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Abstract 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka träningspersonals förställningar om vad de ansåg 
påverkade fysisk aktivitet för personer med rörelsehinder som fysisk funktionsnedsättning.  
Metod: Kvalitativ studie i form av två fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 
Varje fokusgrupp bestod av träningspersonal från sex privata och sex kommunala 
anläggningar i norra Sverige. Totalt intervjuades 12 personer med erfarenhet varierande 
mellan 2 och 33 år; sex personer från privata anläggningar och sex personer från kommunala 
anläggningar.  
Resultat: Sex kategorier framträdde: Attityder, Fysiska och psykosociala aspekter, 
Individanpassning, Inspiration/Motivation, Information/Marknadsföring, Effekter av fysisk 
aktivitet – Lika för alla. Kategorin Attityder påverkade den fysiska aktiviteten mest hos 
personer med rörelsehinder och kategorin Effekter av fysisk aktivitet påverkade minst.  
Konklusion: Fysisk aktivitet för personer med rörelsehinder som fysisk funktionsnedsättning 
upplevdes framför allt kunna påverkas av träningspersonalens attityder och bemötande, andra 
kunders attityder och bemötande, kundens egen attityd, läkares attityder och attityder inom 
familjen och hos personliga assistenter.   
 
Nyckelord: Träningspersonal, fysisk aktivitet, rörelsehinder. 
 
 
 
 
Abstract 
Purpose: The purpose of this study was to investigate fitness professionals´ perception of 
important factors influencing physical activity among individuals with walking disabilities.  
Method: Two focused interviews were conducted with fitness professionals having between 
2-33 years´ experience from private and community owned facilities in the northern part of 
Sweden. In all twelve persons were interviewed. An exploratory design was adopted which 
draws on the approaches to qualitative content analysis.  
Results: Six categories emerged; Attitudes, Physical and physiological environment, 
Inspiration/Motivation, Information/Marketing, Effects of physical activity – similar for 
everyone. The category Attitudes was considered having the biggest impact and Effects of 
physical activity – similar for everyone, as having the smallest impact on physical activity 
among individuals with walking disabilities. 
Conclusion: Important factors influencing physical activity among individuals with walking 
disabilities were, above all, attitudes and communication of fitness professionals and other 
customers, the customers own attitude, the attitudes of medical doctors, the family and 
personal assistants.  
 
Keywords: Fitness professionals, physical activity, physical disabilities. 
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Att leva med en eller flera funktionsnedsättningar är relativt vanligt i Sverige idag. Enligt 

Folkhälsoinstitutets folkhälsoenkäter åren 2005-2007 hade 23 procent av befolkningen i 

Sverige, motsvarande cirka 1,5 miljoner, i åldern 16-84 år en eller flera 

funktionsnedsättningar (1). I gruppen med funktionsnedsättning urskildes tre grupper: 

personer med nedsatt hörsel, nedsatt syn och personer med rörelsehinder. Andel 

rörelsehindrade var 8 procent, motsvarande drygt 500 000 personer, i åldern 16-84 år.  

 

Funktionshinder kan uppstå i den miljö som personer med funktionsnedsättningar vistas i på 

grund av bristande tillgänglighet eller användbarhet. FN:s nya konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning ratificerades av Sveriges riksdag i november 2008 (2). 

Denna konvention handlar om att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att 

leva oberoende och fullt ut delta på livets alla områden på samma villkor som andra. Sverige 

är även ansluten till den frivilliga konventionen, vilket innebär att de som upplever sina 

rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté.  

 

Ett flertal studier har visat att ett av hindren för att självständigt kunna delta i fysisk aktivitet 

utgörs av bristande tillgänglighet i den fysiska miljön (3, 4, 5). I en studie beskriver Rimmer, 

J. hur användandet av ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) 

skulle kunna vara ett användbart verktyg för att identifiera viktiga kropps- och 

omgivningsfaktorer för att bättre förstå vad som kan vara stödjande eller hindrande för 

delaktighet (6).  

 

De fysiska och psykiska effekterna av regelbunden fysisk aktivitet är i dagsläget relativt 

välkända som till exempel den fysiska aktivitetens positiva effekt som förebyggande faktor 

vad det gäller hjärt- och kärlsjukdom och diabetes typ-2 (7). Ny forskning har visat positiva 

samband mellan fysisk aktivitet och stress (8).  Van der Ploeg el al har i en studie kartlagt 

vilka underliggande komponenter som kan gynna fysisk aktivitet efter rehabilitering (5).  

 

Andra positiva samband mellan fysisk aktivitet, emotionella funktioner och viktnedgång sågs 

i en kvalitativ studie gjord av Ellis et al där föreställningar om fysisk aktivitet hos vuxna 

personer med funktionsnedsättning belystes (9). Forskare har även kunnat påvisa ett samband 

mellan fysisk aktivitet och kognitiva effekter. I en relativt ny studie har uppmärksammats att 

moderat nivå av fysisk aktivitet ”skapar en gynnsam neuroplastik miljö”. Författarna till 

studien menar att effekterna är som tydligast under ungdomen då plasticiteten är som störst 
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(10).  Ravesloot et. al utvecklade och undersökte effekterna av ett hälsoprogram för personer 

med funktionsnedsättning. I programmet ingick fysisk aktivitet som en del av den nätbaserade 

utbildningen. Studien visade att personer med funktionsnedsättning kan dra nytta av 

hälsopromotion för att reducera förekomst och svårighetsgrad av följdsjukdomar. Resultatet 

av forskningen indikerade färre sjukdagar, minskat behov av att besöka vårdcentral – och 

minskade vårdkostnader för deltagarna i studien (11). 

 

Aktiva rullstolsburna utövare av basketboll deltog i en kvalitativ studie som visade på positiva 

samband mellan fysisk aktivitet och upplevd livskvalitet (12). Betydelsen av fysisk aktivitet 

för personer med cerebral pares har påvisats i flera studier av Jahnsen et al. I dessa framkom 

att den självupplevda orsaken till försämring var smärta, trötthet och avsaknad av anpassad 

fysisk aktivitet men att den fysiska aktiviteten faktiskt kunde bidra till att minska trötthet och 

smärta samtidigt som den hindrade försämringen av den funktionella förmågan (13, 14). 

Pruett har i en studie visat hur attityder hos sjukvårdspersonal gentemot personer med 

funktionsnedsättning kunde påverka både de själva och deras kunder på ett negativt sätt (15). 

 

Rimmer et. al har via studie med fokusgrupper i 10 olika regioner i USA åren 2001 och 2002 

försökt identifiera hinder och möjligheter förknippade med deltagande i träning och rekreation 

hos personer med fysisk funktionsnedsättning Deltagarna i fokusgrupperna bestod av 

stadsmiljöplanerare, arkitekter, personal från rekreations- och träningsanläggningar samt 

kunder med fysiska funktionsnedsättningar. Innehållsanalys gjordes utifrån 10 olika teman 

som; hinder och möjliggörande faktorer i yttre miljön; ekonomiska aspekter; känslomässiga 

och psykologiska hinder; hindrande anläggningar/utrustning; informationsrelaterade hinder; 

professionell kunskap/erfarenhet, utbildning och träningsaspekter; uppfattningar och attityder 

hos personer som inte har en funktionsnedsättning samt personalens egna uppfattningar och 

attityder (4).  

