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SAMMANFATTNING  

Ur ett folkhälsoperspektiv har människors levnadsvanor en central betydelse för hälsa och 

sjukdomsbörda. Personer med funktionshinder riskerar i större utsträckning att drabbas av 

försämrad hälsa och sjukdom än övrig befolkningen. Forskning visar dock att fysisk aktivitet 

förbättrar personer med funktionshinders möjlighet till en bättre hälsa.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka möjliggörande och hindrande faktorer 

vuxna personer med funktionshinder upplever vid organiserad fysisk aktivitet. 

Datainsamling har skett med en kvalitativ metod i form av intervjuer. Personer med olika 

funktionshinder och erfarenheter intervjuades. Studien avgränsades till vuxna personer med 

funktionshinder vilka är fysisk aktiva. 

Resultatet visar att flera av de intervjuade tyckte det fanns brist på tillgänglighet till både 

fysiska faktorer, som exempel lokaler och psykosociala faktorer, som exempelvis bemötande. 

Personer med funktionshinder upplever att tillgång till information kan förbättras och även 

utrymmen i lokaler. Dock beskrev intervjupersonerna positiva upplevelser kring delaktighet.  

Slutsatserna visar att det behövs flera olika insatser. Det gäller exempelvis den fysiska miljön 

i omklädningsrum samt större förståelse från anställda i kommuner. Detta för att möta de 

olika behoven kring fysisk aktivitet för personer med funktionshinder. Tillgänglighet till både 

information och anläggningar är avgörande för att målgruppen ska vara fysisk aktiva.  

 

Nyckelord:  

Tillgänglighet, fysiska faktorer, psykosociala faktorer, funktionshindrade, kvalitativ metod  

  

  



 

 

ABSTRACT  

From a public health perspective the life style has a central part in determining the health 

and sickness of a population. People with disabilities risks to a greater extend to suffer ill 

health and disease rather than other people. Research shows that physical activity improves 

people with disabilities’ opportunity to a better health. 

The purpose of this essay is to find out the enabling and discouragement adults with 

disabilities experience in organized physical activity.  

Data was collected with a qualitative method in the form of interviews. People with different 

disabilities and experiences were interviewed. The study was limited to adults with 

disabilities who are physical active. 

The result shows that the majority of the interviewees felt there was a lack of accessibility to 

both physical and psychosocial factors. They feel that access to information, along with the 

access to athletic facilities can be improved. However, the interviewees described positive 

experiences of participation. 

The result indicates that efforts are needed to meet the disability community needs around 

physical activity. Access to both information and facilities is crucial for the target group’s 

engagement in physical activities. 

Key words:  

Health, availability, physical factors, psychosocial factors, Disabled, qualitative method 
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1 INTRODUKTION  

Ojämlikhet i hälsa är ett angeläget problem inom folkhälsovetenskapen. Folkhälsoarbetet 

eftersträvar jämlikhet i hälsa, vilket innebär att alla människor borde ha möjlighet att uppnå 

sin fulla hälsopotential.  

En utsatt målgrupp ur hälsosynpunkt är personer med funktionshinder. Personer med 

funktionshinder utgör i Sverige av en grupp på 1,5 miljoner mellan 16-84 år. Hälsan hos 

personer med funktionshinder är tio gånger sämre än övriga i befolkningen. Aktiva personer 

med funktionshinder är omkring 18 procent, aktiva personer utan funktionshinder är 

omkring 33 procent. Fysisk aktivitet är en betydande bestämningsfaktor för hälsan och enligt 

grundvärderingarna för folkhälsoarbete borde funktionshindrade ha samma tillgång till den 

bestämningsfaktorn som resterande befolkningen.  

Mitt intresse för ojämlikhet i hälsa har utvecklats under utbildningen inom 

folkhälsoprogrammet. Ojämlikhet i hälsa är ett ständigt aktuellt ämne inom folkhälsoarbetet 

och bör prioriteras oavsett politisk styre och ekonomisk situation. Genom att belysa 

funktionshindrade personers upplevelser kring fysisk aktivitet, kan detta uppmärksammas i 

beslutsfattande organ, internationellt, nationellt, regionalt samt lokalt. Detta kan leda till 

bättre hälsa hos personer med funktionshinder. Utmaningen som jag ser är hur personer 

med funktionshinders behov ska kunna tillgodoses så att flera personer kan vara fysisk aktiva 

på lika villkor.  

2 BAKGRUND 

2.1 Definitioner  

World Health Organization (WHO) definierar hälsa på följande sätt:  

” Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity” (World Health organization, 1946). 

Definitionen av fysisk aktivitet betyder att alla kroppsrörelser, som är en följd utav 

sammandragning av skelettmuskelaturen och ökar energiförbrukningen (Caspersen,1985 ; 

U.S Department of Health and Human Services, 1996: Physical Activity Guidelines Advisory 

Committe, 2008). Regelbunden fysisk aktivitet kan leda till positiva effekter på hälsan, samt 
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välbefinnande. Stillasittande livsstil kan medföra risk för ohälsa, för tidig död och kroniska 

sjukdomar. För vuxna individer rekommenderas 30 minuters fysisk aktivitet varje dag 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Definitionen av Organiserad fysisk aktivitet nämner författaren en egen avgränsning. 

Organiserad fysisk aktivitet innefattar att människor tränar ombytta i träningskläder och i 

och i anslutning till idrottsanläggningar.   

Definitionen av funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen kan till exempel innebära 

svårigheter för en person att klara sig själv i vardagen, men även att de drar sig undan 

delaktighet i sociala sammanhang och kultur- och fritidsaktiviteter. Begränsningarna beror 

främst på otillgängligheten i omgivningen för funktionshindrade. Kunskapen kring 

betydelsen av fysisk aktivitet gäller även målgruppen funktionshindrande. Att vara fysisk 

aktiv är nödvändigt för att inte förvärra en skada eller sjukdom utan bevara hälsan (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011).   

WHO konferensen 1991 i Sundsvall fastslog begreppet stödjande miljöer för hälsa och 

dess definition lyder:  

”I folkhälsosamanhang ansluter begreppet stödjande miljöer för hälsa till de fysiska och 

sociala aspekterna av vår omgivning. De innefattar var människor bor, deras lokalsamhällen, 

deras hem, där de arbetar och leker. Begreppet innefattar också de förhållanden, som 

bestämmer tillgång till levnadsresurser och möjligheter till att utöva sin makt. Sålunda har 

insatser för att skapa stödjande miljöer många dimensioner. Fysiska, sociala, andliga, 

ekonomiska och politiska. Var och en av dessa dimensioner är oupplösliga kopplade till de 

andra i en dynamisk samerkan. Aktion måste korrineras på lokal, regional, nationellt och 

global nivå för att man skall uppnå lösningar, som är hållbara i ett långt tidsperspektiv.”  

2.2 Hälsa och fysisk aktivitet  

Levnadsvanor, som exempelvis; fysisk aktivitet, matvanor och alkohol, har en betydande roll 

för folkhälsan och finns ett samband mellan ohälsa och sjukdomar som exempel; diabetes, 

hjärt- och kärlsjukdom och lungcancer (Kvaavik., Batty., Ursin., Huxley & Gale, 2010). Fysisk 

aktivitet har både egenskaper som är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Åtgärder 

som ökad fysisk aktivitet kan leda till positiva effekter på befolkningens hälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008).  

Hälsan är olika i befolkningen på grund av att människor har olika levandsvanor. I utsatta 

grupper förekommer ofta levnadsvanor som är ohälsosamma (Pellmer & Wramner, 2007). 

Personer, som är fysisk aktiva mindre än två timmar i veckan, har en och en halv gång större 

risk att dö i förtid och dör på grund av ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom eller cancer 

(Kvaavik., Batty., Ursin., Huxley & Gale, 2010). Sjukdomar, kopplade till fysisk inaktivitet, till 

exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck, beräknas kosta samhället sju 

miljarder kronor (Bolin & Lindgren, 2006). Hälsosammare levnadsvanor kan leda till att 

hjärt- och kärlsjukdomar kan reduceras med hjälp av bland annat fysisk aktivitet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008b).  
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En betydelsefull faktor för att motverka negativa hälsorelaterade levnadsvanor, är att det ska 

finnas fysisk tillgänglighet. Riskfaktorer kan upptäckas hos en och samma individ på grund 

av att flera levnadsvanor påverkar varandra. Minskad möjlighet till förändring kan påverkas 

av till exempel dålig ekonomi eller brist på inflytande över livssituationen, vilket i sin tur kan 

leda till mer sårbarhet för sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2008b).  

2.3 Målområden relaterat till fysisk aktivitet  

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från elva målområden och denna studie ingår i målområde 

nio: fysisk aktivitet och målområde två: delaktighet och inflytande i samhället 

(Socialdepartementet, 2008). Denna studie har även koppling till Hälsa 21. De mål som är 

relevanta är två, som belyser jämlikhet i hälsa samt tretton som handlar om hälsofrämjande 

vardagensarenor (World Health Organization, 1999).  

