öppna frågor så deltagaren fritt kunde 

uttrycka sig kring sin egen uppfattning, känslor och sammanhang av fenomenet. Författarna 

ansåg det var en bra metod att använda eftersom det gav riklig information för studiens syfte. 

Likheter och olikheter framkom i intervjuerna kring deltagarnas upplevelser av deltagandet i 

föreningsverksamheten och dess betydelse för deras hälsa och välbefinnande. 

 

Intervjuguiden som användes under intervjuerna fungerade som stöd och vägledning under 

intervjun och gav författarna en röd tråd att följa genom hela intervjun, med frågor som utgick 

från studiens syfte. Tiden för varje intervju var avsatt till en timma, men beräknades vara 

ungefär 30-40min för varje deltagare. Enligt Lantz (40) är det en fördel att avsätta gott om tid 

till varje deltagare för att öka känslan av frihet och ge tid till eftertanke innan frågorna 

besvarades. Det var något som författarna kunde urskilja och medvetet uppmuntra till genom 

att själva vara tysta och ge deltagarna tid för reflektion kring frågorna som ställdes.  

 

Inledningsvis uppkom ofta en kort konversation kring något oberoende ämne än studiens, 

vilket skapade en god stämning mellan deltagarna och författarna. Lantz (40) beskriver att det 

krävs att samspelet mellan intervjudeltagaren och intervjupersonen är gott, för att intervjun 

ska bli tillförlitlig och giltig. Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte och upplägg före intervjuerna, vilket författarna upplevde vara en bra 

förberedelse och något som minskade deltagarnas nervositet. Även informationen om att 

deltagandet var frivilligt och att uppgifterna behandlades konfidentiellt som nämndes före 

intervjuerna, bidrog till en trygghet för deltagarna. Denna information kring de etiska 

aspekterna kan ha bidragit till det innehållsrika resultatet. Något som även förtydligades var 

informationen om att varje intervju spelades in, vilket för oss var en förutsättning för att 

kunna genomföra studien och kunna presentera ett resultat. Inspelning av materialet 

underlättar även databearbetningen och ökar möjligheterna till att bedöma intervjuns kvalitet 

(40).  

 

Miljön där datainsamlingen sker, har en viktig betydelsefull roll inom kvalitativ forskning 

eftersom det eftersträvas att intervjupersonerna ska motiveras till att delge så relevant 

information som möjligt (38). Alla åtta intervjuer genomfördes i deltagarnas klubbstuga, 

vilket deltagarna kände sig bekväma med. För att minimera faktorer som kunde påverka 

intervjun, rensades miljön där samtliga intervjuer skulle ske och störande faktorer togs bort. 

Borden rensades på föremål och stolar förflyttades för att minimera solljus i ansiktena. 

Förfriskningar och en bra sittplats fanns att tillgå för att bidra till en inbjudande miljö, vilket 

Gillham (41) beskriver som bra förberedelser inför intervju. 

 

DePoy et al. (38) beskriver att det är viktigt att transkribera i anslutning till en avslutad 

intervju, vilket författarna genomförde kontinuerligt. Även provintervjun som genomfördes 

transkriberades och analyserades direkt efteråt, vilket gav tid och utrymme för reflektion över 

intervjuguiden. Reflektionen ledde till att författarna fick en bra överskådlighet över 

intervjuguiden och de justeringar som behövde göras. Författarna insåg vikten i användandet 

av följdfrågor, vilket lades till i intervjuguiden och användes vid intervjuerna. Denna process 

är bra att följa enligt Lantz (40) för att öka tillförlitligheten i studien.  

 

Användandet av kvalitativ innehållsanalys för analys av materialet användes eftersom 

författarna upplevde processen som ett bra tillvägagångssätt för att på ett strukturerat sätt 

kunna bearbeta texten. Genom att färgsätta koderna blev det lättare att hantera och förflytta de 
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olika koderna mellan kategorierna. Förflyttningen av koderna till de passande kategorierna 

gav en överskådlighet som underlättade resultatsammanställningen. En svårighet var att skapa 

underkategorier som fick ta tid och växa fram under analyserande av textinnehållet för att 

hitta centrala delar. 

 

Slutligen reflekterade båda författarna om studiens trovärdighet gällande resultatet. 

Författarna har försökt beskriva urvalsprocessen och analysarbetet utförligt för att låta läsaren 

själv bedöma tillförlitligheten i tolkningarna. För att öka trovärdigheten och minimera risken 

att författarnas förförståelse skulle påverkat resultatet, genomfördes samtliga intervjuer 

tillsammans av båda författarna och även stora delar av analysarbetet (44). I resultatavsnittet 

användes citat från deltagarna för att visa studiens tillförlitlighet och tydliggöra att resultatet 

överensstämmer med deltagarnas egna ord. 

