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Sammanfattning:  

Syfte: Syftet var att beskriva den fysiska tillgängligheten och upplevelser av social delaktighet 

för personer med fysisk funktionsnedsättning vid deltagande på sportevenemang. 

Metod: Studien har genomförts utifrån en mixed metod, en kvantitativ del med observationer 

och en kvalitativ del bestående av intervjuer. Fyra personer med fysisk funktionsnedsättning 

intervjuades och två sportarenor observerades. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys och observationernas analyserades utifrån om de visade på hinder för 

tillgänglighet eller inte.  

Resultat: Observationerna visade att vissa hinder avseende tillgängligheten fanns på både 

ishockey- och fotbollsarenan, dock visade observationerna att den övergripande 

tillgängligheten var god. Analysen av intervjuerna resulterade i två huvudkategorier: 

”Möjligheten att vara en del av ett socialt sammanhang genom ett intresse” och ”Man kan inte 

begära mer”. Det framkom att deltagarna var nöjda med utformningen och den fysiska 

tillgängligheten på de båda sportarenorna. De upplevde att genom aktiviteten fick de ta del av 

ett socialt sammanhang och kände en social delaktighet. Personer med fysisk 

funktionsnedsättning känner en social delaktighet i den aktuella kontexten, p.g.a. faktorer som 

äldre vänner, funktionärer och personer som sitter i närheten. Det framkom även att man inte 

kunde begära mer avseende fysisk tillgänglighet.  

Slutsats: För personer med fysisk funktionsnedsättning så betraktas tillgängligheten som god, 

vilket bekräftas av observationerna av den aktuella miljön. Deltagarna kände sig i huvudsak 

nöjda med utformningen av den fysiska tillgängligheten och möjligheterna till social 

delaktighet.  
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INLEDNING  
För att alla människor ska kunna ta del av idrottsevenemang krävs tillgänglighet. 

Tillgänglighet behövs också för att skapa förutsättning för att känna tillhörighet till, och 

delaktighet i, sin idrottsförening. Tillgänglighet för alla ställer krav på att sportarenor är 

utformade så att även personer med funktionsnedsättning kan delta och känna tillhörighet vid 

olika sportevenemang (Müller, 2012). Den 1 januari 2015 trädde den nya 

diskrimineringslagen i kraft där bristande tillgänglighet betraktas som diskriminering (SFS 

2008:567). Det sätter fokus på det ansvar som ägarna och planläggare av sportarenor har 

avseenden att säkerställa tillgänglighet för alla, oavsett fysisk kapacitet. Ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv är tillgänglighet centralt då en viktig del av arbetsterapi är att 

möjliggöra utförandet av, och delaktigheten i, de aktiviteter som personer med nedsatt 

aktivitetsförmåga till följd av funktionsnedsättning vill och behöver kunna utföra (Rigby & 

Caraciunoiu, 2014). Det är därför av intresse att öka kunskapen om sportarenors fysiska 

tillgänglighet och hur den påverkar upplevelsen av social delaktighet vid sportevenemang.  

Bakgrund  

Aktivitet 

Aktivitet är ett centralt begrepp i arbetsterapi, det innefattas av en målinriktad handling av en 

individ i en specifik kontext. Kravet på aktiviteten står i förhållande till individens förmåga 

och aktivitetens komplexitet (Törnqvist & Sonn, 2011). Aktivitet innefattas av individens 

egen perception av funktion och utförande, utifrån den miljömässiga kontexten. Vilket 

innebär att personens egna tankar om sitt utförande påverkas av den miljö aktiviteten 

genomförs (Iwarsson & Ståhl, 2003).  

Människor deltar i olika former av aktivitet, som är en huvudsaklig del av individens vitala 

hälsa. Engagemanget i personligt meningsfulla aktiviteter påverkar individens välbefinnande 

och tillfredställelse. Den egna personens värderingar, uppfattningar och de överliggande 

sociala strukturerna är kontextuella faktorer som påverkar personens delaktighet i aktivitet. 

Delaktighet i aktivitet påverkas av miljöfaktorer, så som fysiska, ekonomiska, sociala och 

politiska. Dessa har en direkt påverkan på individens förutsättningar att utföra aktiviteter 

(Christansen & Townsend, 2010). De miljömässiga faktorerna påverkar också individens 

aktivitetsutförande utifrån Kielhofners (2012) tre komponenter, viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet. Viljekraft är individens motivation till att utföra en aktivitet, vanebildning 

är aktiviteter som har internaliserats genom upprepning och utförandekapacitet är individens 

fysiologiska och kognitiva förutsättningar att utföra en aktivitet.  

Utifrån ovanstående går det att förstå att människans delaktighet i aktivitet både är personlig 

och kontextuell. Kielhofner (2012) beskriver att en funktionsnedsättning inte behöver få 

konsekvenser för delaktighet, om det finns miljömässiga faktorer som stödjer aktiviteten. 

Kielhofner (2012) beskriver att utförandekapacitet innefattas av objektiva faktorer och 

subjektiva perspektiv. Det objektiva är att förklara underliggande funktionsproblem och 

miljömässiga faktorer. Det subjektiva är att förklara den egna känslan av 

utförandekapaciteten. Båda faktorerna är sammankopplade och bidrar till individens utförande 

av aktivitet och känsla av delaktighet.  

Fysisk funktionsnedsättning och konsekvenserna för aktivitetsförmåga 

Fysisk funktionsnedsättning innebär att en individ har en nedsatt rörelseförmåga som påverkar 

utförandet av olika aktiviteter. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller 

till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar eller skador kan vara av 

bestående eller av övergående natur (Socialstyrelsen, 2007). Det är vanligt att använda olika 
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förflyttningshjälpmedel t.ex. käpp eller rullstol för att kompensera för den nedsatta förmågan 

(Lanier Pierce, 2014;Whiteford, 2010). 

Ork, uthållighet och koordinationssvårigheter är fysiska aspekter som påverkar 

rörelseförmågan och kan vara konsekvenserna av den fysiska funktionsnedsättningen. 

Personer som är bundna till sin rullstol har begränsad räckvidd och balansproblem är inte 

ovanligt. För patientgruppen är nedsatt funktion i armar och ben med stelhet, smärta, nedsatt 

kraft och precision vanligt förekommande (Cole & Tufano, 2008; Dudgeon, Deitz & Dimpfel, 

2014; Svensson, 2012). 

Konsekvenserna på aktivitetsnivå för personer med fysiska funktionsnedsättningar är till stor 

del beroende av hur miljön runt dem är utformad och fungerar (Kielhofner, 2012). 

Förhållandet mellan person-miljö-aktivitetsformen speglar individens möjlighet till aktivitet 

(Iwarsson & Ståhl, 2003). Faktorer som anpassad miljö i form av bostad eller lokaler i 

samhället, alternativt hjälpmedel påverkar alla individer i möjligheten till att på ett bättre sätt 

genomföra aktiviteter i dagliga livet (Rigby & Craciunoiu, 2014). T.ex. kan miljöns 

utformning hindra personens drivkraft och engagemang för att utföra en speciell aktivitet om 

miljön inte är konstruerad efter individens behov (Whiteford, 2010).   

 

Arbetsterapeutens roll för personer med fysisk funktionsnedsättning 

Målet med arbetsterapeutiska insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning är att 

underlätta för individen att få en fungerande vardag. Arbetsterapeuten arbetar utifrån klientens 

självvalda aktiviteter och roller som har betydelse för klienten (Fasoli, 2014). Det är 

arbetsterapeutens roll att förstå patientens önskemål och behov för att denne ska kunna leva 

ett så värdefullt liv som möjligt, utifrån sin situation (Sthen, 2005).    

Åtgärder för personer med fysisk funktionsnedsättning kan vara på olika nivåer. Åtgärderna 

kan vara på individ- och/eller miljönivå. Dagens arbetsterapiåtgärder utgår ifrån ett 

klientcentrerat perspektiv, för att involvera patienten och ta tillvara på den inre motivationen. 

Detta genom att tillsammans med patienten ta fram lösningar som passar utifrån rådande 

problematik (Kielhofner, 2012; Rigby & Craciunoiu, 2014). Vid åtgärder på individnivå kan 

utskrivning av hjälpmedel vara ett alternativ. Exempel på detta kan vara rullstolar och andra 

hjälpmedel för att underlätta individens möjlighet till aktivitet. I en studie av Blach Rossen, 

Sørensen, Würtz Jochumsen & Wind (2012) intervjuades rullstolsburna personer angående 

hjälpmedlets betydelse. Det framkommer att rullstolen kompenserar för individens nedsatta 

rörelseförmåga och ökar möjlighet till socialt umgänge. Det negativa är att de är beroende av 

miljöns tillgänglighet och allmänhetens upplevda attityder till att de sitter i rullstol. Alla 

deltagare upplevde rullstolen som ett komplement, vilket ökade deras energi och 

valmöjligheter.  

Anpassning av miljön är en grundpelare inom arbetsterapi. Miljöanpassning innebär att 

arbetsterapeuten arbetar med att anpassa miljön för klienten. Det kan innefatta att ramper och 

ledstänger monteras för att underlätta olika typer av förflyttningar, samt fungera som en 

säkerhet (Kielhofner, 2012). Genom att analysera den fysiska miljön och hur den påverkar det 

mänskliga aktivitetsutförandet, kan anpassning utföras för att optimera tillgängligheten utifrån 

individens aktivitetsutförande till den aktuella miljön (Sabata, 2014). En analys av den 

nuvarande miljön kan ge en tydlig bild för arbetsterapeuten, vad det är i miljön som skapar 

problem och idéer angående hur anpassningen ska genomföras (Duncan, 2006). Conway 

(2008) menar att arbetsterapeuter ska arbeta mot inkluderande universell design, vilket 

innebär en miljömässig design som passar för alla oavsett fysiskt tillstånd. Hon menar att 

miljöns krav och en individs kapaciteter kan motverka tillfredställande aktivitetsutförande, om 
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dessa inte möts på rätt nivå. Ringaert (2003) beskriver att arbetsterapeuter har en 

sammansättning av kunskap och färdigheter som lämpar sig i arbetet mot universell design. 

Kunskap om mänsklig funktion, funktionsnedsättning och interaktionen mellan person och 

miljö är några av de färdigheter som arbetsterapeuter kan erbjuda i arbetet mot universell 

design.  

Anpassning i miljön kan utföras i flera olika kontexter, som i en persons hem, i närliggande 

miljö eller institutioner i samhället. Arbetsterapeuten kan arbeta med att ta bort eller addera 

detaljer till den fysiska miljön. Den sociala miljön kan också vara en del av anpassningen, 

vilket kan påverka klienten i positiv bemärkelse i arbetsterapiprocessen (Duncan, 2006).  

