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ABSTRAKT 
 
Syftet med studien var att beskriva vuxna rörelsehindrade personers 
erfarenheter av att delta i och utföra aktiviteter i stadsmiljö. 
Undersökningsgruppen bestod av sex rörelsehindrade personer bosatta i 
Norrbottens län, tre kvinnor och tre män i åldrarna 25 – 37 år. Studien 
genomfördes som en intervjustudie med öppna frågor. Intervjuutskrifterna 
analyserades med hjälp av innehållsanalys. Analysen resulterade i tre 
kategorier: ”Svårtillgänglig miljö medför konsekvenser”, ”Omgivningens 
attityder betyder mycket” och ”En funktionell rullstol och tillgänglighet 
ökar självständigheten”. Resultatet visade att en svårtillgänglig miljö gav en 
känsla av utanförskap medan en tillgänglig miljö ökade självständigheten 
men att omgivningens attityder många gånger var av större betydelse än den 
fysiska miljön. 
 
 
Nyckelord: Arbetsterapi, rörelsehinder, stadsmiljö, tillgänglighet, 
användbarhet, attityder, självständighet. 
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Att handla mat eller kläder i en affär, äta mat på en restaurang, släcka törsten på en krog, 

besöka en utställning på ett museum, eller att gå på bio är något som de flesta personer ser 

som en självklarhet. För de personer som är rullstolsburna kan ett trappsteg, en smal och tung 

dörr eller omgivningens attityder innebära att de utestängs från sådant som andra människor 

tar för givet. Därför ställde författarna sig frågan; vad har personer med rörelsehinder för 

erfarenheter av att delta i och utföra aktiviteter i stadsmiljö? Med begreppet stadsmiljö menar 

författarna allmänna platser i stadskärnan exempelvis banker, restauranger, affärer med mera. 

Personerna med rörelsehinder som är aktuella för denna studie är rullstolsburna och klarar 

självständigt att manövrera sin manuella och/eller sin elrullstol. 

 

När en persons förflyttningsförmåga har blivit nedsatt på grund av sjukdom eller skada är 

rullstolen ett nyckelhjälpmedel för att kunna leva ett självständigt liv och känna delaktighet i 

det sociala livet (Ham, Aldersea & Porter, 1997). Enligt Hammarskiöld och Vessman (1999) 

kan rullstolen också ha negativa psykologiska effekter genom att den har blivit en 

handikappsymbol. För en rullstolsburen person är tillgängligheten i miljön av stor vikt för att 

kunna umgås med sina vänner utanför hemmet. Otillgänglig miljö kan för en rullstolsburen 

person ge upphov till social isolering. Detta kan förhindras genom anpassningar av bostäder, 

offentliga byggnader, gatumiljöer och transportmedel. Empiriska studier av Pierce (1998); 

Carlsson & Myklebust (2002) visar att hinder i den fysiska miljön tillsammans med 

omgivningens attityder kan leda till inaktivitet och upplevelse av frustration hos rullstolsburna 

personer. De fann också att tillgängligheten i en stadsmiljö är viktigt för att en rullstolsburen 

person ska känna sig socialt integrerad i samhället. 

 
Begreppet handikapp är inte en egenskap hos en person utan beskriver möten mellan 

människor med funktionsnedsättning och omgivningen. Det är när en person med 

funktionsnedsättning befinner sig i en miljö som inte är tillgänglig som handikappet uppstår 

(Carlsson, Hjelmquist & Lundberg, 2000). Liknande beskrivning görs av Barnes, Mercer och 

Shakespeare (1999) som menar att handikapp är en följd av den sociala och ekonomiska 

strukturen och kulturen i samhället. Dessa sociala barriärer i samhället kan medföra att 

personer med rörelsehinder inte kan delta i och utföra meningsfulla aktiviteter. 
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Utifrån personens intressen, värderingar och roller uppfattar människan miljön på olika sätt. 

Inom arbetsterapi brukar miljön delas in i fysisk och social miljö. Den fysiska miljön kan 

delas in i naturlig miljö och byggd miljö, medan den sociala miljön innebär individens sociala 

kontakter samt den kultur personen lever i. Interaktionen mellan personen och omgivningen är 

dynamisk, vilket innebär att en förändring i miljön, aktiviteten eller personen påverkar 

aktivitetsutförandet. Den miljö som personen befinner sig i påverkar dennes erfarenheter och 

beteenden (Kielhofner, 2002). Iwarsson och Isacsson (1997) menar i likhet med Kielhofner 

(2002) och Canadian Assosiation of Occupatinal Therapists [CAOT] (1997) att förmågan att 

utföra aktiviteter påverkas positivt i en lämplig miljö samt att individen befinner sig i ständig 

interaktion med sin omgivning och anpassar sitt aktivitetsutförande till de förändrade krav 

som uppkommer. De menar att balansen mellan personens kapacitet och miljöns krav uppnås 

genom påverkan av en eller båda komponenterna. Även om personens funktionella kapacitet 

försämras kan individens aktivitetsförmåga bibehållas genom en sänkning av miljöns krav. 

Även Hagedorn (1995) anser att det är av stor vikt att analysera miljön personen befinner sig i 

och anpassa miljön efter dennes förutsättningar. 

 

För att en rullstolsburen person självständigt ska kunna utföra önskvärda aktiviteter i 

stadsmiljö bör miljön vara tillgänglig. Kielhofner (2002) och CAOT (1997) menar att 

individens uppfattning av miljön samt hur den är utformad påverkar individens möjligheter att 

utföra aktiviteter men kan också hindra. Iwarsson & Slaug (2001) samt Iwarsson & Ståhl 

(2003) beskriver begreppet tillgänglighet som omfattar dels en person, dels en 

miljökomponent och avser mötet mellan personens funktionella kapacitet och den fysiska 

miljöns krav samt utformning. Ett annat begrepp som används i sammanhanget är 

användbarhet (Ibid). Begreppet användbarhet innefattar människors egna värderingar av i 

vilken mån önskade aktiviteter kan utföras i en given miljö. Användbarhet omfattar därmed 

inte bara person- och miljökomponenten utan också en aktivitetskomponent. 