 

Efter sammanställning av studiens resultat reflekterade författarna över studiens 

överförbarhet. Enligt Polit et al. (39) kan studiens överförbarhet likställas med studiens 

generalisering till andra grupper eller situationer. Författarna är eniga om att resultaten av 

studien troligtvis skulle kunna överföras till fler föreningsverksamheter för äldre av liknande 

karaktär, som utför både sociala och fysiska aktiviteter. Dock är det ingen självklarhet att 

resultaten skulle kunna överföras till en föreningsverksamhet som endast utför sociala eller 

fysiska aktiviteter. En utförlig beskrivning av vald urvalsgrupp och beskrivning av data är 

gjord för att underlätta läsarens egen uppfattning om studiens tillförlitlighet och överförbarhet 

(39). 

 

RESULTATDISKUSSION 

Meningsfulla aktiviteter 

I resultatet framkom att deltagarna upplevde föreningsverksamheten som en meningsfull 

aktivitet, genom att deltagarna beskrev att de såg fram emot aktiviteterna och prioriterade 

föreningsverksamheten högt i sin vardag. En meningsfull aktivitet bedöms av Statens 

folkhälsoinstitut, som tidigare nämnts i uppsatsen, vara ett av fyra områden som är särskilt 

viktiga för ett hälsosamt åldrande (2). För att en aktivitet ska ses som medel till att stärka 

äldres hälsa och välbefinnande, bör aktiviteten upplevas meningsfull (29). En annan koppling 

till att aktiviteten kändes meningsfull var att deltagarna upplevde att många av människans 

behov som beskrivs i Maslow behovshieraki (47), blev tillfredsställda. En meningsfull 

aktivitet är enligt arbetsterapeutisk teori en aktivitet som individen engagerar sig i, har ett 

värde av något slag och utförs med ett särskilt syfte. Syftet är ofta att tillfredsställa olika 

behov som människan har (48). Behoven som kan kopplas till Maslows behovshieraki (47) 

består av grundläggande fysiologiska behov, behov av trygghet, samhörighet och gemenskap 

samt behov av uppskattning och självförverkligande. Maslow menar att människan strävar 

efter att tillfredsställa dessa behov för att uppleva livet som meningsfullt. 

Resultatet visade att deltagandet i föreningsverksamheten bidrog till ett ökat engagemang och 

möjliggjorde en betydelsefull delaktighet. Deltagarna beskrev ett engagemang i orienteringen 

där ansvar och betydelsen av att kunna hjälpa till och ställa upp lyftes fram, vilket kan 

kopplas till att känna sig behövd. Att känna sig behövd är ett behov som finns inom 

människan och bidrar till ökad hälsa och välbefinnande när det uppfylls (42). I aktivitetsteorin 

(18) beskrivs att det nödvändigaste för ett gott åldrande är vikten av att fortsätta vara aktiv 

tillsammans med andra för att bevara en positiv självbild som en värdefull och behövd 

människa. I aktivitetsteorin beskrivs även i och med att yrkesrollen går förlorad, är det viktigt 
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att söka nya roller för att bevara sin självbild. Föreningsverksamheter kan ge en god möjlighet 

till detta genom att nya roller kan skapas för äldre. Att känna sig behövd kan även kopplas till 

behovet av uppskattning som beskrivs i Maslows behovshieraki och som bidrar till att 

aktiviteten känns meningsfull (47). 

 

I resultatet framkom att deltagare utförde aktiviteterna allt efter sin egen förmåga. Då 

deltagarnas funktionella förutsättningar varierade var det uppskattat att kunna delta i 

aktiviteten i sin takt. Det fanns inget krav på att vara aktiv orienterare, vilket även det 

möjliggjorde och motiverade deltagare till att vara med i föreningsverksamheten. Kielhofner 

(12) beskriver hur olika faktorer i miljön som exempelvis aktivitetsformen, krav och andra 

sociala fenomen kan underlätta eller hindra till att vara delaktig i en aktivitet vilket tydlig 

framkom i resultatet. 

 

Ett flertal tidigare studier visar resultat på att fysisk aktivitet främjar äldres hälsa och 

välbefinnande (26-27). Likaså att ett aktivt engagemang i fysiska aktiviteter tillsammans med 

andra bidrar till ett framgångsrikt åldrande (10). Det framkom även i denna studie att 

deltagarna upplevde att den fysiska aktiviteten främjade deras hälsa och välbefinnande. 

Deltagare beskrev att kondition, styrka och rörlighet förbättrades genom aktiviteterna, vilket 

bidrog till en god hälsa. Ett välbefinnande upplevdes när de kände sig nöjda över sin 

prestation samt genom andra behagliga känslor som uppkom efter den fysiska aktiviteten. Det 

har framkommit i många studier att det finns ett samband mellan hälsoeffekter och fysiska 

aktiviteter som genomförs specifikt utomhus. Några av de hälsoeffekter som främst påvisats 

förbättras genom utomhusaktiviteter är att uppkomsten av olika sjukdomar motverkas, 

konditionen förbättras, skelettet stärks och risken för funktionsnedsättning minskas (49). 