Social miljö innefattar miljöer där personer har ett socialt utbyte och de personer som 

individen kommer i kontakt med i kontexten av en aktivitet. Alla miljöer där ett socialt utbyte 

sker betraktas som social miljö som caféer, sportarenor eller lokaltrafik (Harvey & Pentland, 

2010). 

Tillgänglighet  

Tillgänglighet kan ses som förhållandet mellan personen och miljön, utifrån det perspektivet 

kan man se hur stor personens nivå av självständighet är (Iwarsson & Ståhl, 2003). Kielhofner 

(2012) beskriver att graden av ett funktionshinder kan ses som sambandet mellan 

tillgänglighet och integration, i fysisk och social miljö. Funktionshindret är helt 

kontextberoende till den rådande miljöns förutsättningar där aktiviteten utförs.     

Från och med den första januari 2015 kom ett tillägg i diskrimineringslagen. Tillägget rör sig 

om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kommer att räknas som 

en diskriminering (SFS 2008:567). I linje med diskrimineringslagen anser Müller (2012) att 

arenor framöver bör byggas och utformas med orden valfrihet och inklusion som ledord. Det 

vill säga att personer med funktionsnedsättning inte ska placeras på en fast plats i arenan, utan 

få tillgång att välja var de vill sitta. Lösningar som att ha stolar som kan tas bort för att få plats 

med en rullstol är en av åtgärderna som presenteras. 

Det finns lite forskning om tillgänglighet i offentliga miljöer. Tre av de studierna som har 

identifierats tar upp tillgängligheten utifrån olika perspektiv (Fänge, Ivarsson & Persson, 

2002; Nilay Evcil, 2008; Rivano-Fischer, 2004). Den första av dem behandlar tillgängligheten 

i den offentliga miljön för tonåringar med funktionshinder, en intervjustudie med 33 svenska 

ungdomar (Fänge et al., 2002). I den andra artikeln av Nilay Evcil (2008) undersöks 

tillgängligheten i offentliga byggnader i en stadsdel i Istanbul. Ett av objekten för 

undersökningen var en sportarena.  I den tredje studien belyses tillgängligheten i offentliga 

byggnader i en stad i förenade Arabemiraten, en studie byggd på observationer av 17 

randomiserat utvalda byggnader (Rivano-Fischer, 2004). 

I samtliga studier framkommer det att tillgängligheten för rullstolsburna personer är 

begränsad och att det påverkar aktivitetsutförandet (Fänge et al., 2002; Nilay Evcil, 2008; 

Rivano-Fischer, 2004). I Fänge et al. (2002) framgick det att majoriteten av deltagarna valde 

att uppsöka miljöer främst beroende på miljön och inte utifrån eget intresse för aktiviteten. 

Forskarna menar att detta bidrar till minskad delaktighet i sociala aktiviteter och i 

självständighet. Deltagare som var i behov av personlig assistent tenderade att inte 

självständigt besöka faciliteter med dålig tillgänglighet utan valde istället faciliteter där det 

var lättare att vara självständig. Rivano-Fischer (2004) påvisade att rullstolsburna personer 

skulle stött på ett flertal hinder om personen besökt de offentliga byggnaderna i Al Ain i 

förenade Arabemiraten. Nilay Evcil (2008) beskriver att rullstolsburna personer hade haft 

svårigheter med tillgänglighet i de offentliga byggnaderna i affärsdistriktet i Istanbul. 

Samtliga tre studiers författare understryker att resultaten inte går att generalisera, utan 
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forskning om tillgänglighet måste göras i den egna kontexten (Fänge et al., 2002; Nilay Evcil, 

2008; Rivano-Fischer, 2004).  

Delaktighet  

Kielhofner (2012) beskriver delaktighet som engagemang i olika former av aktiviteter i det 

dagliga livet. Aktiviteter som har betydelse för den egna personens välbefinnande. 

Delaktighet i aktivitet påverkas av både inre och yttre faktorer. De inre faktorerna är den egna 

personens inre motivation och förutsättningar för aktivitet, de yttre komponenterna handlar 

om miljöförhållanden och den kontext som aktiviteten ska utföras i.  

I WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) så är 

delaktighet något som visar personens upplevelse av involvering i livssituationer. I dessa 

ingår kategorier som bland annat förflyttning, egenvård, hemliv och mellanmänskliga 

relationer. Delaktighetskomponenten mäts med hjälp av personens kapacitet och 

genomförandet av aktiviteten. Kapacitet står för personens förmåga att utföra en uppgift och 

genomförandet står för vad personen gör i sin omgivning (Björck-Åkesson & Granlund, 

2004).   

Molin (2004) beskriver två nivåer av delaktighet, där maximal delaktighet innebär att en 

person är i samspel med sin omgivning. Vilket betyder att personen möts av ett accepterande 

och en ömsesidighet av omgivningen. Det är individens egna subjektiva upplevelse att känna 

tillhörighet till omgivningen som avgör om han/hon är delaktig. Vidare diskuterar Molin 

(2004) att begreppet delaktighet innefattar både subjektiva och objektiva förhållanden mellan 

individen och miljön. Jonsson och Hemmingsson (2005) beskriver ett liknande resonemang 

som Molin. Den subjektiva känslan av delaktighet i dagliga aktiviteter, är en nyckelfaktor för 

personens hälsa och välbefinnande. Vidare framhåller de att även om en person observeras 

under utförande av aktivitet, innebär det inte att personen i fråga känner en delaktighet i den 

observerade aktiviteten (Jonsson & Hemmingsson, 2005).  

Enligt Jonsson och Hemmingsson (2005) så kan miljön både hindra eller främja 

aktivitetsutförande. Vidare menar de att komplexiteten hos miljön både kan hindra och främja 

delaktighet i aktiviteter vid samma tillfälle. De beskriver att ”Forskning har visat att 

assistenter i skolan främjar den akademiska delaktigheten men på samma gång hindrar den 

sociala delaktigheten.” (Hemmingsson, Borell & Gustavsson refererad i Jonsson och 

Hemmingsson, 2005)  
 

I linje med ovanstående citat, kan delaktighet innefattas av olika perspektiv och variationer. 

Bara för att en miljö är tillgänglig i ett fysiskt perspektiv, så behöver det inte automatiskt 

betyda att miljön understödjer till andra former av delaktighet, exempelvis social delaktighet 

(Jonsson & Hemmingsson, 2005). 

 

Social delaktighet  

Definitionen av social delaktighet är ett kommunikationsutbyte mellan två eller flera parter. 

Förutsättningen för social delaktighet kräver en social miljö med förutsättningar och 

omständigheter som uppmuntrar till ett socialt utbyte (Björck-Åkesson & Granlund, 2004).   

Hjelle och Vik (2011) intervjuade personer i grupp med funktionsnedsättning om deras 

upplevelser av social delaktighet i samhället. Resultatet visade att det var viktigt för 

personerna att vara engagerade, vara en del av samhället och interagera med andra människor. 

Vidare visade resultatet att personer kan ha motivation och engagemang att utföra aktivitet 

men att det finns begräsningar i vad samhället kan erbjuda i form av tillgänglighet och 

möjlighet att utföra. Resultatet av studien visade att interpersonella- och miljöfaktorer hindrar 
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eller möjliggör för personers sociala deltagande i aktiviteter. Detta är i linje med det som 

påvisades av Fänge et al. (2002), att hindrande miljöfaktorer bidrar till minskad delaktighet i 

sociala aktiviteter.   

Kielhofner (2012) menar att det finns olika typer av barriärer som hindrar människor att ta del 

i sociala grupper. Han fortsätter med att alla personer med funktionsnedsättning ges samma 

möjlighet att interagera inom den sociala gruppen på lika villkor som övriga deltagare, utifrån 

de miljömässiga rummens utformning, vilket är påverkat av kulturella och sociala villkor 

(Kielhofner, 2012). Sociala kontakter och relationer är ett grundläggande mänskligt behov och 

starkt sammankopplat med en allmän tillfredställelse (Tideman, 2004). 

Problematisering  
Att delta som åskådare på sportevenemang är många gånger en aktivitet som kan skapa social 

delaktighet. Forskning om social delaktighet har visat att en bristande tillgänglighet bidrar till 

att personer med fysisk funktionsnedsättning antingen väljer bort en aktivitet, eller får en 

minskad social delaktighet på grund av miljömässiga faktorer (Fänge et al., 2002; Hjelle & 

Vik, 2011). För att personer med fysisk funktionsnedsättning ska kunna delta vid 

sportevenemang krävs god tillgänglighet. Müller (2012) beskriver lösningar som skapar fysisk 

tillgänglighet och förutsättningar för social delaktighet. Lösningar som utgår ifrån inklusion 

och valfrihet, där alla ges samma möjlighet, med integrerade platser tillsammans med vänner. 

En litteraturgenomgång inför denna studie visade att det fanns få studier om tillgänglighet och 

social delaktighet i offentliga miljöer i allmänhet och sportarenor i synnerhet. De påträffade 

studierna av fysisk tillgänglighet har sitt ursprung i en annan kulturell kontext, och påtalar att 

forskning om tillgänglighet måste utföras i den egna kontexten. Det vill säga att resultaten inte 

går att generalisera (Nilay Evcil, 2008; Rivano-Fischer, 2004).       

I Sverige ska allmänna platser vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning. Detta 

ställer krav på byggnaders utformning i fråga om tillgänglighet utifrån rådande lagstiftning. 

Plan och bygglagen (SFS 2010:900) ställer krav på att byggnader ska vara utformade så att 

alla människor kan ta del av utbudet. I och med tillägget i diskrimineringslagen, klassificeras 

bristande tillgänglighet som diskriminering (SFS 2008:567). I den stad där denna studie 

genomförts saknas de båda större sportarenorna på kommunens tillgänglighetsguide 

(http://www3.orebro.se/tillguide/). Detta innebär att information om ishockey- och 

fotbollsarenans tillgänglighet inte är beskrivet på internet och vilka förutsättningar till 

tillgänglighet som finns på arenorna, för personer med funktionsnedsättning. Utifrån tillägget 

i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och att tillgängligheten i de aktuella sportarenorna inte 

dokumenterats, är det av vikt att undersöka arenornas fysiska tillgänglighet. Samtidigt 

intervjua personer med fysisk funktionsnedsättning och deras perspektiv av den fysiska 

tillgängligheten och undersöka personernas egen upplevelse av social delaktighet. Aktuell 

forskning om ämnet påvisar betydelsen av god fysisk tillgänglighet och den påverkan den har 

på social delaktighet. Utifrån forskningen valdes aspekten social delaktighet att läggas till för 

att få mer djup och inblick i de fysiskt funktionsnedsattas upplevelser av den fysiska 

tillgänglighetens betydelse.   

