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Sammanfattning 

Syfte:  
Syftet med studien var att undersöka och beskriva tillgängligheten på gym och träningens betydelse för 
rullstolsburna personer. 
  
Metod:  
Studien var en deskriptiv observations- och intervjustudie. Insamlingen av data skedde vid ett tillfälle. En 
observationsguide användes som stöd vid observationerna av gyms tillgänglighet och en intervjuguide fanns som 
stöd vid intervjuerna. Åtta gym observerades och två personer intervjuades. Intervjuerna analyserades med 
innehållsanalys med induktiv ansats och observationerna sammanställdes i tabeller. 
  
Resultat: 
Observationerna visade på brister i tillgänglighet i alla områden i observationsguiden som undersöktes. Störst 
problem var det i omklädningsrum och dusch. Inne på de gym som observerades var det ofta trångt mellan 
maskiner vilket gjorde framkomligheten begränsad. Intervjuerna visade att träning är av stor betydelse för 
rullstolsburna personer och det finns mycket att jobba med vad gäller tillgänglighet. Intervjudeltagarna berättade 
att träningen var betydelsefull för att hålla sig i form och att det gav positiva känslor av bland annat 
välbefinnande. 
  
Slutsats:  
Inget gym var optimalt ur tillgänglighetssynpunkt och det finns mycket som kan förbättras. En del hinder är lätta 
att åtgärda men vissa som maskiners konstruktion är svåra att ändra. Intervjuerna visade att sådant som trösklar 
inte är att fokusera så mycket på utan istället se till att allt ligger på samma plan och att informera gymägare vad 
tillgänglighet innebär. Studien kan användas för att ge arbetsterapeuter en ökad förståelse för tillgänglighet och 
träningens betydelse och även som en del i information till gym om hur miljön kan anpassas för att passa 
rullstolsburna personer.  
 
Sökord: Rullstol, Gym, Byggnadstillgänglighet, Styrketräning. 
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1. INLEDNING 
Betydelsen av fysisk aktivitet för välbefinnandet och hälsan är väl dokumenterat och daglig fysisk aktivitet 
rekommenderas (Hansen & Sundberg, 2014). Rullstolsburna personer har ett lika stort behov av detta 
som andra men kan ha svårare att hitta passande former. En rullstolsburen person måste till stor del 
förlita sig på sin överkropp vid förflyttningar och utförandet av dagliga aktiviteter. Styrketräning är ett sätt 
att orka med och också undvika förslitningsskador i t.ex. nacke och axlar. För att möjliggöra styrketräning 
behövs gym som är tillgängliga för rullstolsburna personer. Ofta är det trångt runt maskiner och vikter och 
det finns trappor och trösklar som kan förhindra framkomligheten. Eftersom vi hade iakttagit dessa 
brister och av egen personlig erfarenhet vet hur viktigt det är att träna både för det fysiska och psykiska 
välbefinnandet ansåg vi det viktigt att undersöka om alla människor har möjlighet till fysisk aktivitet. Vi 
har själva flerårig erfarenhet av att träna på gym och har observerat att det finns brister i den fysiska 
tillgängligheten på de gym vi tränat och frågan väcktes om att undersöka tillgängligheten mer 
systematiskt.   
 
Efter en inledande litteratursökning framkom att det finns en lucka i forskningen kring tillgänglighet och 
gym. Vi kunde inte hitta någon svensk forskning kring ämnet och utländsk forskning fokuserar mest på 
aktivitetens betydelse för rullstolsburna personer och inte specifikt om tillgängligheten på gym. Bland 
annat har en studie genomförts med rullstolsbundna basketbollspelare där Fiorilli et al. (2013) pekar på 
de positiva effekterna träningen har för det psykologiska välbefinnandet för deltagarna. I Sverige handlar 
forskningen mer om bostadsanpassning och bostadsplanering (Svensson, 2012) och inte riktat till idrott 
och idrotts- och träningslokaler.  
 
1.1 Tillgänglighet i samhället för rullstolsburna personer 
Det svenska samhället  ska vara tillgängligt för alla och bygger på att alla oberoende av 
funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att delta i allt vad samhället erbjuder. Därför är det 
viktigt att nybyggnationer och ombyggnationer av offentliga lokaler blir anpassade för alla. Miljön i och 
kring byggnaderna ska vara anpassade på så sätt att alla kan ta del av och utnyttja dessa (Svensson, 2012). 
Enligt Moussaoui, Pruski och Maaoui (2012) kommer antalet människor i världen som är i behov av att 
använda en rullstol öka kraftigt de kommande åren vilket leder till att många fler människor kommer få 
andra behov avseende den fysiska tillgängligheten. Att vara rullstolsburen betyder svårigheter som måste 
lösas genom olika anpassningar i miljön. Moussaoui, Pruski och Maaoui (2012) nämner att dörrar, hallar, 
trappor och korridorer är sådant som kan komma att bli ett hinder för personer som är rullstolsburna och 
måste anpassas. Det är av yttersta vikt att personer rullstolsburna personer ska ha lika möjligheter som 
alla andra att röra sig på alla platser för att ha ett självständigt liv. Evcil (2008) menar att det är en 
mänsklig rättighet och ett grundläggande behov hos människan att ha tillgång till offentliga miljöer och 
det är ett viktigt övervägande att ta med i planeringen av offentliga miljöer där byggnader ingår. Evcil 
(2008) säger att en miljö bara kan betraktas som offentlig om det finns en tillgänglighet för alla och att 
tillgängligheten i offentliga miljöer för rullstolsburna personer är ett stort problem.  
 
Moussaoui, Pruski och Maaoui (2012) menar att det finns flera sätt att bedöma tillgängligheten i 
offentliga miljöer. Ett av dessa är att gå efter de lagar och förordningar för byggstandarder som finns i de 
flesta länder och se om de följs. Dessa förordningar existerar ofta i alla länder men är så övergripande att 
det är svårt att se till alla människors specifika behov. Inom Europa är det EU som försöker se till att sina 
medlemsländer tänker på tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar när de gäller hus, 
arbetsplatser och andra offentliga lokaler. Mycket kan vinnas redan i designfasen av offentliga byggnader 
för att uppnå tillgänglighet för alla. Evcil (2008) menar att det finns ett stort behov av att titta på hur 
tillgängligheten är i offentliga miljöer och göra det ur ett klientcentrerat perspektiv.  
 
I den arbetsterapeutiska teoretiska referensramen Model of Human Occupation (MOHO) skriver 
Kielhofner (2012) att miljön runt en individ har en stor inverkan på om och hur aktiviteter kommer kunna 
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utföras. Miljön kan både vara en möjliggörare och ett hinder då den kan tillhandahålla sådant som gör 
aktivitet lättare men samtidigt kan miljön även vara begränsande och till och med styra hur en person kan 
handla under aktivitet. Under en aktivitet kan den fysiska miljön kring aktiviteten sätta begränsningar i 
form av till exempel dörrar, trappor och trottoarer. Dessa objekt i den fysiska miljön kan komma att 
begränsa var och hur en person kan  genomföra en aktivitet och vilken nivå av ansträngning som 
aktiviteten kommer att ligga på. 
 
Miljöns krav kan enligt Kielhofner (2012) även påverka hur roller och vanor uppkommer. Som exempel 
kan hinder i en skolmiljö framkalla vanor och roller för en elev som hindras att delta i aktivitet som de 
andra eleverna. Detta kan leda till att omgivningen får sådan stor inverkan att den påverkar personens 
sociala miljö. Genom att de roller individen tidigare haft inte går att leva upp till på grund av hindrande 
faktorer i miljön kan det gå så långt att personen utesluts ur grupper som denne tidigare tillhört. När en 
miljö ställer för stora krav och hinder leder det till en negativ påverkan på en individs handling och attityd. 
För stora krav kan även leda till att en individ får känslorna av hopplöshet, oro och kan känna sig 
nedtyngd av de krav miljön ställer i förhållandet till individens kapacitet (Kielhofner, 2012). 
 
Om miljön tvärt emot ger möjligheter och resurser istället för begränsningar menar Kielhofner (2012) att 
det ger människan valmöjligheter att utföra de aktiviteter och handlingar denne vill. Alla miljöer är olika 
och ger en rad olika möjligheter hur den ska användas och med rätt resurser och möjligheter ges alla 
samma rätt att bestämma hur den ska användas. Bäst är enligt Kielhofner (2012) om miljöns 
svårighetsgrad är så balanserad att den erbjuder en utmaning för personens kapacitet, det ska inte vara 
för lätt eller för svårt, då engageras personen, väcker dennes intresse och möjlighet ges att använda sin 
kapacitet fullt ut. 