                                                                                                         

I resultatet framkom att naturupplevelserna var en betydelsefull faktor i den fysiska 

aktiviteten som bidrog till positiva känslor och därmed till deltagares välbefinnande. Fredman 

et al. (50) fann i en studie om friluftsliv och naturturism, att den fysiska aktiviteten kan vara 

en motiverande faktor till att vistas i naturen. Det framkom även att det är något som känns 

viktigt för hälsan och en trygghet upplevs förstärkas genom att vistas i naturen och bli bekant 

med miljön, vilket gör vardagen mer meningsfull. Enligt resultatet av denna studie framkom 

det att deltagare tog kontakt med föreningen av skäl för att motiveras att komma ut i skogen i 

samband med fysisk aktivitet, vilket orienteringen kunde erbjuda. Deltagare ansåg att naturen 

och skogen var viktiga delar i livet som inte fick gå förlorade. Det resonemanget styrks även i 

en enkätstudie som gjorts, där 80 % av de som deltog upplevde att skogen och naturen är 

nödvändiga för livskvaliteten och nästan hälften av dem ansåg att de är absolut nödvändiga 

(51). Något som även framkallade positiva känslor hos de äldre som ingick i 

föreningsverksamheten var att aktiviteterna gav möjlighet till att beskåda olika saker i 

naturen. Enligt Bengtsson (49) är olika upplevelser av naturen högt prioriterade i livet genom 

möjligheten till frisk luft, att få röra på sig och se blommor och träd o dylikt. Att känna doften 

av barrskog var något som föreningsdeltagare specifikt belyste, vilket även framkom i 

rapporten av Bengtsson. 

 

Resultatet av denna studie visade att deltagare upplevde en trygghet i utomhusaktiviteterna 

vilket motiverade och möjliggjorde till fysisk aktivitet utomhus. Fristedt (16) har i tidigare 

forskning kring äldres delaktighet i aktiviteter, funnit att det behövs en stödjande och trygg 

miljö för att uppmuntra äldre personer att vara delaktiga i aktiviteter utanför hemmet (16). I 

en rapport om utemiljöns betydelse för funktionshindrade (49) beskrivs att det som ofta 

hindrar den äldre att vistas i utomhusmiljöer är rädslan av att någonting ska inträffa om de är 

ensamma.  
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I resultatet framkom att deltagare upplevde en spänning i att försöka hitta de utsatta 

kontrollerna i aktiviteten orientering som utfördes inom föreningsverksamheten. En spänning 

beskrevs även i att vara åskådare till tävlingar som ordnas av föreningen. Spänningen 

beskrevs som tillfredställande och glädjefylld. I en studie av Nilsson et al. (52) undersöktes 

vilka olika aspekter som ansågs vara viktiga för det personliga välbefinnandet, där spänning i 

tillvaron framkom vara en viktig aspekt men att unga personer upplevde det mer betydande än 

äldre personer. 

Betydelsefull gemenskap 

I resultatet framkom att deltagandet i föreningsverksamheten upplevdes bidra till en 

betydelsefull gemenskap. Att ingå i en social gemenskap är enligt statens folkhälsoinstitut ett 

av fyra områden som är särskilt viktiga för ett gott och hälsosamt åldrande (2). 

En tidigare studie som undersökt hur deltagandet i en idrottsförening bidrar till hälsorelaterad 

livskvalitet (34), visade att de som deltar i en idrottsförening upplever högre mått av 

livskvalitet och välbefinnande, gentemot att vara aktiv utan någon bindning till en förening. I 

studien diskuterades att de mentala hälsoeffekterna berodde på den sociala samhörigheten och 

det sociala stödet, vilket deltagare i denna studie upplevde att föreningen bidrog till. I studien 

av Eime et al. (34) framkom det även att det kan vara idrottsföreningens välkomnande och 

den inbjudande miljön som främjar till ett större aktivt engagemang. Liknande resultat 

framkom även i denna studie som visade att deltagarna upplevde en välkomnande atmosfär i 

föreningen och att den motiverade till ett ökat engagemang. 

 

I resultatet framkom i enlighet med Åhnbys studie (53) kring äldre människors delaktighet i 

vardagen, att gemenskapen innebar en ökad trygghet i vardagen för deltagarna. Som tidigare 

nämnts är trygghet enligt Maslows behovshieraki (47) ett behov som människan strävar efter 

att uppnå, näst efter de mest primära och grundläggande behoven föda och skydd. Att känna 

samhörighet är även ett av behoven som människan strävar efter och prioriterar enligt Maslow 

efter behovet av trygghet (47). I enlighet med ett flertal andra studier  (13, 20-22) visade 

resultatet till denna studie att deltagare upplevde en känsla av samhörighet och social 

gemenskap som på olika sätt bidrog till deras hälsa och välbefinnande. 