 

Samme författare utvecklade sedan tillsammans med en forskargrupp ett mätinstrument som 

heter AIMREE (Accesibiliy Instruments Measuring Fitness and Recreation Environment). 

Detta instrument består av sex subskalor som handlar om: 1) den fysiska miljön, 2) utrustning, 

3) information, 4) policys, 5) simbassänger och 6) attityder och kunskap. Mätinstrumentet 

utvecklades utifrån resultaten från fokusgrupperna som nämns ovan (16, 17). Rimmer. J har 

varit delaktig i och skrivit ett flertal artiklar och kommentarer kring ämnet (18, 19).  
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Den svenska nationella handlingsplanen för handikappolitiken från år 2000 fokuserar på att nå 

fram till målen om tillgängliga offentliga lokaler och kollektivtrafik senast år 2010 (20). Idag 

finns därför många kartläggningar om den fysiska miljön och dess påverkan på personer med 

fysiska funktionsnedsättningar. En sådan kartläggning avseende den fysiska tillgängligheten 

för personer med rullstol vid bassäng- och träningsanläggningar i Piteå Älvdal genomfördes 

år 2007 (21).  

 

Ett flertal studier har gjorts där personer med funktionsnedsättningar intervjuats om sina 

erfarenheter och uppfattningar gällande fysisk aktivitet (3, 4, 5, 9, 11, 12). Under vår 

litteratursökning har vi endast hittat en studie där träningspersonal intervjuats om sina 

erfarenheter och uppfattningar avseende fysisk aktivitet för personer med 

funktionsnedsättningar (4).  

 

Syfte  

 

Syftet med denna studie var att kartlägga träningspersonals föreställningar om fysisk aktivitet 

för personer med rörelsehinder som fysisk funktionsnedsättning. 

 

Frågeställning: Vad ansåg träningspersonalen påverkade fysisk aktivitet för personer med 

rörelsehinder som fysisk funktionsnedsättning? 

 

Metod 

Informanter 

Fjorton informanter, alla anställda som träningspersonal inom privata eller kommunala 

träningsanläggningar gav sitt godkännande till att delta i studien. Vid tidpunkten för 

fokusgrupperna föll en informant vid vardera fokusgruppen bort på grund av semester och 

sjukdom. Dessa två informanter arbetade vid kommunala anläggningar. Av de tolv 

informanter som deltog i fokusgrupperna arbetade sex informanter på fyra olika privata 

anläggningar och sex informanter representerade tre kommunala anläggningar. En informant 

hade delad anställning på kommunal respektive privat anläggning och i denna studie valde vi 

att räkna informanten som representerande privat anläggning. Totalt intervjuades nio kvinnor 

och tre män i åldrar varierande mellan 20 och 55 år (m = 34) och med anställningstid som 

träningspersonal varierande mellan 2 och 33 år (m = 9).  
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Metod/ Analys 

Fokusgrupp definieras som den forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion 

runt ett ämne som bestämts av forskaren. Morgan, refererad i Wibeck (2000). 

 

Två fokusgrupper sammanställdes med vardera tre privata och tre kommunalt anställda 

träningspersonal i varje fokusgrupp. Fokusgrupp som metod var inspirerad av den 

forskningsmetod som beskrivs av Victoria Wibeck och låg till grund för praktiska 

förberedelser inför fokusgruppen och genomförandet av intervjun (22). Wibeck beskriver hur 

inverkan av olika miljöfaktorer, den fysiska omgivningen, territorialitet, rumsliga 

arrangemang och rumsligt avstånd kan påverka resultatet av intervjun (22). Utifrån dessa 

aspekter valdes därför platsen för intervjun på ”neutral mark” samt att informanterna lätt 

skulle kunna ta sig dit. Författarna agerade som moderator alternativt bisittare vid varsin 

fokusgrupp. Intervjuerna bandades och varade ungefär 90- 120 minuter. De skrevs ut i sin 

helhet.  

 

Intervjuerna analyserades med latent kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (23). Elo och Kyngäs användes också som stöd för analysens replikerbarhet och 

själva analysprocessen (24). Materialet närmades utifrån en induktiv ansats för att kunna utgå 

från det specifika till det mer generella. De meningsbärande enheterna som var stora nog att 

betraktas som en helhet men ändå tillräckligt små för att kunna användas som 

meningsbärande sammanhang under analysprocessen valdes ut (23). Analysen startade med 

öppen kodning. Flera avlyssningar av intervjuerna och genomläsningar av det utskrivna 

materialet gjordes för att försöka fånga så många aspekter som möjligt. Därefter 

sammanfördes koder in under olika kategorier. Analysen innebar att innehållet delades upp i 

meningsbärande enheter som kondenserades, sorterades i koder, kategorier fastställdes och 

slutligen framträdde ett tema (tabell 1).  Analysen gjordes av de båda författarna, först enskilt 

och sedan tillsammans varefter analysen granskades och diskuterades med handledare till dess 

konsensus uppnåddes. Då intervjun med fokusgrupper riktade sig till träningspersonal 

bedömdes etisk granskning ej relevant för denna studie. 

 

 

 Procedur 

Kontakt togs med verksamhetsansvariga på ett antal kommunala och privata 

träningsanläggningar i norra Sverige för godkännande att kontakta personalen. Efter skriftligt 
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eller muntligt godkännande från verksamhetsansvarig kontaktades så personalen som 

informerades via telefon, mail eller på arbetsplatsträff om studien och dess syfte. 

Informanterna lämnade skriftligt godkännande via mail eller på arbetsplatsträff att delta i 

studien. All personal som ville delta i studien samt verksamhetsansvariga fick skriftlig 

information om studien, syfte, sekretess och frivillighet att avstå från att besvara frågor 

(Appendix 1). Efter förfrågan från informant skickades till samtliga informanter 

exempel på tre följdfrågor (Appendix 2) ur den intervjuguide (Appendix 3) som 

sammanställdes för att användas under intervjun. 

 

 För studien relevanta definitioner 

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet avser all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning (26).   

 

Funktionsnedsättning   

Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning 

kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av medfödd eller förvärvad 

skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående 

natur (25).  

 

Rörelsehinder 

Rörelsehinder har de personer som inte kan gå upp ett trappsteg utan besvär eller inte kan ta 

en kortare promenad (ca 5 min) i någorlunda rask takt eller behöver hjälpmedel eller hjälp av 

någon annan person för att förflytta sig utomhus (1).  