 
1.2 Träningens betydelse för hälsan och välbefinnande 
Träning har flera positiva effekter på människans välbefinnande. Hassmén och Hassmén (2005) menar att 
när en person motionerar ger det omedelbara positiva psykologiska effekter som minskad oro och 
ängslan. Att känna sig nöjd och stolt och få en känsla av kraftfullhet samt ökat självförtroende är även det 
positiva effekter som ges direkt i samband med träning. Inom arbetsterapi beskriver Erlandsson och 
Persson (2014) i VaLMO-modellen att det finns olika värden i en aktivitet. De menar att vår upplevelse av 
en aktivitet kan delas upp i tre värdedimensioner; sociosymbolisk, självbelönande och konkret värde. Det 
sociosymboliska värdet är det sociala värdet vi ser i en aktivitet, det kan vara att träffa andra människor 
eller tillhöra en grupp, till exempel styrketränande människor. Det självbelönande värdet är den direkta 
belöningen vi får av att utföra en aktivitet, till exempel njutning och glädje av att träna på gym. Sist så är 
det konkreta värdet, det handlar om det synliga resultatet av en aktivitet, till exempel att få större 
muskler av styrketräning. Denna syn på aktivitet anser vi är viktig att ha i åtanke för att skapa sig en 
förståelse för varför personer tränar och varför det är viktigt även när en person sitter i rullstol.  
 
Det finns forskning speciellt inriktat mot rullstolsburna personer som tränar och bland annat visar 
forskningen av Chen, Huang, Cheng, Li och Chang (2014) att träning hos rullstolsburna personer leder till 
förbättrad sömnkvalité och minskad depression. Barfield och Malone (2013) har utfört liknande forskning 
när de undersökt hur människor som sitter i rullstol ser på träning utifrån deras perspektiv. ”Träning låter 
mig ha kontakt med vänner och personer jag tycker om” var ett av de vanligaste svaren forskarna fick. 
Ofta berättade deltagarna att de helt enkelt tycker om att träna, att den mentala hälsan förbättras och att 
deras självbild förbättras. Faktorer deltagarna identifierade som hinder för att träna med rullstol är att 
det finns alltför få platser som är tillgängliga med rullstolen. Barfield och Malone (2013) menar att 
forskning inom området är viktigt för att få en bättre förståelse för betydelsen av att kunna träna trots 
funktionshinder och intervjuer av fler personer skulle kunna tillföra ytterligare viktig kunskap. 
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1.3 Områdets relevans för arbetsterapi 
Kroksmark (2014) menar att grunden inom arbetsterapi är att människan behöver utföra aktivitet för att 
lära och utvecklas. Arbetsterapin har som mål att möjliggöra vardagliga aktiviteter och där ingår bland 
annat lek- och fritidssysselsättning. Dessa aktiviteter ska vara meningsfulla för den enskilde individen och 
utföras på ett sådant sätt som är tillfredställande för individen. Christiansen och Townsend (2010) menar 
att grunden i arbetsterapi är att arbetsterapeuterna ska hjälpa individer med kroniska sjukdomar eller 
andra funktionsnedsättningar. Christiansen och Townsend (2010) menar vidare att personerna har ett 
behov att genom arbetsterapins hjälp utarbeta strategier eller förbättra färdigheter för att uppnå en 
förbättring i sina vardagliga aktiviteter och hjälpa personen att uppnå livsmål. Arbetsterapeuterna arbetar 
för att stärka personens möjligheter att delta i aktivitet och arbeta för att ta bort sådant som förhindrar 
personen att utföra de aktiviteter som önskas i det vardagliga livet, aktiviteterna kan vara meningsfulla 
och/eller nödvändiga för det vardagliga livet. Radomski och Trombly (2008) beskriver att en persons 
självständighet är knutet till möjligheten att röra sig i hem- och samhällsmiljö. Detta är en av de viktigaste 
delarna för en person och om inte hindrar det personen att delta i aktiviteter och att genomföra 
vardagliga aktiviteter.  
 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (2015) menar att arbetsterapeuten kan ha som uppgift att bistå 
med sin kunskap i utbildning, konsultation, samhällsplanering, utredning eller andra uppdrag som har 
som mål att öka delaktighet och tillgänglighet på samhälls- och gruppnivå. Arbetsterapeuten kan arbeta 
med att anpassa offentliga miljöer och ge stöd genom att förskriva hjälpmedel för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för en persons delaktighet i samhälls- och vardagsliv. Genom dessa insatser 
arbetar arbetsterapeuten för att bidra till ett hälsosammare liv, öka välbefinnande och förebygga ohälsa.  
 
Radomski och Trombly (2008) menar att arbetsterapeuten har en stor utmaning när det gäller att uppnå 
en terapeutisk relation. Genom att sätta in sig i klientens värld och utforska vad klienten menar och 
känner kan arbetsterapeuten få en djupare förståelse för sin klient situation. Det är viktigt att se varje 
klient som en unik individ och förstå hur denne upplever situationen. Genom att ha den grundläggande 
kunskapen om vilka hinder och svårigheter en klient med funktionshinder kan tänkas stöta på kommer 
arbetsterapeuten att ha en stor fördel i processen att hjälpa sin klient och ge lösningar på hinder och 
problem klienten upplever (Radomsky & Trombly, 2008).  
 
Kunskap om fysisk tillgänglighet är viktig för alla arbetsterapeuter som arbetar med rullstolsburna 
personer eller med planering för denna grupp människor. Även andra professioner inom vården som 
arbetar med funktionshindrade har nytta av denna kunskap. Ägare till gym och övrig personal på gym 
eller andra träningsanläggningar bör även ha en stor nytta av kunskapen kring funktionshinder och hinder 
det ger. Det är viktigt att skapa en förståelse över både tillgängligheten inom detta område och hur 
betydelsefull träningen kan vara för en individ, detta gör att arbetsterapeuten kan bemöta personens 
tankar och oro. Genom att veta vilka brister som finns och vad rullstolsburna personer själva anser är 
viktigt får arbetsterapeuten en värdefull grund att stå på när det gäller att hjälpa alla människor till 
aktivitet och hur de kan jobba för att uppnå detta. För det spelar ingen roll om du är rullstolsburen eller 
ej, alla människor har lika stor rätt till aktivitet.  
 

2. SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka den fysiska tillgängligheten på gym för rullstolsburna personer, samt 
att beskriva hur rullstolsburna personer upplever den fysiska tillgängligheten och betydelsen av att träna 
på gym.  
 

3. METOD 

För att besvara syftet har både kvantitativ och kvalitativ metod använts. Den fysiska tillgängligheten har 
observerats på ett antal gym och data har bearbetats med deskriptiv statistik (Ejlertsson, 2012). För att 
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beskriva rullstolsburna personers egna erfarenheter har intervjuer gjort som analyserats med hjälp av 
kvalitativ  innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).   En observationsguide och en 
intervjuguide utarbetades som stöd för observationerna och intervjuerna. 
 

3.1 Urval 
3.1.1 Urval av gym för observation 
Vid urval av vilka gym som skulle medverka i studien gjordes ett strategiskt urval (Malterud, 2014).  Det 
strategiska urvalet genomfördes för att uppnå variation när det gäller olika ägarförhållanden och 
geografiskt läge. Efter diskussion om vilka gym som fanns i Örebro län och vilka ägarförhållanden de hade 
valdes åtta ut att tillfråga. Det aktuella gymmen är belägna på två orter inom Örebro län varav den ena är 
en större ort och den andra en mindre ort. För att begränsa urvalet skulle vissa inklusionskriterier (Olsson 
& Sörensen, 2011) uppfyllas. Dessa var att det skulle vara kompletta gym vilket innebär att de skulle ha 
konditionsmaskiner, styrkemaskiner och fria vikter. Först kontaktades fem gym på den större orten med 
personlig kännedom om att de uppfyllde  inklusionskriterierna. Sedan kontaktades ett till gym på den 
större orten som visades uppfylla inklusionskriterierna. På den mindre orten kontaktades tre gym, det var 
alla gym de som fanns på orten. Ett valdes bort då det inte uppfyllde alla inklusionskriterier, detta på 
grund av att gymmet för tillfället var under ombyggnation. De övriga två uppfyllde inklusionskriterierna. 
Samtliga åtta tillfrågade gym tackade ja till att medverka i studien. Av de deltagande gymmen ingår fem i 
stora rikstäckande gymkedjor, två är enskilda privatägda gym och ett kommunägt.  
 

 
3.1.2 Urval av intervjupersoner 
För att hitta deltagare att intervjua användes bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Inklusionskriterierna var 
att personerna skulle träna regelbundet, vilket innefattar att träna minst en dag i veckan på gym och 
skulle vara rullstolsburna. Tre personer som uppfyllde inklusionskriterierna identifierades. En person hade 
författarna sedan tidigare kännedom om. Två av de tilltänkta deltagarna identifierades via personalen på 
två gym som informerade om att de hade personer som tränade på deras gym som säkert skulle vilja 
delta i studien. De tre tilltänkta deltagare tillfrågades genom mail, två dem besvarade mailet och ville 
delta. De kontaktades per telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. Den tredje tilltänkta 
deltagaren besvarade aldrig mailet. Deltagarna var båda män mellan 30-40 år och tränade minst en dag i 
veckan på gym. 