2.4 Fysisk aktivitet i befolkningen  

För att mäta befolkningens aktivitetsnivå används självrapporterad data, nationella 

folkhälsoenkät och mätningarna utförs regelbundet för att mäta aktivitetsnivån. Av 

befolkningen är det omkring hälften, som utför fysisk aktivitet måttligt, det vill säga tre 

timmar i veckan. Män rapporterar att de ägnar minst fem timmar på måttlig fysisk aktivitet i 

veckan. Kvinnor rapporterar att de utför en till tre timmar på måttlig fysisk aktivitet i veckan 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011). Utifrån nationella folkhälsoenkäten år 2011 svarade 18 

procent av kvinnorna att de hade regelbunden fysisk aktivitet jämfört med 22 procent av 

männen. Resultat från nationella folkhälsoenkäten visar på att år 2011 var de 20 procent av 

de som svarade på enkäten var regelbundet fysisk aktiv, det vill säga svenska 

rekommendationen på fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i 

åldrarna 20-65 år är en undersökning LIV 2000, som rapporterar att hälften av kvinnorna 

och männen kommer upp i rekommendationerna för fysisk aktivitet (Ekblom-Bak., 

Engström., Ekblom & Ekblom, 2000). Av befolkningen är det omkring hälften som 

rapporterar att de motionerar med måttlig intensitet minst 30 minuter, tre gånger i veckan. 

En femtedel av befolkning1en utför fysisk aktivitet regelbundet minst 30 minuter, tre gånger i 

veckan. 

År 2010 var det 18 procent av kvinnor mellan 30-44 år, som var regelbundet fysiskt aktiva 

jämfört med år 2011, då var det 20 procent. År 2010 var det 21 procent av män mellan 30-44 

år, som utförde regelbunden fysisk aktivitet jämfört med år 2011, som visade 22 procent. 

Efter 44 års ålder rapporteras måttlig motion vara lägre än en till två gånger i veckan. 

Andelen män som rapporterar om lågintensitet aktiviteter ökar med åldern. 

Högsta förekomsten av regelbunden motion en till två gånger i veckan är män i 

åldersgruppen 45-64. För varje åldersgrupp minskar den regelbundna träningen minst tre 

gånger i veckan. Den självrapporterade data visar att måttligt fysisk aktivitet har minskat 

från år 2004 till 2010. Personer som uppskattar sin aktivitetsnivå till minst tre gånger i 
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veckan år 2004, var 57 procent jämfört med 53 procent 2010 (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). 

2.5 Ojämlikhet i hälsa- funktionshindrande som riskgrupp  

En betydelsefull uppgift ur ett folkhälsoperspektiv är att utjämna olikheter och ge hela 

befolkningen jämlika förutsättningar för en god hälsa. Detta innefattar bland annat att 

förbättra hälsan hos personer med funktionshinder, eftersom målgruppen har en utbred 

ohälsa. En del av hälsofrämjande arbetet är att ge goda förutsättningar för de personer som 

vill leva ett fysisk aktivt liv (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Personer med funktionshinder utgör en grupp på cirka 1,5 miljoner personer mellan 16-84 år 

(Boström, 2008). Hälsan hos personer med funktionshinder är tio gånger sämre än övriga 

befolkningen (Arnhof , 2008). Hälsan kan förbättras för personer med funktionshinder via 

att förbättra förutsättning för ekonomi, ökat delaktighet, förbättrade levnadsvanor och 

minska diskriminering. En riskfaktor som finns för målgruppen är en stillasittande fritid 

(Bergström & Hagströmer, 2010). Utifrån nationella folkhälsoenkäten, som personer med 

funktionshinder har svarat på, kan resultat utläsas att år 2010 var det 26 procent av andelen 

män och kvinnor som hade en stillasittande fritid. År 2011 var det 22 procent av de personer, 

som svarat på enkäten, som har en stillasittande fritid. Jämförelse genomfördes mellan 

personer med funktionshinder och personer utan funktionshinder och där kunde en skillnad 

utläsas om stillasittande fritid. Andelen funktionshindrade med en stillasittande fritid är 22 

procent år 2010 jämfört med 10 procent för personer utan funktionshinder. År 2011 var det 

24 procent som hade en stillasittande fritid bland personer med funktionshinder jämfört med 

personer utan funktionshinder som visade 9 procent (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Tillgängligheten till fysisk aktivitet är nödvändigt för att personer med funktionshinder ska 

öka sin fysiska aktivitet. Det är även nödvändigt att på samhällsnivå ta upp tillgänglighet för 

målgruppen i planering och riktlinjer (Bergström & Hagströmer, 2010).  

Den ekonomiska faktorn präglar olika livsområden som bland annat fritid och hälsa. Det 

finns skillnader i levnadsförhållanden mellan målgruppen och övriga i befolkningen, 

personer med funktionshinder har sämre levnadsförhållanden än övriga i befolkningen. 

Personerna har generellt svag personlig ekonomi och mer inaktiv fritid. En orsak till att 

målgruppen inte är i större utsträckning fysisk aktiva kan bero på dålig ekonomi. Personer 

med funktionshinder har betydelsefulla merkostnader, som exempelvis hjälpmedel, stöd och 

färdtjänst Det finns ett uttalat mål i Sverige som belyser att personer med funktionshinder 

ska ha jämlika livsvillkor, vilket innebär ekonomi (Socialstyrelsen, 2010).     

Anledningen till att motionera hos personer med funktionshinder skiljer sig inte från övriga 

befolkningen. Anledningar är ”för att må bättre”, ”för att bibehålla eller förbättra 

kondition/styrka”, ”för att hålla mig i form” samt ”för att det är roligt”. För personer med 

funktionshinder ligger fokus på ”att hålla sig i form” och ”för att det är roligt”. Andra 

anledningar till att vara fysisk aktiv är att personer med funktionshinder utför fysisk aktivitet 

som rehabilitering för att kunna må bra och klara sina vardagliga sysslor 

(Riksidrottsförbundet, 2003). 
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2.6 Funktionshinder och fysisk aktivitet  

Enligt ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” är det 

betydelsefullt att personer med funktionshinder har samma villkor att delta i 

fritidsverksamhet och idrott. Möjlighet och tillgänglighet till idrottsverksamhet på alla nivåer 

skall finnas för personer med funktionshinder. Idrotten ska vara anpassad till personer med 

funktionshinder, vilket kan öppna möjlighet för personer med funktionshinder att delta. 

Tillgång till idrottsanläggningar skall garanteras. Personer med funktionshinder ska få 

tillgång till service av personer, som bland annat bemötande och stöttning. Det ska finnas 

organ inom den organiserade idrotten som vill engagera sig inom detta område 

(Regeringskansliet, 2009). 

Enligt Riksidrottsförbundets rapport (2010) skiljer sig villkoren för personer med 

funktionshinder i jämförelse med övriga befolkningen vad gäller tillgång till motion och 

idrott. Beroende på vilket funktionshinder personer lever med, kan det uppstå svårigheter. 

Träningen, som personer med funktionshinder utför, är många gånger anpassad för att de 

överhuvudtaget ska kunna vara fysiskt aktiv. Det finns förbättringspotential. Information kan 

vara svår att få om fysisk aktivitet för personer med funktionshinder. Gruppträning, som 

exempelvis aerobics, fungerar mindre bra för personer med funktionshinder. Detta kan bero 

på att träningen kräver kommunikation med instruktör. Styrketräning kan fungera bra för 

personer med funktionshinder.  

Möjligheten att nyttja anläggningar ska vara på lika villkor. Svårigheter kan uppkomma vid 

transporter till och från anläggningarna, även bör anläggningarna vara tillgängliga inuti och 

utanför. Personer med funktionshinder ska kunna genomföra fysisk aktivitet efter sina 

förutsättningar genom att utrustning i hallar och anläggningar ska vara anpassade. 

Kommunerna har en betydande roll vid planering samt schemaläggning av träning för att 

kunna bemöta personer med funktionshinders behov. Bemötande är en annan faktor som är 

betydelsefull från personal samt medmotionärer. För att nå personer med funktionshinder 

kan alternativa informationskanaler och olika prova- på-verksamhet arrangeras för att öka 

fysisk aktivitet för målgruppen. Handikappförbund har en betydande roll när det gäller få ut 

information (Riksidrottsförbundet, 2010).  

Rimmer (2012) redovisar i sin studie att det saknas mottaglighet för främjade av miljön kring 

fysisk aktivitet, som stödjer behoven hos funktionshindrade i samhällen och storstäder i 

världen:  

 Regelbunden fysisk aktivitet försvåras på grund ut av att träningsanläggningarna är 
oåtkomliga. 

  Svårigheter med transport till anläggningar förekommer 

 Utbildning saknas för personal på anläggningarna som arbetar med 
funktionshindrade. 

 Det finns inte tillräckligt med resurser för personer med funktionshinder för att 
kunna betala medlemskap.  
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2.7 Tidigare forskning  

Förekomsten av tidigare forskning som är relevant för ämnet, upplevs av författaren som 

begränsad. Det har uppstått svårigheter kring att finna svensk forskning och internationell 

forskning är begränsad.  