 

Kielhofner (1997) anser att det är av stor vikt att skapa miljöer som stödjer aktivitet och 

delaktighet för att individen ska uppleva hälsa och livskvalitet. Christiansen & Baum (1991) 

menar att en otillgänglig miljö kan leda till svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter, vilket 

påverkar individens välbefinnande och kan leda till bland annat depression och minskad 

motivation.  
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Enligt Kielhofner (1997) kan deltagande i aktiviteter påverka personens biologiska och 

psykologiska hälsa. I aktivitet kan människor upptäcka ny information och nya 

handlingsmöjligheter, uppleva kontroll, utveckla tillförlit och få sitt egenvärde bekräftat. 

Aktiviteter spelar en nyckelroll för att forma en individs unika personlighet. Identitet är 

förknippat med vad en person gör och hur denne tolkar sina handlingar, därför kan aktivitet 

både hota och stärka personen (Kielhofner, 1997). Cynkin & Robinson (1990) menar att en 

person kan uppleva hälsa i aktivitet när denne kan utföra dagliga aktiviteter med 

tillfredsställelse och bekvämlighet, på ett sätt som är sociokulturellt accepterat. Persson, 

Fänge & Iwarsson (2000) fann också detta i sin empiriska studie där funktionshindrade 

ungdomar fick beskriva sina erfarenheter och upplevelser av tillgänglighet.  Resultatet visade 

att dessa ungdomar upplevde det som kränkande att inte komma in i en affär och ibland måste 

de be någon annan visa upp varorna ute på gatan. De påpekade också svårigheter av att kunna 

delta i kulturella aktiviteter då nivåskillnader förhindrar dem att komma in på till exempel 

biografen i stan eller att låna böcker inne på biblioteket. 

 

Inom arbetsterapi ses meningsfulla aktiviteter som viktigt för att personen ska uppleva 

livstillfredsställelse (Christiansen & Baum, 1997). Även Fisher (1998) och Nelson (1997) 

anser att det är viktigt att aktiviteter är meningsfulla och ändamålsenliga. Detta gör att 

aktiviteten får en personlig betydelse och blir en källa till motivation. Enligt Kielhofner 

(1997) kan konsekvenserna av att inte kunna utföra önskade aktiviteter leda till låg självkänsla 

och svårigheter att fylla tiden med något meningsfullt. Arbetsterapeuter arbetar med klienter 

som har eller som riskerar att få nedsatt förmåga att utföra aktiviteter och lägger fokus på fyra 

ansvarsområden: personlig vård, boende, arbete/studier och fritid. De åtgärder 

arbetsterapeuter arbetar med är individ- och miljöinriktade och riktade mot de aktiviteter som 

klienter utför i sina dagliga liv. Målet med arbetsterapi är att ge klienter en möjlighet att 

uppleva livskvalitet utifrån deras egna önskemål och behov i förhållande till omgivningens 

krav (FSA, 1998).  

 

För att alla människor ska känna sig delaktiga och jämlika i samhället har Förenta nationerna 

(FN) utformat standardregler (Handikappombudsmannen, 1993). Dessa är antagna av Sverige 

och övriga medlemsländer. Handlingsprogram ska utarbetas i varje medlemsland för att 

undanröja hinder i den fysiska miljön och istället göra den tillgänglig, oavsett vilka eller hur 
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stora funktionsnedsättningar människor har (Handikappombudsmannen, 1993). Som ett led i 

att uppfylla FN´s standardregler har Sveriges regering utarbetat en proposition. I 

regeringspropositionen (1999/2000:79) ”Från patient till medborgare” beskrivs en nationell 

handlingsplan för handikappolitiken. Den innefattar tre huvudområden: att 

handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt samhälle och 

att förbättra bemötandet. Handlingsplanen beskriver bland annat att enkla hinder i befintliga 

lokaler dit allmänheten har tillträde och hinder på allmänna platser bör vara eliminerade år 

2010. Målen för det handikappolitiska arbetet är att möjliggöra självständighet och full 

delaktighet för personer med funktionshinder genom att identifiera och undanröja hinder samt 

förebygga och bekämpa diskriminering (Regeringensproposition, 1999/2000:79).  

 

I regeringspropositionen poängteras att design för alla bör genomsyra statens arbete inom 

arkitektur, formgivning och design. Ringaert (2002) förklarar universell design/design för alla 

som ett tankesätt i planeringsprocessen mot att produkter och tjänster ska vara tillgängliga och 

användbara för alla människor – så långt det är möjligt. Detta är viktigt att tänka på vid 

uppbyggnad eller renovering av allmänna byggnader, till exempel postkontor, banker, affärer 

och restauranger, för att alla människor ska känna sig jämlika och delaktiga i samhället. I 

propositionen kritiseras den nya Plan- och bygglagen (Svensk Författningssamling, 

1994/1995), som idag saknar tydliga riktlinjer vad gäller samhällets minimikrav för 

tillgänglighet (Boverket, 1996). Ramlagar som Plan- och bygglagen (Svensk 

Författningssamling, 1994/1995) lämnar idag tolkningen av den till stor del åt de enskilda 

kommunerna och byggherrarna. Det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att de 

som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Alla kommuninnevånare ska 

aktivt kunna delta i samhällslivet. Kommunerna ska bryta ner de övergripande rikspolitiska 

målen och principerna vad de konkret innebär på lokal nivå (Svensk Författningssamling, 

1980). För att kommunerna ska konkretisera detta utarbetar de handikappolitiska program. 

 

Litteraturgenomgången visar att sambandet mellan aktivitet och tillgänglighet för personer 

med rörelsehinder påverkar dennes livstillfredsställelse och är därav intressant för författarna 

som blivande arbetsterapeuter att studera. Dessutom har författarna funnit få studier inom 

området, vilket ytterligare motiverade de att göra studien. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva vuxna rörelsehindrade personers erfarenheter av att delta i 

och utföra aktiviteter i stadsmiljö. 

 

METOD 

 

Design 

Författarna valde att göra en kvalitativ studie för att beskriva rörelsehindrade personers 

erfarenheter av att delta i och utföra aktiviteter i stadsmiljö. Enligt Kvale (1997) är kvalitativa 

metoder lämpliga för att beskriva enskilda personers erfarenheter. 

 

Undersökningsgrupp 

Urvalet av undersökningspersoner skedde utifrån en icke slumpmässig metod, så kallad 

målinriktad sampling. Detta innebär ett avsiktligt urval av personer på basis av författarnas i 

förväg definierade kriterier (DePoy & Gitlin, 1999). Urvalskriterierna för deltagandet var att 

informanterna skulle vara mellan 18 och 40 år, vara bosatta i Norrbottens län, inte ha några 

kognitiva nedsättningar, varit rullstolsburna i minst tre år samt självständigt kunna manövrera 

sin rullstol utomhus. 