 
3.2 Instrument 
3.2.1 Observationsguide 
För att bedöma den fysiska tillgängligheten på de inkluderade gymmen utvecklades en observationsguide 
(Olsson & Sörensen, 2012). Utgångspunkten för observationsguiden var de olika områden eller ytor som 
finns på och intill ett gym och som en rullstolsburen person behöver bemästra för att kunna träna. De 
olika områden var: "Parkering och väg till entré", "Entré och reception", "Omklädningsrum, dusch och 
toalett", "Korridorer och förflyttning mellan rum och plan",  "Gym- och konditionsyta" och "Nödutgångar". 
Observationsguiden för vart och ett av dessa områden utvecklades sedan med hjälp av litteratur om 
tillgänglighet. Housing Enabler (Iwarsson & Slaug, 2010) är ett bedömningsinstrument som används till att 
bedöma tillgänglighet i hem-, offentlig miljö- och utemiljö. Housing Enabler användes för att utarbeta 
observationspunkterna under "Parkering och väg till entré" och delvis för "Entré och reception" och 
"Korridorer och förflyttning mellan rum och plan". Bygg ikapp (Svensson, 2001) är en handbok i 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och användes till att utarbeta punkterna under 
"Nödutgångar" och delvis "Omklädningsrum, dusch och toalett", "Entré och reception", "Korridorer och 
förflyttning mellan plan och rum". För några områden hämtades uppgifter om rekommenderad 
tillgänglighet från både Housing Enabler och Bygg Ikapp för att skapa observationspunkter som kunde 
överföras till "Gym- och konditionsyta" då det inte fanns några mått för specifikt gym- och 
konditionsmaskiner. I observationsguiden (se bilaga 1) framkommer det vilka punkter som är hämtade 
varifrån. De punkter som är markerade med "(HE)" är hämtade från Housing Enabler, de markerade med 
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"(BI)" är från Bygga Ikapp och de under gymdelen som är markerade med ”+” är sådana som vi själva tagit 
från Bygga Ikapp och Housing Enabler och fört över till gymlokal. Om gymmet uppfyllde en 
observationspunkten eller inte utifrån tillgänglighet, besvarades svarsalternativen med antingen ”ja” eller  
”nej” där "nej" är att gymmet inte uppfyllde kravet kring tillgänglighet. Om det inte fanns något behov för 
anpassning till exempel om en entré inte behöver en ramp fanns alternativet ”ej aktuellt”. Möjlighet att 
skriva till egna kommentarer fanns till de olika punkterna för att anteckna något som stack ut eller var 
intressant av annan anledning. 

3.2.2 Intervjuguide 
Som stöd till intervjuerna utarbetades en intervjuguide (Trost, 2010). Intervjuguiden (se bilaga 2) innehöll 
teman som intervjun skulle centreras kring (Trost, 2010). De olika temana var: "Vad är bra och dåligt med 
tillgängligheten", "Hur begränsas träningen av att vara rullstolsburen", "Träningens betydelse" och 
"Övrigt". I början av intervjuguiden utarbetades bakgrundsfrågor som skulle vara en grund för att beskriva 
intervjudeltagarna. Bakgrundsfrågorna handlade om personens ålder, hur länge personen varit 
rullstolsburen, hur länge personen tränat och huruvida personen tränar själv eller med någon annan. 

 

3. 3 Datainsamling 
3.3.1 Observationer av gym 
Vid observationerna av gymmen medverkade båda uppsatsförfattarna. Tiden för observationerna  
varierade, det tog längst tid vid de första observationerna när osäkerhet om ställningstaganden vid 
bedömningen fanns. Vid osäkerhet under bedömningen diskuterades frågorna och vissa gym besöktes i 
efterhand för att säkerställa att mätningen gjorts rätt och likvärdig på samtliga gym. Även gymmens 
storlek spelade roll i tidsåtgången. Observationerna utfördes med observationsguide, tumstock och 
måttband och genomfördes under förmiddagarna då det är som minst människor på gymmen. 
Observationsguiden följdes i den ordning den utformats och kommentarer kring punkterna skrevs ned. 
Observationerna utgick från personer som helt saknar funktion i nedre extremiteterna och är beroende av 
att kunna göra sidoförflyttningar/överflyttning i sidled. Det gjordes en bedömning utifrån varje maskins 
konstruktion om den skapade svårigheter vid förflyttning. Det fanns till exempel många maskiner där man 
behöver placera ett ben på var sida om en stolpe vilket  bedömdes som omöjligt. Vid punkter under 
observationen där det skilde sig mellan damernas och herrarnas omklädningsrum bedömdes det som ett 
nej om till exempel damernas omklädningsrum hade bra speglar men inte herrarnas. När 
framkomligheten på gymmen bedömdes, bland annat hur man kan vända med rullstol där det behövs, var 
utgångspunkten hur gymmet såg ut den dagen observationen genomfördes, det togs inte hänsyn till om 
maskiner vanligtvis brukar stå på annat sätt eller om inte till exempel fria vikter har städats bort från 
golvet och utgjorde hinder. 
 
3.3.2 Intervju 
Intervjuerna genomfördes i mindre enskilda rum på de två olika gymmen där deltagarna tränade. 
Rummen var åtskilda från gymmen och skapade ett lugnt och bra intervjuklimat (Trost, 2010). Inspelning 
av intervjuerna skedde med både diktafon och mobiltelefon för att säkerställa att allt hördes väl. Båda 
uppsatsförfattarna deltog vid intervjuerna för att ge varandra stöd då uppsatsförfattarna inte var erfarna 
intervjuare (Trost, 2010). En hade huvudansvaret att leda intervjun medan den andra höll reda på att alla 
frågor hade tagits upp och diskuterats. Intervjun genomfördes med hjälp av intervjuguiden. Frågorna i 
guiden följdes inte i ordning utan intervjun genomfördes som ett samtal där olika teman fick komma upp 
allt eftersom. Intervjuerna varade i en och en halv till två timmar. 

 
3.4 Dataanalys 
3.4.1 Observation 
Efter att alla observationer genomförts sammanställdes materialet i tabeller som var uppdelade i samma 
områden som observationsguiden. Svaren från observationerna fördes in under rätt rubrik och fråga och 
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antalet gym där svaret varit "ja", "nej" eller "ej aktuellt" skrevs in. Först beräknades frekvenser under 
varje observationspunkt.  Därefter beräknades den relativ frekvensen (Ejlertsson, 2012).  
 

3.4.2 Intervju 
Intervjuerna analyserades med innehållsanalys med induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). Materialet transkriberades av båda författarna och lästes sedan igenom flera gånger samtidigt som 
författarna lyssnade på intervjuerna för att kontrollera att det överensstämde med vad som skrivits ned. 
När intervjuerna var nedskriva lästes det igenom ytterligare flera gånger för att få en överblick av 
materialet och få en känsla vad det handlade om. En analystabell upprättades med rubrikerna 
"meningsenhet", "kondensering", "kod" och "kategori" (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Meningsenhet är ord, meningar eller stycken med samma innebörd. Kondensering innebär att korta ner 
meningsenheterna utan att de tappar sin mening. Kod är en ettiket på meningsenheterna som ska 
beskriva dess innehåll. Kategorier skapas utifrån flera koder som bedöms ha samma innehåll och kan 
sättas under samma kategori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  Ur materialet identifierades 
meningsenheter som kondenserades med låg grad av tolkning och fick en kod. En del meningsenheter fick 
flera koder eftersom de innehöll flera betydelser. Sedan kategoriserades meningsenheterna utifrån 
likheter och skillnader i betydelse. Det framkom två kategorier som utgjorde resultatet.  

                                Tabell 1 exempel på innehållsanalysen 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

För mig är träning 
dödsallvarlig, 
oavsett om jag går 
in för Rehab, då 
går jag in för 
Rehab 100%. Om 
jag går in för 
toppning, 100% 
toppning. Det är 
det som krävs för 
att bli elitidrottare 
och det är det jag 
varit under större 
delen av mitt liv. 
och det kommer 
jag vara tills jag 
sätter en kula mot 
mitt huvud och 
trycker av, alltså 
tills jag dör. (1:1) 

Träning för mig är 
dödsallvarlig, vad 
jag än går in för 
gör jag det 100%. 
Det krävs för att bli 
elitidrottare, vilket 
jag är tills jag dör. 

Seriös träning. 
Elitidrottare. 

Upplevd 
betydelse av 
träning på gym. 

Trapporna var det 
som var mest 
jobbigt. (2:1) 

Trapporna var det 
som var mest 
jobbigt. 

Trappor Upplevelser av 
fysisk 
tillgänglighet 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Ett informationsbrev formulerades och skickades till de tilltänkta gymmen och intervjudeltagarna. 
Informationsbrevet innehöll information om den övergripande planen med studien, varför studien 
genomfördes, de deltagandes roll i studien, vilka metoder som skulle användas, vilka som genomförde 
studie och deras handledare, att deltagandet var frivilligt, att deltagarna kunde avsluta sin medverkan i 
forskningen när som helst och vilken tidsåtgång som förväntades. Denna information är rekommenderad 
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av Vetenskapsrådet (2016). Alla deltagare informerades om att stor vikt skulle läggas vid att presentera 
resultatet på sådant sätt att det ej skulle gå att identifiera deltagarna och att personliga uppgifter eller 
känsliga uppgifter skulle behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet 2016). Alla deltagande gym och 
intervjudeltagare erbjöds att ta del av studien efter den blivit avslutad. 
 