En litteraturstudie som gjordes belyste omfattningen av litteratur kring fysisk aktivitet bland 

personer med funktionshinder utifrån ett folkhälsoperspektiv. Det råder brist på 

forskningsstudier om interventioner för funktionshindrade. En förklaring kan vara att 

forskare anser att forskning skall fokuseras på fysisk aktivitet som är anpassad. Vilket kan 

leda till förbättrad funktionsförmågan hos målgruppen. I dagens samhälle finns det brister 

på åtgärder för personer med funktionshinder, vilket antyder på att behovet av flera insatser 

behövs för att öka fysisk aktivitet. Nationella folkhälsomålen, två och nio syftar till att alla 

målgrupper i samhället ska förbättra den fysiska aktivitetsnivån (Cervantes & Taylor, 2011).  

Fysiskt aktiva personer med funktionshinder är omkring 18 procent. Aktiva personer utan 

funktionshinder är omkring 33 procent. Fysisk aktivitet har flera fördelar både fysiologiska 

och psykologiska fördelar för individers hälsa, särskilt för personer med funktionshinder som 

är mindre fysisk aktiva än andra personer utan funktionshinder (Kosma., Ellis & Bauer, 

2011).  

I en studie från 2012 framhålls idrotten som en viktig kraft för att stimulera, självförtroende, 

självupplevd förhöjd livskvalitet och självtillit hos personer med funktionshinder. Idrotten 

påverkar framtiden för personer med funktionshinder. Genom att belysa främjandet av hälsa, 

social integration samt funktionshindersrättigheter (Blauweat & Willick, 2012).  

Ökade möjligheter till tillgång till lokala parker, cykel- och promenadbanor samt 

anläggningar till exempelvis gym ökade promenerandet hos äldre i Australien (Booth., 

Pinkston & Poston, 2005).  

Sociala faktorer har en betydande roll för att vara fysisk aktiv, att personer kan vara i samma 

miljöer där andra är fysisk aktiva, uppmuntran från vänner eller att vara flera som är fysisk 

aktiva samtidigt (Brownson., Baker., Housemann., Brennan., Back, 2001). 

2.8 Teoretiskt ramverk  

Ur folkhälsoperspektiv innebär stödjande miljöer för hälsa; miljöer som ”skyddar” 

befolkningen mot eventuella hot mot hälsan, både fysiska och sociala aspekter, men som 

också främjar hälsa genom att tillhandahålla möjliggörande faktorer. Stödjande miljöer 

handlar om miljöer där människor verkar i; hemmet, arbetet, lokalsamhällen och lekplatser 

(WHO, 1986). Stödjande miljöer har en betydande roll för om människor är fysisk aktiva. 

Insatser har tillämpats för att öka fysisk aktivitet genom att utforma de fysiska och 

psykosociala miljöerna, beteendena, attityderna samt tillgängligheten till stödjande miljöer. 

För personer med funktionshinder är trygghet, säkerhet och tillgänglighet förutsättningar för 

att vara fysisk aktiv. Exempel på stödjande miljöer kan bland annat vara anläggningar och 

grönområden (Faskunger, 2007). 



7 

 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjliggörande och hindrande faktorer vuxna 

personer med funktionshinder upplever vid organiserad fysisk aktivitet.  

1. Vilka hindrande psykosociala faktorer upplever vuxna personer med funktionshinder 
för att vara fysiskt aktiv? 
 

2. Vilka möjliggörande psykosociala faktorer upplever vuxna personer med 
funktionshinder för att vara fysiskt aktiv?  

 

3. Vilka hindrade fysiska faktorer upplever vuxna personer med funktionshinder för att 
vara fysiskt aktiv?  
 

4. Vilka möjliggörande fysiska faktorer upplever vuxna personer med funktionhinder för 
att vara fysiskt aktiv?  

4  METOD OCH MATERIAL  

Nedan beskrivs metoden som använts för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Metod betyder vägen till målet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.1 Design  

Studiens syfte och frågeställningar belyser funktionshindrades upplevelser och tankar, vilket 

leder till att en kvalitativ metod lämpar sig bäst att använda. Kvalitativa intervjuer syftar till 

att påträffa och identifiera upplevelsers och tankar hos intervjupersonen. Syftet är även att nå 

en djupare förståelse av individen och dess livsvärld (Patel & Davidsson, 2011). Flexibilitet 

finns inom metoden, genom att den är anpassningsbar beroende på hur intervjun förändras 

under tiden (Eliasson, 2006).  

4.2 Metod för datainsamling  

Insamlingen av data skedde via kvalitativa intervjuer då studiens syfte belyser deltagarnas 

perspektiv. Semistrukturerade intervjuer har valts i studien. En intervjuguide har använts 

där frågorna är strukturerade enligt studiens syfte och frågeställningar, men kan inom ramen 

för dessa variera beroende på vilken intervjuperson som intervjuas. Intervjuguiden kan vara 

bra för författaren ska ha kontroll (Holloway & Wheeler, 2009). En Semistrukturerad 

intervju valdes på grund av att författaren intervjuar en målgrupp, som kan tolka frågorna 

olika och kunskaper och erfarenheter skiljer sig ifrån varandra. Intervjufrågorna varierade 

från person till person, vilket stämmer in på semistrukturerad intervju. Enligt Trost (2010) 
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har miljön en betydande roll, att intervjuerna genomförs i en miljö där intervjupersonerna 

känner sig trygga och att det ska vara lugn och ro. Intervjupersonerna valde intervjuplatsen 

själva, utifrån att platsen skulle kännas tryggt för både intervjupersonen och författaren. 

Intervjupersonerna valde olika platser för intervjutillfället. En diktafon användes vid varje 

intervjutillfälle. Under intervjutillfället fanns de inga andra personer som var närvarande och 

telefoner och annat som kunde störa var avstängda, då intervjun genomfördes på 

”hemmaplan”.  

4.3 Urval  

Det var fem personer med funktionshinder som intervjuades med syftet att undersöka 

personernas upplevelser kring fysisk aktivitet. Författaren kontaktade handikappförbundet, 

friskvårdsanläggning och handikappföreningar för att få kontakt med intervjupersoner. 

Urvalet som användes var ändamålsenligt urval, vilket betyder att urvalet valdes efter 

förbestämda kriterier (Holloway & Wheeler, 2009). I denna studie var förbestämma kriterier, 

personer med funktionshinder och att de ka vara fysisk aktiva. Omkring tio personer 

kontaktades, varav sex svarade samma dag eller dagen efter att de ville delta. En av 

intervjuperson ville delta, dock fanns inte tiden att utse ett datum under den närmsta tiden. 

Alla intervjupersoner kontaktades först via epost och sedan via telefon. Ett intervjutillfälle 

ställdes in dagen innan intervjun på grund av att intervjupersonen valde att avbryta sin 

medverkan.  

Intervjupersonerna var fysisk aktiva inom; förbund, föreningar och kommersiell verksamhet. 

Det var både kvinnor och män och personerna var i olika åldrar. Intervjupersonerna hade 

olika funktionshinder, bland annat rullstolsburna. Ålder på intervjupersonerna var från 20 

till 60 år. Intervjupersonerna hade olika aktivitetsnivå av fysisk aktivitet både elitnivå samt 

motionärsnivå.  

4.4 Genomförandet av intervjuer 

Sammanlagt har fem personer med funktionshinder intervjuats om deras upplevelser utifrån 

intervjufrågorna (se bilaga B). Intervjupersonerna valde själva sin plats för intervjuerna. Tre 

intervjupersoner valde på deras ”hemmaplan” vilket innebär, arbetsplats eller i hemmet. 

Resterande intervjupersoner valde café som intervjuplats.  

Intervjuerna varade mellan 10 till 20 minuter. Författaren ställde inte samma frågor under 

alla intervjutillfällena, utan det berodde på hur intervjun utvecklades. Frågorna anpassads till 

intervjupersonerna. Samma inledande fråga ställdes vid varje intervju. Informationsbrevet 

(se bilaga A) visades upp för intervjupersonerna innan intervjun och frågade om personerna 

samtyckte. Om intervjupersonen ville ställa någon fråga fanns de tid för det. 

Intervjupersonerna informerades om att inte känna stress under intervjutillfället och valet av 

intervjuplats skulle vara i en trygg miljö för båda. I slutet på intervjun frågade författaren om 

frågor skulle uppstå för författaren eller intervjupersonen kunde återkomma. Författaren 
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avslutade med att fråga hur personerna upplevde intervjun och alla beskrev upplevelsen som 

positiv.  

4.5 Analys 

Manifest innehållsanalys användes i denna studie. Manifest innehållsanalys innebär att 

arbeta med det synliga innehållet i textmaterialet. Objektet för innehållsanalys är 

kommunikationsinnehållet, vilket belyser upplevelser av personers hälsa. Innehållsanalysen 

kan relatera kommunikationsinnehåll tillexempel mänskligt beteende. Innehållsanalys 

genomförs via att analysera intervjuerna och sedan koppla det till tidigare forskning (Olsson 

& Sörensen, 2011). Denna studie använder manifest innehållsanalys, eftersom studien 

belyser upplevelser hos intervjupersonerna och därefter dras slutsatser från 

kommunikationsinnehållet. 

Transkribering skedde efter att intervjuerna genomförts, vilket innebär att intervjuerna 

skrivs ut ordagrant och sedan analyseras materialet. Innehållsanalysen sker i flera steg. 