 

I studien har sex personer med rörelsehinder intervjuats, tre kvinnor och tre män mellan 25 

och 37 år. Tre av informanterna hade fått sitt rörelsehinder efter 16 års ålder, medan de övriga 

tre hade medfödda rörelsehinder. 

 

Enligt Kvale (1997) är öppna intervjufrågor ett bra tillvägagångssätt vid införskaffande av 

information kring en persons erfarenheter. Följande huvudfrågor ställdes vid intervjuerna: 

• Om du ska till stan och uträtta ärenden av olika slag – kan du berätta vilka  

erfarenheter du har? 

• Om du vill ta del av olika utbud som erbjuds i stan – kan du berätta vilka 

Erfarenheter du har? 

Författarna ställde följdfrågor som var relaterade till huvudfrågorna och de svar som gavs. 

Enligt Kvale (1997) ger följdfrågor möjlighet att undersöka och bekräfta innebörden av 

svaren. 
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Procedur 

Telefonkontakt togs med två handikapporganisationer i Norrbotten, med förfrågan om de var 

villiga att hjälpa författarna att komma i kontakt med lämpliga intervjupersoner. Därefter 

skickades ett informationsbrev (bilaga 1) och de informationsbrev som var avsedda för 

deltagarna (bilaga 2) till handikapporganisationerna, som sedan skickade ut detta till 

eventuella deltagare. Informationsbrevet (bilaga 1) till handikapporganisationerna innehöll 

uppgifter om syftet med studien och kriterier för deltagandet, medan informationsbrevet 

(bilaga 2) till deltagarna redogjorde för syftet och tillvägagångssättet med studien samt en 

förfrågan om deltagande. Tre personer skickade in svarstalongen och gav sitt medgivande till 

att författarna fick kontakta dem via telefon för att höra sig för om de hade intresse av att delta 

i studien. I samband med telefonsamtalet bestämdes tid och plats för intervjuerna. De fick 

själva välja plats för intervjun. För att få fler deltagare till studien kontaktade författarna en av 

handikapporganisationerna igen. Efter cirka en vecka hade ytterligare tre personer anmält sitt 

intresse. Samtliga intervjutillfällen ägde rum i informanternas hem med båda författarna 

närvarande. Författarna turades om att genomföra intervjuerna medan den andra satt med som 

observatör, registrerade intervjusvaren och kom med följdfrågor, vilket gjorde att båda 

författarna hade lika stor delaktighet i det totala intervjumaterialet.  Efter att intervjuerna 

avslutats tillfrågades informanterna om det fanns möjlighet att återkomma för att göra 

kompletteringar eller om något var oklart. Detta har dock inte blivit aktuellt. Intervjuerna tog 

mellan 45 och 60 minuter och de spelades in på band. Alla intervjuerna skrevs sedan ned 

ordagrant.  

 

Analys av data 

Det insamlade materialet analyserades genom metoden innehållsanalys enligt Patton (1990). 

Innehållsanalys kan beskrivas som en process för att identifiera, koda och kategorisera de 

huvudsakliga mönstren som finns i data. Intervjuerna skrevs ner ordagrant och lästes flera 

gånger enskilt av författarna för att få en helhetsbild av materialet. Information som var 

relevant för syftet ströks under och anteckningar gjordes i marginalen för att hitta mönster i 

data. Därefter kodades materialet utifrån studiens syfte och författarna jämförde kodningen 

med varandra för att se om liknande kodning erhållits.  Författarnas handledare läste igenom 
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tre intervjuer och kodade dessa. Detta för att öka trovärdigheten med studien (Patton, 1990). 

Författarna och handledaren konstaterade att samstämmigheten var hög. Exempel på kodord 

var: ”förändrade attityder”, ”undvika trånga affärer”, ”tvingas ta omvägar” samt ”god 

tillgänglighet”. Sedan bearbetades och sorterades texterna gemensamt och författarna enades 

om kodernas gruppering. Därefter sammanfördes de koder som hade liknande innehåll i 

grupper, vilka resulterade i kategorier som presenteras i resultatet. För att tydliggöra 

kategorierna har citat använts från intervjuerna. 

 

Etiska överväganden 

Vid etiska överväganden har författarna utgått från Medicinskaforskningsrådets (2003) 

riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning. Alla tillfrågade personer 

informerades både skriftligt och muntligt om att deltagandet var frivilligt att de kunde avbryta 

sitt deltagande när som helst utan att ange några skäl. De fick även information om studiens 

syfte och innebörd samt hur intervjumaterialet skulle hanteras. Vidare informerades de om att 

resultatet skulle presenteras anonymt och konfidentialitet utlovades. Deltagarna fick innan 

intervjun ta del av frågeområdena skriftligt genom missivbrevet för att de skulle kunna 

förbereda sig inför intervjun och på så sätt slippa obehag. De fick själva välja plats för 

intervjun för att de skulle känna sig så trygga som möjligt i situationen. Informanterna erbjöds 

möjlighet att ringa till författarna om frågor uppkom efter intervjutillfället. Det förväntade 

resultatet med studien var att ge ökad kunskap för arbetsterapeuter som ska arbeta för att 

möjliggöra aktiviteter för individen men även öka kunskapen och förståelsen hos personer 

som arbetar med att utforma stadsmiljöer, vilket i förlängningen gynnar personer med 

rörelsehinder i samhället. Författarna ansåg att nyttan med studien övervägde de nackdelar 

som kunde uppstå. 

 

 

 

 

RESULTAT 

 

Analysen av materialet resulterade i tre kategorier som alla beskriver vuxna rörelsehindrade 

personers erfarenheter av att delta i och utföra aktiviteter i stadsmiljö; Svårtillgänglig miljö 
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medför konsekvenser; Omgivningens attityder betyder mycket; En funktionell rullstol och 

tillgänglighet ökar självständigheten. Den dominerande kategorin i resultatet var 

”Svårtillgänglig miljö medför konsekvenser”, vilket hade störst inverkan på att kunna delta i 

och utföra aktiviteter i stadsmiljö. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de tre 

kategorierna. 

 

 

 

Svårtillgänglig miljö medför konsekvenser 

Denna kategori handlar om informanternas erfarenheter kring svårtillgänglig miljö och 

konsekvenserna av detta. Enligt informanterna kunde dålig information i samband med 

alternativa entréer, trånga utrymmen i lokaler och brister i redan anpassade miljöer resultera i 

att de uteslöt eller valde en annan aktivitet för att undvika detta.  