 

Funktionshinder 

Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningar 

(25).   
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Tabell 1 Exempel på citat, sub-kategorier, kategorier och tema 

Exempel på citat Sub-kategori Kategori Tema 

* försöker att bemöta alla likadant  
 
 
* jag tycker alla har en bra syn vem som helst 
tränar 
 
* men möjligheterna väljer vi ju…man kan ha 
ett förhållningssätt och vad är det som gör att 
den funktionshindrade känner att ’jag platsar 
inte in här’ precis som den som inte är 
funktionshindrad känner ’jag platsar inte in 
där’  

Träningspersonalens attityder och 
bemötande 
 
Andra kunders attityd och 
bemötande 
 
Kundens egen attityd 

Attityder 

* det brukar vara så tydligt, oavsett.. dom flesta 
är spända och nervösa första gången dom 
kommer, man är utanför sin trygghetszon och 
sitter där 

Psykosocial miljö Fysiska och 
psykosociala 
aspekter 

* men kroppen ser ju likadan ut för oss allihopa 
och det är en skadad del nånstans men att ta 
vara på det friska 
* det finns ju egentligen inte nån anpassad 
träningsform för nån utan det måste man 
anpassa efter personen i fråga 
* å därför måste ju personer vara benägna att 
tala om sitt behov …för att veta vad dom 
behöver… 

Träningspersonalens kunskap om 
individanpassad träning 
 
 
 
 
 
Att kunden uttryckte sina behov och 
problem 

Individanpassning 

* gemenskap, har man en kompis med.. frisk 
eller likasinnad 
* om det är någon som skäms på nåt vis över 
hur dom ser ut, då är det många som inte vågar 
komma och träna… alltså det är ju ett problem 
för dom..” …”men det finns även hos en del.. 
fullt friska 
* jag brukar tänka på Thomas Fogdö…det finns 
inga begränsningar 
* läkarna sa ’du kommer aldrig att kunna gå 
igen’nu är han uppe och går på 
gåbandet...fantastiskt när han berättar sin 
historia ..att få uppleva det här 

Gemenskap med andra 
 
Kroppens utseende 
 
 
 
 
 
Förebilder 
 

* en del tycker att det är roligt att fara och 
träna, ..betalar gärna dom där tusenlapparna, 
en del gör det för att dom måste 

Kundens egna ekonomiska 
prioriteringar 

Inspiration/Moti-
vation 

* vi kanske får tänka oss för hur vi sätter upp 
det i våran informationsfolder också…det vi 
skriver i foldern kanske kan missuppfattas..man 
kanske måste skriva nåt annat 
* då står det nåt japanskt namn, -jaha vad är 
det för nåt, det kan man ju aldrig gå på 

Information 
 
 
 
 
 
Marknadsföring 

Information/Mark-
nadsföring 

* Skillnaden i kroppen lär ju inte vara 
annorlunda för en funktionshindrad 
* effekterna av fysisk aktivitet .. är samma som 
för oss friska människor, att man mår bättre 
både fysiskt och psykiskt för att man orkar mer 
och mer… 

 Effekter av fysisk 
aktivitet – Lika för 
alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unika, 

men ändå 

lika 
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Frågeställningen ”Vad ansåg träningspersonalen påverkade fysisk aktivitet för personer med 

rörelsehinder som fysisk funktionsnedsättning?” besvarades i form av sex kategorier, (tabell 

1), som nedan beskrivs med subkategorier och citat. 

 

Resultat 

Sex kategorier framträdde: 

 

”Vad ansåg träningspersonalen 
påverkade fysisk aktivitet för personer 
med rörelsehinder som fysisk 
funktionsnedsättning?” 

Antal informanter som uttalat sig under 
respektive kategori 
(kvalitativ tyngd) 

Attityder 12 

Fysiska och psykosociala aspekter 11 

Individanpassning 10 

Inspiration/Motivation 9 

Information/marknadsföring 9 

Effekter av fysisk aktivitet – Lika för alla 8 

 

Attityder 

Fysisk aktivitet för personer med fysiska funktionsnedsättningar upplevdes kunna påverkas av 

a) träningspersonalens attityder och bemötande b) andra kunders attityder och bemötande, c) 

kundens attityder d) läkares attityder och e) attityder inom familjen och hos personliga 

assistenter.   

 

Träningspersonalens attityder och bemötande 

 

Träningspersonalen ansåg att fysisk aktivitet för personer med rörelsehinder som fysisk 

funktionsnedsättning kunde påverkas av träningspersonalens egna attityder och bemötande 

gentemot dessa personer. De ansåg att funktionsnedsättningar var något naturligt och de 

strävade efter att bemöta alla kunder på samma sätt. De menade att deras egen attityd var 

viktig och att den påverkade kunden. De kunde ibland känna en viss osäkerhet kring 

förhållningssätt och sätt att förmedla sig - en rädsla för att det de sade eller gjorde kunde 

feltolkas. Den personliga muntliga kontakten gjorde dem säkrare på att kunden förstått 

instruktioner på rätt sätt. 
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”attityder är väl a och o vad vi har för attityder om det är positivt och vi ser möjligheter i 

stället för hinder ….alltså är dom negativa …då blir det inte lika bra för kunden” (Inf. 5) 

” bemötande på de olika anläggningarna, om personalen har förståelse…där man blir bra 

bemött dit far man..”(Inf. 2) 

”men jag tänker väl inte har jag den attityden …..sen kommer det fram att jo visst har jag 

den…man får hela tiden rannsaka sig själv …man måste se till att man mår bra själv ”(Inf. 5) 

”försöker att bemöta alla likadant ..”(Inf. 9) 

”ibland kan man kanske vara lite rädd för att säga saker.. att det kommer nån lite groda där, 

oj hur ska jag prata kring det här..”(Inf. 8)  

”.. dom som inte hör någonting…å så sitta och skriva åt dom det känns inte alltid att man får 

fram det man skulle vilja säga..det där bemötandet jag skulle vilja ha gjort det inte ha gjort 

det .. å förklara..så att det går in rätt ….ofta kan dom ha med sig en tolk men det är inte 

alltid…ibland så vill man ju ha den där personliga för att det ska kännas bra för en 

själv”(Inf. 2)  

 

Andra kunders attityder och bemötande 

 

Träningspersonalen upplevde att andra kunders attityd och bemötande mot personer med 

fysiska funktionsnedsättningar präglades av en positiv anda men att negativa attityder kunde 

förekomma. Andra kunders attityd kunde ha stor påverkan på den fysiska aktiviteten för 

personer med fysiska funktionsnedsättningar; deras attityd kunde ”viktas” mera än 

träningspersonalens. Träningspersonalen upplevde att de ibland fick försvara rätten till träning 

för funktionsnedsatta gentemot andra kunder. 

”  ..dom hjälper varandra och vet vem som kan behöva hjälp…(Inf. 1) 

”jag tycker alla har en bra syn vem som helst tränar” (Inf. 7) 

”jag hör bland vanliga tränande att dom blir imponerade av att se såna som jobbar på som 

har funktionsnedsättning ’kan hon så måste jag också kunna’..” (Inf. 8)  

”men kommer dom med ett handikapp som kanske inte är synligt ….då är det inte lika viktigt 

…. det kan jag som tycka är en negativt ..” (Inf. 2) 

”då får man som försvara ….. ’det finns ju faktiskt andra som också behöver träna’..” (Inf. 2)  
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Kundens egen attityd 

 

Träningspersonalen menade att kundens egen attityd också påverkade den fysiska aktiviteten; 

alla människor har möjlighet att välja förhållningssätt till träning. Att få för mycket hjälp av 

andra kunder som tränade kunde upplevas negativt; man ville vara som alla andra så mycket 

som möjligt. Kundens förhållningssätt till sin egen kropp spelade också in, om man upplevde 

att kroppen dög eller inte dög och att detta påverkade om kunden kom till anläggningen eller 

inte; därför behövde kunden ibland bearbeta sin egen självkänsla för att sedan våga komma 

till anläggningen och då var träningspersonalens stöd viktigt.  