Första steget betyder att identifiera innehållsrika meningar. Meningskodensering som är 

andra steget som syftar till att behålla huvudinnehållet och göra kortare formuleringar som 

mynnar ut i specifika ord och bildar koder. Koderna forms till kategorier. Koderna och 

kategorierna utgör en struktur och en överblick fås från intervjuerna (Kale & Brinkmann, 

2009). Diktafonen användes vid transkriberingen, lyssnade på ljudinspelningen samtidigt 

som intervjuerna skrevs ner ordagrant. Efter transkriberingen lästes intervjuerna igenom 

tillsammans med ljudinspelingen, samtliga intervjuer transkriberades på samma vis. Detta 

gjordes för att säkerställa allt som transkriberades var detsamma som sades i enskilda 

intervjuerna. Talspråk som förekom justerades något till skrivspråk. Olika färger användes 

för att markera alla svar på frågeställningarna. En färg användes per intervjuperson och 

användes vid frågeställningarna för att ta fram relevant information som svarade på 

frågeställningen. Likheter och skillnader togs ut ifrån materialet. Sorteringen av materialet 

gjordes därefter under varje frågeställning för att studera helhet av intervjuerna. Utifrån de 

sammanslagna intervjuerna genomfördes meningskondensering för att sammanfatta 

intervjupersonernas upplevelser. Stödord togs ut utifrån meningskondenseringen som 

beskrev varje frågeställning och bildade koder. Efter att koderna bildades, delades de upp till 

kategorier för att underlätta redovisning av resultatet i studien. Författaren valde att ha kvar 

frågeställningar som rubriker istället för tema, detta gjordes för att tema var svåra att ta ut. 

Vid analys av kvalitativa studier genomgår materialet en bearbetning och tolkning. 

Författaren kan påverka materialet utifrån värderingar och förutfattade meningar och kan 

anses vara en brist i kvalitativa metoden.  

Vid analysarbetet gick författaren från helhet till delar och till en ny helhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). Abstrahering av text skedde under hela analysprocessen, vilket 

betyder att innehållet tolkas på en begriplighets nivå (Olsson & Sörensen, 2007). Genom att 

läsa intervjuerna flera gånger skapas en helhet (Elo & Kyngäs, 2008). Likheter och skillnader 

i textens innehåll är centralt att finna vid kvalitativ innehållsanalys. Textens helhet skall 

bevaras i sin helhet vid analysen, inte tas ur sitt sammanhang. Var och en av intervjuerna 
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utgör en analysenhet, meningsenheter som är delar av bärande meningar. Exempelvis kan de 

vara meningar eller enskilda ord där innehållet åskådliggör liknande ämnen. Andra steget är 

efter att identifiering av meningsbärandeheter tagits fram, utför kondensering av texten, 

vilket inbegriper att materialet kortas ned utifrån att intervjutexter som inte har en 

betydande betydelse tas bort. Kodning skedde efter kondenseringen av meningsenheterna. 

Innehållet av meningsenheterna utgör koder, vilket beskriver liknande saker och presenteras 

i kategorier. Underkategorier kan finnas under kategorierna (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008).  

 Tabell 1: Nedan exemplifieras en analysprocess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Kvalitetskriterier 

Kvaliteten i en kvalitativ studie innefattar hela forskningsprocessen. Validiteten och 

reliabilitet används som kvalitetskriterier. Validitet betyder bland annat att upptäcka 

företeelser och förstå innebörden av livsvärden och genomsyrar hela kvalitativa 

forskningsprocessen. Reliabilitet innebär att intervjuer kan tas om med samma person flera 

gånger och svaren varierar utifrån att intervjupersonerna har ändrat insikt eller uppfattning 

(Olsson & Sören 2011). 

Begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitligheten används inom den kvalitativa 

metoden för att beskriva olika aspekter av tillförlitlighet (reabilitet). Trovärdighet utifrån 

forskningsresultatet betyder hur väl kategorierna täcker data, samt bedömningen av 

skillnader och likheter mellan kategorierna. För att bevisa detta kan citat från 

transkriberingen redovisas. Möjligheten ökar att belysa forskningen från olika aspekter om 

deltagare väljs med olika erfarenheter (Graneheim, & Lundman, 2004). Författaren anser att 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Rätt allmänt så tycker jag 

att de är ganska dålig 

information faktiskt. Man 

får söka väldigt mycket 

själv och så där. De kunde 

varit bättre reklam för vad 

som finns. Och gymmen 

kunde också gärna göra 

reklam om dem är 

tillgängliga at dem skriver 

de tydligt för de brukar 

inte stå på hemsidorna 

och så där utan man får gå 

dit och kolla själv. 

Dålig information 

generellt och 

krävs 

självständighet till 

att söka 

information.  

 

Självständi

ghet om 

informatio

n 

Möjliggörande faktorer  
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studien är trovärdig på grund ut av citat från transkriberingen redovisas, kategorierna täcker 

all data från resultatet. Deltagarna har olika funktionsnedsättning och har varit fysisk på 

olika nivåer, motionsnivå till elitnivå vilket leder till att flera erfarenheter framkommer. 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) innebär pålitlighet hur uppgifterna förändras över tid 

samt ändringar av beslut som tagits av forskaren under analysprocessen. Pålitligheten 

omfattar även överförbarheten, som handlar om resultatet kan överföras till andra 

inställningar eller grupper. En bra beskrivning av kontext, deltagaras egenskaper, urval, 

datainsamling och analysprocessen ökar överförbarheten. För att öka överförbarheten är 

citat och bra presentation av resultatet använderbart. Presentationen av resultatet som 

tillåter alternativa tolkningar ökar tillförlitligheten. I denna studie har beskrivning används 

av hur urvalet, datainsamling och analysprocessen gått till vilket kan leda till ökad 

överförbarhet.  

4.7 Etik  

Studien har tagit hänsyn till fyra forskningsetiska huvudkrav och är framtagna av 

vetenaskapsrådet; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet betyder att forskaren informerar alla berörda om studiens syfte 

(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Innan intervjutillfället fick samtliga 

intervjupersoner ta del av ett informationsbrev. Både via telefon och på epost. 

Intervjupersonerna fick även information om studiens syfte och hur uppsatsen skulle 

publiceras efter examination. I denna studie informeras deltagarna om varför denna studie 

genomförs och att det anses betydelsefull att de deltar. Studiens potentiella konsekvenser 

beskrevs för intervjupersonerna. Även vinster med studien informerades. I samband med 

intervjutillfället togs denna information upp även muntligt.   

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna har rätt att bestämma själva över sitt 

deltagande. Vilka villkor och hur länge intervjupersonerna ska delta är upp till deltagarna 

(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Intervjupersonerna informerades om 

samtyckeskravet och alla samtyckte muntligt till deltagande i studien. En intervjuperson i 

denna studie valde själv att vara med och datum hade satts upp för intervjutillfälle och sedan 

avbröts den intervjuen för att personen inte ville medverka.  

Konfidentialitetskravet innebär att personlighetsuppgifter ska hanteras och förvaras så att 

intervjupersonernas identitet förblir skyddad (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). 

Intervjuinspelningarna från diktafonen, var på en säker plats där ingen annan kom åt den än 

författaren själv om inte transkribering genomfördes. Efter att uppsatsen är godkänd 

kommer materialet på diktafonen förstöras. Identiteten på intervjupersonerna kodades med 

bokstäver. Uppgifter som kan identifiera intervjupersonerna avidentifieras i studien och 

påverkar inte resultatet i undersökningen. Genom att författaren gick igenom förbund och 

föreningar vet kontaktpersonerna om vilka personer som är med i denna studie. Viket leder 

till att intervjupersonerna inte är anonyma för kontaktpersonerna.     
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Nyttjandekravet belyser att uppgifterna från enskilda personer enbart skall användas för 

forskningsmålet (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). Intervjupersonerna fick ta del av 

information om att intervjuerna enbart skall vara till denna studie och inte kunna användas 

vid andra tillfällen.  

Autonomiprincipen är en grundläggande etisk princip som berör alla relationer mellan 

människor. Autonomiprincipen handlar om att respektera människor och dess förmåga till 

integritet. Forskare skall ta hänsyn till personers möjlighet till självbestämmande. 

Begränsningar av självbestämmande kan bero på psykiska och fysiska funktionshinder. 

Principen belyser även respekten för människornas förmåga att på egen hand ta ställning till 

information (Olsson & Sören 2011). Kunskaper som studien bidrar med kan berika och stärka 

stödjande miljöer för personer med funktionshinder att vara fysisk aktiv. Detta kan leda till 

att personer med funktionshinder kan få större inflytande vid fysisk aktivitet.   

5 RESULTAT  

Resultatet är baserat på personer med funktionshindrades upplevelser om fysisk aktivitet. 

Resultatet utgår från fyra huvudrubriker vilka följer studiens frågeställningar. För att belysa 

innehållet i texten används citat. 

5.1 Psykosociala faktorer som hindrar fysisk aktivitet  

Det fanns delade synpunkter om de psykosociala faktorerna som påverka fysisk aktivitet, hos 

de tillfrågade. Negativa upplevelser som intervjupersonerna beskrev handlade om att medier 

är dåliga på att vidareförmedla utbudet och informationen om aktiviteter samt 

träningsmöjligheter för personer med funktionshinder. Intervjupersonerna kände även att 

det krävs självständighet att få fram information kring fysisk aktivitet.  