 

Många av informanterna hade negativa erfarenheter av att de ofta fick ta en annan väg än 

andra för att komma in någonstans. Vanligt förekommande var också svårigheter att hitta 

alternativa ingångar placerade på baksidan av en byggnad eller på en annan våning då det ofta 

saknades information om dessa ingångar, eller om hiss fanns. Konsekvenserna av detta blev 

att de utmärkte sig, kände sig kränkta men även att det var tidskrävande. Flera av 

informanterna påpekade att planering av sin vardag var en naturlig del i det dagliga livet, då 

deras rörelsehinder innebar att det mesta tog längre tid. Detta medförde svårigheter att kunna 

delta i och utföra aktiviteter spontant som att gå på konsert eller bio eftersom sådana 

aktiviteter ofta krävde extra förberedelser, både av arrangören och informanterna. 

Konsekvensen av detta blev att de istället såg på TV eller hyrde videofilm.  Informanterna 

berättade att de ofta tvingades kontakta personalen via en ringklocka, telefon eller genom att 

skrika för att dessa skulle komma ut med den mobila rampen eller låsa upp en dörr på 

baksidan. Detta ansågs vara mycket kränkande och de kände sig särbehandlade. En av dem 

berättade hur det kan se ut vid ett discobesök:  

 

”Om man tittar på ett discotek här i stan då är det lite omständigare för då måste 
man gå igenom byggnaden bredvid och så får du ta deras hiss ner och så genom 
köket och hela helvetet för att komma in på discoteket…” 
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Det som de flesta informanterna uppgav som de största problemen var de ofta förekommande 

trånga utrymmena och förekomsten av nivåskillnader på mindre butiker och finare 

restauranger. De hade uppfattningen att restaurangägarna och affärsinnehavarna ofta 

placerade bord och hyllor för att rymma så mycket gäster eller varor som möjligt och därav 

försämrades tillgängligheten. De berättade att det var jobbigt att tvingas besvära andra gäster 

på restaurangen då dessa satt och åt för att komma förbi med rullstolen. Konsekvenserna av 

detta blev att de istället valde att åka till exempelvis en hamburgerestaurang, som ofta erbjöd 

en mer tillgänglig miljö.  Veckohandla var en annan erfarenhet som innebar stora problem, 

dels för att det inte rymdes så mycket i korgen men även att det var problem att få hem 

varorna. Detta medförde att de i stället fick göra mindre inköp. Många betalade med kort för 

att slippa ta ut pengar i svårtillgängliga bankomater men även detta innebar problem då 

kassornas kortläsare ofta satt för högt upp, vilket både medförde svårigheter att se vad som 

stod på displayen och att dra sitt kort.  

 

Något som också framkom var att samtliga informanter såg det som mycket besvärligt att ta 

sig till- och prova kläder i en provhytt. Ofta var provhytten väldigt trång och stol saknades. 

Konsekvenserna av detta blev att de istället tog hem och provade kläderna eller beställde via 

postorder. Trösklar och tunga dörrar var också något som uppgavs som ett problem. Flera 

allmänna platser i stadsmiljö hade så kallade luftslussar i entrén. Att öppna en tung dörr och 

köra över en hög tröskel samtidigt som det var trångt sågs av informanterna som ett stort 

hinder för att kunna delta i och utföra aktiviteter. I sådana fall kunde en dörröppnare vara till 

stor hjälp, dock hade många av informanterna erfarenheter av att dessa var felplacerade, vilket 

kunde innebära att dörren slog upp rakt emot rullstolen då den öppnades. Andra brister i redan 

anpassade miljöer var på handikapptoaletter, där spegeln och handdukshållaren var placerad 

för högt upp eller att toalettpappret satt väldigt långt bort. Nedanstående citat illustrerar en 

konsekvens av detta: 

 

”Det är ju inte kul att behöva resa sig upp för att gå och hämta papper och för att 
torka sig. Det är ju mindre kul om du måste hoppa i rullstolen och sätta dig i den 
för att komma åt pappret och sen åka tillbaka för att torka sig för då har du ju 
redan torkat dig fast på fel ställe…” 

 

Samtliga informanter berättade att de har anpassat sina liv och vanor efter vad de klarar. 

Konsekvenser av svårtillgängliga miljöer var att de många gånger undvek att besöka platser 
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som kunde innebära hinder i miljön och att de på grund av detta kände en rädsla för att bli 

isolerade. Tillfällen då de inte kunde delta i och utföra aktiviteter som de ville, ansågs ha en 

negativ inverkan på självkänslan och de fick en känsla av utanförskap. Detta gjorde att de 

kände sig frustrerade och irriterade över att de inte kunde delta i och utföra aktiviteter som 

andra människor i samhället.  

 

 

Omgivningens attityder betyder mycket 

Denna kategori handlar om omgivningens attityder och dess inverkan på informanternas vilja 

eller möjligheter till att kunna delta i och utföra aktiviteter.  

 

Informanternas erfarenhet var att de fysiska hindren ibland kunde uppvägas av ett vänligt 

bemötande som gjorde det värt att stå ut med de praktiska svårigheterna. De poängterade 

vikten av att kunna umgås med sina vänner och känna sig delaktiga i olika aktiviteter och 

beskrev detta som mer betydelsefullt än att självständigt klara av de fysiska hindren i miljön.  

Så här säger en av informanterna: 

 

”Ibland så kan jag känna att det är servicevilligheten hos affärs- och restaurang 
innehavarna som betyder mer än hur tillgängligt det egentligen är. Till exempel ta 
in rullstolen eller någonting och då kan jag tycka att det gör inte så mycket att 
dom kanske inte har ramp utan viljan att hjälpa finns ändå där”. 

 

Informanternas erfarenheter var att omgivningens attityder hade blivit mer positiva. De ansåg 

att det inte längre var lika utmärkande att sitta i rullstol. Deras uppfattning var att bemötande 

med respekt och bekräftelse av andra människor ökade deras självkänsla och underlättade när 

de skulle be andra människor om hjälp, exempelvis för att ta sig över en trottoarkant eller 

öppna dörren till en affär. Fast informanterna hade många positiva erfarenheter av 

omgivningens attityder fanns det enligt dem fortfarande en del fördomar kvar, vilket många 

gånger ansågs grunda sig i okunskap. Informanternas uppfattning var att människor kunde 

vara osäkra och rädda för att de inte visste hur de skulle bete sig då de mötte en person med 

rörelsehinder.  Flera av informanterna hade erfarenheter av mammor som drog undan sina 

barn, då de ville fråga den rörelsehindrade personen något.  En annan erfarenhet var att 

människor ibland tycktes tro att rullstolsburna personer med ett rörelsehinder var något 
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smittsamt men även att personen på grund av sitt rörelsehinder automatiskt led av det. Denna 

okunskap resulterade ibland i ilska och att de kände sig mindre värda.  