Det är enligt Vetenskapsrådet (2016) av yttersta vikt att när forskning som bedrivs med människor 
inblandade ska deltagarna informeras så de själva kan välja att vara med eller avstå. Vid påbörjande av 
observation och intervju skrev deltagarna under ett samtyckesformulär om att de fått information om 
studien, förstått vad ett deltagande innebär och ger sitt medgivande till att delta i studien.  
 

4. RESULTAT 
I resultatet presenteras både resultatet från observationerna och intervjuerna. Först presenteras  
observationerna av tillgängligheten på gym och därefter resultatet från intervjuerna. 
 
4.1 Observation av tillgänglighet på gym 
Resultatet presenteras utifrån de olika observationsområdena i observationsguiden. Dessa är; "Parkering 
och väg till entré", "Entré och reception",  "Omklädningsrum, dusch och toalett", "Korridorer och 
förflyttning mellan rum och plan", "Gym- och konditionsyta" och "Nödutgångar". Resultatet kommer 
presenteras i både löptext och tabellform.    
 
4.1.1 Parkering och väg till entré 
En tredjedel av gymmen på den större orten hade en speciellt anpassad parkeringsplats medan de båda 
gymmen på den mindre orten saknade denna möjlighet. Två av gymmen på den större orten som inte 
hade anpassad parkering hade parkeringsmöjligheter nära ingången men det finns en risk att dessa är 
upptagna och då är parkeringen mycket längre bort. Överlag var underlaget fast, jämt och dräneringen 
god på alla gym som observerades. Ett gym hade sin huvudparkering en bit bort och från den måste man 
passera ett järnvägsspår vilket kan försämra framkomligheten. Detta inträffar dock bara om 
parkeringarna direkt utanför gymmet är fullt. 

               Tabell 2 Tillgänglighet parkering och väg till entré 

Nr Parkering och väg till entré Ja (%) Nej (%) Ej aktuellt (%) 

1.  Inom 10 meter från entré finns parkering 
skyltad för personer med funktionsnedsättning. 

2 (25 %) 6 (75 %)  

2.  Om ej skyltad parkering finns, är närmaste 
parkering mindre än 25 meter från entré. 

5 (62,5 %) 3 (37.5 %)  

3. Vid parkering är underlaget fast, jämt och 
halkfritt (ej löst grus eller lera). 

8 (100 %)   

4. Gångyta till entré är ej smalare än 1,5 meter. 7 (87.5 %) 1 (12.5 %)  

5. Gångväg och parkering har goda 
dräneringsmöjligheter. 

5 (62,5 %) 3 (37.5 %)  

6. Gångvägen är jämn och stabil. 7 (87.5 %) 1 (12.5 %)  

7. Gångväg till entré har ej branta lutningar, mer 
än 1:20. 

7 (87.5 %) 1 (12.5 %)  

8. Det finns ej trottoarkant på gångväg till entré. 8 (100 %)   
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4.1.2 Entré och reception 
Alla gym hade en bred entrédörr in till gymmet och det fanns inga höga trösklar på sju av åtta gym. Ett av 
gymmen har två ingångar, en när receptionen är öppen och en för medlemmar när receptionen är stängd. 
Den entré som är för medlemmarna uppfyllde inte kraven för god tillgänglighet av flera anledningar; hög 
tröskel, trångt innanför dörr och tunga dörrar. Entrén som är öppen under receptionstid uppfyllde 
tillgänglighetskraven. Tillgängligheten beror således på vilken tid personen väljer att träna. Värt att 
påpeka angående entrédörrarna är att hälften av gymmen på den större orten inte har automatisk 
dörröppnare trots att dörrarna var tunga. På den mindre orten fanns inte detta problem eftersom 
gymmen hade automatiska dörröppnare. Vad gäller receptionsdiskens höjd fanns tydliga brister hos 
nästan alla gym, bara två av gymmen hade en maxhöjd på 0,8m. 

               Tabell 3 Tillgänglighet entré och reception 

Nr Entré och reception Ja (%) Nej (%) Ej aktuellt (%) 

9.  Entrédörröppning är 84 cm eller bredare. 7 (87.5 %)  1 (12.5 %) 

10.  Trösklar i entrédörr är max 15 mm höga. 4 (50 %) 3 (37.5 %) 1 (12.5 %) 

11. Vändyta utanför och innanför entrédörr är 
minst 1,5x1,5 m. 

5 (62,5 %) 2 (25 %) 1 (12.5 %) 

12. Det finns automatisk dörröppnare (dörr är för 
tung om den stängs av sig själv). 

3 (37.5 %) 3 (37.5 %) 2 (25 %) 

13. Knapp till dörröppnare sitter minst 0,7m från 
dörren. Så ingen risk finns att få dörren på sig. 

2 (25 %) 1 (12.5 %) 5 (65,5 %) 

14. Knapp till dörröppnare sitter med centrum 
cirka 0,8 m över marken. 

2 (25 %) 1 (12.5 %) 5 (65.5 %) 

15.  Sensor finns så inte automatiskdörr stängs när 
person finner sig mitt i dörren. 

1 (12.5 %) 2 (25 %) 5 (65.5 %) 

16. Receptionsdisken är max 0,8 m hög på någon 
del av disken. 

2 (25 %) 6 (75 %)  

17. Skjuter receptionsdisken ut finns det ett 
utrymme på minst 0,65m under den 
utskjutande delen. 

6 (75 %)  2 (25 %) 

 
4.1.3 Omklädningsrum, dusch och toalett 
Sex av åtta gym hade speciellt anpassad toalett i neutralt utrymme, ett av de gym som inte hade det hade 
istället en speciellt anpassad toalett i omklädningsrummet . Det andra gymmet hade varken speciellt 
anpassad toalett i omklädningsrum eller utanför. Det skilde sig mellan herrarnas och damernas 
omklädningsrum på några gym vad gäller ytan innanför dörren till omklädningsrum och hur speglarna var 
utformade och placerade. Det fanns bara helkroppspegel inne på vissa av damernas omklädningsrum, 
vilka är bra för personer i rullstol, men ingen av herrarnas. På ett gym saknades spegel inne på herrarnas 
omklädningsrum. Inget av gymmen uppfyllde det mått på skåp som krävs ur tillgänglighetssynpunkt. 
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Tillgänglighetsmåtten är att höga skåp ska gå från golvet och upp 1,5 meter. De flesta gym hade flera skåp 
på varandra på höjden och varje skåp var mindre än 1,5 meter i höjd.  
 
Det fanns ofta duschbås inne på damernas omklädningsrum, men oftast inte på herrarnas. Bara ett gym 
av alla hade duschpallar att låna. På ett gym fanns det en duschpall på damernas men ingen på herrarnas 
dusch, då räknas det som att tillgängligheten inte var uppfylld eftersom det ska finnas på båda. Det 
skattades som ej aktuellt på de gym där det fanns duschbås inne på damernas men inte herrarnas. För att 
tillgänglighetskravet skulle bedömas som uppfyllt krävdes bås på såväl herrarnas som damernas 
omklädningsrum, enstaka gym hade bara på damernas vilket ej ansågs tillräckligt. Ett utrymme på minst 
1,1 meter bredvid toaletten fanns endast på ett av de åtta gymmen, de övriga gymmen hade alltid minst 
1,1 meter på ena sidan om toaletten men inte på båda sidor. Detta medför problem om en person endast 
kan utföra sidoförflyttning från ett håll eller är i behov av assistans av tillexempel ledsagare på båda sidor 
av toalett. 

              Tabell 4 Tillgänglighet omklädningsrum, dusch och toalett 

Nr Omklädningsrum, dusch och toalett Ja (%) Nej (%) Ej aktuellt (%) 

18.  Finns minst en speciellt anpassad och utmärkt 
toalett för personer med funktionshinder i 
neutralt utrymme (ej inne på damernas 
respektive herrarnas omklädningsrum). 

6 (75 %) 2 (25 %)  

19.  Toalett anpassad för personer med 
funktionsnedsättning finns i anslutning till 
omklädningsrum 

1 (12.5 %) 7 (83 %)  

20. Dörr in till toalett är minst 0,9m bred. 7 (87.5 %)  1 (12.5 %) 

21. Dörr in till omklädningsrum är minst 0,9m bred. 5 (65.5 %) 3 (37.5 %)  

22. Tröskel in till toalett är max 10 mm och rundad.  1 (12.5 %) 3 (37.5 %) 4 (50 %) 

23. Tröskel in till omklädningsrum är max 10 mm 
och rundad. 

1 (12.5 %) 3 (37.5 %) 4 (50 %) 

24.  Tröskel in till duschutrymme är max 10 mm och 
rundad. 

2 (25 %) 1 (12.5 %) 5 (65.5 %) 

25. Utanför och innanför dörr till dusch finns 
tillräckligt utrymme för att vända med rullstol 
och utan problem ta sig in. 

8 (100 %)   

26. Utanför och innanför dörr till toalett finns 
tillräckligt utrymme för att vända med rullstol 
och utan problem ta sig in. 

7 (87.5 %)  1 (12.5 %) 

27. Utanför och innanför dörr till omklädningsrum 
finns tillräckligt utrymme för att vända med 
rullstol och utan problem ta sig in. 

6 (75 %) 2 (25 %)  

28. Om dörr in till dusch är tung eller stängs av sig 
ska automatisk dörröppnare finnas. 

 1 (12.5 %) 7 (87.5 %) 
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29. Om dörr in till toalett är tung eller stängs av sig 
finns det automatisk dörröppnare. 