”dom vill nästan inte att nån ska fråga ’behöver du hjälp’….det blir lite att dom blir 

nedvärderade … dom vill kämpa på dom vill kanske dra sin rullstol nerför trappen …dom vill 

vara så normal som möjligt ..(Inf. 1)  

” …vilken fysisk funktionsnedsättning man än har så..så tycker jag ändå man ska greppa det 

man kan göra se till det man kan göra se det positiva..” (Inf. 6)  

”.. men möjligheterna väljer vi ju…man kan ha ett förhållningssätt och vad är det som gör att 

den funktionshindrade känner att ’jag platsar inte in här’ precis som den som inte är 

funktionshindrad känner ’jag platsar inte in där’ ..många som börjar träna med mig ’jamen 

jag ska bara träna upp mig lite så att jag har bra kondis så att jag har  

muskler nu’ det är ju inte det det handlar om …det är ett förhållningssätt man väljer att ha å 

där behöver vi hjälpa till och uppmuntra” (Inf. 5) 

”om man matar sig själv varje dag med att man inte kan eller klarar av eller att man inte 

platsar nämen då gör man ju inte det man måste hitta nånting…nåt tankestopp (Inf. 9) 

”..dom kommer inte till våra anläggningar om dom känner så dom får man nog möta på ett 

annat plan (Inf. 2)..precis för man haffar dom inte där för dom kommer inte (Inf. 3) ..först 

måste dom nog bearbeta den inre självkänslan och sen kommer dom..(Inf. 6) 

 

Läkares attityder 

 

Träningspersonalen ansåg att kunderna, framför allt äldre kunder, påverkades av läkares 

attityder och ordinationer när det gällde träning. Träningspersonalen blev begränsad i sitt 

arbete med kundens träning; de såg möjligheter till fortsatt träning där läkare hade ordinerat 

träningsuppehåll. Träningspersonalen ansåg att läkare inte alltid hade tillräckligt med kunskap 

när det gällde träning och vilka möjligheter som finns. 
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”då kommer dom med papper från läkaren ’du ska inte träna på två månader, å det är inte 

klokt” (Inf. 4) 

”..det är mycket okunskap tyvärr på högre nivå.” (Inf. 5) 

”..det är många just i den äldre generationen som tror att läkarens ord är lag” (Inf. 1) 

”’min läkare har sagt’…” (Inf. 3) 

 

Attityder inom familjen och hos personliga assistenter. 

   

Det förekom att kunder med funktionsnedsättningar fick hjälp av eller tränade tillsammans 

med familjemedlemmar och personliga assistenter på anläggningarna. Träningspersonalen 

ansåg att även deras attityder påverkade. Med en positiv attityd till träning och personal kunde 

dessa personer vara ett stöd och motivera till fysisk aktivitet. En negativ inställning från 

familjemedlem eller personliga assistenter kunde försvåra. 

”å säg att nån i familjen blir funktionshindrad då gäller det ju att resten av familjen har en 

bra attityd att dom vill hjälpa…peppa”(Inf. 1) 

”en del är ju jättetrevliga och förstår, ja har man visat dom en gång , ok.. men många av 

handledarna har varit otrevliga…’det ska finnas här’..”(Inf. 10) 

 

Fysiska och psykosociala aspekter 

Under denna kategori framträdde fyra subkategorier; a) transporthinder b) ekonomi och 

tillgänglighet d) psykosocial miljö och e) samarbete med sjukgymaster. 

 

Transporthinder 

 

Träningspersonal ansåg att själva träningen utgjorde ett mindre hinder än att kunna ta sig till 

och från anläggningen.     

”alltså då är ju transporten fram till just själva lokalen ..så kan ju vägen  

dit vara väldigt lång ” (Inf. 6) 

”men det är fascinerande ändå.. man blir mer och mer imponerad liksom  

att man tar sig dit eller hit till oss för det är faktiskt ett ganska stort  

arbete att ta sig iväg” (Inf. 1) 
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Ekonomi och tillgänglighet 

 

De upplevde att anläggningens ekonomi till stor del avgjorde anläggningens tillgänglighet och 

möjlighet till inköp av nödvändig utrustning. Träningspersonalen menade också att den 

fysiska tillgängligheten kunde utgöra ett hinder men att detta hinder ofta gick att överbrygga; 

hade man bara tid och möjlighet så konstruerades lösningar.  

”behövs det bäras så bär man” (Inf. 10) 

”men vi har ju inte nån hiss eller så det är ju problem vi vet det vi brukar lösa det så gott det 

går”(Inf. 9) 

”det är ju också en sak med just med anpassning att man tar sig i alla fall till några maskiner, 

både till och i lokalen (Inf. 9) 

”anläggningens ekonomi avgör nog hur många som väljer att anpassa sig så att det är 

tillgängligt för alla” (Inf. 10)  

”en äldre man...en bänk att ha …ekonomiskt har vi inte råd att köpa …å då blir det att 

ekonomin styr (Inf. 4) 

 

Psykosocial miljö 

 

 Träningspersonalen upplevde att den psykosociala miljön påverkade fysisk aktivitet hos 

personer med fysiska funktionsnedsättningar. Att känna sig trygg och bekväm i miljön på 

anläggningen såg man som viktigt. Träningspersonalen menade att det var angeläget att 

kunden fick känna sig sedd och välkomnad. En blandad ålder och bredd på aktiviteterna 

bidrog till att klimatet blev mer tillåtande för var och en, ansåg träningspersonalen. 

”man får gå runt och titta lite grann förutsättningslöst och på så vis tror jag att man kan få 

en trygghetskänsla du har varit på anläggningen innan du ska träna och du har fått veta att 

det här kommer att funka för dig” (Inf. 8)  

”där kommer det in lite miljön på anläggningen, hur man känner sig bekväm på 

anläggningen hur är karaktären på alla som tränar, är det flashigt tuff och trendigt eller är 

det ok för mej att komma..” (Inf. 8)  

”det brukar vara så tydligt, oavsett.. dom flesta är spända och nervösa första gången dom 

kommer, man är utanför sin trygghets zon och sitter där..”(Inf. 7) 

”man måste tänka på helheten när man tränar, bara en sån banal sak som när man ska sitta 

och träna insida lår kanske inte placerar maskinen rakt framför ett löpband”.        (Inf. 8) 

”känner sig sedd och välkomna när dom kommer” (Inf. 7)  
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Samarbete med sjukgymnaster 

Rådande samverkan med sjukgymnaster ökade träningspersonalens kunskaper och kundens 

trygghet. Träningspersonalen ansåg att de själva förfogade över kunskap avseende 

träningsutveckling men att de saknade den specifika medicinska kunskapen som 

sjukgymnasterna hade. Vid de anläggningar som hade sjukgymnaster kunde deras närvaro 

göra det tryggare för kunderna. Möjlighet att träna på samma sätt som man tidigare gjort på 

sjukgymnastiken kunde också påverka den fysiska aktiviteten.  Träningspersonal hade 

erfarenhet där samarbete med sjukgymnast varit avgörande för kundens träning. 