 

Samtliga informanter hade erfarenheter av att icke rörelsehindrade personer ibland nyttjar 

platser som är reserverade för personer med rörelsehinder.  Detta kunde förstöra upplevelsen 

av en aktivitet, medföra omvägar eller att aktiviteten undveks. Några erfarenheter om detta 

som informanterna beskrev var att de ibland kunde undvika att gå på discotek på grund av att 

handikapptoaletterna på många uteställen användes av alla, vilket kunde medföra problem då 

de ofta har bråttom till toaletten. Att vid dessa tillfällen begära att få gå före i kön kändes 

utmärkande och förnedrande. Andra erfarenheter var att personer utan särskilt tillstånd 

parkerade bilen på handikapparkeringarna eller att rullstolsplatsen på konserter upptogs av 

personer som gjorde vad som krävdes för att få en bra plats. Detta kan illustreras av  följande 

citat:  

 

” På konserter har de (arrangörerna) ofta en särskild rullstolsplats men 
problemen är att det är fullt i folk där redan så man tar sig inte dit som 
rullstolsburen men även att det brukar finnas ett sånt här galler runt om som folk 
klättrar upp på, på utsidan. Så hur fasen ska man kunna se någonting då…” 

 
 
Flera av informanterna berättade att rullstolsplatserna på idrottsevenemang och dylikt ofta var 

dåligt placerade. De fick tillexempel ofta sitta i något hörn, långt ner och detta gjorde att de 

inte till fullo kunde följa med i vad som hände på planen. Detta trodde informanterna inte 

endast berodde på säkerhetsföreskrifter utan även på arrangörernas attityd och okunskap 

gentemot personer med rörelsehinder. 

 
 

En funktionell rullstol och tillgänglighet ökar självständigheten 

Denna kategori handlar om informanternas positiva erfarenheter av en väl anpassad fysisk 

miljö och hur detta tillsammans med en funktionell rullstol underlättade självständigheten och 

gav en ökad självkänsla. 

 

Informanterna hade positiva erfarenheter av gallerier och köpcentrum, vilka beskrevs utgöra 

en mötesplats som gav möjlighet till social gemenskap. Dessutom erbjöd dessa platser ett stort 

utbud av butiker, caféer och serviceinrättningar i en och samma byggnad, vilket innebar att 
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allt fanns nära till hands. För informanterna innebar detta att det blev mindre energikrävande 

och att de självständigt kunde utföra sina ärenden. Stora utrymmen, avsaknad av 

nivåskillnader, dörrar med fotoceller och hissen nära till hands var andra exempel på fördelar 

med gallerier och köpcentrum som informanterna beskrev. Detta ansågs dessutom underlätta 

för personer med rollatorer, barnvagnar och de som bär på kassar. En annan erfarenhet var att 

de på gallerier och köpcentrum kunde gå in samma ingång som alla andra och de behövde inte 

ta någon omväg eller be om hjälp för att uträtta ärenden. En av informanterna berättar: 

 

”Dom har gjort en så fin hiss inne i en galleria här i stan. Den passar så bra in 
där. Det är bra att dom gjorde en hiss i mitten, att man inte behöver gå till nåt 
hörn någonstans eller gå till ett annat hörn för att be vaktmästaren öppna utan 
hissen är där i mitten så att alla kan använda den…” 

 

Även om miljön var tillgänglig ansågs en funktionell rullstol vara en förutsättning för att 

informanterna skulle kunna utföra ärenden och ta del av de utbud som fanns i stadsmiljö. 

Rullstolen ansågs vara ett bra förflyttningshjälpmedel som kunde förhindra isolering och 

utanförskap. De beskrev att designen av rullstolen blivit kortare och lättare med åren, vilket 

underlättar manövreringen, framkomligheten samt vid hanteringen i och ur bil. Samtliga 

informanter poängterade vikten av att kunna hantera sin rullstol exempelvis i rulltrappan, 

vilket ökade deras möjlighet att delta i och utföra aktiviteter men innebar samtidigt en viss 

risk. En funktionell rullstol gav dem möjlighet att ta del av många utbud som erbjöds i 

stadsmiljö. Flera av informanterna beskrev rullstolen som en del av deras identitet och därför 

ansågs en anpassad rullstol utifrån personens förutsättningar, intressen och smak vara av stor 

vikt. Så här beskrev en av informanterna sin syn på rullstolen: 

 

”Nog är ju rullstolen oerhört bra och att jag kan hantera den…Att man har en bra 
stol som är en del av sig själv…” 

 

Flera av informanterna beskrev att ojämnt underlag både var obekvämt, energikrävande och 

medförde däckslitage men även att spasticiteten i framförallt benen ökade. Därför hade 

samtliga informanter positiva erfarenheter av att allt fler gågator och vägar blivit asfalterade. 

De beskrev att snö var ett stort problem men hade trots detta goda erfarenheter av att 

snöröjningen fungerade bra. Detta, tillsammans med mountainbikedäck på rullstolen, sågs av 

många som en förutsättning för att självständigt kunna utföra aktiviteter i stadsmiljö vintertid. 
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DISKUSSION 

 

Syftet med denna studie var att beskriva vuxna rörelsehindrade personers erfarenheter av att 

delta i och utföra aktiviteter i stadsmiljö. Resultatet visade att en svårtillgänglig miljö gav en 

känsla av utanförskap medan en tillgänglig miljö ökade självständigheten men att 

omgivningens attityder många gånger var av större betydelse än den fysiska miljön. 

 

Sverige har idag lagstiftningar som ska säkerställa varje medborgares rättigheter 

(Regeringenssproposition, 2000/2001:48, Regeringensproposition 1999/2000:79, Svensk 

Författningsamling 1994/95:230,  FN´s standardregler, 1993 & Svensk Författningssamling 

1980:620). Samtidigt visar studiens resultat att så inte alltid är fallet. Detta kan styrkas i 

Wahlund-Nilsson & Paulsson´s studie (2002) som visar att många personer med rörelsehinder 

blir utestängda från aktiviteter ute i samhället. De rättigheter som anses självklara för 

människor i allmänhet är inte alltid självklara om personen har ett rörelsehinder.  