Syfte  

Syftet är att beskriva den fysiska tillgängligheten och upplevelser av social delaktighet hos 

personer med fysisk funktionsnedsättning vid deltagande på sportevenemang.  

http://www3.orebro.se/tillguide/
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METOD 
Studien använde sig av en mixed method, där en kvantitativ och kvalitativ ansats används 

parallellt (Polit & Beck, 2012). De använda metoderna var intervju med en intervjuguide samt 

observationer, med hjälp av en observationschecklista. 

Urval 

Metoden för urvalet i studien utfördes i två olika steg, först urval av arenor sedan deltagare 

från arenorna. Urvalet av sportarenor utgick utifrån de mest publikattraktiva arenorna, vilket 

var fotbolls- och ishockeyarenan (Sveriges television, [SVT], 2014). Ett bekvämlighetsurval 

användes för att rekrytera deltagare till studien. Kontexten för studien var en stad i 

Mellansverige.  

Sportarenor 

Inklusionskriterierna för urvalet av sportarenorna var att idrottsverksamheten skulle bedrivas 

på elitnivå. Fotboll- och ishockeyarenan skulle vara lokaliserade i Mellansverige och vara 

utrustade med rullstolsplatser.  

Intervjupersoner 

Inklusionskriterierna för deltagarna var att de p.g.a. fysisk funktionsnedsättning var 

rullstolsburna, och regelbundet besökte minst en av de aktuella sportarenorna.  

För att hitta deltagare till studien skickades förfrågningar till fyra brukarorganisationer med 

lokala kontor i den aktuella staden: DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, 

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU), Trafik och polioskadades 

riksförbund och Neuroförbundet (NHR). Förfrågningar skickades också till kommunens 

förvaltning för funktionshindrade, Svenska handikappförbundet och de båda 

idrottsföreningarna. Ingen av de åtta tillfrågade organisationerna/föreningarna besvarade 

förfrågan. Vidare besöktes DHRs lokalkontor där information och rekommendationer för 

vidare kontakt med organisationer och eventuella deltagare tillhandahölls. Genom detta 

identifierades en deltagare till studien. Kontakt togs också med respektive idrottsföreningars 

kanslier som erbjöd att författarna kunde gå in på arenorna innan match och kontakta de 

besökare som uppfyllde kriterierna för studien. Fyra deltagare hittades denna väg. Urvalet 

skedde således med ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de mest tillgängliga personerna 

tillfrågas om att delta i studien (Polit & Beck, 2012). Alla tillfrågade personer, fem stycken i 

studien fick först läsa ett informationsbrev om syftet och tillvägagångssättet för studien. 

Författarna fick telefonnummer till personer som visade intresse att delta och ringde upp på 

överenskommen dag. Författarna frågade om personen fortfarande var intresserad att delta i 

en intervju. Därefter bokades tid och plats in. Vid andra kontakten var fyra fortfarande 

intresserade av att delta, bortfallet blev därmed en person. Information om anonymitet, 

konfidentialitet och rätten att hoppa av studien utan att namnge orsak gavs (Kvale & 

Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2012).  Informationen delgavs muntligt eller skriftligt och ett 

samtyckesformulär skrevs på innan intervjun påbörjades.  

Deltagarna i studien var mellan 35 – 70 år gamla. Tre män och en kvinna. Tre av deltagarna 

använde manuell rullstol, den fjärde använde elrullstol.    

Instrument  

Observationschecklista 

Insamlingen av observationsdata genomfördes med hjälp av en egenkonstruerad checklista (se 

bilaga 1). Checklistan konstruerades utifrån Housing Enabler (Iwarsson & Slaug, 2010), Bygg 

ikapp (Svensson, 2012) och Riv Hindren – Riktlinjer för tillgänglighet (Handisam, 2012). 

Utifrån relevans för sportarenor identifierade författarna olika delar av en sportarena som är 
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av betydelse för fysiskt funktionsnedsatta vid besök på sportevenemang. Därefter valdes 

bedömningspunkter ut från Housing Enabler (Iwarsson & Slaug, 2010) som berörde 

kategorierna. För att komplettera checklistan valde författarna att lägga till ytterliga relevanta 

bedömningspunkter, som inte fanns med i Housing Enabler (Iwarsson & Slaug, 2010). För att 

punkterna skulle vara aktuella och trovärdiga användes aktuell facklitteratur i ämnet, det vill 

säga Bygg ikapp (Svensson, 2012), som kompletterades med riktlinjer från Handisam (2012).   

Kategorierna som identifierades var utomhusmiljö, parkering, biljettkassa, entré, ramper, hiss, 

inomhusmiljö, toalett, sittplatser, kiosk och skyltning (se bilaga 1). Utifrån kategorierna 

sammanställdes 55 olika bedömningspunkter. En pilottestning av observationschecklistan 

genomfördes på ishockeyarenan och checklistan reviderades. Omformuleringar för att 

underlätta resultatskrivning utfördes och fler bedömningspunkter lades till. För att underlätta 

redovisningen av resultatet omformulerades bedömningspunkterna, så att ett ja innebär ett 

hinder för fysisk funktionsnedsatta och nej innebär att inga hinder fanns.  

Intervjuguide  

För att beskriva hur den fysiska tillgängligheten och sociala delaktigheten upplevs på de 

aktuella arenorna av personer med fysisk funktionsnedsättning gjordes intervjuer. Intervjuerna 

var semistrukturerade för att få utförliga svar (Lantz, 2007). Före intervjuerna konstruerades 

en intervjuguide (se bilaga 2) med utvalda frågor om fysisk tillgänglighet och social 

delaktighet utifrån studiens syfte. Frågorna utformades för att ge utförliga och reflekterande 

svar istället för mer stängda ja och nej svar. Eftersom studien behandlar fysisk tillgänglighet 

och social delaktighet gavs inga definitioner av begreppen. Deltagarna fick själva definiera 

vad fysisk tillgänglighet och social delaktighet innebär för dem.  

Datainsamling  

Observation  

Insamlingen av data genomfördes vid ett tillfälle vardera för de båda arenorna. Båda 

fastigheterna ägs av kommunen och klassificeras som allmän plats, enligt ordningslagen (SFS 

1993:1617). Bedömningarna utfördes grundligt utifrån den utarbetade checklistan. 

Mätningarna utfördes med måttband. Vid mer subjektiva beröringspunkter, exempelvis 

skyltning så diskuterades de mellan författarna och motiverades av fysiska argument som gick 

att finna i miljön.  

Intervju  

Alla intervjuer utfördes i respektive deltagares hem. Varje intervju tog mellan 30-50 min. 

Författarna erbjöd även alternativet att genomföra intervjun på neutral plats, om någon av 

deltagarna hade önskemål om detta.  

Vid intervjutillfällena var båda författarna närvarande. Innan varje intervju var författarna 

överens vem av dem som hade huvudansvaret och skulle utföra intervjun, medförfattaren hade 

möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. Författarna hade huvudansvaret vid två intervjuer 

var. Intervjufrågorna ställdes utifrån intervjuguiden (se bilaga 2) Alla intervjuer spelades in. 

Efter genomförd intervju, transkriberades texten för att sedan analyseras.  

Dataanalys 

Observationer 

Efter observationerna sammanställdes bedömningspunkterna utifrån checklistan. Alla 

bedömningspunkter sammanställdes i tabeller inom samma kategori för att redovisa 

tillgänglighet och hinder. Exempelvis så redovisas och jämförs toalett och inomhusmiljö i 

separata kategorier för att lättare ge en överblick av resultatet.  
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Intervjuer 

Den kvalitativa innehållsanalysen utgick från Lundman och Hällgren Graneheims 

rekommendationer (2012). Essensen i kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer 

genom att urskilja likheter och skillnader i textens innehåll. Likheterna och skillnaderna 

formuleras i teman och kategorier på varierande tolkningsnivå (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

Alla intervjuer transkriberades av författarna. För att försäkra att det färdigtranskriberade 

materialet var korrekt, lyssnade författarna på intervjun och följde med i texten tillsammans 

och rättade till eventuella fel. Materialet lästes och analyserades av båda författarna 

tillsammans. Materialet delades sedan upp i domäner om fysisk tillgänglighet och social 

delaktighet, vilket speglade studiens syfte. Därefter plockade författarna ut meningsenheter, 

ord meningar och stycken som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang, som sedan 

kondenserades (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kondenseringen utfördes utan att 

meningsenheten förlorade sin underliggande mening. De kondenserade enheterna betecknades 

sedan med koder, som koncentrerar innebörden och beskriver innehållet. Utifrån koderna 

bildades kategorier, de jämfördes och resultatet blev två huvudkategorier med underliggande 

underkategorier. Lundman & Hällgren Graneheim (2012) beskriver att underkategorier 

innefattas av den övergripande kategoriens innebörd och tolkas ha en röd tråd och ett 

samband som knyter ihop dem. Under analysprocessen flyttades underkategorier mellan de 

båda huvudkategorierna där de analyserades ha liknade innehåll. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsenhet  Kondensering Kod  Underkategori Huvudkategori 

det är en del av intresset alltså, 

världen går inte under om jag inte 

skulle vara där, jag klara mig bra 

ända va, men det är ganska kul 

också, då är vi tillbaka i det här, 

det finns ett socialt sammanhang 

där att gå på match också kan 

vara en del i det sociala 

sammanhanget, att jag har kunnat 

referera likartade upplevelser 

eller samma upplevelser 

 

Det är en del av 

intresset. Missar 

jag en match så 

är inte de hela 

världen. Men det 

är ändå roligt, det 

finns ett socialt 

sammanhang att 

gå på match.  

Intresse 

Socialt 

sammanhang  

Sport som 

aktivitet  

Möjligheten att 

vara en del av 

ett socialt 

sammanhang 

genom ett 

intresse  

så det är ganska bra som det är 

jag vet inte vad man skulle kunna 

göra som ger mig någon större 

skillnad, man kan ju inte räkna 

med det utan det är ju ändå bra, 

finns säkert grejor man kan 

förbättra om man säger så men då 

skulle det bli för överdrivet tror 

jag 

Det är ganska bra 

som det är, finns 

säkert grejor man 

kan förbättra om 

man säger så men 

då skulle det bli 

för överdrivet 

tror jag  

Bra som det är 

Överdrivet att 

göra mer 

Tillgänglighet 

utan att bli 

särbehandlad 

Man kan inte 

begära mer  

 

Etiska överväganden  

Vid första kontakten fick respektive deltagare ett informationsbrev. I informationsbrevet 

delgavs studiens syfte tillsammans med information om följande forskningsetiska principer: 

 Deltagarens identitet är konfidentiell  

 Deltagaren ska inte gå att identifiera 

 Deltagaren kan avbryta sin medverkan utan att ange någon anledning  
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 Datamaterialet förvaras separat  

 Insamlad data ska användas i förhållande till syftet och inget annat 

 (Polit & Beck, 2012)  

Deltagarna mottog informationsbrevet på arenorna. Deltagarna fick sedan i lugn och ro läsa 

igenom brevet innan författarna på utsatt tid ringde upp och frågade om de ville delta i 

studien. Innan intervjuerna startade fick varje deltagare signera ett samtyckesformulär. 