 

Genom att deltagarna kände en samhörighet med varandra i gemenskap, uppnås något som 

Aaron Antonovsky myntade, KASAM (Känslan av sammanhang) som utgår från ett 

salutogent synsätt. Begreppet har ett samband med bemästring och välbefinnande i 

kombination med uppfattning av hantering av stress och svårigheter. Begreppet KASAM 

skapas utifrån tre olika centrala beståndsdelar, Begriplighet, Hanterbarhet och 

Meningsfullhet. Dessa tre begrepp är av betydelse för den goda hälsan och det goda åldrandet 

(54). Resultatet kunde jämföras med att deltagarna upplevde KASAM inom 

föreningsverksamheten. Detta eftersom deltagare upplevde bättre hälsa och välbefinnande av 

deltagandet i föreningsverksamheten. Som Antonovsky beskriver inom begreppet 

meningsfullhet (54), upplevde deltagarna en meningsfullhet i sitt engagemang att delta. 

 

Resultatet visade att föreningsverksamheten utgjorde en social mötesplats för deltagarna. 

Enligt Nilsson et al. (24) och Aghai (21) som studerat äldres hälsa, kan sociala mötesplatser 

bli en stödjande miljö för äldre personer. I enlighet med Nilsson et al. (24) visade resultatet att 

deltagarna upplevde att den sociala gemenskapen utgjorde ett ömsesidigt stöd där deltagarna 

hjälpte och stöttade varandra både emotionellt och praktiskt. Östberg et al. (55) som studerat 

det sociala stödets betydelse för hälsoproblem, har funnit i sin studie att olika typer av stöd är 
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av betydelse för hälsa och välbefinnande (55). I resultatet av denna studie framkom att 

deltagarna upplevde ett betydelsefullt stöd och uppmuntran ifrån de andra deltagarna vid 

förlust av sin make eller maka. Livssituationen gjorde även att betydelsen i stort av att delta i 

föreningsverksamhet blev än mer påtagligt och betydelsefull just då. Enligt tidigare forskning 

(56) minskar det sociala stödet stressupplevelser och innebär ett skydd emot ångest och 

depression samt att det sociala stödet underlättar vardagen i svåra situationer. Att förlora sin 

make eller maka är ofta oundvikligt under åldrandet och innebär stora påfrestningar som 

resulterar i en mycket stressfylld vardag (56). Tollén (57) fann i sin studie kring äldre 

personer med funktionsnedsättning och deras upplevelser i vardagen, att negativa 

livshändelser som att förlora sin livskamrat, kunde minska motivationen till att göra saker och 

att umgås med andra människor (57). Genom att delta i en föreningsverksamhet kan stödet 

som byggts upp i gemenskapen motivera till aktivitet och social samvaro, vilket därigenom 

kan öka välbefinnandet för personer i dessa situationer. 

 

Resultatet visade att deltagare upplevde ett välbefinnande i att kunna släppa alla sina 

bekymmer för en stund när de träffas och har roligt tillsamman. Liknande resultat har även 

framkommit i studien av Tollén (57), att delta i något underhållande som bidrar till 

engagemang visade sig vara ett sätt att lindra tristess och att glömma oro och smärta.  

 

Enligt Agahi (21) försämras förutsättningarna för äldre att upprätthålla och skapa nya sociala 

relationer och en social delaktighet. Resultatet visade att föreningsverksamheten skapade 

möjligheter för deltagarna att upprätthålla och knyta nya sociala relationer samt att ett 

engagemang uppstod för varandra, vilket som upplevdes betydelsefullt. Den regelbundna 

sociala kontakten visade sig även ha skapat nära vänskapsrelationer. Tornstam (58) redogör i 

boken “Åldrandets psykologi” för studier som visar att nära relationer till vänner utanför 

familjen kan vara mer betydelsefullt för välbefinnandet än inom familjen. Ett regelbundet 

deltagande i en föreningsverksamhet kan alltså öka välbefinnandet genom att äldre får en god 

möjlighet att skapa nya och upprätthålla betydelsefulla vänskapsrelationer.    

 

I resultatet framkom i enlighet med Kielhofner (12) att utövandet av ett intresse fyllde livet 

med mening och gav energi. Enligt Kielhofner är det är viktigt att hitta aktiviteter som 

inspirerar till aktivitet och ger individen något att se fram emot. Resultatet visade att 

föreningsverksamheten och intresset för orienteringen inspirerade deltagarna till aktivitet och 

deltagarna beskrev en glädje i att ha något att se fram emot. Kielhofner (12) menar också att 

utövande av fritidsaktiviteter kan motivera till att utföra andra aktiviteter i vardagen, vilket 

även framkom i resultatet av denna studie att föreningsverksamhetens aktiviteter gjorde. 