 

Möjligheterna till fysiskt oberoende är betydelsefullt för utvecklingen av en individs 

självkänsla (Sjöberg, Balke, Granat & Karlsson, 1999). Resultatet i den aktuella studien 

visade att det var lätt att fyllas av irritation, frustration och en känsla av utanförskap när 

informanterna inte kunde utföra och delta i aktiviteter på samma villkor som andra människor 

i samhället och att detta kan förorsaka en bristande självkänsla. Liknande resultat fann Pierce 

(1998) i sin empiriska studie, som visade att de rullstolsburna personerna blev förargade och 

bekymrade när svårtillgänglig miljö ledde till beroende av andra. I vår studie framkom att det 

inte var ovanligt att aktiviteter undveks på grund av brister i miljön. Kan det vara så att 

personer med rörelsehinder undviker otillgängliga platser för att de inte ville utsätta sig för 

situationer som hotar självkänslan? Detta kan styrkas utifrån  Kielhofners resonemang (2002) 

att en persons självkänsla och välbefinnande påverkas om denne inte kan utföra meningsfulla 

aktiviteter. 

 

I likhet med Persson, Fänge & Iwarssons studie (2000) visade denna studies resultat att många 

av informanterna ansåg att det var kränkande att inte kunna handla i en butik eller äta mat på 
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en restaurang på grund av otillgängliga miljöer. Följderna av detta blev att informanterna 

valde alternativa lösningar för att underlätta sitt aktivitetsutförande. Detta kan styrkas utifrån 

Kielhofners (2002) och Iwarsson & Isacssons resonemang (1997) att en person anpassar sitt 

aktivitetsutförande till de förändrade krav som uppkommer och efter vad han eller hon klarar 

av. En annan vanlig konsekvens av svårtillgängliga miljöer som framkom i resultatet var att 

allt tar längre tid och att de ofta tvingades ta omvägar för att kunna utföra vissa aktiviteter, 

vilket hade stor inverkan på deras möjlighet att utföra spontana aktiviteter. Dessa faktorer 

medförde att de kände sig särbehandlade och kränkta. Enligt Clark (1997) är det inte bara vad 

en person gör som påverkar hur denne mår utan beror även på i vilket tempo aktiviteterna 

utförs. Tempot i en aktivitet påverkar både aktivitetsutförandet och tillfredsställelsen i 

aktiviteten. Om en person inte upplever tillfredsställelse och meningsfullhet i sina aktiviteter 

kan detta leda till ohälsa.  

 

Något annat som framkom i resultatet var förekomsten av miljöer som var tillgängliga men 

inte användbara, exempelvis branta ramper, felplacerade dörröppnare och avsaknad av 

information om alternativa ingångar. Detta medförde ökad ansträngning, irritation och ibland 

även en säkerhetsrisk. Meyer, Anderson, Miller, Shipp & Hoening (2002) fann liknande 

resultat i sin empiriska studie som visade på stora brister i redan anpassade miljöer. Corcoran 

& Gitlin (1997), Ringaert (2002) och Kielhofner (2002) menar att objekt i den fysiska miljön 

som ska underlätta ett aktivitetsutförande måste vara rätt utformade och rätt placerade. 

Författarna ställde sig frågan om det kan vara så att Sveriges lagar gällande tillgänglighet och 

användbarhet inte följs upp som de borde och om en anmärkning eller böter skulle kunna 

medföra att samhället blev mer tillgängligt och användbart för alla medborgare? Detta har 

genomförts i USA genom den så kallade ADA-lagen (The Americans with Disabilities Act) 

som innebär att det är förbjudet att diskriminera någon på grund av funktionshinder. I 

begreppet diskriminering ingår även otillgänglighet, vilket gör lagen unik. ADA ger möjlighet 

för enskilda personer att stämma företag och myndigheter för diskriminering. Det maximala 

bötesbeloppet är 50 000 dollar för första förseelsen och det dubbla vid en andra. Därmed är 

sanktionssystemet mycket kraftfullt och ger möjlighet för personer att få till stånd kollektiva 

förändringar (Lindberg, 2000).  Sjöberg et al. (1999) fann i sin utredning att när ett samhälle 

byggs och planeras utan att tänka på att det ska vara tillgängligt för alla måste anpassningen 
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göras i efterhand, vilket innebär högre kostnad för samhället. Med bättre tillgänglighet kan 

fler människor klara sina dagliga liv utan hjälp från andra. 

 

Tillgängligheten och användbarheten hade även stor inverkan på personernas sociala miljö. 

Resultatet visade att det fanns en rädsla för social isolering. Liknande resultat fann Fänge, 

Iwarsson & Persson (2002) i sin studie där de rörelsehindrade ungdomarna kände sig utanför 

då de inte kunde följa med sina jämnåriga kamrater på en del aktiviteter på grund av 

svårtillgänglig miljö. Enligt Kielhofner (1997) har den sociala miljön en betydande roll för en 

persons aktivitetsutförande men påverkar även det mänskliga systemet, det vill säga en 

persons intressen, värderingar, vanor och roller. I resultatet framkom även att det fanns platser 

där den fysiska miljön var väl anpassad för rörelsehindrade personer i rullstol. Detta gjorde att 

de självständigt kunde utföra och delta i de aktiviteter de ville på samma villkor som alla 

andra. Följderna av att de kunde besöka samma ställen som sina vänner blev att deras sociala 

gemenskap och självkänsla ökade.  Kielhofner (2002); Fisher (1998) och Hagedorn (1995) 

menar att miljön kan stödja utförandet av aktiviteter, vilket i sin tur har en positiv inverkan på 

en persons färdigheter, självuppfattning och dennes sociala identitet.  Henriksson-Larsén & 

Wickman-Vesterlund (2000) fann i sin studie att då personer med rörelsehinder kan delta i 

aktiviteter i samhället tillsammans med andra är det en bekräftelse på att han eller hon 

accepteras trots sitt rörelsehinder. Jeppsson-Grassman (2000) menar att deltagandet i 

utåtriktade aktiviteter och tillgång till sociala relationer är förhållanden som är beroende av 

varandra, inte minst för personer med rörelsehinder och gör att en person kan få och behålla 

sociala kontakter.  