”..det där med träningsprogram och sjukgymnast…kan vi överföra det till vårat gym…har vi 

liknande som dom har gjort på sjukgymnastiken…” (Inf. 4) 

”å den medicinska kunskapen saknar vi ju den som sjukgymnasterna har” (Inf. 2) 

”man saknar den fördjupade kunskapen, i många fall kan personen själv berätta”(Inf. 8)  

”det finns ju några sjukgymnaster… dom kommer med sina patienter till oss… visar dom ’så 

här ska du göra’ för dom känns det ju säkert tryggare…för dom kanske vet om deras 

sjukdomsbild...” (Inf. 2) 

”det är inte bara sjukgymnasterna som kan det här för träningsutveckling det är ju det vi 

kan”(Inf. 5)  

”vi har ju då en trygghet i att man kan fråga en sjukgymnast ’är det här ok’ (Inf. 8) 

Man får lita på att personen vet lite grann, eller ha nätverket med sjukgymnast som man kan 

fråga” (Inf. 9) 

”..då var det ju sjukgymnasten som ringde till oss och frågade kan vi tillsammans ….det var 

ju tack vare sjukgymnasten som han kom …” (Inf. 2) 

 

Individanpassning 

Träningspersonalen ansåg att fysisk aktivitet hos personer med fysisk funktionsnedsättning 

påverkades av a) träningspersonalens kunskap om individanpassad träning och b) att 

träningen är individanpassad efter kundens förmåga c) att kunden uttryckte sina behov och 

problem. 

 

Träningspersonalens kunskap om individanpassad träning  

 

Träningspersonalen menade att vilken funktionsnedsättning man än hade så fanns det alltid 

någonting som man kunde träna och att det var viktigt att fokusera på det kunden faktiskt 

kunde göra, att bygga på det som var positivt och att se det friska hos varje kund.                
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Man menade också att alla kunder behövde någon form av individanpassad träning och att 

detta således inte var något specifikt för kunder med funktionsnedsättningar. En form av 

anpassning kunde vara att möta olika kunders behov i form av träning utanför själva 

anläggningen. De menade också att deras förmåga att kunna handleda och hjälpa en person 

med fysisk funktionsnedsättning hade att göra med instruktörens eget intresse. 

”..men kroppen ser ju likadan ut för oss allihopa och det är en skadad del nånstans men att ta 

vara på det friska..(Inf. 5) 

”som jag brukar säga det beror ju på vilka glasögon man tar på sig, är det friska eller 

sjuka…..men resten av kroppen ..du kan ju precis egentligen göra hur mycket som helst, 

..skapa en känsla av ” men det funkar ju” (Inf. 1) 

”alla kan hålla på med fysisk aktivitet men självklart på olika nivåer man möter individen där 

den är” (Inf. 12) 

”det finns ju egentligen inte nån anpassad träningsform för nån utan det måste man anpassa 

efter personen i fråga..” (Inf. 1) 

”däremot har vi varit ut och haft aktiviteter utanför anläggningen” (Inf. 9) 

”..inte kunnat utföra träningsprogram..för dom har så ont i kroppen..och då måste man börja 

titta vad är det som gör att det gör så ont i kroppen …jag har fått gå in och behandla på 

massagebänken..å där kommer ju också pratet…å börja jätteförsiktigt med belastning..kanske 

med gummiband…egen kroppsvikt..successivt stegra…” (Inf. 5) 

”sen är det ju som du sa liksom eget intresse ..”(Inf. 1) ”man kan ju ha kunskapen men inte 

va intresserad ..eller va jätteintresserad men inte ha så mycket kunskap”(Inf. 6) 

 

Att träningen är individanpassad efter kundens förmåga   

 

Träningspersonalen ansåg det viktigt att låta kunden få möjlighet att träna efter sin egen 

förmåga. Detta gjorde att kunden kunde lyckas med träningen och bli motiverad till träning, 

vilket ofta medverkade till en ökad självkänsla och att kunden vågade prova på nya saker. 

Träningspersonalen menade också att de måste använda ord som kunden förstod och undvika 

medicinska termer för att motivera kunden. 

”där är din roll jätteviktig, att ge personen möjligheter att lyckas” (Inf. 8) 

”jag tror det stärker ens självkänsla väldigt mycket att man tränar å så där..man mår bättre” 

(Inf. 3) 

”ta med känslan när dom går härifrån ’ja, jag lyckades idag’..” (Inf. 7) 
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”.. det var den rörelsen han ville ha men läkaren hade sagt nånting fint med fina ord ’gör en 

axelabduktion..” (Inf. 4) 

 

Att kunden uttryckte sina behov och problem 

 

Träningspersonalen behövde få veta kundens behov och problem för att på ett optimalt sätt 

kunna hjälpa kunden. Genom en personlig kontakt med kunden hade de möjlighet att 

motivera, minska risken för missförstånd och hjälpa kunden att övervinna mentala hinder. 

Träningspersonalen uttryckte beredskap och vilja att göra allt så bra som möjligt men att 

kunden på ett eller annat sätt måste göra träningspersonalen uppmärksam på sina önskemål. 

”har dom speciella behov kan man vara tydlig med att ’boka en tid så du är säker på att man 

får hjälp’.. ” (Inf. 9) 

”.. å därför måste ju personer vara benägna att tala om sitt behov …för att veta vad dom 

behöver…” (Inf. 1) 

” kanske behöver hjälpas åt för att hitta nånting men dom måste ju kanske tala om att jag har 

problem med det här och jag behöver lite hjälp” (Inf. 2) 

 

Inspiration/Motivation  

Träningspersonalen menade att olika grad av inspiration/motivation kunde påverka graden av 

fysisk aktivitet hos personer med fysisk funktionsnedsättning. Denna inspiration/motivation 

kunde vara positiv eller negativ och komma från a) gemenskap med andra b) kroppens 

utseende c) förebilder och d) kundens egna ekonomiska prioriteringar.  

 

Gemenskap med andra 

 

Träningspersonalen menade att ett av skälen till att kunderna kom till träningen var behovet 

av gemenskap; att få träffa och umgås med andra personer. Det sociala var för vissa kunder 

viktigare än själva träningen. Gemenskap med andra kunde också ha en ”baksida” om kunden 

upplevde att andra hjälpte till för mycket.  Detta uppfattades inte som något problem av 

träningspersonalen eftersom kunden själv satte gränser för hur mycket hjälp som behövdes.  

 ” dom känner varann dom som går där, dom går samma tider å då ..  ja de blir som ett 

gäng”(Inf. 1)  

”..många kommer mest för dom sociala bitarna….för att träffa folk..å det kan stärka en 

väldigt mycket ..alltså ’jag kan inte missa en enda gång’ för det är det enda som betyder 
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något för dom att få komma iväg….men när dom väl är där kanske dom inte tränar så 

hårt..det är ju många som inte tar sig ut..eller inte gör så mycket men när man är och tränar 

och träffar andra med kanske liknande problem eller nånting så kan man ju hjälpa varandra 

….å bara utbyta kontakter” (Inf. 3)  

”gemenskap, har man en kompis med.. frisk eller likasinnad..” (Inf. 11) 

”men där sköter dom det som själv dom har inga problem att prata ’jamen jag gör gärna det 

här själv ’och har dom sagt det en gång då vet den personen det..så det är som inga 

problem..” (Inf.1) 

 

Kroppens utseende 

 

Träningspersonalen trodde att viljan att vara fysiskt aktiv kunde begränsas av att vissa kunder 

besvärades av sin kropps utseende och att de därför inte gärna tränade tillsammans med andra. 