 3 (37.5 %) 5 (65.5 %) 

30. Om dörr in till omklädningsrum är tung eller 
stängs av sig finns det automatisk dörröppnare. 

 7 (87.5 %) 1 (12.5 %) 

31. Bredvid toaletten inne på handikappstoalett 
finns ett utrymme på minst 1,1m på båda 
sidorna från toalettens mitt.  

1 (12.5 %) 6 (75 %) 1 (12.5 %) 

32. Stödhandtag med toalettpappershållare finns 
på handikapptoalett och sitter med en höjd på 
cirka 0,8m över golvet. 

4 (50 %) 3 (37.5 %) 1 (12.5 %) 

33. Handfat sitter med övre kant 0,8m över golvet 
och sticker ut ca 0,6m från väggen på 
handikapptoalett. 

4 (50 %) 3 (37.5 %) 1 (12.5 %) 

34. Rör och ledningar under handfat är dragna på 
så sätt att en person i rullstol lätt kan sitta vid 
handfatet på handikapptoalett. 

7 (87.5 %)  1 (12.5 %) 

35. Öppning in till dusch har ej en nivåskillnad, om 
det finns är den minimal och har avrundad list. 

7 (87.5 %) 1 (12.5 %)  

36.  Ytor i omklädningsrum är stora nog att vända 
på med rullstol 1,5x1,5m. 

8 (100 %)   

37. Finns duschbås är minst ett anpassat för 
personer med nedsatt rörelseförmåga genom 
att vara minst 1,3 m breda och 1m djupa och 
utrymmet utanför ska vara minst 1m. 

 4 (50 %) 4 (50 %) 

38. Duschpall finns att låna. 1 (12.5 %) 7 (87.5 %)  

39. Krokar och hängare är placerade max 1,2m över 
golvet. 

 4 (50 %) 4 (50 %) 

40. Skåp för förvaring av kläder och 
träningsutrustning bör vara 0,6m djup, 0,6 bred 
och 1,5m i höjd från golvet. 

 8 (100 %)  

41. Speciell omklädningshytt finns som är minst 
2,2x2,2m i fri yta. 

 8 (100 %)  

42. Britsar i omklädningsrum är cirka 0,5m höga och 
minst 0,9m breda. 

7 (87.5 %) 1 (12.5 %)  

43. Speglar i omklädningsrum sitter cirka 0,3m över 
golvet och är 1,5 m höga. 

 8 (100 %)  

 
4.1.4 Korridorer och förflyttning mellan rum och plan 
Ett gym hade en något för trång korridor (mindre än 1,5 m bred) utanför omklädningsrummet. Av de åtta 
besökta gymmen var det två som var fördelat på flera våningar och ett gym hade rum som hade stora 
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nivåskillnader som krävde en liten trappa. Ett gym hade en hiss upp till entrén och en hiss mellan 
våningarna men inne på gymmet fanns det flera plan med maskiner som inte kunde nås då det var 
trappor upp. Hissarna var bra och stannade bra i plan. Det var endast gymmen på den stora orten som 
hade hiss, inget sådant behov fanns på den mindre orten, ett gym hade en ramp till entrén. Där tunga 
hissdörrar fanns så öppnades alla med automatisk dörröppnare, på två gym behövdes det inte för att 
dörren stannade av sig själv i öppet läge. Ett gym hade för liten hiss ur tillgänglighetssynpunkt. Utrymmet 
utanför hissen på de gym som hade hiss var god på samtliga gym.  

                Tabell 5 Tillgänglighet korridorer och förflyttning mellan rum och plan 

Nr Korridorer och förflyttning mellan rum och 
plan 

Ja (%) Nej (%) Ej aktuellt (%) 

44. Det finns hiss eller ramp som alternativ där det 
finns trappor. 

5 (65.5 %) 1 (12.5 %) 2 (25 %) 

45.  Hiss stannar i nivå med golvet (ej mer än 15 
mm skillnad) och om en springa finns mellan 
hiss och anslutande planet är den ej större än 3 
cm. 

5 (65.5 %) 1 (12.5 %) 2 (25 %) 

46. Tunga hissdörrar har automatisk dörröppnare. 3 (37.5 %) 1 (12.5 %) 4 (50 %) 

47. Måttet i hissen är minst 1,1 m i bredd och 1,4 
m djup. 

4 (50 %) 1 (12.5 %) 3 (37.5 %) 

48. Utrymmet utanför hiss och ramper är stora nog 
att vända på (1,5x1,5m). 

5 (65.5 %)  3 (37.5 %) 

49. Korridorer är minst 1,5 m breda för möjlighet 
att vända med rullstol och två rullstolar mötas. 

5 (65.5 %) 1 (12.5 %) 2 (25 %) 

50. Trösklar är max 15 mm. 4 (50 %) 4 (50 %)  

 
4.1.5 Gym- och konditionsyta 
Avseende själva gymytorna uppfyllde hälften av gymmen kriterierna för "Yta stor nog att vända på". 
Ibland var det maskiner som stod för tätt och ibland träningsutrustning som låg på golvet och 
förminskade ytan. Det var vanligt att framkomligheten hindrades på grund av att maskiner har flyttats 
eller vikter inte lagts undan. Alla gym hade de fria vikterna i en lämplig höjd. Hantelställen var dock ofta 
uppdelade i två våningar och på några av gymmen satt den översta raden av hantlar långt in mot väggen 
så att det blir svårt att nå dem. Utrymmet bredvid maskiner och bänkar var i hälften av alla gym minst 1 
meter brett vilket betyder att rullstolen skulle kunna stå på sidan och sidoförflyttning till maskin vara 
möjligt. Det fanns inget gym där samtliga maskiner gav möjlighet till sidoförflyttning. Det berodde på att 
maskinernas konstruktion omöjliggjorde detta. Maskinerna var antingen för höga eller hade delar som 
satt i vägen och förhindrade att kunna sätta sig rätt i maskinen. Alla gym hade bänkar som var i bra höjd 
för att kunna förflytta sig till och från rullstol. 

               Tabell 6 Tillgänglighet gym- och konditionsyta 

Nr Gym- och konditionsyta Ja (%) Nej (%) Ej aktuellt (%) 

51.  Tillräckligt utrymme finns (1,5x1,5m)  vid 
styrkemaskiner, konditionsmaskiner och fria 
vikterområde där det behövs för att kunna 

4 (50 %) 4 (50 %)  
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vända om det behövs, till exempel vid hörn. 

52. Hantlarna och de fria vikterna är högst 1 m 
över golvet. 

8 (100 %)   

53. Bredvid träningsbänkar och träningsmaskiner 
finns det ett utrymme på minst 1 m att ställa 
rullstolen på. 

4 (50 %) 4(50 %)  

54. Tillräckligt utrymme finns (minst 1 m) bredvid 
träningsmaskiner och bänkar för att ta sig fram. 

5 (65.5 %) 3 (37.5 %)  

55. Sidoförflyttning är möjlig till alla maskiner.  8 (100 %)  

56. Höjd på bänkar är cirka 0,5 m eller kan justeras 
i höjd. 

8 (100 %)   

 
4.1.6 Nödutgångar 
Samtliga gym utom ett hade fria utrymningsvägar.  Sju av åtta gym hade även sina öppningsanordningar i 
bra höjd. Det gym som inte uppfyllde tillgänglighetskriteriet hade sin öppningsanordning för högt för att 
lätt kunna nås (1,35m höjd). Trösklar vid nödutgångar var generellt bra, två gym hade dock flera 
nödutgångar där en på vardera gym hade för höga trösklar, en tröskel var till exempel 25,5cm.  

               Tabell 7 Tillgänglighet nödutgångar 

Nr Nödutgångar Ja (%) Nej (%) Ej aktuellt (%) 

57. Utrymningsvägar är fria från hinder, så som 
utrustning och inredning. 

7 (87.5 %) 1 (12.5 %)  

58. Öppningsanordning på nödutgångar är max 1,1 
m över golvet. 

7 (87.5 %) 1 (12.5 %)  

59. Existerande trösklar vid nödutgångar är max 20 
mm höga och avrundade. 

5 (65.5 %) 2 (25 %) 1 (12.5 %) 

 
4.2 Intervju  
Resultatet består av två kategorier som beskriver deltagarnas upplevelser av den fysiska tillgängligheten 
och betydelsen av att träna på gym. Första kategorin är "Upplevd betydelse av träning på gym" som 
innebär hur intervjudeltagarna upplever att träningen påverkar dem, fysiskt och psykiskt. Den andra 
kategorin är "Upplevelser av fysisk tillgänglighet" som innebär vad deltagarna ser för brister i 
tillgängligheten på gym och vad som kan göras bättre. 

Upplevd betydelse av träning på gym 
Under intervjutillfällena kom det även fram att träningen är viktig av flera anledningar. Utifrån 
intervjuerna framkom det att träningen är av betydelse för att kunna klara sig själv när man har en 
funktionsnedsättning. En deltagare berättade att träningen började i tidig ålder för att träningen skulle 
gynna personen. Sjukgymnaster hade i barndomen utryckt att det bara skulle finnas positiva effekter av 
träningen och således inleddes träningen i tidig ålder. Träningen används som ett sätt att förbereda sig för 
livets och vardagens utmaningar, vilket gett gymmet en viktig betydelse för att klara sig självständigt.  
 