 

Vidare framkom det i studiens resultat att bemötandet hos personer i omgivningen många 

gånger betydde mer än hur tillgängligt det egentligen var. Detta överensstämmer med en 

studie som Wahlund-Nilsson & Paulsson (2002) gjort. De fann att fysiska hinder inte får bli 

sociala hinder och att möjligheten till delaktighet ofta var viktigare än möjligheten till fysisk 

självständighet.  Deras resultat visar också att bemötande ibland kan vara direkt avgörande för 

var en aktivitet utförs. Författarna i den aktuella studien tolkar detta som att andra människors 

ord har en djupgående inverkan på personens identitet och självkänsla. I denna studies resultat 

framkom att omgivningens attityder hade blivit mer positiva de senaste åren men att det fanns 

en del fördomar kvar. Likheter med studiens resultat gällande fördomar påvisades i en 
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utredning om bemötande av Sjöberg et al. (1999) och i Pierces (1998) empiriska studie. De 

fann stora brister när det gäller allmänhetens och enskilda tjänstemäns sätt att bemöta 

personer med rörelsehinder. I vår studies resultat framkom att informanterna ofta fick sitta på 

en sämre plats separerade från andra när de skulle ta del av olika evenemang. Liknande 

resultat fann McClain, Cram, Wood, Taylor (1998) som i sin empiriska studie beskrev hur en 

rullstolsburen flicka vid ett konsertbesök blev placerad bakom en glasskiva, separerad från 

sina vänner trots att hon innan besöket blivit lovad plats bredvid sina vänner.  

  

Enligt regeringspropositionen (1999/2000:79) ska hela Sverige vara tillgängligt för alla år 

2010. Informanterna i denna studie anser att utvecklingen gått framåt men att det fortfarande 

finns mycket kvar att göra. Kanske ligger det viktigaste arbetet mot ett användbart och 

tillgängligt samhälle för alla i att öka kunskapen och förändra människors attityder gentemot 

personer med rörelsehinder eftersom det verkar ha större betydelse för de rörelsehindrade 

personerna än den fysiska miljön. 

 

 

Implikationer för arbetsterapi 

 
I denna studie beskriver rörelsehindrade personer sina erfarenheter av att delta i och utföra 

aktiviteter i stadsmiljö. Resultatet visar att både den fysiska och den sociala miljön är av stor 

vikt för personer med rörelsehinder för att de ska kunna utföra meningsfulla aktiviteter och 

leva ett så självständigt liv som möjligt på samma villkor som alla andra människor. FSA 

(1998) menar att kärnan i den arbetsterapeutiska professionen är kunskapen och förståelsen 

om aktiviteters unika betydelser för den enskilde personen. Insatserna är individ- och 

miljöinriktade och går ut på att personen ska kunna utföra dagliga aktiviteter som har 

personlig betydelse. Enligt Ringaert (2002) bör arbetsterapeuter inte enbart fokusera på den 

personliga nivån utan även applicera kunskapen i ett större sammanhang. De kan bistå med 

konsultation till grupper såsom designers, arkitekter och byggplanerare med flera. Vår studie 

kan bidra med relevant information vid utformningen av ett samhälle som är tillgängligt och 

användbart för alla och visar att arbetsterapeuten kan ha en viktig funktion att fylla även på 

samhällsnivå. 
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Metoddiskussion 

Studiens syfte var att genom kvalitativa intervjuer beskriva vuxna rörelsehindrade personers 

erfarenheter av att delta i och utföra aktiviteter i stadsmiljö. Valet av en kvalitativ studie med 

öppna frågeställningar gjorde det möjligt för informanterna att berätta fritt om sina 

erfarenheter utifrån studiens syfte (Kvale, 1997).  

 

Vid samtliga intervjutillfällen har båda författarna deltagit. Författarna intervjuade tre 

informanter var och vid detta tillfälle ställde medförfattaren följdfrågor vid behov. Enligt 

Patel & Davidson (1994) kan överensstämmelsen mellan registreringar av svar utgöra ett mått 

på reliabiliteten, vilket kallas interbedömarreliabilitet. För att inte viktig information skulle gå 

förlorad spelades intervjuerna in på band vilket gjorde att författarna kunde ta informationen i 

repris för att se att de uppfattade allt korrekt. Detta kan enligt Patel & Davidson (1994) också 

vara ett mått på interbedömarreliabiliteten. Nackdelen med att vara två vid intervjuerna samt 

att banda dem kan ha medfört att informanterna kände sig i underläge och därför kanske blev 

hämmade i sina svar. Alla intervjuer har skett i informanternas hem, vilket både kan ha för- 

och nackdelar. Fördelarna är att de känner sig trygga då de befinner sig i en för dem känd 

miljö samt att de slapp planera hur och när de skulle ta sig till och från intervjun. Nackdelen 

kan vara att de känner sig ovana för att ha två främmande personer i hemmet. 

 

De två huvudfrågorna som författarna utgick ifrån vid intervjutillfällena har fungerat bra och 

informanterna har kunnat ge uttömmande svar men ibland var det nödvändigt med följdfrågor 

för att få ett ännu rikare material. Författarna hade sedan tidigare viss kunskap i ämnet vilket 

kan ha påverkat följdfrågorna. Detta kan enligt Patel & Tebelius (1987) vara en styrka då 

intervjuaren kan relatera till sina egna erfarenheter och ge uppgiftslämnaren impulser att ta 

upp erfarenheter som annars skulle ha förbigåtts men de menar samtidigt att detta kan 

innebära en risk då viktiga aspekter kan förbigås eller synpunkter tas för givna därför att de 

uppfattas som självklara. Dock anser författarna till denna studie att detta inte borde ha 

påverkat validiteten i resultatet.  
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Genom att skriva en utförlig metoddel får läsaren själv bedöma om resultatet kan överföras 

till andra områden, vilket kan styrka överensstämmelsen med studien (Holloway & Wheeler, 

1996).  

 

Analys av data skedde utifrån Patton (1990) som menar att resultatets reliabilitet kan öka om 

flera personer analyserar materialet oberoende av varandra. Allt insamlat material 

analyserades noga och för att öka reliabiliteten kodade författarna materialet var för sig. 