Detta ansågs gälla även personer utan fysisk funktionsnedsättning. 

”om det är någon som skäms på nåt vis över hur dom ser ut, då är det många som inte vågar 

komma och träna… alltså det är ju ett problem för dom..” …”men det finns även hos en del.. 

fullt friska” (Inf. 3 och 5) 

”man klär inte av sig i baddräkt om man är jättetjock en del bryr sig inte en del vet om ..nu  

måste jag ta tag i det här” (Inf. 10) 

 

Förebilder  

 

Träningspersonalen menade att personer med funktionsnedsättningar som själva inte låtit sin 

funktionsnedsättning inskränka sitt liv och sin träning kunde fungera som motivation för 

andra, både för träningspersonalen och för kunderna. Ibland kunde ”kändisar” få vara 

förebild, ibland var det andra tränande på anläggningen som inspirerade både kunder och 

träningspersonalen. Träningspersonalen ansåg att kroppens form och utseende inte påverkade 

möjligheter till träning det fanns alltid alternativa vägar till träning; att hitta lusten till träning. 

”..läkarna sa ’du kommer aldrig att kunna gå igen’ …nu är han uppe och går på 

gåbandet..fantastiskt när han berättar sin historia…att få uppleva det här..att se glansen 

..man känner att håret reser sig.. ”..det är det som är glädjen hos oss som tränar att se Yes 

dom fixar det..man ser och dom säger det också” (Inf. 5)  

”..med samma typ av skada, han blev så inspirerad av den här mannen så nu peppar dom 

varann” (Inf. 7) 
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”jag brukar tänka på Thomas Fogdö…det finns inga begränsningar” (Inf. 5) 

”han kan inte använda benen nog kan du ’jamen han är ju proffs han har ju vunnit OS guld, 

jag har ju ingenting, inte kan jag åka skidor inte’ …” (Inf. 4) 

”..han hade tänkt ta bort sig…när han såg den här lilla pojken som hoppa och dök” (Inf. 4) 

”..finna vägarna efter lusten…och flytta fram lite …prova något nytt..jag skulle vilja säga 

’nej det påverkar inte’ …” (Inf. 5) 

 

Kundens egna ekonomiska prioriteringar 

 

Kundens egna prioriteringar av vad som var viktigt kunde vara del av motivation till den 

fysiska aktiviteten. Ett sätt för anläggningarna att motivera till träning kunde vara att kunden 

kostnadsfritt fick prova på att träna under någon alternativt några veckor. Möjligheten till 

delbetalning ansågs också vara av betydelse för att motivera till träning. Träningspersonalen 

ansåg också att kostnaden för träning i vissa fall hade underordnad betydelse, att kunderna 

gärna betalade för det bemötande och den kvalité som anläggningen erbjöd. 

Träningspersonalen menade även att kostnaden för träning för vissa kunder kunde innebära att 

de tvingades prioritera bort andra saker som var betydelsefulla för dem. 

” ..alltså man får boka en instruktör hos oss och man får en prova-på-vecka” (Inf. 3) 

”.. dom har möjlighet att betala av och dela upp det i ett par omgångar” (Inf. 1) 

”..jätteviktigt just bemötandet för priset kommer ganska långt ner på listan..om man vill 

betala för behandlingar å bemötande så att man får den här personkemin..å får trygghet..å 

kvalité i helheten” (Inf. 5) 

”.. ekonomin spelar en stor roll även om man har ett bra bemötande så har man dålig 

ekonomi..har man inte råd att lägga ut på ett gymkort som kostar flera tusen..” (Inf. 3) 

”..många prioriterar bort hälsan men kan stoppa vad som helst i matvagnen eller gå ut på 

krogen en helg å så säger att man inte har råd ..(Inf. 5) 

”..men om jag väljer träningen då kanske jag måste…då måste jag välja bort det…då har jag 

inte pengar till det där som jag brukar göra” (Inf. 10) 

”en del tycker att det är roligt att fara och träna, ..betalar gärna dom där tusenlapparna, en 

del gör det för att dom måste” (Inf. 10) 

 

Information/Marknadsföring 

Under kategorin framträdde två subkategorier; information och marknadsföring.  
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Information 

 

Träningspersonalen upplevde att det fanns brister i information om anläggningarnas utbud och 

reflekterade över möjligheter till förtydligande som skulle kunna påverka den fysiska 

aktiviteten positivt. Träningspersonalen upplevde att de hade en bra och blandad kompetens 

på anläggningarna, men menade att man var dåliga på att lyfta fram detta. 

”..vi kanske får tänka oss för hur vi sätter upp det i våran informationsfolder också…det vi 

skriver i foldern kanske kan missuppfattas..man kanske måste skriva nåt annat” (Inf. 6) 

”..kanske vi skulle fråga handikapporganisationerna..” (Inf. 1) 

”..vad skulle man egentligen kunna göra vad skulle man kunna erbjuda vad skulle man kunna 

lyfta fram som man redan har och kan alltså …och att rikta informationen mot en ny grupp”  

(Inf. 11) 

”..men man kanske är för dålig på att vara uppsökande utåt mot mindre grupper..”(Inf. 11) 

”..jag tänker att man skulle kunna ha träffar för funktionshindrade..å möjligheter för dom att 

ställa frågor” (Inf. 5)  

”…måste man ha ett synligt handikapp eller måste man ha intyg då kan man ju annonsera typ 

…jamen så att folk vet om att man behöver inte det ….utan det är vad man själv känner att 

man har behov av att träna …för jag skulle tro att man måste vara noga att trycka på det 

också …för det är säkert många som funderar på de…” (Inf. 2) 

 

Marknadsföring 

 

Att marknadsföra sig ansåg träningspersonalen som viktigt. De menade att det var upp till 

anläggningarna att visa att de fanns och vad man kunde erbjuda, men att det kunde vara 

kostsamt och svårt med marknadsföring så att alla såg och förstod. Sättet att marknadsföra sig 

på skedde via Internet, tidningar men träningspersonalen upplevde att även kunderna på 

anläggningen kunde utgöra del av marknadsföringen. 

”..sen vad som finns, att marknadsföra sig är ju på ett sätt jättesvårt så att alla ser” (Inf. 10) 

 ”..för oss som är privat där är det ju jätteviktigt” (Inf. 1) 

”..då står det nåt japanskt namn, ”-jaha vad är det för nåt, det kan man ju aldrig gå på”  

(Inf. 9) 

”..så vill man ju gå ut med det nya det som är lite inne å då kanske man riktar sig mot den 

bredare publiken och då blir det lite flashigt, man kanske inte lyfter fram att alla är välkomna 

även … alltså även ..” (Inf. 8) 
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”..det är ju hemsidorna naturligtvis..” (Inf. 7) 

”då gör du ju det på något du vill tjäna pengar på, jag sätter inte in en annons för två -tre 

stycken.. det kostar ju ändå flera tusen” (Inf. 9)   

”det är ju jätttesvårt det här med marknadsföring så där har man ju haft väldigt stor hjälp av 

djungeltrumman… ryktet sprider sig..” (Inf. 1) 

 

Effekter av fysisk aktivitet – Lika för alla 

Träningspersonalen menade att fysiologiska och psykologiska effekter av fysisk aktivitet var 

lika för alla oavsett om man hade en funktionsnedsättning eller inte och att alla människors 

kroppar är gjorda för rörelse. Man såg ett samband mellan kropp och själ; hur det ena kunde 

påverka det andra. Träningspersonalen menade också att kundens träning gav andra positiva 

effekter om än inte själva funktionsnedsättningen blev bättre. Träningspersonalens såg bara 

positiva effekter av träning och trodde att det kanske fanns en okunskap om vilka effekterna 

är vid träning. 