”… man får söka väldigt mycket själv och så där. De kunde varit bättre reklam för vad som 
finns. Och gymmen kunde också gärna göra reklam om dem är tillgängliga at de skriver de 
tydligt för de brukar inte stå på hemsidorna och så där utan man får gå dit och kolla själv.” 
(P1) 

  

Det fanns dock även intervjupersoner som beskrev att det fanns positiva upplevelser kring 

tillgänglighet av information om fysisk aktiviter. De hänvisar då till information både ifrån 

Svenska handikappidrottsförbundet och lokala handikappidrottsförbund. Tillgängligheten är 

god och om information saknas finns de personer som arbetar på förbunden som kan 

förmedla den.  
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”På grund ut av att jag jobbar i ett handikappförbund så har jag ju väldigt mycket 

information om allting […] därför kanske jag kan tillge de till andra som behöver 

informationen så finns jag till hans.” (P2) 

Intervjupersonerna upplevde att ekonomin hade en betydande roll för att vara fysisk aktiv. 

De upplevde att hjälpmedel är dyra för att kunna utöva sin träning. Att söka fonder har blivit 

ett krav för att kunna ha samma möjlighet att vara fysisk aktiv som resten av befolkningen. 

Det finns ingen garanti för att få medel, vilket leder till att personer med funktionshinder inte 

har samma ekonomiska möjligheter att vara fysisk aktiv. Andra aspekter kring ekonomin är 

att det är överlag dyrt att träna de flesta materialidrotter. Om ekonomiska förutsättningar 

finns så är det enklare att vara fysisk aktiv. Personerna i intervjuerna berättade att det kan bli 

ett hinder, om personen lever med inkomst från; försäkringskassan, tillfällig pension eller 

aktivitetsstöd. De upplevde att om alla får samma ekonomiska möjlighet att vara aktiv skulle 

fler personer med funktionshinder vara aktiva.  

” … så den ekonomiska biten kan ju vara mera kostsam för oss handikappade.” (P2)  

”… det blir dyrt och sitta och pendla och utrustningen är dyr[…] Det är mycket sådana 

grejer som man vet att de finns men man har inte de ekonomiska förutsättningarna.” (P3) 

5.2 Psykosociala faktorer som möjliggör fysisk aktivitet 

Upplevelserna hos intervjupersonerna var att familjen eller andra betydande personer i deras 

närhet betyder mycket för deras träning. Personerna beskriver att familjen ställer upp på 

dem och tvärtom. Andra upplevelser är att tränarna och lagkompisarna har en betydelsefull 

funktion.  

”… allihop, spelarna och tränare. Vi stöttar varandra.” (P5)  

”Familjen har ju betytt en enormt för mig, för min idrottsutveckling [...] Familjen har ställt 

upp och jag har ställt upp på familjen.” (P3) 

Intervjupersonerna uppgav att med träningen finns positiva sociala aspekter. Upplevelsen att 

få möta andra människor var positivt. Samtidigt med träningen förbättrades hälsan. Personer 

som är arbetslösa kände en gemenskap under träningen på grund av att de får chansen att 

möta andra personer. De sociala bitarna för intervjupersonerna har lett till att den personliga 

utvecklingen har gått framåt. 

”Ja, jag tycker de är jättebra att idrotta eller att man håller igång är en jättesocial grej. 

Dels så träffar man folk som håller på med samma saker och dels är de att man förbättrar 

sig eller håller igång och de är en social grej […] Det känner jag själv också. Annars skulle 

jag inte hålla på.” (P3) 

En annan upplevelse var att det sociala värdet inte är av betydelse. Syftet med träningar har 

andra aspekter så som att vara starkare i kroppen, att förebygga ryggbesvär.  

”Inte nu direkt, men de är inte därför jag tränar, genom årens lopp så har jag träffat 
jättemycket folk och rest och så där. Då har de ju varit en del av den sociala liv också.” (P1) 
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Samtliga intervjupersoner upplevde att känslan av delaktig var viktigt för dem vid fysisk 

aktivitet, oavsett om de tränar i lag eller enskilt. Tränarna bemötte deltagarna på ett positivt 

sätt och planering av träningar genomfördes tillsammans. Delaktighet upplevdes även då 

personer med funktionshinder tränade enskilt.  

”... jag får vara delaktig. De kommer och frågar ”vad jag tycker”, ”vad skulle du vilja göra”, 

vad vi behöver träna på och vad vi behöver göra, och sådana grejer är jättebra. Man får en 

annan syn på saker och ting…” (P3) 

5.3 Fysiska faktorer som hindrar fysisk aktivitet  

Intervjupersonernas upplevelser skiljdes åt vid frågan om tillgänglighet till lokaler. 

Intervjupersonerna ansåg att det fanns brister i framkomligheten i lokaler för rullstolsburna.  

”De är dåligt att komma fram med rullstol.” (P3)  

”... och sen att man tänker på att på vissa ställen är de väldigt trångt mellan maskiner och 

så där fast de egentligen inte skulle vara de…” (P1) 

En upplevelse handlade om att känna tillgänglighet i lokaler. Att kunna ta sig fram i lokalerna 

för att träna.  

”De har varit bra, jag kan gå några steg utan rullatorn så jag kommer fram […] För mig så 

funkar de bra.” (P4)  

Upplevelser om vad som är problematisk skiljer sig ifrån intervjupersonerna, upplevelser om 

att ta sig fram och tillbaka från anläggningar kan vara ett problem. Färdtjänsttider stämmer 

inte överens med träningstider. En annan aspekt som berör problematiken som tog upp vid 

intervjutillfället var bemötandet från bland annat personal. Inställningen till att hjälpa till 

finns inte ibland, vilket försvårar att vara fysisk aktiv. Upplevelserna av att få tillgång till 

halltider kan vara svår på grund ut av att de är många människor på orten som vill träna.  

”Det går bra, jag har ju färdtjänst […] De är om man får duma tider, men de är bara gilla 
läget.” (P4) 

 

”De är färdtjänst som jag åker […] De kommer i tid och ibland inte. ” (P5) 

 

Intervjupersonerna upplevde att det fanns oförståelse och okunskap som berörde behoven till 

tillgänglighet till omklädningsrum. De upplevde bland annat att det saknas duschstol. 

Intervjupersonerna undvek att duscha i omklädningsrummet och duschar i sitt eget hem.  

”Jag brukar ju i regel gå hem och duscha eftersom jag bor så nära och så […] Ofta saknas 
de duschstol tillexempel, så då får man duscha på golvet. De är inte så trevligt. ” (P1) 
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5.4 Fysiska faktorer som möjliggör fysisk aktivitet  

Intervjupersonerna upplevde att det fanns förbättringsmöjligheter kring närheten till 

parkeringar. Även kan förbättringar genomföras för att uppmärksanna att lokaler är 

tillgängliga för personer med funktionshinder. Utrymmena vid gymmen kan vara bättre. 

upplevelserna från intervjupersoner är att de är oåtkomligt på vissa ställen, på grund av att 

maskinerna står tätt på gymmet. Intervjupersonerna upplevde att lyhördhet på vad kunden 

efterfrågar kan förbättras. En del upplevelser kring förbättringsmöjligheter är även att 

omklädningsrum kan förbättras, att det ska finnas tillgång till medel som personer med 

funktionshinder ska kunna använda. En upplevelse var att oavsett vilket hjälpmedel personer 

har, skall anläggningarna vara tillgänglig.  

”… kanske är bättre på att ange att lokaler är tillgängliga för att jag tror att de flesta gym 

tillexempel är det men då kunde man göra bättre reklam för sådant tycker jag [...] och att 

man är lyhörd för vad kunderna tycker om man har lite önskenål och så.” (P1)  

Intervjupersonerna upplevde att de saknas kunskap om anpassning från omgivningen, den 

kunskapen finns ofta hos personerna med funktionshinder. Generellt upplevde de att 

personer utan funktionshindrade har svårigheter att hitta problemlösningar. 

Intervjupersonerna upplevde att problem går att lösa.  

”Ja de går ju och fixa om inte annat.” (P5) 
 
”Nää, inte. Den kunskapen finns inte. Och de som sitter med den kunskapen, de sitter ofta 
själva i rullstol eller att man har ett handikapp. Folk som inte har ett handkapp har svårt 
att lösa problem. De ser inte de där. Jag tror att sättet att kunna lösa problem, 
problemlösning. Jag tror att tillgängligheten på rullstolar och material och sådana grejer 
kan bli mycket bättre.” (P3)  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1  Vald design  

Studiedesignen som valts i denna studie är en kvalitativ metod på grund av att syftet som 

valts i denna studie, var att undersöka upplevelser hos personer med funktionshinder. 

Kvalitativ metod är användbar för den uttrycker sig i ord och går på djupet. Metoden ökar 

förståelsen för deltagarnas upplevelser samt bemötande. Kvantitativ metod valdes bort på 

grund ut av att uppsatsens syfte var att ta reda på upplevelser, den kvantitativa metoden 

fokuserar på bred mätning alltså uppskatta hur utbrett olika fenomen är inom populationen 

samt redovisas i siffror (Eliasson, 2006). Författaren har belyst fysisk aktivitet bland 

funktionshindrade och dess problematik samt att det anses vara väsentlig att studera 
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uppfattningar kring fysisk aktivitet. Om en kvantitativ studie hade utförts med enkätstudie 

krävs det många människor vilket kan vara svårt att uppnå eftersom personer med 

funktionshinder anses vara en dold population.  