Författarnas kodningar och förslag på kategorier hade en hög samstämmighet, vilket kan 

stärka validiteten. Enligt Patel & Tebelius (1987) innebär validitet att forskaren försöker 

säkerställa att han verkligen mäter det han avser att mäta. Att författarnas handledare fick läsa 

intervjumaterialet och fick fram liknande kategorier samt att flertalet studier funnit liknande 

resultat kan stärka validiteten ytterligare.    

 

Eftersom att undersökningsgruppen endast bestod av sex rörelsehindrade personer kan 

författarna inte dra några generella slutsatser gällande alla rörelsehindrade personer. Den 

information som framkommit genom studien kan ändå ge värdefull kunskap om 

rörelsehindrade personers erfarenheter av att delta i eller utföra aktiviteter i stadsmiljö, vilket 

kan vara till stor hjälp för människor i liknande situationer men även för de som arbetar med 

eller på annat sätt kommer i kontakt med rörelsehindrade personer. Enligt DePoy & Gitlin 

(1999) är syftet med kvalitativa designer inte att generalisera resultatet från en liten grupp 

personer till en större med likartade egenskaper utan att generera teorier och avslöja den unika 

innebörden av mänskliga upplevelser i mänskliga miljöer.  

 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Ett intressant fynd i denna studie var att omgivningens attityder har så stor inverkan på 

rörelsehindrade personers aktivitetsutförande och därav ett intressant område att forska mera 

kring. Ett annat intressant område att forska vidare kring kan vara att undersöka synskadade 

personers erfarenheter kring tillgänglighet då dessa kanske kan skilja sig mot de 

rörelsehindrade personernas. Eftersom rullstolen är ett centralt hjälpmedel i arbetsterapeutens 
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arbete skulle även detta vara intressant att forska vidare kring, exempelvis hur rullstolen 

påverkar identiteten. 

 

 
 
TILLKÄNNAGIVANDE 
 
Författarna vill rikta ett stort tack till tjänstemännen på de två handikapporganisationerna i 

Norrbotten och till undersökningspersonerna som gjorde denna studie möjlig. Vi vill även 

rikta ett stort tack till våra handledare Agneta Öhrvall och Maria Prellwitz för all uppmuntran, 

stöd och goda tips under arbetets gång. 
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FRÅGOR TILL INTERVJU FÖR C-UPPSATS! 
 

 

• Om du ska till stan och uträtta ärenden av olika slag – kan du berätta vilka 
erfarenheter du har? 

• Om du vill ta del av olika utbud som erbjuds i stan – kan du berätta vilka 
erfarenheter du har? 
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     Bilaga 1 
 

 
 
 
Förfrågan om förmedling av undersökningspersoner till vår studie 

 
Hej! 
 
Enligt regeringspropositionen 1999/2000:79 ska hela Sverige vara tillgängligt för 
alla 2010. Därför är vi intresserade av att göra en studie som syftar till att beskriva 
rullstolsburna personers erfarenheter av att delta i och utföra aktiviteter i 
stadsmiljö. Vi vänder oss till Er med en förfrågan om Ni kan hjälpa oss att komma 
i kontakt med rörelsehindrade personer. Vi söker fyra personer mellan 18 och 40 
år, bosatta i Norrbottens län (helst inom fyrkanten), som kan svara på våra frågor 
och är rullstolsburen sedan minst tre år tillbaka samt självständigt kan manövrera 
sin rullstol (manuell/elektrisk) utomhus. Vid intervjun ombeds deltagarna att 
utifrån några frågor fritt berätta om sina erfarenheter att delta i och utföra 
aktiviteter i stadsmiljö. Vid intervjutillfället kommer bandspelare att användas. 
 
Vi skickar med missivbrev innehållande svarstalonger som Ni ombeds skicka till 
personer som uppfyller våra kriterier för att delta i studien. Deltagandet är 
frivilligt och de kan när som helst och utan att ange skäl avbryta sin medverkan 
om de så önskar. All information från deltagarna kommer att behandlas 
konfidentiellt, dvs. inga namn eller annan information om personen kommer att 
framgå så att personen kan identifieras. Ingen utomstående kommer att få tillgång 
till intervjuerna. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Cecilia Halin, arbetsterapeutstuderande  
Telnr. 0921 – 554 03 alt. 070 – 31 80 489 
 
 
 
Tomas Öman, arbetsterapeutstuderande  
Telnr. 0911 – 171 13 alt. 070 – 17 52 452 
 
 
 
Handledare: 
Agneta Öhrvall, univesitetsadjunkt vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden. 
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Bilaga 2 
      

 
Missivbrev 
 

 

Förfrågan om medverkan i studie 

 
Hej! 
 
Enligt regeringspropositionen 1999/2000:79 ska hela Sverige vara tillgängligt för 
alla 2010. Därför är vi intresserade av att göra en studie som syftar till att beskriva 
vuxna rörelsehindrade personers erfarenheter av att delta i och utföra aktiviteter i 
stadsmiljö. Med aktiviteter menar vi t ex. bio, teater, disco, café, handla i affärer, 
post m.m. Detta brev har sänts till Dig via XXX och vi vill göra en förfrågan om 
Du vill delta i vår studie. De frågeområden vi kommer att ta upp innefattar de 
erfarenheter Du har av att uträtta ärenden samt ta del av olika utbud på stan. 

 
Om Du vill delta i studien, ombeds Du att fylla i svarstalongen och skicka den i 
det medföljande svarskuvertet. Vi kontaktar Dig per telefon efter det att vi 
mottagit svarstalongen, för att bestämma tid och plats för intervjun. Vid 
intervjutillfället kommer bandspelare att användas, för att underlätta 
datainsamlingen. Banden kommer att raderas när vi skrivit ner innehållet. 
 
Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst och utan att ange skäl avbryta 
din medverkan. All information som Du lämnar kommer att behandlas 
konfidentiellt, dvs. inga namn eller annat kommer att framgå så att Du kan 
identifieras. Ingen utomstående kommer heller att kunna få tillgång till de 
uppgifter Du lämnar vid intervjun. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Cecilia Halin, arbetsterapeutstudent                    Tomas Öman, 
arbetsterapeutstudent 
Telnr. 0921 – 554 03 alt. 070 – 31 80 489           Telnr. 0911 – 171 13 alt. 070 – 
17 52 452 
 
Handledare: 
Agneta Öhrvall, universitetsadjunkt vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden. 
 
Svarstalong 

 JA, jag accepterar att ni kontaktar mig för eventuellt deltagande i studien 
 
 
Namn:________________________________ Telefonnr:_________________ 
Adress:______________________________ Postnr:______________________ 