"Så jag kan tycka att på ett gym ska du träna för att klara dig själv ute"(1) 
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Gymmet sågs inte bara som ett ställe för fysisk träning utan är också en plats för att rensa tankar och få 
bort frustration. En deltagare uttryckte att träningen är en väldigt seriöst sak och att det alltid gäller att ge 
100% i gymmet. Deltagaren har hela sitt liv tränat på elitnivå och träningen utrycks vara väldigt seriös och 
tas på största allvar. Det är vad som krävs för att nå en viss nivå inom idrott enligt intervjupersonen.   
 
En viktig sak i träningen är den självbelönande känslan som infinner sig efter träning. Deltagare uttryckte 
vikten att röra på sig för att inte riskera att tappa funktioner, som att kunna ställa sig upp från rullstolen 
och stödja på benen. Att hålla vikten och inte bli överviktig är också en viktig del i att kunna träna på gym. 
Genom att inte bli överviktig upplevde en deltagare att denne kan fortsätta köra bil.  
 

"Jo det är för att jag inte ska bli för stor, för kraftig, att inte bli för tjock alltså... jag har bil och får in 
rullstolen i bilen, om jag blir för stor kan jag inte det längre"(2) 

 
Utifrån intervjuerna framkom även att det är roligt att komma ut bland andra människor och träna, därför 
uttrycker en deltagare att det är roligare att gå till ett vanligt gym än ett rehab gym där det bara är 
personer med funktionsnedsättningar. Det upplevs som att det är mer fart i de vanliga gymmen och det 
blir roligare vilket inspirerar och sporrar personen.  
 
Upplevelser av fysisk tillgänglighet 
Problem med tillgängligheten på gym upplever intervjudeltagarna varierar från gym till gym men det som 
intervjudeltagarna uttrycker som viktigt är att det ska finnas hiss istället för trappor och helst ska allt ligga 
på samma plan. Hissar som finns är inte alltid heller bra, de kan vara trånga eller inte fungera som de ska. 
Det framkommer att det är en stor fördel om personen kan stödja på benen ett tag för att själv kunna ta 
sig uppför eventuella trappor om hiss saknar eller ej fungerar. En intervjuperson uttryckte även missnöje 
med att vara tvingad att åka en varuhiss då ingen vanlig hiss finns, ibland fungerade inte hissen heller och 
personen fick gå upp för trappen. Det kunde även hända att ledsagaren fick gå ner någon våning och 
trycka upp hissen för det kunde bland annat hända att dörren inte var stängd vilket ledde till att hissen 
inte kunde åka upp. En intervjudeltagare berättar om ett annat gym som har en liten hiss att åka med 
mellan nivåskillnader, den hissen är liten och även om den är bra för vår intervjudeltagare skulle den vara 
för liten om en person kom i större rullstol eller el-rullstol.  Att trappor är ett problem berättas också. 
Några av gymmen deltagarna har besökt har varit dåligt planerade och det har inte funnits något 
alternativ till trappor. Trapporna avskärmar delar av gymmet vilket gör att rullstolsburna personen inte 
kan ta del av utbudet på samma sätt som en icke-rullstolsburen person. 
 
"Vad tänkte man när man först i början la upp bänkpressen och vikterna uppe på en sådan här avsats med 
en spiraltrappa. Sedan är det ett annat ställe där det finns mycket fria vikter där man måste gå ner för en 

trappa och sen en upp till konditionsavdelningen"(1) 
 

Det framkom även att handikapparkeringar är ett problem. En intervjudeltagare säger att på sitt gym 
finns det ingen handikapparkering, detta gör att personen inte kan ta bilen till gymmet. Det är trångt vid 
parkeringsplatserna och en lång brant backe finns att ta sig upp från om parkeringarna alldeles utanför 
entrén är upptagna. Entréerna är också ofta problematiska, intervjudeltagarna berättar om dörrar som 
inte har automatiska dörröppnare och att detta kan medföra svårigheter att ta sig in, speciellt på vintern 
med halt underlag. 
 

"Det är endast på ett ställe det kan vara bra, det är när du kommer utifrån och ska in. För när du tar ett 
handtag och det är blött ute kan du slinta"(1) 

 
En deltagare berättar att spärrarna vid inpassering inne på gymmet kan vara besvärliga om de inte är 
gjorda för att ta sig igenom med rullstol. Det kan leda till att hjälp behövs från en annan person vilket 
intervjudeltagaren menar leder till att denne måste anpassa sig att träna på de tider receptionen är 
bemannad.  
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"Om man åker hem halv 9, som jag gör ikväll. Men dom stänger receptionen klockan 8. Då måste 

ledsagaren lyfta över rullstolen, över räcket där. Alla har gått hem klockan 8. Annars skulle jag inte 
komma ut"(2) 

 
Inne på själva gymmet berättar intervjudeltagarna att det oftast är trångt mellan maskinerna och 
vikterna. Andra som tränar i gymmet tar ofta inte bort de vikter eller hantlar som har använts och det 
leder till ännu svårare att ta sig fram. Maskinerna står ofta tätt intill varandra och skapar smala utrymmen 
att manövrera rullstolen. Ibland står maskinerna så tätt att det inte går att komma intill dem med en 
rullstol. Speciellt benmaskiner kan stå dåligt till, det tror en intervjudeltagare beror på att gymmet inte 
tror att rullstolsburna personer använder dem. Intervjudeltagaren menar att när andra människor tänker 
på rullstolsburna personer ser de sådana som är helförlamade och inte de som kan gå och stödja på 
benen delvis eller är under rehabilitering. Att nå vikter och hantlar upplevs som ett stort problem, det 
finns risk för skador och intervjudeltagarna säger att de måste ta hjälp av andra. 
 
Deltagarna beskriver att omklädningsrummen ofta har bristande tillgänglighet. Bland annat är duschpallar 
något som behövs men saknas på de flesta gym. En önskan uttrycks om att alla gym borde ha duschpallar 
både på damernas och herrarnas duschar och stödhandtag i duschen är också det ett önskemål. Speglar 
som går ända ner till golvet saknas även det, men en deltagare menar att det går bra så länge du har 
förmågan att kunna stödja sig på sina ben och titta i speglarna som finns.  
 

5. DISKUSSION 
5.1. Metoddiskussion 
Valet att ha både intervju och observation väcktes efter litteraturgenomgång och genom att få med den 
rullstolsburnes perspektiv kunde studien få en ökad förståelse av området och ge värdefull kunskap som 
inte kunde uppnås genom enbart observationer.  
 
Valet av gym som skulle medverka i studien utgick ifrån att  variation i ägarförhållanden ville nås. Vi ansåg 
att ett kommunägt gym till exempel borde vara mer anpassat för rullstolsburna då kommunen borde vara 
mer angelägna om detta. Variation uppnåddes men det hade varit positivt för studien om fler gym 
medverkat, exempelvis var bara ett gym ägt av kommunen i studien. Det visade sig att det enda 
kommunägda gymmet var väldigt bra ur tillgänglighetssynpunkt och det hade varit intressant att se om 
det är något genomgående för gym som är ägda av kommunen. Detta var dock inte en del av syftet med 
vår studie men skulle vara intressant för vidare forskning. Trovärdigheten och generaliserbarheten kunde 
ökat vid fler deltagande gym (Granskär & Nielsen-Högberg, 2012). Vår kännedom om gymmen påverkade 
inte studien negativt då gymmen inte valdes ut utifrån att de hade dålig tillgänglighet utan bara utifrån att 
de uppfyllde inklusionskriterierna om att ha fria vikter, konditionsavdelning och styrketräningsmaskiner. 

Observationsguiden bygger på bedömningsinstrumentet Housing Enabler (Iwarsson & Slaug, 2010)  och 
handboken Bygga Ikapp (Svensson, 2001). Dessa är inte specifikt riktade mot gym utan främst mot 
tillgänglighet i hem och andra lokaler. Vår observationsguides validitet (Olsson & Sörensen, 2011) stärks 
av att den grundas på information från Housing Enabler och Bygga ikapp som båda handlar om 
tillgänglighet för funktionshindrade. Dock hade observationsguiden kunnat jämföras med andra studiers 
observationsguider för att säkerställa att allt tagits med och därmed ytterligare stärka validiteten. 
Instrumentets reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011) är svårt att uttala sig om då det inte genomfördes 
flera mätningar av samma gym eller flera mätningar över tid.  
 
Efter de första observationerna gjordes korrigeringar av intervjuguiden vilket gjorde att några gym 
behövde besökas mer än en gång för att säkerställa riktigheten i observationerna. En provobservation 
hade möjligen gjorts att det undvikits. Vår bedömning är dock att instrumentets validitet och 
observationernas trovädrighet inte påverkades negativt.  
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Det var svårt att hitta ytterligare deltagare till intervjuerna en svarade aldrig på vårt mail. Det var tänkt att 
använda oss av snöbollsurval från intervjudeltagarna men på grund av tidsbrist genomfördes detta inte. 
Det hade ökat studiens trovärdighet om fler deltagare ingått. Avsaknaden av fler deltagare kan ha 
begränsat variationen när det kommer till deltagarnas upplevelse. Dock var informationen genom de två 
intervjudeltagarna rik, intervjuerna varade i cirka en och en halv till två timmar och mycket värdefull 
information inhämtades.  
 