Kritik som kan riktas mot kvalitativ metod kan vara att resultaten inte kan generaliseras till 

en större population samt att metoden kan vara tidskrävande för att insamling och analys av 

informationen tar tid. Kvalitativ metods styrkor är att de uppstå en djupare insikt om 

fenomenet. Denna studies syfte var dock inte att söka generaliserbarhet utan snarare att 

undersöka upplevelser kring fysisk aktivitet hos funktionshindrade och då lämpar sig en 

kvalitativ metod då den möjliggör en djupare förståelse och insikt om fenomenet.  

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod på grund av att metoden passade studiens 

syfte. Under intervjutillfället kunde följdfrågor ställas och intervjumetoden var lämpad för att 

utvinna ny kunskap eftersom detta ämne bedöms som bristfällig vetenskaplig grund.  

6.1.2 Datainsamling 

Ingen pilotstudie gjordes innan intervjuerna genomfördes, vilket kan anses som en svaghet 

för studien. Intervjuguiden utformades av författaren och studerades av handedaren för att 

intervjuguiden skall överensstämma med studiens syfte och minska risken för att 

intervjupersonerna ska känna sig kränkta. En pilotstudie hade även varit bra att genom föra 

för att ytterligare utveckla och förbättra intervjuguide, Dock valdes detta bort på grund av 

tidsbrist i kombination med brist på tillgång till intervjupersoner. 

Intervjupersonerna fick ta del av information om studiens syfte och användning både på 

epost och via telefon vilket anses vara en styrka för studien. Styrkan anses vara att 

personerna fick i god tid ta del av all information om studien och om oklarheter uppstod 

kontakta författaren eller om personen hade tid av avstå att vara med. Även den förväntande 

nyttan av studien framkom. En svaghet med att skicka ut informationen i förväg är att det 

kan påverka intervjupersonen och distrahera personernas egna upplevelser. Diktafoner 

användes vid varje intervjutillfälle, vilket anses vara en styrka för studien. Valet att spela in 

intervjuerna med en diktafon gjordes på grund av att i efterhand kunna på ett enklare sätt få 

med all information samt få citat utav intervjupersonerna. Det finns dock nackdelar med att 

använda diktafoner. Trost (2010) belyser att om någon av intervjupersoner inte vill bli 

inspelade, då skall det respekteras. Vid denna studies intervjuer gick alla intervjupersoner 

med på att samtalet speglades in, vilket ledde till att diktafonen var ett bra redskap under 

intervjuerna. Störningsmoment som förekom under intervjuerna undveks genom att 

tillexempel tillräckligt med batterier i diktafonen och diktafonen inte blinkar.  

Intervjuerna som genomfördes på ”hemmaplan” hade en styrka att telefoner som kunde störa 

var avstänga viket ledde till att intervjupersonerna kunde utan stress svara på frågorna.  

De intervjuer som valdes att genomföras på caféer förespår författaren, att 

intervjupersonerna kände trygghet vilket kan leda till att intervjutillfället upplevdes positivt. 

Intervjupersonerna visade inga tecken på stress, press eller liknande. Det är möjligt att de 

kände sig stressade eller pressade men däremot uttryckte inte det under intervjutillfället. 
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Dock upplevde författaren sig inte trygg på grund av miljön, då störningar i omgivningen 

förekom. Rörelsen på caféet var ett orosmoment. Ljudnivån var hög vilket kan påverka 

intervjuens längd och innehåll. En svaghet i studien var att intervjupersonerna valde plats 

och miljö som var olika. Författaren kände sig något otrygg i vissa miljöer vilket kan påverkat 

resultatet undermedvetet. Författaren kunde känt sig mer trygg om intervjun genomfördes i 

en tystare miljö.  

6.1.3 Studiens urval 

Anledningen till att kontaktpersoner kontaktades på handikappsförbund och 

handikappföreningar var på grund av att författarens förförståelse. Författarens tidigare 

relation ska inte kunna påverka intervjun. Kontaktpersonerna på förbunden och 

föreningarna hjälpte till och söka upp personer som ville delta inom verksamheten. En styrka 

med urvalet var att intervjupersonerna hade olika funktionsnedsättning och var fysisk aktiva 

inom olika idrotter. En svaghet var att intervjupersonerna inte kontaktades direkt av 

författaren, utan igenom författarens kontaktperson. En nackdel kan vara att personer som 

intervjuas har liknande förhållningsätt och beteende som författaren själv. Valet gjorde att ta 

kontakt med föreningar och förbund i Mälardalens region för att vara så objektiv som 

möjligt. Författaren har kontakpersoner på föreningen och förbundet som rekommenderade 

personer som vill vara med i studien. Författarens förförståelse, består i att ha ett 

funktionshinder samt vara fysisk aktiv. Författarens förförståelse ledde till detta val på grund 

ut av att författaren kan ha en relation till intervjupersonerna.  

Lärdomar som framkom var att fördelen med att kontakta flera eventuella intervjupersoner 

är att intervjupersonerna kan avbryta sin medverkan när som helst. Att vara ute i god tid har 

varit en fördel för att eventuella intervjupersonerna skall kunna ta ställning om sitt 

deltagande och även kunna hitta nya intervjupersoner. 

En annan svaghet var att i denna studie studerades enbart fysisk aktiva, då studien syfte var 

att belysa fysisk aktivitet. De ansågs vara enklare att fråga personer som var med i olika 

idrottsföreningar som finns på olika arenor än fysisk inaktiva. Dock vore de optimalt att 

studera både fysisk aktiva och inaktiva från målgruppen. Detta bör tas hänsyn till i resultatet. 

Även valet av att inte avgränsa funktionsnedsättning gjordes för att komma nå en större 

kunskapsbredd i området. En faktor till att personer med funktionshinder inte är fysisk 

aktiva, kan vara att lokalerna inte är anpassade till deras behov. Det kan leda till att personer 

avstår att vara aktiv eftersom det inte finns stödjande miljöer. Bemötande från personal 

bland annat kan vara en annan faktor som har betydelse för om personer med 

funktionshinder är fysisk aktiva. Dåliga upplevelser av bemötande kan leda till att personer 

avstår från att vara fysisk aktiv.    

6.1.4 Analys av data insamling  

 Efter varje intervjutillfälle transkriberades materialet. En styrka med att transkribera i direkt 

anslutning till intervjutillfäller är att författaren har intervjuförandet nära minnet. För att 
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bevara intervjuernas tillförlitlighet transkriberades intervjuerna ordagrant. Författaren 

upplevde att det gick enklare att få med allt vad varje intervjuperson sa. 

Fördelen med att använda olika färger vid analysen var att relevanta svar kan urskiljas från 

textinnehållet. Författaren kan på ett enkelt sätt kartlägga helheten. En lärdom var att 

använda olika färger vid frågeställningarna istället för att varje intervjuperson hade varsin 

färg. Då skulle analysarbetet genomförts enklare än vad som gjordes. När materialet skulle 

kodas och kategoriseras upplevde författaren svårigheter att ta ut koder och kategorier. Detta 

skedde på grund av att många relevanta svar från intervjupersonerna kan användas under 

flera frågeställningar. En styrka med kategorierna och kodningen var att materialet var 

lättarbetat när resultatet skulle skrivas. Genomförande och analysen av intervjuerna skulle 

kunna påverakts av förförståelsen undermedvetet även om eftersträvan att ha en objekt 

hållning. 

6.1.5 Kvalitetskriterier rörande studien  

Studien anses vara trovärdig eftersom olika personer med funktionshinder har intervjuats 

med olika erfarenheter. Intervjupersonerna hade olika åldrar och alla hade tidigare 

erfarenhet av fysisk aktivitet. Dock kan trovärdigheten i denna studie påverkas av att endast 

fem personer intervjuades.  

Ett betydande kvalitetskriterie i kvalitativ studie är att förförståelse framförs. Författaren har 

ett funktionshinder sedan födseln och erfarenhet kring fysik aktivitet och är själv fysiskt 

aktiv. Författaren har erfarenhet kring hur funktionshindrade kan bli bemötta. Det anses som 

en styrka i studien på grund ut av att de kan få lättare förtroende till intervjupersonerna. En 

nackdel med att ha en stor fröförståelse är att författaren omedvetet kan påverka och vinkla 

resultatet. I denna studie kommer författarens roll vara avskilda. Forskarens roll framhävdes 

och inte privatpersonen.  

6.1.6 Etiska övervägande  

Förmågan att uttrycka sig själv har varit olika från person till person vilket är en etisk aspekt 

som författaren har tagit hänsyn till och kan ha en betydelse för resultatet. Detta kan bero på 

att intervjupersonernas kognitiva förmåga är olika. Svaren blir olika på grund av 

intervjupersonernas förmåga, anser författaren. Författaren har tagit hänsyn till det genom 

under några intervjutillfällen, då författaren upprepade vad intervjupersonen sa för att 

transkriberingen skulle genomföras enklare. Under transkriberingen lyssnade författaren 

igenom intervjuerna flera gånger. För att fånga upp intervjuns helhet och inte detaljerna. 