Samtyckesformuläret innehöll samma information om studien och deltagarens rätt att hoppa 

av studien utan förklaring och utan konsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 

2012). Deltagarna informerades om anonymitet och att deras identitet inte framkommer i 

studien (Polit & Beck, 2012). Informationen delgavs skriftligt och i vissa fall muntligt till 

deltagarna. Datamaterialet förvarades på olika platser för att öka säkerheten och utifrån 

resultatet går det ej att identifiera studiens deltagare. Efter avslutad studie kommer allt 

datamaterial att raderas.   

RESULTAT  
Resultatet av intervjuerna och observationerna kommer nedan att presenteras var för sig. I 

slutet av resultatet presenteras en jämförelse vad deltagarna upplevde och vad som 

skiljer/överensstämmer med observationerna på arenorna.  

Sportarenors fysiska tillgänglighet 

Resultatet i studien baseras på observationer som gjordes på två sportarenor i en mellanstor 

svensk stad. Resultatet av observationerna presenteras nedan i tabeller och beskrivningar i 

löpande text. Resultatet redovisas efter kategorierna utomhusmiljö, parkering, biljettkassa, 

entré, ramper, hiss, inomhusmiljö, toalett, sittplatser, kiosk och skyltning. Ett ja i tabellen 

innebär att ett hinder existerar i den aktuella miljön. Nej innebär att inget hinder observerats. 

Ej aktuellt innebär att punkten inte går att observera eller mätas på grund av att hindret inte 

existerar i miljön. Exempel, det går inte att mäta en ramp om det inte finns en ramp i miljön.  

Utomhusmiljön  
Resultatet visade på att inga hinder upptäcktes i utomhusmiljön. Ingen av de observerade 

arenorna hade problem med varken ytbeläggningen eller lutningar. Gångytan är inte heller ett 

problem då miljön till största del är öppen mark. Inga trottoarkanter observerades i 

omgivningen. Båda de observerade arenorna ligger i samma område och har liknande 

utomhusmiljö.  

Tabell 2. Utomhusmiljön 

Arena Gångytan 

smalare än 

1,5 m 

Ojämn 

ytbeläggning  

Branta 

lutningar, 

mer än 1:20 

Gångvägar 

med 

trappsteg 

utan ramp 

Höga 

trottoarkanter  

Ishockey Nej Nej Nej Nej Nej 

Fotboll Nej Nej Nej  Ej aktuellt Nej  

 

Parkering  
Resultatet visade att båda arenorna erbjuder handikapparkeringsmöjligheter i närhet till entré. 

Ingen av arenorna hade en uttalad zon för av/påstigning, men utrymme och möjlighet finns 

vid entréerna att lämna och hämta.   

Tabell 3. Parkering 

Arena Uppställningsplats för bil långt ifrån entrén (mer än 

25m) 

Av/påstigningszoner mer än 5 m 

från entrén  
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Ishockey Nej Nej 

Fotboll Nej Nej 

 

Biljettkassa 
Resultatet av observationen uppvisar att biljettkassan är ett första hinder på båda arenorna. 

Höjden på biljettkassorna överstiger 0,8 m över mark. Ur tillgänglighetssynpunkt uppfyller 

inte biljettkassorna kraven utifrån Bygg ikapp (Svensson, 2012).  Även om problem finns med 

höjden på biljettkassorna så finns det gott om utrymme att manövrera en rullstol i miljön 

d.v.s. att utrymmet var större än 1,5m i diameter. 

Tabell 4. Biljettkassa 

Arena  Biljettkassan högre/lägre än ca 0,7-

0,8m 

Understiger manöverutrymme för 

rullstol, minst ha 1,5 m i diameter 

Ishockey Ja Nej 

Fotboll Ja Nej 

 

Entré  
Inga brister i tillgänglighet observerades vid entrén på någon av arenorna. Att notera är att 

ingen av dörrarna har automatik men att vid evenemang är dörrarna öppna eller öppnas av 

arenafunktionärer. Trösklar vid entréerna fanns men höjden översteg inte mer än 15mm vilket 

är godkänt enligt Housing Enabler (Iwarsson & Slaug, 2010). De öppna ytorna utanför 

entréerna möjliggör manövrering med rullstol. Ingen av de uppmätta dörrarna understeg 84cm 

i bredd.  

Tabell 5. Entré  

Arena  Smala 

dörröppningar, 

mindre än 84 

cm fritt mått 

Höga trösklar 

och/eller 

trappsteg vid 

entré, mer än 

15 mm 

Otillräckligt 

manöverutrymme 

vid dörrar  

Tunga 

dörrar, 

automatik 

saknas 

Dörrar som 

inte stannar i 

öppet 

läge/stängs 

snabbt 

Ishockey Nej Nej Nej Ja Ej aktuellt  

Fotboll Nej  Nej  Nej  Ja Ej aktuellt 

 

Ramper  
Det enda uppmätta hindret för tillgänglighet som uppmärksammades var på ishockeyarenan 

där avsaknad av ledstång på rampens ena sida observerades. Ledstång fanns på rampens 

yttersida men saknades på innersidan, därför klassificeras det som ett hinder. Rampens lutning 

överstiger inte 5 % lutning vilket är motsvarande 1:20.  Rampen vid ishockeyarenan är en 

gjuten betongramp så avåkningsskydd blir ej aktuellt. På fotbollsarenan är allt i markplan och 

det finns inga lutningar som kräver ramp.  

Tabell 6. Ramper 

Arena Är det för branta 

lutningar 1:20 

Avsaknad av ledstänger 

(krävs vid båda sidor, utan 

avbrott) 

Avsaknad av/för låga 

avåkningsskydd (lägre än 

40 mm) 

Ishockey Nej Ja Ej aktuellt 

Fotboll Ej aktuellt Ej aktuellt  Ej aktuellt 
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Hiss  
Inga hinder observerades i de båda arenorna utifrån Housing Enabler (Iwarsson & Slaug, 

2010). Båda hissarna som används uppfyller kraven på tillgänglighet. Skillnad finns i att 

hissen på fotbollsarenan används som både hiss och entré. I ishockeyarenan är hissen placerad 

i direkt anslutning till entré och fungerar som förflyttning mellan våningsplan.     

Tabell 7. Hiss 

Arena Är 

dörröppnin

gar mindre 

än 84 cm 

Hissen 

stannar 

inte i nivå 

med 

anslutande 

golv, 

nivåskillna

d mer än 

15 mm 

Bred 

springa 

mellan 

anslutand

e golv, 

max 3 cm 

Finns 

dörrar 

som inte 

stannar i 

öppet 

läge/stän

gs snabbt 

Finns dörrar som 

inte går att 

spärra i öppet 

läge 

(låsanordning/spä

rr krävs) 

Ledstån

g 

saknas i 

hissen 

Trång 

hiss, 

mindr

e än 

1,1 x 

1,4 m 

Ishockey Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Fotboll Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Inomhusmiljö  
Resultatet visade inte på några brister i tillgänglighet i inomhusmiljön. Båda arenorna är 

konstruerade med plana golv utan trösklar och nivåskillnader. Ingen av arenorna har inredning 

som begränsar framkomligheten med rullstol utifrån rekommendationerna i Housing Enabler 

och Bygg ikapp (Iwarsson & Slaug, 2010; Svensson, 2014). Problem observerades inte vid 

situationer där vändning krävs, det finns plats som överstiger 1,3 x 1,3 m som underlättar 

manövreringen med rullstol. Inga ojämnheter eller springor observerades i golvet. Övrigt 

utrymme i korridorer och passager har större utformning än 1,3 m på båda arenorna.  

Tabell 8. Inomhusmiljö 

Arena Trappsteg/trösklar

/nivåskillnader 

mellan 

rum/golvytor, mer 

än 15 mm 

Smala passager/korridor 

i förhållande till fast 

inredning/byggnadsutfor

mning, mindre än 1,3 m 

Otillräckliga 

manöverytor i 

förhållande till 

möblering/flytt

bar inredning 

Otillräcklig

a 

manöveryto

r där 

vändning 

krävs, 

mindre än 

1,3 x 1,3 m 

Är golv 

ojämnt 

och med 

springor 

Ishockey Nej Nej Nej Nej Nej 

Fotboll Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Toalett  

Vid observationen av handikapptoaletterna på arenorna uppmärksammades brister. Både 

ishockey- och fotbollsarenan uppvisar brister i benutrymme vid tvättställ och diverse 

larmknappsplaceringar. Ishockeyarenan brister i djupet för benutrymmet som understiger de 

60cm som är rekommenderad höjd enligt Housing Enabler (Iwarsson & Slaug, 2010). 

Bredden under handfatet minskas av att en papperskorg på väggen är riktad in mot handfatet 

vilket minskar benutrymmet. Tvättstället sitter också under rekommenderad höjd. På 

fotbollsarenan uppvisas liknande problematik i djup under tvättstället som på ishockeyarenan. 

Både ishockey- och fotbollsarenan hade toalettstolar som uppmäter rätt höjd och båda innehar 

stödhantag för extra stöd, dock är stödhandtagen på ishockeyarenan lägre än rekommenderad 

höjd. Ishockeyarenan brister även i placeringen av toalettpappershållaren på grund av att den 

är ologiskt placerad. Den sitter på stödhandtaget men är vänd bort från personen. Larm fanns 
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på båda de observerade arenornas toaletter. Rekommenderat är att det ska finnas en 

larmknapp vid toaletten samt två larmknappar vid dörren. Knapparna vid dörren ska vara på 

0,2 respektive 0,7m höjd. Knapparnas positionering brast på liknande sätt i båda arenorna. 

Larmknappen fanns inte på armstödet utan i båda fallen var den placerad bakom toalettstolen. 

Det var även skillnad i höjdplacering på båda larmknapparna vid dörren. Ingen av ishockey- 

och fotbollsarenan hade den lägre larmknappen på en höjd av 0,2m. Fotbollsarenan hade 

dessutom den högre knappen placerad intill dörren i bristande höjd. Enligt Housing Enabler 

(Iwarsson & Slaug, 2010) ska höjden inte överstiga eller understiga 0,7m men fotbollsarenan 

hade en höjd på 1,19m. 

Tabell 9. Toalett stödhandtag 

Arena Avsaknad av 

stödhandtag 

vid WC 

Stödhandtag 

svårt att 

nå/olämpligt 

placerade. 