 

Studien berör området aktivitetsvetenskap, vilket är läran om mänsklig aktivitet och som har 

fokus på fördelarna av sociala och fysiska aktiviteter (7). Kunskap som tas fram inom 

aktivitetsvetenskap kan användas av arbetsterapeuter i arbetet med äldres hälsa och 

välbefinnande. En arbetsterapeut arbetar för att personer ska kunna vara delaktiga i 

meningsfulla aktiviteter och i olika livssituationer, för att upprätthålla och förbättra deras 

hälsa och välbefinnande (29). Resultatet visade att deltagarna i studien upplevde att 

regelbundet deltagande i föreningsverksamheten bidrog till deras hälsa och välbefinnande 

genom en betydelsefull gemenskap och att aktiviteterna upplevdes meningsfulla. Denna 

kunskap blir viktig i ett förebyggande arbete med äldre genom att motivera och inspirera till 

meningsfulla aktiviteter, exempelvis att delta i en föreningsverksamhet som denna studie 

belyser.  Förebyggande arbete är viktiga för äldre som riskerar en nedsatt aktivitetsförmåga. 

Att bromsa upp försämring av hälsan så att de kan ha en oberoende vardag så långt som 

möjligt, är betydelsefullt för både individen och samhället. I arbetet med att förebygga ohälsa 
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hos äldre är det viktigt att ha en förståelse för engagemang i olika aktiviteter i relation med 

hälsa och välbefinnande.  

Slutsats 

Resultatet visade att deltagandet i föreningsverksamheten upplevdes bidra på olika sätt till de 

äldres hälsa och välbefinnande. Sambandet mellan fritidsaktiviteter och äldres förbättrade 

hälsa och välbefinnande, styrks av tidigare studier (6, 20). Aktiviteterna i denna studie visade 

sig vara meningsfulla för de äldre, där både den fysiska träningen och den sociala 

gemenskapen var betydelsefull. Studiens resultat om den upplevda positiva inverkan på hälsa 

och välbefinnande, kan komma att motivera äldre till en mer aktiv vardag samt att börja delta 

i en föreningsverksamhet. 

Varje föreningsverksamhet har unika sidor likväl som att äldre har unika behov som styr om 

en aktivitet känns meningsfull eller inte. Därför krävs fler undersökningar av olika 

föreningsverksamheter för att exempelvis belysa betydelsen i en verksamhet som endast utför 

sociala eller fysiska aktiviteter. 

 

För att utveckla arbetsterapeutiska insatser som förebygger ohälsa hos äldre, behövs denna 

kunskapsgrund om relationen mellan olika aktiviteter och hälsa. Dock finns behov av fler 

studier för att få en djupare förståelse för vad som påverkar hälsan i en aktivitet och för vem, 

samt när insatserna skall erbjudas (59). Författarna till denna studie tycker även att det vore 

intressant med fortsatta studier som undersöker liknande föreningsverksamheters betydelse 

för äldre människor med nedsatt aktivitetsförmåga. 

 

 

  



 19 

REFERENSER  

1. Statistiska centralbyrån. Sveriges framtida befolkning 2012-2060. [Internet] Örebro: 

statistiska centralbyrån; 2012. [Hämtad 2014-02-15] Tillgänglig: 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2012I60_BR_BE51BR1202.pdf 

 

2. Karp A, Agahi N, Lennartsson C, Lagergren M, Wånell S. Hälsosamt åldrande; 

Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på 

individnivå. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; 2013. 
 

3. Statens folkhälsoinstitut. Äldres hälsa: Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 

2010. [Internet] Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 2011. [Hämtad 2014-02-27] Tillgänglig: 

http://folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12656/R2011-12-Aldres-halsa.pdf 

 

4. Jonsson H, Joseohsson S, Kielhofner G. Narratives ans Experience in an Occupational 

Transition: A Longitudinal Study of the Retirement Process. American Journal of 

Occupational Therapy. 2001;55:424-432. 
 

5. Nilsson I. Repetoaren av fritidsaktiviteter hos äldre: ålder- och könsskillnader. 

Socialmedicinsk tidskrift: Umeå 2009;86(2):167-173. 
 

6. Agahi N. Leisure in Late Life: Patterns of Participation and Relationship with Health 

[dissertation]. Stockholm: Karolinska institutet; 2008. 
 

7. Clark FA, Parham D, Carlson ME, Frank G, Jackson J, Pierce D, et al. Academic 

Innovation in the Service of Occupational Therapy's Future. The American Journal of 

Occupational Therapy. 1991;45(4):300-310. 
 

8. Kielhofner G. Introduktion till Model of Human Occupation (MOHO) I: Kielhofner G, red. 

Model of Human occupation: teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur; 2012. s. 7-12. 
 