Författaren har även tag hänsyn till den kognitiva förmågan när det gäller att skriva citat. 

Intervjupersonerna har uttryckt sig olika och citaten har utformats, så att det blir bra 

svenska.   

En etisk aspekt som författaren tog hänsyn till var att intervjupersonerna fick välja plats för 

intervju. Detta bidrog till att intervjupersonerna kände sig trygga under intervjutillfället, 

anser författaren. Ur en etisk aspekt kan en svaghet vara att anonymiteten inte kunde 
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garanteras inom förbundet och föreningarna. Bedömning av avslöjandet av intervjupersoner 

genom citat och språk är svårbedömt i studien, enligt författaren. En svaghet var 

kontaktpersonerna på förbund och föreningar visste om intervjupersonerna i studien. Detta 

kunde gjorts på ett annat sätt, genom att få ut föreningsregister på personer och författaren 

hade valt ut intervjupersoner från registret. Detta kunde genomförts för att vara hela säker på 

att intervjupersonerna skulle vara anonyma.  

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatetdiskussionen kommer att redovisas utifrån de fyra huvudrubrikerna. Några fynd 

kommer uppmärksammas mer då dessa bedömts som mer relevanta för studiens syfte. 

6.2.1  Hindrade psykosociala faktorer vid fysisk aktivitet  

Intervjupersonerna upplevde att media påverkar synen på utbudet och informationen, om 

vilka aktiviteter och träningsmöjligheter som finns för personer med funktionshinder. 

Information kan vara svår att få om fysisk aktivitet för personer med funktionshinder 

(Riksidrottsförbundet, 2010). Författaren anser att det finns en brist i samhället då 

informationen bör vara lika tillgängliga för personer med funktionshinder och personer utan 

funktionshinder. Media är en av flera betydelsefulla funktioner i samhället till att nå ut med 

utbud och att locka människor till att vara fysisk aktiva. Dock är det inte bara upp till medier 

att belysa informationen, utan andra funktioner ska även ta sitt ansvar för att nå ut med 

information. Det som påverkar människors aktivitetsnivå är tillgänglighet och närhet till 

affärer, utbud samt service (Booth., Pinkston & Poston, 2005). Författaren anser att 

självständighet krävs oavsett om personer är funktionshindrade eller inte för att ta del av 

informationen. Däremot ska personer med funktionshinder kunna ta del av informationen på 

de platser där andra människor hittar samma information, bland annat internet. 

Intervjupersonerna ansåg att de fann information själva eftersom deras vilja att träna var 

stark. Dock framkom det att informationen var bristfällig vilket leder till att självständighet 

krävs för att ta reda på informationen. Handikappförbund har en betydande roll när det 

gäller få ut information (Riksidrottsförbundet, 2010). Andra upplevelser från 

intervjupersonerna var att de finns information från svenska handikappidrottsförbundet och 

handikappidrottsföreningar. En styrka är att det finns förbund och föreningar som arbetar 

med att få ut information till målgruppen. Författaren uppfattade att 

handikappidrottsförbundet tycker själva att informationen når fram till många människor 

med funktionshinder, dock har författaren andra intryck från vissa intervjupersonerna att det 

var en brist på information och tillgång till utbud och möjligheter.  

Hälsan kan förbättras för personer med funktionshinder genom att förbättra de ekonomiska 

förutsättningarna för att öka delaktigheten, förbättra levnadsvanor och minska 

diskriminering (Bergström & Hagströmer, 2010). Den ekonomiska aspekten upplevdes av 

alla intervjupersoner som en faktor som påverkar fysisk aktiviteten. Alla personer instämde 

med att det överlag är dyrt att träna och de är de flesta idrotter oberoende av idrott som 

utförs. Dock är det dyrt för den enskilda individen att köpa material som krävs för att ha 
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möjlighet till att träna. Ekonomiska situationen påverkar alla i befolkningen, däremot 

påverkar det extra hos personer med funktionshinder på grund av personernas 

merkostnader. Att personerna inte har möjlighet att köpa in tillexempel speciella rullstolar 

för att vara fysisk aktiva. Författaren tolkade att ekonomin har omedvetet påverkat valet för 

viken idrott som intervjupersonerna utövar. Enligt författaren är det en brist att ekonomin 

ska styra valet av träningsform och att träningsredskapen är dyra. Detta kan leda till att 

personer med funktionshinder avstår att vara fysisk aktiva vilket kan påverkar 

sjukdomsbördan. Författaren upptäckte under studiens gång att ekonomiska faktorn 

påverkade intervjupersonerna mer än vad som troddes från början. Författaren är  

6.2.2 Möjliggörande psykosociala faktorer vid fysisk aktivitet  

Sociala faktorer har en betydande roll för att vara fysisk aktiv, att personer kan vara i samma 

miljöer där andra är fysisk aktiva, få uppmuntran från vänner eller att vara flera som är fysisk 

aktiva samtidigt (Brownson et al, 2001). Att möta andra personer upplevdes som positivt och 

att känna gemenskap vid träningstillfället för personer som är arbetslösa. I en studie 2012 

framhålls bevisen att idrottens kraft stimulerar personer med funktionshinders förtroende, 

självupplevd förhöjd livskvalitet samt självtillit (Blauweat & Willick, 2012). Personer i 

intervjupersonernas närhet hade en betydande roll för deras träning. Stöttningen kan komma 

från familjen, även från lagkamrater och tränare. Dock var det inte alla intervjupersoner som 

upplevde sociala aspekter med träning. Författaren finner att den sociala aspekten har en 

betydande funktion när det handlar om fysisk aktivitet. Personer med funktionshinder har 

inte naturliga mötesplatser vilket kan leda till att fysisk aktivitet är en mötesplats som 

personer uppskattar. En brist med att mötesplatsen är vid träningshallen är att flera personer 

med funktionshinder skulle behöva gemenskapen än de personer som är aktiva. Däremot är 

det inte alla som vill vara en del av sociala gemenskapen utan upplevde att den sociala 

gemenskapen finns på andra forum. Författaren uppfattar att intervjupersonerna ville vara i 

samma lokaler som personer utan funktionshinder, att de ville uppnå känslan av att vara som 

alla andra. Det krävs att det finns stödjande miljöer för att möta målguppens behov.  

Hälsan kan förbättras för personer med funktionshinder genom att förbättra 

förutsättningarna för ekonomin, öka delaktigheten, förbättra levnadsvanor och minska 

diskriminering (Bergström & Hagströmer, 2010). Delaktighet vid fysisk aktivitet upplevde 

alla intervjupersoner att de hade. Att vara delaktig upplevdes oavsett om intervjupersonerna 

tränar enskilt eller i lag. Författaren tolkar att delaktigheten som personerna upplevde leder 

till att aktiviteterna som utförs blir roligare och personerna stärks i sin självförtroende. En 

styrka med delaktighet kan vara att personerna blir sedda och det kan leda till att personers 

hälsa förbättras. En brist kan vara om inte delaktighet uppnås kan vara att personer med 

funktionshinder känner att de inte kan påverka sin träning.  

6.2.3 Hinder vid fysisk aktivitet genom fysiska faktorer  

Tillgängligheten till fysisk aktivitet är nödvändigt för att personer med funktionshinder ska 

öka sin fysiska aktivitet (Bergström & Hagströmer, 2010). Tillgång till idrottsanläggningar 

skall garanteras (Regeringskansliet, 2009). Svenska handikappförbundet beskriver att 
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tillgänglighet och tillgång till idrotts- och motionsanläggningar måste eftersträva behovet 

som personer med funktionshindrades har. Anläggningarna ska vara på lika villkor. Personer 

med funktionshinder ska kunna genomför fysisk aktivitet efter sina förutsättningar genom 

att utrustning i hallar och anläggningar ska vara anpassade (Riksidrottsförbundet, 2010). 

Upplevelserna skiljdes sig åt bland intervjupersonerna vid frågan om tillgänglighet i lokalen. 

Brister fanns i framkomlighet av intervjupersoner som använde rullstol. Författare tolkar att 

intervjupersonernas framkomlighet beror bland annat på om personer är rullstolsburen. 

Enligt socialstyrelsen skall tillgänglighet garanteras men en del intervjupersoner upplever 

inte det då det tydligt finns brister. Samhället tar inte sitt ansvar att prioritera målgruppen 

och kan leda till att ohälsan utbreder sig för personer med funktionshinder. Andra personer 

upplevde att tillgängligheten var bra och de upplevde det inte som en svårighet. En stryka 

som författaren ser är att det finns personer som har positiva upplevelser kring tillgänglighet, 

vilket tyder på att förbättringar kan genomföras så att flera personer har lika villkor att vara 

aktiva. Svårigheter med transport till anläggningar förekommer (Rimmer, 2012). Ett problem 

som intervjupersonerna upplevde var att ta sig fram och tillbaka från anläggningar. 

Författaren tolkar att intervjupersonernas transport kan vara både en nackdel och en fördel. 