Gäller även 

armstöd vid 

WC 

Stödhandtag 

högt 

placerande 

(högre än 

90cm) 

Stödhandtag 

lågt 

placerade 

(lägre än 

80cm) 

Ishockey Nej Nej Nej  Ja 

Fotboll Nej Nej Nej Nej 

 

Tabell 10. Toalettpappershållare  

Arena Toalettpappershållar

e otillgängligt 

placerat 

Toalettpappershållar

e placerat mer än 

40cm från WC stolen 

Är 

toalettpappershållar

e inte placerad på 

väggen bakom WC 

stolen 

Toalettpappershållar

e otillgängligt 

placerat, annan höjd 

än 80cm över golv 

Ishocke

y 

Ja Nej  Nej Nej  

Fotboll Nej Nej  Nej Nej  

 

Tabell 11. Larm 

Arena Larm saknas Är larmknapp 

placerad på 

annat ställe än 

armstöd 

Är larmknapp 

vid dörr 

högre/lägre än 

höjd 0,2 

Är larmknapp 

placerad vid 

dörr 

högre/lägre än 

höjd 0,7 

Ishockey  Nej Ja Ja Nej 

Fotboll Nej Ja Ja Ja 

 

Tabell 12. Mått och manöverutrymme 

Arena Är dörrens 

passagebredd 

mindre än 

0,8m 

Otillräckligt 

benutrymme 

under 

tvättställ 

Toalettstol 

47cm eller 

högre inkl. 

sittring 

Tvättfat placerad i 

höjd för stående 

(överkant 81cm över 

golv eller högre) 

Otillräckliga 

manöverytor 

där vändning 

krävs 

Ishockey Nej  Ja Nej Ja Nej 

Fotboll Nej  Ja Nej Nej  Nej 

 

Sittplatser  
Resultatet av båda observationerna visade att de avsedda platserna för personer med fysisk 

funktionsnedsättning helt saknade sittmöjligheter. Av den anledningen bedömdes det att 
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sittplatser var orelevant för studien, då personerna sitter i egna rullstolar. Det fanns också 

olika sittplatser, där ishockeyarenan hade både en avsedd läktare och ett antal ensamplatser. 

Att notera är att lösa stolar fanns till medföljande ledsagare, men bedömdes inte aktuellt 

utifrån studiens syfte.  

Tabell 13. Sittplatser 

Arena Finns sittplatser med 

ryggstöd, armstöd och 

relativt hög sitthöjd (ca 

0,45-0,50 m) 

Är sittplatser inte av 

varierande höjd 

Är sittplatserna inte 

försedda med dynor 

Ishockey Ej aktuellt Ej aktuellt  Ej aktuellt 

Fotboll Ej aktuellt Ej aktuellt Ej aktuellt 

 

Kiosk  
Brister fanns i kioskerna på både ishockey- och fotbollsarenan. Båda hade betjäningsdiskar 

som var för höga enligt de rekommendationer som finns i Bygg ikapp (Svensson, 2012). 

Ishockeyarenan hade dock varierande höjd på betjäningsdiskarna inom arenan som täcker in 

den rekommenderade höjden. Även om tillgängliga kiosker finns blir ändå resultatet negativt i 

enlighet med uppsatta riktlinjer för observation, d.v.s. ett positivt och ett negativt resultat 

klassificeras som ett negativt. Ingen nivåskillnad framför kiosk fanns på någon av de 

observerade arenorna. Trotts att höjden varierade kunde ändå kassans display läsas på 

ishockeyarenan. Det var ett problem på fotbollsarenan då det inte fanns en kassadisplay vänd 

mot kunden vid kiosken.  

Tabell 14. Kiosk 

Arena Betjäningshyllan bör 

inte sitta högre/lägre än 

0,80 – 0,90m över mark 

Nivåskillnad så som 

trappsteg får icke 

finnas framför kiosken 

Kassadisplay placerad 

så man inte kan se vad 

varorna kostar 

Ishockey  Ja Nej Nej  

Fotboll Ja Nej Ja  

 

Skyltning  
Gällande fotbollsarenan så saknades skyltning angående hänvisning till hiss och entré för 

personer med fysisk funktionsnedsättning. Skyltningar inne i ishockeyarenan hänvisar till hiss 

och olika våningsplan. Skyltar anslutande till kioskernas utbud observerades och var logiskt 

placerade, med hänsyn till höjd. Skyltning mot läktaravdelning och toalett kompletterades 

med skylt hängande från tak på båda arenorna.  

Tabell 15. Skyltning 

Arena Är skyltar inte 

placerade på lämplig 

höjd, 1,4 – 1,6 m 

Finns inte 

hänvisningsskyltar till 

anslutningar, ex. hiss & 

entré 

Icke-logiskt placerade, 

får inte skymmas, kan 

kompletteras med skylt 

som hänger från tak 

Ishockey  Nej Nej Nej  

Fotboll  Nej Ja Nej  

 

Sammanfattning av resultat 

Observationerna visade att tillgängligheten överlag är bra. Sammantaget brister 

tillgängligheten på båda arenorna avseende biljettkassans höjd, benutrymmet under handfat, 

larmknappens placering och höjden på kioskernas betjäningsdiskar. Av samtliga 

bedömningspunkter hade arenorna enligt modellen Nej/Ja/Ej aktuellt följande resultat:  
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Ishockey – 40/10/5 

Fotboll – 38/9/8 

Sammanfattningsvis är hindren tio till antal på ishockeyarenan och nio på fotbollsarenan.  

Deltagarnas upplevelser av den fysiska tillgängligheten och den sociala 

delaktigheten  
Resultatet av intervjuerna presenteras utifrån de två huvudkategorier med vardera tre 

underkategorier som analysen resulterade i:  

Tabell 16. Kategorier med tillhörande underkategorier 

Huvudkategorier Möjligheten att vara del av ett socialt sammanhang 

genom ett intresse.  

Man kan inte begära mer 

Underkategorier  Sociala kontakter på sportarenor  

Sittplatsernas betydelse för social delaktighet 

Sport som aktivitet  

  

Anpassning till rådande 

förutsättningar 

Utomhusmiljön och entréernas 

tillgänglighet 

Tillgänglighet utan att bli 

särbehandlad   

 

Möjligheten att vara en del av ett socialt sammanhang genom ett intresse 

Sociala kontakter på sportarenorna  

Utifrån intervjuerna framkom det att sportevenemang kan bidra till ett socialt samspel även 

om man sitter i rullstol. Vänner, människor som sitter på närliggande läktare och funktionärer 

bidrar till att rullstolen inte blir en begräsning för det sociala umgänget. Skillnaden som 

uttrycks, i förhållande till en person utan funktionsnedsättning, är att folk tar sig till deras 

plats. De berättar att personer de känner vet var de sitter och kommer förbi för att träffas. 

Deltagarna framhåller att det centrala inte är att träffa människor utan gå på match. Deltagarna 

uttrycker dock att den sociala faktorn spelar in och har ett värde i positiv bemärkelse.   

 ”för det första vet alla våra vänner vad vi sitter så de kommer… 

Funktionärer ja, står ju alltid därvid och pratar. Sen kommer det en del folk 

från läktarna ibland som sitter bredvid oss och så” D1 

Sittplatsernas betydelse för social delaktighet  

Ishockeyarenan hade både utspridda ensamplatser och en specialanpassad läktare med flera 

platser för personer med fysisk funktionsnedsättning. Fotbollsarenan hade två stycken läktare 

för fysiskt funktionsnedsatta. De deltagare som hade ensamplatser beskrev att de kände sig 

mer delaktiga p.g.a. av närhet till övriga läktare och strömning av folk. Det framkom att viljan 

att ha sällskap med sig var konstant förekommande. Alla deltagare i studien hade rätt att ha 

med sig ledsagare på match och det utrycktes en önskan om att personen som var med skulle 

ha en plats intill. I nuläget finns en utfällbar stol för ledsagaren på ishockeyarenan vid 

ensamplatserna. Vid läktarna på båda arenorna finns det lösa stolar för ledsagare i regel 

tillgängligt, alternativt får ledsagaren stå. 

”det är jättebra att det är utspritt för då blir det inte att alla handikappade 

sitter på ett ställe utan är mer integrerad med de övriga… på den väggen 

sitter det en utfällbar stol för assistenten… de finns ingen sittplats bredvid. 

Det kanske skulle behöva göras” D1 
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 Deltagarna poängterade genomgående vikten av att ha en plats överhuvudtaget. Var platsen 

var någonstans uppgav deltagarna inte var det viktigaste utan att ha möjlighet till sällskap 

betonades som viktigare.   

”då tycker jag att huvudsaken är att man har en plats om man har rullstol 

och sen kanske inte var den är någonstans. Huvudsaken är att man får ha 

nån, om vi säger, man vill ha med sig en kompis eller en vän när man går 

och det tycker jag är huvudsaken” D3 

 

Sport som aktivitet  

Deltagarna beskrev betydelsen av att fortfarande ha möjligheten att gå på match. Skillnader i 

betydelsen för deltagarna ligger i hur länge aktiviteten att gå på match har varit en 

meningsfull aktivitet i vardagen. Det kunde vare en ny aktivitet som gav mening och ersatte 

en tidigare aktivitet som inte längre kunde utföras p.g.a. den fysiska funktionsnedsättningen. 

För en annan har det varit ett livslångt intresse. För en tredje har det blivit en viktig del av 

vardagens struktur under vinterhalvåret.  

”det är en del av intresset alltså, världen går inte under om jag inte skulle 

vara där, jag klara mig bra ända va, men det är ganska kul också, då är vi 

tillbaka i det här, det finns ett socialt sammanhang där att gå på match också 

kan vara en del i det sociala sammanhanget” D4 

 

Man kan inte begära mer 

Anpassning till rådande förutsättningar  

På grund av olika faktorer valde deltagarna att anpassa sitt besök på arenorna efter miljöns 

förutsättningar. Två olika situationer framkom där deltagarna uppgav att de aktivt valde bort 

eller anpassade sitt besök. De situationer som framkom var att handla och parkera.  

Deltagarna anpassade sig eller valde bort att handla i kiosk eller supportershop i 

periodpaus/halvtid, eller valde att stanna vid sin plats helt och hållet. Anledningen var trängsel 

och mycket folk i rörelse, de uttrycktes att det inte var värt att åka ut och trängas i folkmassan. 

Alla deltagare uttryckte att folkmassan inte gick att göra något åt och att det var lika för alla 

besökare oavsett om man satt i rullstol eller ej.  

”Jag brukar ofta handla före matchen så där ibland bara i periodpauserna det 

går det med va, men det brukar vara så stor kö så jag brukar ofta handla 

nästan när perioden börjar eller före match det händer ibland, men jag 

brukar inte alltid gå ut i pauserna” D2 

 

Två av deltagarna åkte färdtjänst till matcherna, medan två körde sin egen bil. Det framkom 

från en av deltagarna att antalet platser i närheten till entrén gjorde att deltagaren anpassade 

sig utifrån antalet parkeringar. Deltagaren berättade att vid match var det inte säkert att få en 

parkeringsplats och att man alltid måste ha en beredskap om det skulle vara upptaget. 