9. Dehlin O, Rundgren Å. Åldrandet - olika begrepp och definitioner samt åldersutveckling. I: 

Dehlin, O, Hagberg B, Rundgren Å, Samuelsson G, Sjöbeck B, red. Gerontologi: åldrandet i 

ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Stockholm: Natur och kultur; 2000. s. 24-

38. 
 

10. Häggblom KG, Sonn U. Interests that occupy 86-year-old person living at home: 

Associations with functional ability, self-rated health and sociodemographic characteristics. 

Australian Occupational Therapy Journal. 2005;53:196-204. 
 

11. Fristedt S. Funktionellt åldrande. I: Ernsth, Bravell M, red. Äldre och åldrande: grundbok 

i gerontologi. 2. uppl. Malmö: Gleerup; 2013. s. 119-140. 
 

12. Kielhofner G. Förklaring av människans aktivitet. I: Kielhofner G, red. Model of Human 

occupation: teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur; 2012. s. 15-123. 
 

13. Rizzuto D, Osini N, Qui C, Wang HX, Fratiglioni L. Lifestyle, social factors, and survival 

after age 75: population based study. BMJ. 2012;345:1-10. 
 

14. Regeringskansliet. FN:s konventioner om mänskliga rättigheter [Internet]. Stockholm: 

Regeringskansliet; 2012 [Hämtad 2014-04-03] Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf 

 

http://www.friskinaturen.org/media/argument_f_r_friluftsliv_naturv_rdsverket.pdf
http://www.friskinaturen.org/media/argument_f_r_friluftsliv_naturv_rdsverket.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2012I60_BR_BE51BR1202.pdf
http://www.friskinaturen.org/media/argument_f_r_friluftsliv_naturv_rdsverket.pdf
http://www.friskinaturen.org/media/argument_f_r_friluftsliv_naturv_rdsverket.pdf
http://folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12656/R2011-12-Aldres-halsa.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf


 20 

15. World Health Organization. WHO definition of Health. [Internet] New York: World 

Health Organization; 2003. [Uppdaterad 1948-04-07; Hämtad 2014-02-23] Tillgänglig: 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html 
 

16. Fristedt S. Occupational participation through community mobility among older men and 

women. [dissertation] Jönköping: School of Health Sciences; 2012. 
 

17. Förbundet Sveriges arbetsterapeuter. Etisk kod för arbetsterapeuter. 5. uppl. Nacka: 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA); 2012. 
 

18. Samuelsson G. Det sociala åldrandet. I: Dehlin, O, Hagberg B, Rundgren Å, Samuelsson 

G, Sjöbeck B, red. Gerontologi: åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. 

Stockholm: Natur och kultur; 2000. s. 247-286. 
 

19. Silverstein M, Parker MG. Leisure Activities and Quality of Life among the Oldest Old in 

Sweden. Research on Aging. 2002;24(5):528-547. 
 

20. Adams KB, Leibbrandt S, Moon H. A critical review of the literature on social and leisure 

activity and wellbeing in later life. Ageing and Society. 2011;31(4):683-712 

 

21. Agahi N, Lennartsson C, Österman J, Wånell S. Sociala relationer, socialt deltagande och 

hälsa bland äldre personer. Socialmedicinsk tidskrift. 2010;3:175-181. 
 

22. McAuley E, Blissmer B, Marquez DX, Jerome GJ, Kramer AF, Katula J. Social Relations, 

Physical Activity and Well-Being in Older Adults. Preventive Medicine. 2000;31:608-617. 
 

23. Berkman LF, Glass T, Brissette I, Seeman TE. From social integration to health: 

Durkheim in the new millennium. Social Science and Medicine. 2000;51:843-857. 
 

24. Nilsson E, Nilsson S, Räftegård T, Åkeson N. Det är aldrig försent: Förbättra äldres hälsa 

med möten, mat och aktivitet. [Internet] Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2009. [Hämtad 

2014-04-03] Tillgänglig: http://folkhälsostämman.se/PageFiles/8044/R2009-18-Det-ar-aldrig-

for-sent.pdf 

 

25. Reynolds F, Lim KH. The social context of older people. I: Atwal A, McIntyre A, red. 

Occupational therapy and older people. 2. uppl. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell; 

2013. 
 

26. Windle G, Hughes D, Linck P, Russel I, Woods B. Is exercise effective in promoting 

mental well-being in older age? A systematic review. Aging Ment Health. 2010;14(6):652-69. 
 

27. Hamer M, Lavoie KL, Bacon SL. Taking up physical activity in later life and healthy 

ageing: the English longitudinal study of ageing. Br J Sports Med. 2014;48:239–243. 
 

28. Blake H, Mo P, Malik S, Thomas S. How effective are physical activity interventions for 

alleviating depressive symptoms in older people? A systematic review. Clinical 

Rehabilitation. 2009;23(10):873-87. 
 