”..finns jag tror en okunskap om vad som händer i kroppen vid träning …de är såna 

pluseffekter så sätter man upp en plussida och vad som är negativt med träning så finns det 

nästan inge kvar” (Inf. 5) 

”Skillnaden i kroppen lär ju inte vara annorlunda för en funktionshindrad..” (Inf. 8) 

”effekterna av fysisk aktivitet .. är samma som för oss friska människor, att man mår bättre 

både fysiskt och psykiskt för att man orkar mer och mer…” (Inf. 2) 

”gick runt och var glad, kände att det var roligt att ha kommit igång med träningen …det är 

ju som du säger bara positivt” (Inf. 7) 

” jag kan bara tänka mej att är som för en själv med träning, röra på sig…det beror ju på, att 

hitta nya mål med små delmål..” (Inf. 11) 

”Det absolut bästa mot depressioner till exempel läkare skriver ju fysisk aktivitet på recept 

idag det är ju det bästa mot ... när man är nedstämd” (Inf. 5) 

”…jamen rörelse alla är ju gjorda för att röra på sig …å de oberoende vad man har för 

funktionshinder..jag menar muskler som inte används de förtvinar ju greppet blir otroligt 

svagt lederna får inte belastning allt det här behöver vi ju.. ” (Inf. 5) 

” ..kanske inte just på det handikapp man har men man blir starkare på andra sätt ..för det är 

så mycket annat som kommer positiva effekter av träning även om man inte blir bättre inom 

problemområdet …andra fördelar som vägar upp det ..” (Inf. 3) 

”…å har man problem med själen alltså att man har ont i själen i detta stressiga 

samhälle…det gör att man får ont i kroppen” (Inf. 5) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Fördelarna med fokusgrupp som metod, beskriven av Victoria Wibeck (22), upplevdes fånga 

de olika aspekter som träningspersonalen uttryckte påverkade den fysiska aktiviteten. Även 

informanterna uttryckte att de varit tvungna att tänka till när de skulle ingå i en fokusgrupp.  

En nackdel, som inte hade med själva fokusgruppen som sådan att göra, var att resultatet kan 

ha påverkats av att båda författarna hade begränsad erfarenhet av att leda fokusgrupper; mera 

erfarna forskare hade kanske kunnat skapa mera tillit i gruppen, formulerat sig annorlunda 

och på så sätt fått ett annat resultat. En annan nackdel som kan ha påverkat resultatet är det 

eventuella grupptryck som har påverkat informanterna på olika sätt avseende deras 

uttalanden. Atmosfären i båda grupperna upplevdes av båda författarna ganska avslappnad 

och tillåtande. Då resultaten från fokusgrupperna hade en alltigenom positiv och problemfri 

grundton tror vi att det kan finnas en förväntanseffekt i denna studie. Det kan vara så att den 

tid och uppmärksamhet som träningspersonalen fick genom deltagande i fokusgrupperna 

upplevdes väldigt bra och tillfredsställande och kan ha ”färgat” deras åsikter. Det kan också 

förhålla sig så att denna positiva och problemfria grundton var den naturliga för 

träningspersonalen.  Den problemfria ”allt-går-att-ordna” attityden skulle också kunna förstås 

utifrån värdering att alla människor har rätt till ett värdigt liv och att personer med 

funktionsnedsättningar har samma värde som andra. Alla i grupperna fick möjlighet att säga 

vad de ansåg under de olika frågeställningarna. För att ge informanterna möjlighet att minnas 

sådant de önskade ta upp under pågående intervju fanns papper och penna tillgängligt. 

Informanterna uppmanades att återkomma till olika frågeställningar om de så ville och varje 

frågeställning avslutades i regel med frågan om någon hade något mer att tillägga.   

 

Analysen med latent kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (23) och Elo 

och Kyngäs (24) upplevdes både svår och spännande. De sex kategorier som framträdde 

upplevdes av båda författarna återge innehållet i fokusgrupperna. Det slutgiltiga temat 

”Unika, men ändå lika” fångade hela ”andemeningen” av träningspersonalens föreställningar 

om vad som påverkar den fysiska aktiviteten för personer med rörelsehinder som fysisk 

funktionsnedsättning.  

Under arbetets gång insåg vi att våra ursprungliga två frågeställningar låg så nära varandra att 

de var svåra att särskilja (Appendix 1). Därför beslutade vi tillsammans med vår handledare 

att endast behålla den av frågeställningarna som alla kategorier svarade mot. 
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 Flera av informanterna uttryckte under intervjuerna att själva ordalydelsen ”vad anser 

träningspersonalen påverkar fysisk aktivitet hos personer med fysisk funktionsnedsättning” 

var svår att förstå sig på. Vi har efter intervjun med träningspersonalen lagt till ordet 

”rörelsehinder” som ett förtydligande i efterhand samt plockat bort definitionen om 

rörelsehinder (Appendix 1). Frågeställningen får då ordalydelsen ”Vad ansåg 

träningspersonalen påverkade fysisk aktivitet för personer med rörelsehinder som fysisk 

funktionsnedsättning? Tanken med att begränsa intervjuerna till personer med fysiska 

funktionsnedsättningar med någon form av förflyttningshjälpmedel var att det skulle 

underlätta för personalen. Det är inte helt säkert att denna avgränsning uppfattades som 

underlättande av träningspersonalen. I intervjusvaren kan vi inte garantera att 

träningspersonalen alltid uttalade sig om just personer med fysiska funktionsnedsättningar 

eftersom de även träffar personer med psykiska och neurologiska funktionsnedsättningar i sin 

yrkesverksamhet.  

 

Resultatdiskussion 

Under intervjuerna med träningspersonalen framträdde de kategorier som upplevdes ha störst 

betydelse för den fysiska aktiviteten hos personer med fysisk funktionsnedsättning. Dessa 

kategorier var: Attityder, Fysiska och psykosociala aspekter, Individanpassning, 

Inspiration/Motivation och Information/Marknadsföring. ”Unika, men ändå lika” blev det 

sammanhållande temat. 

 

Träningspersonalen ansåg att attityder och bemötande var en av de viktigaste orsakerna till att 

kunder med funktionsnedsättningar tränade samt var de valde att träna. Detta stöds av studier 

som visade att ett av hindren till träning kunde vara negativa attityder från träningspersonal 

och andra tränande (4). Även Ploeg et al fann i sin studie att attityder och tron på sin egen 

förmåga var några av de underliggande mekanismer som var avgörande för att öka kvalitén på 

den fysiska aktiviteten (5). Det har även visat sig att en av de viktigaste faktorerna 

stimulerade till fysisk aktivitet var omgivningen, personal, vänner och familj.(3). 

Träningspersonalen menade att familj och vänners inställning kunde påverka den fysiska 

aktiviteten både negativt och positivt. 