Deltagaren framhöll att det skulle vara en trygghet att veta att det fanns parkering i närhet till 

entrén och att inte behöva cirkulera och leta efter parkering längre ifrån arenan. Ett annat 

problem som framkom var att utrymmet som krävs för att vara självständig i att ta ut och in 

sin rullstol från bilen var för litet i förhållande till parkeringsplatsen.    
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”jag tycker det är för få handikapplatser i anslutning till fotbollsarenan… 

det tycker jag är en brist alltså, det gör att man, måste man stå där, vara 

väldigt nära eller behöver så måste man åka mycket tidigare än man skulle 

göra för att komma till matchen, bara för att få parkeringsplatsen eller hitta 

en parkeringsplats, för då tar det ju en stund att rulla fram… men just nära 

intill är ganska väsentligt och en liten trygghet också att veta om OK 

kommer jag dit så finns det i regel nu har jag beredskap varje gång jag åker” 

D4 

 

Utomhusmiljön och entréernas tillgänglighet  

Samtliga deltagare var nöjda med att det inte fanns några hinder i utomhusmiljön eller för 

dem att ta sig in på arenan. De beskrev också att de fick god hjälp av personal vid ankomst till 

arenan.  

”Man kan ju inte kräva så mycket mer. Jag tycker inte det. Inte vad vi 

kommer på. Det är bra att det är asfalt det är inte tjockt grus det går rätt bra 

att backa upp med färdtjänstbussen också för att hämta oss” D1 

 

Tillgänglighet utan att bli särbehandlad  

Av deltagarnas beskrivningar framkom att de i huvudsak var nöjda med arenornas fysiska 

tillgänglighet. De menade att det inte fanns så mycket att ändra på som skulle förändra 

tillgängligheten. Beskrivningar gavs av tillgänglighetsaspekterna lätt kunde överdrivas om 

man gick ner alltför mycket på detaljnivå och att det inte var rimligt att allt skulle anpassas 

efter deras behov, t.ex. att de skulle vara möjligt att sitta var som helst i arenan. Deltagarna 

uttryckte att de inte ville bli speciellt särbehandlade, utan vill vara självständiga utifrån de 

förutsättningar som erbjuds.  

”jag tycker inte att man kan begära så förskräckligt mycket mera, för att alla 

inte kan sitta i mitten, det är ju även om jag inte skulle vara 

funktionshindrad så är det ju inte säkert att jag sitter i mitten för det” D4 

 

Jämförelse mellan observationerna och deltagarnas upplevelser 

Resultaten av såväl observationerna som deltagarnas upplevelser visade att det fanns få 

problem kopplade till tillgängligheten avseende arenornas utomhusmiljö, entréer, hissar och 

inomhusmiljö. En skillnad mellan resultaten fanns dock avseende parkeringsplatsernas 

tillgänglighet där resultaten av intervjuerna visade på problem, en problematik som inte 

identifierades vid observationerna. Intervjupersonerna uppgav att parkeringsplatserna var för 

få och möjligen för trånga utifrån deras behov.  

Deltagarnas upplevelser av problem avseende kioskernas höjd verifierades i 

observationsresultaten som visade att normen för höjd inte uppfylldes samt trängseln som 

största faktor för anpassning. Observationsresultatet visade att tillgängligheten hade få brister 

utifrån bedömningspunkterna, vilket överensstämde med deltagarnas upplevelser. 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Enligt Cresswell & Plano Clark (refererad i Polit & Beck, 2012) är Mixed method en relativ 

ny och obeprövad metod att använda för datainsamling. De fortsätter med att beskriva den 

positiva aspekten av en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. Där observationer 

utifrån ett kvantitativt tillvägagångssätt kan förstärkas genom ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

Metoderna upplevdes av författarna komplettera varandra och ge djup till resultatet. Det 

komplicerande i sammanhanget är att det finns skillnad i kvalitativ och kvantitativ metod 

angående begrepp och tillvägagångsätt, vilket gör metoden tidskrävande, d.v.s. dubbla 

datainsamlingar och analys av material men även gällande överförbarhet och 

generaliserbarhet.  

Konstruktionen av instrumentet till observationen av sportarenorna utgick från Housing 

Enabler (Iwarsson & Slaug, 2010). Housing Enabler är både validitets- och reliabilitetstestat, 

utifrån prövningen visade det att instrumentet har hög till mycket hög reliabilitet. Ytterligare 

bedömningspunkter utgick från Bygg Ikapp (Svensson, 2012) som utgår ifrån boverkets 

föreskrifter och allmänna råd samt plan och bygglag och plan och byggförordning (SFS 

2010:900; SFS 2011:338). Instrumentet kontrollerades också mot Riv hindren – riktlinjer för 

tillgänglighet (Handisam, 2012) för att säkerställa relevansen. Styrkan i 

bedömningsinstrumentet är att det bygger på validitetstestad litteratur. Författarna ställer sig 

frågande till att instrumentet var omfattande nog att fånga in alla väsentliga delar som 

påverkar en rullstolsburen persons besök på en sportarena. Arenornas storlek tillsammans 

med att det finns många liknade variationer av observationspunkter, exempelvis olika entréer 

och kiosker, gjorde att författarna valde att redovisa kategorierna som en sammansatt enhet, 

d.v.s. att inte varje kiosk var bedömd individuellt, vilket skulle ge flera tabeller med samma 

resultat. Validiteten kan påverkas i att resultatet redovisas generellt och inte mot specifika 

objekt på både ishockey – och fotbollsarenan.   

En brist i studien är att antalet deltagare är få, fyra deltagare. Det upplevdes som svårt att hitta 

deltagare till studien. Författarna var på ett antal matcher, både ishockey och fotboll för att 

hitta deltagare på plats, utan att resultera i deltagare till studien. Deltagarantalet var inte 

fördelat jämt på respektive arena, tre ishockey och en fotboll. Övervikt låg på ishockeyarenan, 

orsaken till det var att ishockeysäsongen var pågående under studien medan fotbollssäsongen 

började i slutet av studien. 

Författarnas ringa erfarenhet av intervjuer kan vara en faktor som kan ha påverkat resultatet. 

Erfarenhet att uppfatta nyckelord och ställa följdfrågor för att få djupare förståelse är något 

som kommer med erfarenhet.  Materialet upplevdes dock ändå som innehållsrikt och att det 

svarade mot syftet i studien. Trots ringa antalet deltagare i studien upplevde författarna att 

intervjusvaren gav liknade innehåll, vilket stärker resultatets trovärdighet angående 

deltagarnas kollektiva åsikt. Författarna anser att det finns en möjlig mättnad i datamaterialet 

då deltagarna i det stora hela gav samma former av svar, med mindre variationer. Vilket 

författarna tror sig bero på att tillgängligheten på arenorna är utformade på sådant sätt att de 

inte är något problem, vilket får till följd att liknande svar uppges. Författarna bedömer att 

resultatet inte hade blivit annorlunda om fler deltagare hade intervjuas i studien. Alvehus 

(2013) menar att mättnad är när samma information framkommer vid upprepade nedslag 

d.v.s. intervjuer. 

Tidsspannet mellan transkribering och intervju var kort. Detta medför att materialet skrivs 

med deltagarnas kroppsspråk och andra visuella gester i åtanke. Detta överensstämmer med 

Chekols (2012) beskrivning av metod för transkriberat material.  Det bidrar också till att 

materialet blir rikare och så fullständigt som möjligt inför analys, vilket även påverkar 



18 
 

materialets trovärdighet. Polit och Beck (2012) beskriver att information om kraft i ord och 

skratt kan ge utökad dimension till texten, vilket förstärkte citat i resultatet.  

Tillförlitlighet beskrivs av Morse, Barrett, Mayan, Olson och Spiers (2002) som att forskaren 

verifierat sina ställningstaganden genom forskningsprocessen. Allt material har läst och 

analyserat tillsammans, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ökar 

tillförlitligheten i resultatet då olika tolkningsmöjligheter reflekterats och diskuterats. 

Författarna har utförligt beskrivit metodavsnittet och tillvägagångsättet i studien. Detta för att 

ge transparens till kvalitetsbedömning av studiens delar och resultat.   

Författarna har tillämpat de forskningsetiska principer som beskrivs av Kvale och Brinkmann 

(2014). Deltagarna har fått information om studien och att deras identitet inte ska gå att 

urskilja. Deltagarna har givit sitt medgivande till studien och informerats om att de kunde 

avbryta sitt deltagande när som helt utan anledning. Författarna har också vidtagit åtgärder för 

att skydda deltagarnas identitet genom separat förvaring av materialet. För att inte röja 

personernas identitet har författarna även valt att undanhålla information i deltagarnas citat 

som skulle kunna härledas till deras identitet. Deltagarna har även tilldelats ett slumpmässigt 

nummer för att ytterligare försvåra identifikationen. Författarna har också vidtagit åtgärder för 

att avidentifiera den aktuella kontexten som studien utförts i med tanke på att det kan härledas 

till deltagarnas identitet (Polit & Beck, 2012).  

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien påvisar att hinder för tillgänglighet existerade i de observerade 

miljöerna. Observationerna visade dock på att de hinder som uppmärksammandes inte 

påverkar tillgängligheten, vilket även stöds av vad deltagarna själva berättade. I 

internationella studier (Nilay Evcil, 2008; Riviano-Fischer, 2004) framkommer att det finns 

stora inskränkningar i fysisk tillgänglighet i offentliga byggnader. Detta är något som inte 

framkommer i resultatet av denna studie där tillgängligheten istället är bra utifrån 

observationerna. De hinder som observerats utgör mindre problem för individernas 

aktivitetsutförande.  

 

Utifrån intervjuerna uppgav deltagarna en känsla av upplevd delaktighet på sportevenemang, 

både ur social- och tillgänglighetsaspekt. Med tanke på deras förutsättningar framförde 

deltagarna att de hade möjlighet till social interaktion med andra besökare. Vilket framgår i 

resultatet av intervjuerna, då fokus ligger på individens uppfattning om sin egen känsla av 

delaktighet. Molin (2004) och Johnsson och Hemmingsson (2004) driver tesen att delaktighet 

är en subjektiv känsla och att det är individens egen uppfattning om sin egen delaktighet i 

aktiviteter.  