29. American Occupational Therapy Association. Occupational therapy practice framework: 

Domain and process. The American Journal of Occupational Therapy. 2002;56:609–639. 
 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html
http://www.who.int/about/definition/en/print.html
http://folkhälsostämman.se/PageFiles/8044/R2009-18-Det-ar-aldrig-for-sent.pdf
http://folkhälsostämman.se/PageFiles/8044/R2009-18-Det-ar-aldrig-for-sent.pdf


 21 

30. Erlandsson LK, Eklund M, Persson D. Occupational Value and Relationships to Perceived 

Meaning and Subjective Health - Elaborations of the ValMO Concept. Scandinavian Journal 

of Occupational Therapy. 2011;18:72-80. 
 

31. Dehlin O, Hagberg B, Rundgren Å, Samuelsson G, Sjöbeck B. Inledning. I: Dehlin O, 

Hagberg B, Rundgren Å, Samuelsson G, Sjöbeck B, red. Gerontologi: åldrandet i ett 

biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Stockholm: Natur och kultur; 2000. s. 17-23. 
 

32. Statistiska centralbyrån. Äldres levnadsförhållanden: Arbete, ekonomi, hälsa och sociala 

nätverk 1980–2003. [Internet]. Örebro: Statistiska centralbyrån. 2006. [Hämtad 2014-02-15] 

Tillgänglig: 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0101_1980I05_BR_LE112SA0601.pdf  
 

33. Riksidrottsförbundet. Äldre - En resurs för idrottsrörelsen. [Internet] FoU rapport 2008:7. 

Stockholm: Riksidrottsförbundet; 2009. [Hämtad 2014-01-30] Tillgänglig: 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_34082/cf_394/-ldre_-_en_resurs_f-r_idrottsr-relsen.PDF 

 

34. Eime R, Harvey JT, Brown WJ, Payne WR. Does Sports Club Participation 

Contribute to Health - Related Quality of Life? Medicine and Science in Sports and Exercise. 

2010;42(5):1022-1028. 

 

35. World Health Organization. Active ageing: A policy framework. [Internet] Geneva: 

World Health Organization; 2002. [Hämtad 2014-02-23] Tillgänglig: 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf 

 

36. Regeringens proposition 1997/98:113. Nationell handlingsplan för äldrepolitiken. 

Stockholm: Riksdagen; 1998. 
 

37. Äldrepolitik för framtiden: 100 steg till trygghet och utveckling med åldrande befolkning 

(SOU 2003:91). Stockholm: Socialdepartementet.  
 

38. DePoy E, Gitlin LN. Forskning: en introduktion. Lund: Studentlitteratur; 1999. 
 

39. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing 

practice. 8. uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 

2013[2014]. 
 

40. Lantz A. Intervjumetodik. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2007. 
 

41. Gillham B. Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. Lund: Studentlitteratur; 

2008. 
 

42. Karp A, Wånell SE. Gemenskap ger hälsa: om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-

Vantör. [Internet] Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum; 2013. [Hämtad 2014-

03-22] Tillgänglig: 

http://www.aldrecentrum.se/Global/Rapporter/2013/2013_2_Gemenskap%20ger%20h%c3%a

4lsa.pdf 

 

43. Dalen M. Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning; 2008. 
 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0101_1980I05_BR_LE112SA0601.pdf
http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_34082/cf_394/-ldre_-_en_resurs_f-r_idrottsr-relsen.PDF
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/who_nmh_nph_02.8.pdf
http://www.aldrecentrum.se/Global/Rapporter/2013/2013_2_Gemenskap%20ger%20h%c3%a4lsa.pdf
http://www.aldrecentrum.se/Global/Rapporter/2013/2013_2_Gemenskap%20ger%20h%c3%a4lsa.pdf


 22 

44. Lundman B, Graneheim UH. Kvalitativ innehållsanalys. I: Granskär M, Höglund-Nielsen 

B, red. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur; 2012. s. 187-202. 
 

45. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve thrustworthiness. Nurse Education Today. 2004;24:105-

112. 
 

     etenskapsrådet   orskningsetiska prin iper inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. [Internet]  to kho m:  etenskapsrådet         Hämtad     -02-20] Tillgänglig: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

 

47. Bärmark J. Självförverkligandets psykologi: ett centralt tema i Maslows tänkande. 

[Elektronisk resurs]. Stockholm: Natur & Kultur; 2010. 
 

48. Argentzell E, Leufstadius C. Meningsfull aktivitet och psykiska funktionshinder. I: 

Eklund M, Gunnarsson B, Leufstadius C, red. Aktivitet och Relation: Mål och medel inom 

psykosocial rehabilitering. Lund: Studentlitteratur; 2010. s.175-200. 
 

49. Bengtsson A. Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade: 

kunskapssammanställning. [Internet]. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut; 2003:60. [Hämtad 

2014-03-21] Tillgänglig: http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12210/r2003-60-

utemiljons-betydelse.pdf 

 

50. Fredman P, Karlsson SE, Romildd U, Sandell K. Vara i naturen: varför eller varför inte? 

Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturism i Sverige. 2. uppl. 