Intervjuguiden fungerade bra och intervjuerna gav rik information. Dock hade intervjuguiden kunnat 
testas innan den första intervjun för att se om frågorna var bra och om eventuella ändringar behövdes 
göras. Intervjuträning hade även kunnat genomföras för att träna på intervjuguiden och i tekniken att 
intervjua. När intervjuerna skulle analyseras valdes underkategorier bort för att de inte fyllde något syfte. 
För att öka trovärdigheten hade en utomstående person kunnat läsa igenom vårt material och gjort en 
egen tolkning som jämförts med vår för att öka trovärdigheten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). En 
förklaring till att så få kategorier identifierades kan vara att det endast var två intervjupersoner vilket  
medförde att variationerna i svar från deltagarna inte blev så stort, fler deltagare hade kunnat gett större 
variation till resultatet. 
 
Under studien uppstod inga etiska konflikter. Deltagandet i studien var med samtycket och 
informationsbrevet frivilligt och välinformerat. Vid presentation av resultat har känslig information som 
kan leda till deltagare tagits bort. Alla gym observerades likvärdigt och fick möjlighet efter studiens slut ta 
del av resultatet.  
 
5.2. Resultatdiskussion 
 
Det visade sig vara en viss skillnad i hur litteraturen (Svensson, 2012., Iwarsson & Slaug, 2010) ansåg god 
tillgängligheten skulle vara och hur intervjudeltagarna upplevde tillgängligheten. Housing Enabler 
(Iwarsson & Slaug, 2010) och Bygg Ikapp (Svensson, 2012) ställde högre krav på god tillgänglighet än 
intervjudeltagarna ansåg nödvändigt. Trösklar var något som inte intervjudeltagarna ansåg var ett stort 
problem, även om trösklarna ibland var mycket över litteraturens rekommenderade mått. Dock anser vi 
att det lär tilläggas att litteraturen utgår från mått som är till för alla. Om en person tillexempel är 
överviktig eller är svag på grund av sjukdom eller brist på träning kan en lite för hög tröskel utgöra ett 
större problem än om personen är vältränad. 
 
Det är viktigt för en persons självständighet att kunna röra sig som den vill ute i samhället (Radomski & 
Trombly, 2008). Vår studie visar att gym har delar som inskränker på självständigheten för rullstolburna 
personer. En intervjudeltagare berättar om att denne inte kan träna  under alla tider gymmet är öppet på 
grund av att receptionen måste vara öppen annars går det inte att komma in med rullstol. Radomski och 
Trombly (2008) menar att problem som detta får en person att bli hindrad att delta i aktiviteter som 
önskas på sina egna villkor. Kielhofner (2012) beskriver i MOHO att miljön kan vara en möjliggörare eller 
sätta begränsningar. Han tar upp objekt i miljön som dörrar, trappor och trottoarer som kan orsaka 
problem, allt detta framkom som källor till problem i vår studie. Det som framförallt slog oss var bristen 
på automatiska dörröppnade och hur parkeringarna var placerade. Bristen på dörröppnare kan vara ett 
stort problem för en rullstolsburen person, framförallt på vintern då våra intervjudeltagare berättade att 
det blir som svårast när det är halt. Kielhofner (2012) skriver om nivån av ansträngning som behövs och 
några gym hade rejält tunga dörrar som sätter en onödigt hög nivå av ansträngning bara för att ta sig in 
genom en dörr. Att det skiljer sig mycket i tillgänglighet från gym till gym leder till att rullstolsburna 
personer inte fritt kan välja vilket gym de vill träna på. Det visade sig även att betydelsen med det 
geografiska läget inte hade någon stor betydelse, förutom gällande att speciellt anpassade parkeringar för 
funktionshindrade endast fanns på den större orten, dock hade båda gymmen på den mindre orten 
automatisk dörröppnare till entrén och inget gym på den mindre orten hade behov av hiss då allt låg på 
samma plan. 
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Andra studier har tittat på tillgängligheten (Evcil, 2009., Rashid-Kandvani, Nicolau & Bedos, 2015.,Welage 
& Liu, 2011)  i offentliga lokaler och visar precis som vår studie att det finns klara brister i tillgänglighet för 
rullstolsburna personer och det handlar oftast om parkeringsmöjligheter och tillgång till toalett medan 
entréer ofta är bra anpassade.  Studier pekar på att det är viktigt för den här målgruppen att 
tillgängligheten är bra för att det ska bli ett likvärdigt samhälle där alla människor har tillgång till samma 
saker och att det kan vara en bra idé att samverka i större omsträckning med rullstolsburna personer för 
att få deras syn på tillgänglighet och vad som är viktigt (Evcil, 2009., Rashid-Kandvani, Nicolau & Bedos, 
2015) . Detta är vad vår studie också kom fram till, att det är viktigt för rullstolsburna personer att ha  
möjlighet att gå till ett gym om önskan finns och att de har mycket förslag och idéer att komma med. 
 
I resultatet framkom aktiviteters olika värden. Erlandsson och Persson (2014) beskriver i VaLMO-modellen 
aktiviteters olika värden Intervjudeltagarna uttryckte att träningen var bra för att hålla sin vikt, hålla 
funktioner uppe som styrka och att lära sig klara sig själv. Detta är vad Erlandsson och Persson (2014) 
skulle kalla ett konkret värde. Sedan uttryckte intervjudeltagarna att gymmet var ett medel för att rensa 
tankar och få ut frustration genom träningen. Det tillsammans med att känna sig nöjd över träningen och 
unna sig något extra efter träning är det självbelönande värdet av aktivitet (Erlandsson och Persson, 
2014). Sist har vi det sociosymboliska värdet (Erlandsson och Persson, 2014) som deltagarna utryckte 
genom att träningen ger en identitet och glädjen att komma ut bland "vanliga" människor och att träna 
på ett gym där andra människor bidrar till en upplevelse av fart och stimulans. 
 
Vid intervjuerna framkom det att deltagarna trodde att pengar var ett problem då anpassningar av 
tillgängligheten endast var till för en enda person. Men vi anser att om ändringarna sker kan det vara fler 
som börjar träna på gym och på så sätt blir det lönsamt. Det framkom att endast ett fåtal rullstolsburna 
personer tränar på gym vilket borde innebära en potentiell stor outnyttjad marknad för gymmen att satsa 
på. Att göra reklam för gym med god tillgänglighet skulle kunna locka en stor skara nya gymutövare. 
 
Vi tror att vidare forskning inom detta område är nödvändigt och att intervjua fler rullstolsburna personer 
om vad som verkligen är viktigt att satsa resurser på. Genom vidare forskning kan en fördjupad kunskap 
om tillgänglighet på gym fås. Kunskapen kan användas för att ge information till för att göra dem mer 
tillgängliga.  

 
Resultatet av denna studie kan bidra till att öka arbetsterapeuters förståelse för de utmaningar och 
problem rullstolsburna personer möter i sin vardag på gymmet och andra offentliga platser. Att förstå 
värdet av träningen och hur viktigt det är att träna för att öka och/eller bibehålla sin aktivitetsförmåga  är 
något alla som arbetar med personer med funktionsnedsättning  har nytta att ha med sig. Vi ser dock att 
mest värde har vårt resultat för arbetsterapeuter eller andra professioner som arbetar med anpassning av 
offentliga lokaler eller som är med i planeringen av nybyggnationer eller ombyggnationer. Ägare till gym 
eller personer som arbetar på gym har också nytta av denna kunskap i sitt möte med rullstolsburna 
personer.   
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Bilaga 1 - Observationsguide 
Parkering och väg till entré 

Nr  Ja Nej Ej aktuellt Övriga kommentarer 

1. (HE) Inom 10 meter från entré 
finns parkering skyltad för 
personer med 
funktionsnedsättning.  

    

2. (HE) Om ej skyltad 
parkeringsplats finns, är 
närmaste parkering mer än 25 
meter från entré.  

    

3. (HE)  Vid parkering är 
underlaget fast, jämt och 
halkfritt (ej löst grus eller lera). 

    

4. (HE)  Gångyta till entré är ej 
smalare än 1,5 meter. 

    

5. (HE) Gångväg och parkering 
har goda 
dräneringsmöjligheter.  

    

6. (HE) Gångvägen är jämn och 
stabil.  

    

7. (HE) Gångväg till entré har ej 
branta lutningar, mer än 1:20.  

    

8. (HE) Det finns ej 
trottoarkanter på gångväg till 
entré. 

    

 
Entré och reception 

Nr  Ja Nej Ej aktuellt Övriga kommentarer 

9. (HE) Entrédörröppning är 84 
cm eller bredare. 

    

10. (HE) Trösklar i entrédörr är 
max 15 mm höga. 
 

    

11. (HE) Vändyta utanför och 
innanför entrédörr är minst 
1,5x1,5m 

    

12. (BI) Det finns automatisk 
dörröppnare (dörr är för tung 
om den stängs automatiskt). 