 

I studierna av Fänge et al., (2002) och Hjelle och Vik (2011) diskuteras att social delaktighet 

ökar med god fysisk tillgänglighet. Deltagarna i denna studie upplevde både en god fysisk 

tillgänglighet och social delaktighet på arenorna. Utifrån deltagarnas upplevelser går det att 

jämföra med resonemanget som både Fänge et al., (2002) och Hjelle och Vik (2011) 

framhåller, att en god tillgänglighet ökar den sociala delaktigheten. I studiens kontext, d.v.s. 

arenorna, går det dock att problematisera om det är tillgängligheten som påverkar den sociala 

delaktigheten eller om det finns andra förklaringar. Författarna kan tänka sig att rummet, i 

detta fall arenan, naturligt uppmuntrar till socialt samspel. Det gemensamma syftet att gå på 

match kan också vara en förklaring till social delaktighet, d.v.s. att ha samma tillhörighet till 

ett lag. Resonemanget går att koppla till Johnsson och Hemmingsson (2005) skildring av att 

miljöns komplexitet kan främja delaktighet i aktivitet och i detta fall det sociala perspektivet 

på delaktighet. Miljön begränsar inte och ställer inte annorlunda krav på personer med 
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funktionsnedsättning som andra åskådare, vilket minskar barriärerna som gör det möjligt att 

integrera med övriga åskådare i den sociala kontexten (Kielhofner, 2012).   

 

I studien framkommer att deltagarna anpassar sig efter miljön i situationer som de upplever 

som besvärade eller som de känner sig otrygga i. Hjelle och Vik (2011) beskriver att 

deltagarna i deras studie även de anpassade sig efter miljöns förutsättningar. Även i denna 

studie upplever personer med fysisk funktionsnedsättning att de ofta anpassar sig efter miljöns 

krav och väljer bort vissa situationer. I denna studie berättar deltagare att det inte är värt att ta 

sig ut i pausen p.g.a. den trängseln som uppstår i pauserna.  

 

En del av intervjuguiden hade med deltagarnas egna perspektiv hur en ideal arena skulle vara 

utformad efter deltagarens egna behov och idéer i centrum. En av deltagarna hade varit på 

sportevenemang utomlands och uttryckte att lösningarna som användes där skulle kunna vara 

aktuella även i en svensk kontext. Deltagaren utryckte att det fanns rader av sittplatser där 

personer med rullstolar hade möjlighet rulla in samt att platserna framför eller bakom raden 

hade vänner möjlighet att sitta. Deltagaren menade att genom denna lösning var en person i 

rullstol väldigt delaktig och inkluderad med övriga åskådare.  

Resultatet som framkommer i studien är kontextbaserat, då arenornas utformning och 

personernas uppfattning gäller i den specifika kontexten. Observationen är bunden till den 

miljö som den är utförd i, dock identifierades områden som är av intresse att undersöka på 

andra arenor eller publika byggnader. Ett exempel på område som saknades var skyltning 

angående hänvisning till entré och hiss på fotbollsarenan. Utifrån avsaknaden av skyltning är 

detta någonting andra studier eller yrkesverksamma kan ta i beaktning vid genomförande av 

observation. Enligt Nilay Evcil (2008) så är observationsstudier kontextberoende och egna 

efterforskningar måste göras i den egna kontexten. Denna studie använder sig av en 

observation, men tillämpar även en kvalitativ ansats. Utifrån den kvalitativa ansatsen går det 

att ta tillvara på de attityder och åsikter som deltagarna framhåller som centrala. Johnsson och 

Hemmingsson (2004) menar att det är just den subjektiva aspekten av delaktighet som är det 

väsentliga. Utifrån denna studie framhåller deltagarna att miljön inte behöver vara perfekt, 

utan så länge de inte känner sig exkluderade från övriga åskådare. Deltagarna framhåller även 

betydelsen av sällskap som en viktig komponent i den sociala delaktigheten. Utifrån resultatet 

går det att applicera i en praktisk kontext, där tillgänglighetsarbete formas efter en fungerande 

tillgänglighet och möjlighet till sällskap. Det vill säga en inkluderande tillgänglighet, men 

som mer fokuserar på en social delaktighet för fysiskt funktionsnedsatta. Möjligheten finns 

också att yrkesverksamma kan föreslå fritidsaktivitet till arenorna, om de har klienter som har 

fysisk funktionsnedsättning och ett intresse av sport, p.g.a. den goda fysiska tillgängligheten. 

Framtida forskning om ämnet tillgänglighet kan använda denna studies metod för att fånga in 

perspektiv på främst tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning. Genom både 

upplevelser av den fysiska tillgängligheten och en tillgänglighetsobservation. Tillägget om 

social delaktighet bör läggas till vid undersökningar på lokaler och byggnader osv. där ett 

tydligt socialt utbyte sker, d.v.s. där sociala interaktionen är naturligt förekommande. En 

intressant tanke hade varit om studiens metod använts i en större omfattning, med flera 

deltagare och objekt som undersökts.   

Slutsats 
Författarnas slutsats är att utifrån personer med fysisk funktionsnedsättning som går 

regelbundet på de aktuella arenorna så betraktas tillgängligheten som god, vilket bekräftas av 

utförda observationer av den aktuella miljön. Resultatet visade att deltagarna kände sig nöjda 

med utformningen och att de inte kunde begära mer. Vidare drar författarna slutsatsen att 
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personer med fysisk funktionsnedsättning upplever en social delaktighet i den aktuella 

kontexten, p.g.a. faktorer som äldre vänner, funktionärer och folk som sitter i närheten.   

Författarnas tack 

Författarna vill avslutningsvis tacka de båda idrottsföreningarnas kanslier med personal för 

deras hjälp och samarbete och deltagarna i studien för deras medverkan.  

  



21 
 

Referenser 
Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

Björk-Åkesson, E. & Granlund, M. (2004) Delaktighet – ett centralt begrepp i WHO:s 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). I A. Gustavsson (red.), 

Delaktighetens språk (s. 29, 40-42). Lund: Studentlitteratur. 

Blach Rossen, C., Sørensen, B., Würtz Jochumsen, B., & Wind, G. (2012). Everyday life for 

users of electric wheelchairs – a qualitative interview study. Disability And Rehabilitation: 

Assistive Technology, 7(5), 399-407. doi:10.3109/17483107.2012.665976 

Chekol, IM. (2012) Fenomenografi. I M. Granskär & B. Höglund-Nilsen (red.), Tillämpad 

kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 99). (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Christiansen, C.H. & Townsend, E.A. (2010). An Introduction to Occupation. I C.H. 

Christiansen & E.A. Townsend (red.), Introduction to occupation: the art and science of 

living; new multidisciplinary perspectives for understanding human occupation as a central 

feature of individual experience and social organization (s.25-27). (2nd ed.) Upper Saddle 

River, NJ: Pearson 

Cole, M.B. & Tufano, R. (2008). Applied theories in occupational therapy: a practical 

approach. Thorofare: Slack 

Conway, M. (2008). Occupational therapy and inclusive design: principles for practice. 

Oxford: Blackwell. 

Diskrimineringslag (2008:567) Hämtad den 4 mars 2015 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-

567/?bet=2008:567 

Dudgeon, B.J., Deitz, J.C, & Dimpfel, M. (2014). Wheelchair Selection. I M.V. Radomski, & 

C.A.T. Latham (red.), Occupational therapy for physical dysfunction (s.498). (Seventh 

edition.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Duncan, E.A.S. (2006) Skills and process in occupational therapy. I E.A.S, Duncan & R. 

Hagedorn (red.), Foundations for practice in occupational therapy (s.46, 54-55) (4. ed.) 

Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone 

 

Evcil, A. (2009). Wheelchair accessibility to public buildings in Istanbul. Disability & 

Rehabilitation: Assistive Technology, 4(2), 76-85. doi:10.1080/17483100802543247  

Fasoli, S.E. (2014). Assessing Roles and Competence. I M.V. Radomski, & C.A.T. Latham 

(red.), Occupational therapy for physical dysfunction (s.76). (Seventh edition.) Philadelphia: 

Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Fysisk funktionsnedsättning. I Socialstyrelsens termologibank. Hämtad den 24 mars 2015 från 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=665  

Fänge, A., Iwarsson, S., & Persson, Å. (2002). Accessibility to the public environment as 

perceived by teenagers with functional limitations in a south Swedish town centre. Disability 

And Rehabilitation, 24(6), 318-326. doi:10.1080/09638280110089906 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/?bet=2008:567
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/?bet=2008:567
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567/?bet=2008:567
http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=665


22 
 

Harvey, A.S. & Pentland, W. (2010). What Do People Do? I. C.H. Christiansen & E.A. 

Townsend (red.), Introduction to occupation: the art and science of living; new 

multidisciplinary perspectives for understanding human occupation as a central feature of 

individual experience and social organization (s.126-127). (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ: 

Pearson 

Hemmingsson, H., & Jonsson, H. (2005). The issue is—An occupational perspective on the 

concept of participation in the international classification of functioning, disability and 

health—Some critical remarks. American Journal of Occupational Therapy, 59, 569–576. 

Hjelle, K., & Vik, K. (2011). The ups and downs of social participation: experiences of 

wheelchair users in Norway. Disability and Rehabilitation, 33(25-26), 2479-2489. 

doi:10.3109/09638288.2011.575525 

Iwarsson, S. & Slaug, B. (2010). Housing enabler: - metodik för bedömning/kartläggning och 

analys av tillgänglighetsproblem i boendet ; manual för fullständigt instrument och 

screeningverktyg. (2. rev. uppl.) Lund: Veten & Skapen HB & Slaug Data Management AB. 

Iwarsson, S., & Ståhl, A. (2003). Accessibility, usability and universal design -- positioning 

and definition of concepts describing person-environment relationships. Disability & 

Rehabilitation, 25(2), 57-66. 

Kielhofner, G. (2012). Model of human occupation: teori och tillämpning. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Lanier Pierce, S. (2014). Restoring Functional and Community Mobility. I M.V. Radomski, & 

C.A.T. Latham (red.), Occupational therapy for physical dysfunction (s.824). (Seventh 

edition.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. (2., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lundman, B, & Hälgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 

B. Höglund-Nilsen (red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s.187-

198). (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Molin, M. (2004). Delaktighet inom handikappområdet- en begreppsanalys. I A. Gustavsson 

(red.), Delaktighetens språk (s. 75). Lund: Studentlitteratur. 

Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2008). Verification strategies 

for establishing reliability and validity in qualitative research. International journal of 

qualitative methods, 1(2), 13-22. 

Müller, L. (2012). Ett samhälle för alla. Stockholm: Svensk byggtjänst. 

Ordningslag (1993:1617) Hämtad den 28 april 2015 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Ordningslag-

19931617_sfs-1993-1617/?bet=1993:1617 

Plan- och byggförordning (2011:338) Hämtad den 17 april 2015 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-

byggforordning-2011_sfs-2011-338/?bet=2011:338  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Ordningslag-19931617_sfs-1993-1617/?bet=1993:1617
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Ordningslag-19931617_sfs-1993-1617/?bet=1993:1617
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-byggforordning-2011_sfs-2011-338/?bet=2011:338
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-byggforordning-2011_sfs-2011-338/?bet=2011:338


23 
 

Plan- och bygglag (2010:900) Hämtad den 17 april 2015 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-

bygglag-2010900_sfs-2010-900/?bet=2010:900  

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

Rigby, P. & Craciunoiu, O. (2014). Assessing Environment: Home, Community, and 

Workplace Access and Safety. I M.V. Radomski, & C.A.T. Latham (red.), Occupational 

therapy for physical dysfunction (s. 307-308). (Seventh edition.) Philadelphia: Wolters 

Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Ringaert, L. (2003). Universal Design of the Built Environment to Enable Occupational 

Performance. I L. Letts, P. Rigby & D. Stewart (red.), Using environments to enable 

occupational performance (s. 103). Thorofare, N.J.: Slack. 