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring; 2008. [Hämtad 2014-04-02] Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:128283/FULLTEXT01.pdf 

 

51. Zettersten G. Argument för friluftsliv. [Internet] Stockholm: Naturvårdsverket; 2007. 

[Hämtad 2014-04-03] Tillgänglig: 

http://www.friskinaturen.org/media/argument_f_r_friluftsliv_naturv_rdsverket.pdf   
 

52. Nilsson Å, Wiebull L. Det goda livet. I: Holmberg S, Wiebull L, red. Svensk höst: 

Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle. Göteborg: SOM-institutet; 2009. 
 

53. Åhnby U. Att möjliggöra äldre människors delaktighet i vardagen: Framtidsverkstad som 

idé och metod [dissertation]. Göteborg: School of Health Sciences; 2012 

 

54. Antonovsky A. Hälsans mysterium. 2. uppl. Stockholm: Natur och kultur; 2005. 
 

55. Östberg V, Lennartsson C. Getting by with a little help: The importance of various types 

of social support for health problems. Scandinavian Journal of Public Health. 2007;35:197–

204. 
 

56. Nilsson B. Nära relationer: introduktion till relationspsykologi. Malmö: Liber; 2007. 

57. Tollén A, Fredriksson C, Kamwendo K. Elderly persons with disabilities in Sweden: their 

experiences of everyday life. Occupational therapy international. 2008;15(3):133-149. 
 

58. Tornstam L. Åldrandets psykologi. 7 uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag; 

2005. 
 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12210/r2003-60-utemiljons-betydelse.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12210/r2003-60-utemiljons-betydelse.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:128283/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:128283/FULLTEXT01.pdf
http://www.friskinaturen.org/media/argument_f_r_friluftsliv_naturv_rdsverket.pdf
http://www.friskinaturen.org/media/argument_f_r_friluftsliv_naturv_rdsverket.pdf


 23 

59. Nilsson I. Aktivitetsbaserade hälsofrämjande insatser för äldre. Tidskriften 

Arbetsterapeuten, Forskning i praxis. 2013;8:1-4. 

  



 24 

BILAGA 1 

 

 

 

SAMTYCKE TILL ATT DELTA I STUDIEN 
 

Betydelsen av att delta i regelbunden föreningsverksamhet 

för äldres hälsa och välbefinnande 
 

 

Jag har fått information om den aktuella studien och haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom 

informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den skriftliga informationen och 

mitt samtycke. 

 

Genom min underskrift samtycker jag till att delta i studien och att intervjun med mig får 

användas till att beskriva betydelsen av att delta i regelbunden föreningsverksamhet för äldres 

hälsa och välbefinnande.  

 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst och utan att ange 

orsak kan avbryta mitt deltagande.  

 

 

 

 

 

 

Namnteckning      Datum 

 

 

  



 25 

BILAGA 2 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 

- Kan du beskriva lite kort om din bakgrund ex. vilken utbildning du har och vad ditt 

huvudsakliga arbete varit? 

- Innan du blev pensionär, var du med i någon förening då? Vilken typ av förening? 

- Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med andra ( t ex barn, andra släktingar , 

grannar, vänner, i föreningsverksamhet förutom i Hagaby)? 

   Flera gånger i veckan 
   Någon gång i veckan 
   Någon gång i månaden 
   Någon gång i kvartalet 
   Någon enstaka gång 
   Mer sällan eller aldrig 
 

Aktivitet och föreningsverksamhet 

- Hur länge har du deltagit i föreningen? 

- Hur kommer det sig att du är med i föreningen? Vill du berätta mer om det?  

- Hur ofta deltar du i föreningsverksamheten?  

- Kan du beskriva lite om de fysiska aktiviteter som du deltar i? 

Vad tycker du att det ger dig? Vad betyder det för dig? Vad innebär det? hur upplever du det? 

Varför är det viktigt för dig? 

- Kan du beskriva lite om de sociala aktiviteter som du deltar i? 

Vad tycker du att det ger dig? Vad betyder det för dig? Vad innebär det? hur upplever du det? 

Varför är det viktigt för dig? 

- Har du någon kontakt med någon av de andra deltagarna utöver era träffar?  

- Vilken betydelse har deltagandet i föreningsverksamheten för dig i stort? 

Vad innebär det? hur upplever du det? Hur har det påverkat dig? 

- Är det något i föreningen som är särskilt viktigt för dig? Berätta varför eller på vilket sätt är 

den viktig. Vad tycker du att det ger dig? 

- Upplever du att föreningsverksamheten bidrar till din hälsa och välbefinnande.  

Vill du berätta på vilket sätt? Vad betyder det för dig? 

- Hur känner du dig efter en träff? Hur skulle du beskriva dina känslor och tankar? 