Nackdelen kan vara att personerna förlitar sig på transporten och kan inte påverka tider eller 

om förseningar sker. En fördel med transport kan vara att oberoende på vilket 

funktionshinder personer har kan alla ta sig fram till anläggningar.    

6.2.4 Fysisk aktivitet och möjliggörande fysiska faktorer  

Enligt ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” är det 

betydelsefullt att personer med funktionshinder har samma villkor att delta i 

fritidsverksamhet och i idrott (Regeringskansliet, 2009). Intervjupersonerna upplevde att 

oåtkomlighet på vissa utrymmen som gym kan förbättras, samt lyhördhet på vad kunden 

efterfrågar. Förbättringsmöjligheter finns för omklädningsrum, enligt intervjupersonerna. 

Miljön kring fysisk aktivitet skall möjligöra så att alla kan delta, tillexempel; 

omklädningsrum och lokaler. Författaren uppfattar en styrka med att FN uppmärksammar 

problematiken. Att åtgärder genomförs så att personer med funktionshinder har samma 

villkor som övrig befolkning.  

I dagens samhälle finns de bister på åtgärder för personer med funktionshinder, vilket 

antyder på att behovet finns för flera insatser för att öka fysisk aktivitet (Cervantes & Taylor, 

2011). Författaren tolkar från både intervjupersonerna och vetenskapen att det finns behov 

av insatser, en kartläggning för att se behoven och vilka åtgärder som skall genomföras. Det 

har en betydelse att inom närmsta tiden uppmärksamma behoven kring insatser för fysisk 

aktivitet. Om inte ämnet uppmärksammas kan det leda till att samhället inte prioriterar 

målgruppen och dess behov.  

6.3 Fortsatt forsking  

Fortsatt forskning krävs kring personer med funktionshinder och hur samhället kan påverka 

deras hälsa. Genom att genomföra insatser för att bland annat ökad tillgänglighet kan leda till 
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att målgruppen är mer fysisk aktiv. I dagens samhälle finns det statistik hur personer med 

funktionshindrades hälsa är, dock finns det brist på åtgärder.  

Ett nytt område att forska på är inte anpassad fysisk aktivitet utan snarare hur vi kan öppna 

upp för ett bredare utbud av fysisk aktivitet så att det även innefatta den funktionshindrade 

delen av befolkningen. Detta skulle på ett väsentligt sätt bidra till mer jämlik hälsa i Sverige. 

7 SLUTSATSER  

 Tillgänglighet till både information och anläggningar är avgörande för att målgruppen 

ska vara fysiskt aktiv.  

 Materialförbättringar som tillexempel duschstol, dörröppnare och utrymmen krävs i 

och i anslutning till tränings och idrottsanläggningar.  

 Ekonomiska faktorn påverkar både val av aktivitet och transport till och från 

aktiviteten. 

 Delaktighet i val av aktivitet har stor betydelse för motivationen.  
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BILAGA A, INFORMATION TILL INTERVJUPERSONERNA  

 

Hej! 

 

Mitt namn är Emma Wellbäck och jag är student på Folkhälsovetenskapliga programmet vid 

Mälardalens högskola i Västerås. Mitt examensarbete handlar om att intervjua personer med 

funktionshinder om dess upplevelser om fysisk aktivitet. 

Studiens syfte handlar om att undersöka den fysisk och psykiska hälsan hos Dig som lever 

med ett funktionshinder. Ett bidrag till studien är att berätta vad just Du har för upplevelser 

om detta ämne. Du har blivit utvald att delta i undersökningen för att du passar in på 

kriterier i denna studie.  

Intervjuerna kommer att spelas in med en ljudinspelare och efter att alla intervjuer 

genomförts kommer de skrivas ut, tolkas och analyseras av mig. Du som blir intervjuad och 

informationen som kommer fram under samtalet kommer ha skyddad konfidentialitet. Vilket 

betyder att namn, personuppgifter, adress och andra uppgifter kommer vara anonyma i 

studien och inte kunna identifieras. Materialet kommer vara inlåst och efter att 

examensarbetet är godkänt kommer materialet förstöras, så att Du för kommer bli anonym i 

studien. Delar av intervjuerna kommer vara citerade i studien och data som kan identifiera 

Dig kommer inte redovisas i studien. Examensarbetet kommer finnas tillgänglig på 

Mälardalens högskola.  

Det är frivilligt för Dig att delta i studien och Du kan själv bestämma om du vill avsluta din 

medverkan i studien. Fördelen med att delta i studien är att Du får möjlighet att ge Din bild 

av upplevelser om att leva med ett funktionshinder och vara fysisk aktiv. Jag kan inte se 

risker med att delta i studien. Jag anser att upplevelser för Dig som lever med 

funktionshinder och att vara fysisk aktiv är viktigt att uppmärksamma. Dina svar har 

betydelse för studien. Om Du har några frågor eller synpunkter går de bra att kontakta mig 

eller min handledare.  

Jag kan kontaktas på telefonnummer: 073-XXXXXXX och e-post: emma.wellback@gmail.com 

Susanne Eriksson kontaktas på telefonnummer: 070-XXXXXXX eller e-post: (handledarens 

e-postadress).  
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BILAGA B, INTERVJUGUIDE     

 
 
Hur länge har du varit fysisk aktiv? 
 
Vad fick dig att börja? 
 

- Någon speciell person i din omgivning 
- Annan förebild? 
- Vården? 
- Media? 
- Vän? 
- Partner? 

 
Viktigaste faktorn för att starta? 
 
Upplever du något hinder med att vara fysisk aktiv?  
 
Beskriv vilka erfarenheter du har om att vara fysisk aktiv.  
 

- Var, när, hur, med vem, varför? 
 
Faktorer, fysiska.  
 
Beskriv dina upplevelser av tillgänglighet till och från idrottsanläggningar?  
 

- Vad tror du detta beror på?  
 
Vad tycker du om tillgängligheten runtomkring och inne i anläggningarna?  
 

- Upplever du det som positivit eller negativ? 
 
Hur upplever du tillgänglighet till information om utbudet av fysisk aktivitet?  
 
Kan du berätta om dina upplevelser kring om det finns tillgänglighet för information på 
internet för personer med funktionsnedsättning? 
 
Känner du att du upplevet tillgänglighet till bra bemötande kring fysisk aktivitet?  
 
Vad skulle du vilja förändra/förbättra? 
 
Faktorer, ekonomi 
 
Beskriv dina upplevelser om ekonomin har betydelse för att vara fysisk aktiv.  
 
 
Har den ekomomiska förutsättningen påverkat valet av fysisk aktivitet?  
 
Vilka erfarenheter har du kring hjälpmedel och ekonomiska förutsättningar?  
 
Med tanke på de erfarenhet du har, om att leva med funktionshinder och vara fysisk aktiv, är 
du nöjd med de ekonomiska resurserna som finns att söka idag.  
 



 

 

- Vad skulle du vilja förändra/förbättra?  
 
Faktorer, socialt  
 
Beskriv dina erfarenheter om de sociala upplevelserna du känner med fysisk aktivitet.  
 
Upplever du att du att du har lättare eller svårare att prata med människor nu än innan du 
var fysisk aktiv?  

 
-  Kan du ge exempel?  

 
Har faktorn motivation en betydande roll för att vara fysisk aktiv? 
  

- Vad tror du det beror på?  
 
Hur delaktig får du vara i planering och anpassning (om de krävs) kring fysisk aktivitet? 
 
Togs initiativ till vara fysisk aktiv av dig eller kom initiativet utifrån?  
 
Finns det personer i din närhet som stöttar dig?  
 

- Partner 
- Vänner 
- Läkare 
- Sjukgymnaster 
- Förebilder i övrigt?  

 
Upplever du att din hälsa har förändrats innan du blev fysisk aktiv till idag?  
 

- Positivt/negativ. Varför tror du känner så?  
 
Faktorer, tillgänglighet  
 
Känner du att de finns fysiska anpassningar (om de krävs) för att vara fysisk aktiv?  
 

- Kan du ge exempel? Vad tror du det beror på? 
 
Beskriv dina upplevelser om fysisk tillgänglighet av lokaler?  
 

- Positivt/negativt?  
 
Hur upplever du tillgängligheten av omklädningsrummen?  

 
- Upplever du detta som positivt eller negativt?  

 
Utifrån dina erfarenheter finns de anpassningar av tillgänglighet till maskiner (om de krävs)?  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjliggörande och hindrande faktorer vuxna 

personer med funktionshinder upplever fysisk aktivitet.  

5. Vilka hindrande psykosociala faktorer upplever vuxna personer med funktionshinder 
för att vara fysisk aktiv? 

6. Vilka möjliggörande psykosociala faktorer upplever vuxna personer med 
funktionshinder för att vara fysisk aktiv?   



 

 

7. Vilka hindrade fysiska faktorer upplever vuxna personer med funktionshinder för att 
vara fysisk aktiv?  

8. Vilka möjliggörande fysiska faktorer upplever vuxna personer med funktionhinder för 
att vara fysisk aktiv?  

 
 
Finns det några mer upplevelser om fysisk aktivitet som du vill dela med dig av?  
 
Hur har det känts för dig att vara prata om de här sakerna? 
 
Om fler frågor uppkommer kan jag återkomma?  
 
Tack för din medverkan!  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