Rivano-Fischer, D. (2004). Wheelchair accessibility of public buildings in Al Ain, United 

Arab Emirates (UAE). Disability and Rehabilitation, 26(19), 1150-1157. 

doi:10.1080/096382804100017214843 

Sabata, D. (2014). Optimizing Access to Home, Community, and Work Environments. I M.V. 

Radomski, & C.A.T. Latham (red.), Occupational therapy for physical dysfunction (s. 958). 

(Seventh edition.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Sthen, E. (2005). Delaktighet eller utanförskap: upplevd delaktighet i olika livssituationer 

bland unga vuxna med funktionshinder. Stockholm: Handikapp & habilitering, Stockholms 

läns landsting. 

Svensson, E. (2012). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning. (5. utg.) Stockholm: Svensk byggtjänst. 

Sverige. Handisam (2012). Riv hindren: riktlinjer för tillgänglighet: enligt förordning 

2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. (3. uppl.) 

Johanneshov: Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning.  

Sveriges television. (2014). Publikundersökning. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.svt.se/sport/article1959393.svt/binary/SVT%20Sports%20publikundersokning-

torsdag.pdf [2015-06-05] 

Tideman, M. (2004). Socialt eller isolerat integrerad?: Om institutionsavveckling och 

integrering. I J. Tøssebro (red.), Integrering och inkludering. (s. 121-140). Lund: 

Studentlitteratur. 

Törnquist, K. & Sonn, U. (2001). ADL-taxonomi: en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka: 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter. 

Whiteford, G. (2010). Occupational Deprivation: Understanding Limited Participation I C.H. 

Christiansen & E.A. Townsend (red.), Introduction to occupation: the art and science of 

living; new multidisciplinary perspectives for understanding human occupation as a central 

feature of individual experience and social organization (s.319, 320). (2nd ed.) Upper Saddle 

River, NJ: Pearson 

 

  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/?bet=2010:900
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/?bet=2010:900
http://www.svt.se/sport/article1959393.svt/binary/SVT%20Sports%20publikundersokning-torsdag.pdf
http://www.svt.se/sport/article1959393.svt/binary/SVT%20Sports%20publikundersokning-torsdag.pdf


24 
 

Bilaga 1. Checklista för observation  

Område: Ja  Nej  Ej 
aktuellt 

Kommentarer 

A. Utomhusmiljö:     

A1. Är gångytan smalare än 1,5 m. 
Bredd 1 m acceptabel, förutsatt att det 
finns 1,5 m vändzoner med minst 10 m 
mellanrum 

    

A2. Oregelbunden ojämn ytbeläggning 
(gropar, skarvar och lutande partier 
5mm eller mer).  

    

A3. Är det branta lutningar, mer än 1:20     

A4. Är det gångvägar med trappsteg 
utan ramp 

    

A5. Höga trottoarkanter, högre än 4 cm.      

B. Parkering:     

B1. Är det uppställningsplats för bil 
långt ifrån entrén (mer än 25 m 
gångavstånd) 

    

B2. Av/påstigningszoner mer än 5 m 
från entrén  

    

C. Biljettkassa:     

C1. Är disken högre/lägre placerad ca 
0,70-0,80m över mark. * 

    

C2. Understiger manöverutrymme för 
rullstol, minst ha 1,5 m i diameter. * 

    

D. Entré:     

D1. Smala dörröppningar, mindre än 84 
cm fritt mått 

    

D2. Höga trösklar och/eller trappsteg 
vid entré, mer än 15 mm 

    

D3. Otillräckligt manöverutrymmen vid 
dörrar (fri yta mindre än 1,5 x 1,5 m, 
utanför och innanför, 70 cm vid dörrens 
öppningssida).  

    

D4. Tunga dörrar, automatik saknas     

D5. Dörrar som inte stannar i öppet 
läge/stängs snabbt 

    

E. Ramper:     

E1. Är det för branta lutningar 1:20     

E2. Avsaknad av ledstänger (krävs vid 
båda sidor, utan avbrott) 

    

E3. Avsaknad av/för låga 
avåkningsskydd (lägre än 40 mm) 

    

F. Hiss:     
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F1. Är dörröppningar  mindre än 84 cm     

F2. Hissen stannar inte i nivå med 
anslutande golv, nivåskillnad mer än 15 
mm 

    

F3. Bred springa mellan anslutande 
golv, max 3 cm 

    

F4. Finns dörrar som inte stannar i 
öppet läge/stängs snabbt 

    

F5. Finns dörrar som inte går att spärra i 
öppet läge (låsanordning/spärr krävs) 

    

F6. Ledstång saknas i hissen     

F7. Trång hiss, mindre än 1,1 x 1,4 m     

G. Inomhusmiljö:     

G1. Trappsteg/trösklar/nivåskillnader 
mellan rum/golvytor, mer än 15 mm 

    

G2. Smala passager/korridor i 
förhållande till fast 
inredning/byggnadsutformning, mindre 
än 1,3 m  

    

G3. Otillräckliga manöverytor i 
förhållande till möblering/flyttbar 
inredning 

    

G4. Otillräckliga manöverytor där 
vändning krävs, mindre än 1,3 x 1,3 m 

    

G5. Är golv ojämt och med springor*     

H. Toalett:     

H1. Otillräckliga manöverytor där 
vändning krävs, mindre än 1,3 x 1,3 m 

    

H2. Avsaknad av stödhandtag vid WC     

H3. Stödhandtag svårt att nå/olämpligt 
placerade (svår placering). Gäller även 
armstöd vid WC 

    

H4. Stödhandtag högt placerande 
(högre än 90cm)  

    

H5. Stödhandtag lågt placerade (lägre 
än 80cm) 

    

H6. Tvättfat placerad i höjd för stående 
(överkant 81cm över golv eller högre)  

    

H7. Toalettstol 47cm eller högre 
(inklusive sittring) 

    

H8. Otillräckligt benutrymme under 
tvättställ (fritt djup till vägg min 60cm, 
fri bredd min 80cm, ex ledningar och 
rör) 

     

H9. Toalettpappershållare otillgängligt 
placerat 

    

H10. Toalettpappershållare placerat 
mer än 40cm från WC stolen.* 

    

H11. Är toalettpappershållare inte 
placerad på väggen bakom WC stolen 
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H12. Toalettpappershållare otillgängligt 
placerat, annan höjd än 80cm över golv. 

    

H13. Larm saknas.*     

H14. Är larmknapp placerad på annat 
ställe än armstöd 

    

H15. Är larmknapp vid dörr högre/lägre 
än höjd 0,2. * 

    

H16. Är larmknapp placerad vid dörr 
högre/lägre än höjd 0,7. * 

    

H17. Är dörrens passagebredd mindre 
än 0,8m. 

    

I. Sittplatser:      

I1. Finns sittplatser med ryggstöd, 
armstöd och relativt hög sitthöjd (ca 
0,45-0,50 m).* 

    

I2. Är sittplatser inte av varierande höjd.      

I3. Är sittplatserna inte försedda med 
dynor.  

    

J. Kiosk:     

J1. Betjäningshyllan bör inte sitta 
högre/lägre än 0,80 – 0,90m över 
mark.* 

    

J2. Nivåskillnad så som trappsteg får 
icke finnas framför kiosken. * 

    

J3. Kassadisplay placerad så man inte 
kan se vad varorna kostar. * 

    

K. Skyltning:      

K1. Är skyltar inte placerade på lämplig 
höjd, 1,4 – 1,6 m.* 

    

K2. Finns inte hänvisningsskyltar till 
anslutningar, ex. hiss & entré. * 

    

K3. Icke-logiskt placerade, får inte 
skymmas, kan kompletteras med skylt 
som hänger från tak. * 

    

Markeringar med * är tillägg av intresse av Bygg ikapp.  

Källor:  

Iwarsson, S. & Slaug, B. (2010). Housing enabler: - metodik för bedömning/kartläggning och 

analys av tillgänglighetsproblem i boendet ; manual för fullständigt instrument och 

screeningverktyg. (2. rev. uppl.) Lund: Veten & Skapen HB & Slaug Data Management AB. 

Sverige. Handisam (2012). Riv hindren: riktlinjer för tillgänglighet: enligt förordning 

2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. (3. uppl.) 

Johanneshov: Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning.  

Svensson, E. (2012). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning. (5. utg.) Stockholm: Svensk byggtjänst. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Kön och ålder.  

Hur ofta går du på match? 

Brukar du gå ensam eller i sällskap när du går på match?  

Vilket förflyttningshjälpmedel använder du? (om aktuellt)  

Hur tar du dig till arenan? 
 

Socialt  

Vad betyder det att vara social för dig?  

Kan du beskriva hur det är under en match när det gäller dina möjligheter att umgås med andra 
besökare? 

Hur upplever du förutsättningarna att ha ett socialt umgänge på arenan? 

Sitta bland publiken. Utspridda platser?  

Är miljön utformat på ett sätt som möjliggör eller hindrar för socialt umgänge?   

Om du vill gå med en vän, finns de möjlighet att sitta tillsammans?  

Kan du beskriva betydelsen för dig att gå på match?  

Hur upplever du möjligheten att gå med vänner?  

 

Tillgänglighet 

Vad är tillgänglighet för dig? 

Kan du berätta hur du upplever att den fysiska tillgängligheten är när du går på match? 

- Parkeringsmöjligheter  
- Utomhusmiljö 
- Entrén 
- Komma in på själva arenan? 
- Ta sig till sin plats? 
- Gå på toa? 
- Handla i pausen? 

Hur skulle du vilja att tillgängligheten är utformad utifrån dina behov?  

Hur skulle en idealisk arena se ut utifrån ditt perspektiv? 

Hur upplever du dina möjligheter att röra dig på ett smidigt sätt i periodpaus?  

Hur har dina möjligheter för att gå på matcher förändras de senaste 5-10 åren?  

 

Skillnader på hockey & fotboll (om möjligheten finns)  

Vad saknar ni på ishockeyarenan jämfört med fotbollsarenan? (Viceversa) 
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Vad är skillnad mellan fotbollsarenan och ishockeyarenan?  

- Entré? 
- Toalett? 
- Utomhusmiljö? 
- Ta sig till sin plats? 
- Handla i pausen? 

Föredrar du någon av arenorna utifrån tillgänglighetssynpunkt?  

Följdfråga: varför i så fall?  

 