    

13. (BI) Knapp till dörröppnare 
sitter minst 0,7m från dörren. 
Så ingen risk finns att få dörren 
på sig. 

    

14. (BI) Knapp till dörröppnare 
sitter med centrum cirka 0,8 m 
över marken. 

    

15. (BI) Sensor finns så inte 
automatisk dörr stängs när 

    



23 
 

person befinner sig mitt i 
dörren. 

16. (BI) Receptionsdisken är max 
0,8 m hög på någon del av 
disken. 

    

17. (BI) Skjuter receptionsdisken 
ut finns det ett utrymme på 
minst 0,65 m under den 
utskjutande delen. 

    

 
Omklädningsrum, dusch och toalett 

Nr  Ja Nej Ej aktuellt Övriga kommentarer 

18. (BI) Finns minst en speciellt 
anpassad och utmärkt toalett 
för personer med 
funktionshinder i neutralt 
utrymme (ej inne på damernas 
respektive herrarnas 
omklädningsrum). 

    

19. (BI) Toalett anpassad för 
personer med 
funktionsnedsättning finns i 
anslutning till 
omklädningsrum. 
 

    

20. (BI) Dörr in till toalett är minst 
0,9m bred. 

    

21. (BI) Dörr in till 
omklädningsrum är minst 
0,9m bred. 

    

22. (BI) Tröskel in till toalett är 
max 10 mm och rundad. 

    

23. (BI) Tröskel in till 
omklädningsrum är max 10 
mm och rundad. 

    

24. (BI) Tröskel in till 
duschutrymme är max 10 mm 
och rundad. 

    

25. (BI) Utanför och 
innanför dörr till dusch finns 
tillräckligt utrymme för att 
vända med rullstol och utan 
problem ta sig in. 

    

26. (BI) Utanför och innanför dörr 
till toalett finns tillräckligt 
utrymme för att vända med 
rullstol och utan problem ta 
sig in. 

    

27. (BI) Utanför och innanför dörr 
till omklädningsrum finns 
tillräckligt utrymme för att 
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vända med rullstol och utan 
problem ta sig in. 

28. (BI) Om dörr in till dusch är 
tung eller stängs av sig ska 
automatisk dörröppnare 
finnas. 

    

29. 
 

 

(BI) Om dörr in 
till toalett är tung eller stängs 
av sig finns det automatisk 
dörröppnare. 

    

30. (BI) Om dörr in till 
omklädningsrum är tung eller 
stängs av sig finns det 
automatisk dörröppnare. 

    

31. (BI) Bredvid toaletten inne på 
handikappstoalett finns ett 
utrymme på minst 1,1m på 
båda sidorna från toalettens 
mitt. 

    

32. (BI) Stödhandtag med 
toalettpappershållare finns på 
handikapptoalett och sitter 
med en höjd på cirka 0,8m 
över golvet. 

    

33. (BI) Handfat sitter med övre 
kant 0,8m över golvet och 
sticker ut ca 0,6m från väggen 
på handikapptoalett. 

    

34. (BI) Rör och ledningar under 
handfat är dragna på så sätt 
att en person i rullstol lätt kan 
sitta vid handfatet på 
handikapptoalett. 

    

35. (BI) Öppning in 
till dusch har ej en 
nivåskillnad, om det finns är 
den minimal och har avrundad 
list. 

    

36.   (BI) Ytor i 
omklädningsrum är stora nog 
att vända på med rullstol 
1,5x1,5m. 

    

37. (BI) Finns 
duschbås är minst ett 
anpassat för personer med 
nedsatt rörelseförmåga 
genom att vara minst 1,3 m 
breda och 1m djupa och 
utrymmet utanför ska vara 
minst 1m. 

    

38. (BI)Duschpall     
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finns att låna. 

39. (BI) Krokar och 
hängare är placerade max 
1,2m över golvet. 

    

40. (BI) Skåp för 
förvaring av kläder och 
träningsutrustning bör vara 
0,6m djup, 0,6 bred och 1,5m i 
höjd från golvet. 

    

41. (BI) Speciell 
omklädningshytt finns som är 
minst 2,2x2,2m i fri yta. 

    

42. (BI) Britsar i 
omklädningsrum är cirka 0,5m 
höga och minst 0,9m breda. 

    

43. (BI) Speglar i 
omklädningsrum sitter cirka 
0,3m över golvet och är 1,5 m 
höga. 

    

 
Korridorer och förflyttning mellan rum och plan 

Nr  Ja Nej Ej aktuellt Övriga kommentarer 

44. (HE) Det finns hiss eller ramp 
som alternativ där det finns 
trappor. 

    

45. (HE) Hiss stannar i nivå med 
golvet (ej mer än 15 mm 
skillnad) och om en springa 
finns mellan hiss och 
anslutande planet är de ej 
större än 3 cm. 

    

46. (HE) Tunga hissdörrar har 
automatisk dörröppnare. 

    

47. (BI) Måttet i hissen är minst 
1,1m bredd och 1,4 m djup. 

    

48. (BI) Utrymmet utanför hiss 
och ramper är stora nog att 
vända på (1,5x1,5m). 

    

49. (BI) Korridorer är minst 1,5 m 
breda för möjlighet till att 
vända med rullstol och två 
rullstolar mötas. 

    

50. (BI) Trösklar är max 15 mm.     

 
Gym- och konditionsyta 

Nr  Ja Nej Ej aktuellt Övriga kommentarer 

51. (BI) Tillräckligt utrymme finns 
(1,5x1,5m)  vid 
styrkemaskiner, 
konditionsmaskiner och fria 
vikterområde där det behövs 
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för att kunna vända om det 
behövs, till exempel vid hörn. 

52. + Hantlarna och de fria 
vikterna är högst 1 m över 
golvet.  

    

53. + Bredvid träningsbänkar och 
träningsmaskiner finns det ett 
utrymme på minst 1 m att 
ställa rullstolen på. 

    

54. + Tillräckligt utrymme finns 
(minst 1 m) bredvid 
träningsmaskiner och bänkar 
för att ta sig fram. 

    

55. + Sidoförflyttning är möjlig in 
till alla maskiner. 

    

56. + Höjd på bänkar är cirka 0,5 
m eller kan justeras i höjd. 
 

    

 
Säkerhet och nödutgångar 

Nr  Ja Nej Ej aktuellt Övriga kommentarer 

57. (BI) Utrymningsvägar är fria 
från hinder, så som utrustning 
och inredning. 
 

    

58. (BI) Öppningsanordning på 
nödutgångar är max 1,1 m 
över golvet. 

    

59. (BI) Existerande trösklar vid 
nödutgångar är max 20 mm 
höga och avrundade. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor  

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du varit rullstolsburen? 

- Hur länge har du tränat på gym? 

- Brukar du träna själv eller ihop med någon? (vem, vilka, vänner, familj) 

 

Inledande huvudfråga  

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av tillgänglighet på gym utifrån att sitta i 

rullstol? Berätta gärna utifrån erfarenheter, vad som kan vara bra och dåligt?  
 

 

Tema 1 - Vad är bra och dåligt med tillgängligheten? 
 Vad är viktigast inom tillgänglighet för dig? 

 Parkering? Tidskrävande? Vi har sett att det ofta saknas anpassad parkering för rörelsehindrade. 

 Entré? 

 - Ingen automatisk dörröppnare 

 Reception? 
 - Hög receptionsdisk 

 Toalett? 

 Omklädningsrum och dusch? 

 - Ingen spegel 

 - Tung dörr 

 - Duschpall saknas 

 - Omklädningshytt fanns ej 

 Trösklar? 

 Vilka brister ser du på det gym du gymmar på nu? 
 - Trångt mellan maskiner? 

 - Svårt att nå hantlarna på översta raden? 

 Upplevs det skillnader mellan gym? Vilka skillnader? 

 Hur skulle det ultimata gymmet se ut för dig? Vad skulle du först ändra? 

 

Tema 2 - Hur begränsas träningen av att vara 

rullstolsburen? 
 Tränar du mest med fria vikter eller i maskiner? Hur kommer det sig? 

 Skulle du vilja träna på något annat sätt? Hindrad? 

 Hur förflyttar du dig mellan maskin och rullstol? 

 - Vi såg att det ofta ej var möjligt med sidoförflyttning pga trångt mellan maskiner eller 

maskiners konstruktion, något du upplevt? 

 Är maskiners konstruktion ett hinder? 
om ja, på vilket sätt? 

 Har du tränat med specialanpassade maskiner? Om ja, var det bättre? Varför? 

 Vi har sett sådana, varför tror du de inte är mer förekommande på gym? 
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Tema 3 - Träningens betydelse? 
 Varför tränar du? 

 Hur skulle du beskriva träningens effekt på dig? 

 Underlättar vardagen?  På vilket sätt underlättas den? 

 Påverkar träningen fysisk och psykiskt? 

 Är det sociala viktigt? 

 Självbelönande känsla? 
 

Tema 4 –Övrigt? 
 Vad tror du är anledningen till att det är dålig tillgänglighet? 

Alt: Vad tror du är anledningen till att det ser ut som det gör avseende tillgänglighet? 

 Är det något vi inte gått igenom som du vill belysa? 

 