 

Under intervjun diskuterades fördomar; om man som träningspersonal reflekterade över sina 

egna attityder och om träningspersonalen upplevde någon skillnad mellan sin egen och 

anläggningens kultur. Av resultaten att döma hade träningspersonalen framförallt positiva 
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erfarenheter, men menade att det var viktigt att hela tiden rannsaka sig själva.                   

Detta stöds av en studie om fördomar hos personal inom vård och rehabilitering (15). Där 

konstaterades hur medvetenhet och bearbetning av sina egna fördomar och de fördomar som 

rådde på arbetsplatsen kunde medverka till positiv utveckling av den egna karriären och att 

patienterna upplevde mera delaktighet, mera egenmakt (15). Fördomar, medvetna och 

omedvetna, kan vara svårt att diskutera då man som träningspersonal arbetar nära vården och 

förväntas att inte hysa några som helst fördomar utan intar ”den socialt förväntade 

hållningen”. Resultatet i vår studie kan också ha påverkats av att egna och andras fördomar, 

förutom att det är ganska svårt att diskutera, även kan upplevas lite utlämnande; det krävs 

insikt om eget och andras förhållningssätt men även vilja och mod att berätta. Resultatet kan 

också ha påverkats av någon form av konkurrenssituation där all träningspersonal på ett plan 

även representerade den träningsanläggning som var deras arbetsplats.  

 

Resultatet av studien visade att läkares attityder har en faktisk påverkan på fysisk aktivitet för 

personer med rörelsehinder som fysisk funktionsnedsättning. Vi inte hittat stöd i någon annan 

studie där läkares påverkan på fysisk aktivitet överhuvudtaget nämns. 

 

Även de fysiska och psykosociala aspekternas betydelse återspeglas i några av de studier vi 

granskat (4, 5). Vårt resultat visade även att anläggningens fysiska tillgänglighet beror till stor 

på dess ekonomi, för vilket vi också funnit stöd (4). Informanter i vår studie betraktade den 

fysiska tillgängligheten av mindre betydelse; resultat av andra studier (3, 5, 9 ) 

överensstämmer ej med detta. Tvärtom visar andras resultat att brister i den fysiska miljön och 

att tillgängligheten hade stor betydelse för den fysiska aktiviteten. Diskrepans mellan vår och 

andras studie skulle kunna förklaras av att frågeguiden inte innehöll någon specifik fråga om 

tillgänglighet. Det kan också förhålla sig så att träningspersonalen faktiskt ansåg att den 

fysiska tillgängligheten inte påverkade så mycket; deras inställning var att allt går att lösa. 

Riley et al fann utifrån resultat av fokusgrupperna att tillgänglighet kunde definieras olika 

utifrån olika perspektiv; en person med funktionsnedsättning kunde ha en helt annan 

uppfattning om tillgänglighet än den person som arbetade på anläggningen (4). Vårt resultat 

kan därför återspegla detta faktum att ingen person med fysisk funktionsnedsättning ingick i 

fokusgruppen utan enbart den träningspersonal vars arbetsplats utgjordes av 

träningsanläggningen. Resultatet visade att transporten till och från anläggningarna hade 

större betydelse för den fysiska aktiviteten än själva träningen. Detta resultat stöds av studier 
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som visar att själva transporten, brist på transport, kunde vara ett hinder för att kunna delta i 

fysisk aktivitet ( 5, 9).   

Riley et al fann i sin studie med fokusgrupper att samarbete med sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter hade betydelse för övergången från rehabilitering till friskvård (4). Personer 

med funktionsnedsättning som deltog i fokusgrupperna menade att stöd av dessa yrkesgrupper 

kunde vara ett sätt att minska motviljan mot att delta i olika friskvårds- och träningsaktiviteter 

(4). Under intervjuerna uttrycktes inga direkta behov av specifika utbildningar men flera av 

informanterna i fokusgrupperna menade att de i vissa situationer kunde brista i ”den 

fördjupade medicinska kunskapen”. Träningspersonalen såg därför möjligheter i samarbete 

med sjukgymnaster; att till exempel kunna få rådfråga en sjukgymnast i specifika ärenden. I 

en artikel skriver Rimmer, J. att detta samarbete mellan yrkesgrupperna var viktigt och 

menade att träningspersonalen, som ett led i att öka sina kunskaper om 

funktionsnedsättningar, behövde utökat samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut vilket 

skulle kunna bidra till en ökad fysisk aktivitet hos personer med fysisk funktionsnedsättning 

(19).  

 

Vikten av att anpassa träningen till individen och utgå från dennes förutsättningar stöds av ett 

flertal studier med samstämmigt resultat. Individuellt omhändertagande var en av faktorerna 

som motiverade personer med funktionsnedsättningar till fysisk aktivitet (4, 5).  Ploeg et al 

fann att individuellt utformad rådgivning och träning var en viktig faktor för att öka fysisk 

aktivitet hos personer med funktionsnedsättning (5). Träningspersonalen i vår studie var fullt 

eniga om att alla kunder behöver individuell anpassning och uppföljning, men menade att 

kunden själv måste ta eget ansvar och berätta för träningspersonalen att man vill ha 

individuell anpassning och uppföljning . 

Rimmer menade, att såvida kunden inte var beredd att betala för en personlig tränare, kunde 

det vara svårt att få en tränare som var tillräckligt tillgänglig (19). 

 

Träningspersonalen menade att en av deras nyckelroller var att inspirera/motivera sina 

kunder. De hade stor förståelse för att det kunde vara mer komplicerat för personer med 

fysiska funktionsnedsättningar att ta sig till anläggningarna än för personer utan 

funktionsnedsättningar. I en studie där personer med fysiska funktionsnedsättningar deltog 

upplevde deltagarna att transporten till anläggningarna kunde vara en ekonomisk fråga då 

många med funktionsnedsättningar hade en svårare ekonomisk situation (4). Resultaten i vår 

studie stöds av ett flertal studier, där personer med funktionsnedsättningar upplevde att den 
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ekonomiska situationen kunde vara ett hinder (4, 5, 9).                                     

Träningspersonalen i vår fokusgrupp menade att det till stor del handlade om att prioritera, 

men de menade också att själva kostnaden för att träna på en anläggning kunde vara ett 

hinder.  I en studie uttryckte en av deltagarna, som själv hade en funktionsnedsättning, att de 

förväntades betala samma avgift som personer utan funktionsnedsättning betalade; trots att 

anläggning inte var helt och hållet tillgänglig (4). Träningspersonalen i vår studie diskuterade 

inte om sekundära problem som härrör från funktionsnedsättningen kunde påverka motivation 

och möjlighet att träna. I ett flertal andra studier så beskrev personer med 

funktionsnedsättningar att smärta, trötthet och avsaknad av energi kunde vara viktiga faktorer 

som hindrade deltagande i fysisk aktivitet (3, 5, 9). 

 

Träningspersonalen menade att anläggningarna kunde vara tydligare i sin 

information/marknadsföring; dels hur man presenterade sitt utbud men även vilka 

informationskanaler som användes. De ansåg att det var svårt att nå alla, att visa upp en bredd 

så att alla, med eller utan funktionsnedsättning, kunde känna sig välkomna. 

Träningspersonalen ansåg att det låg i de olika anläggningarnas eget intresse att marknadsföra 

sig och att detta till viss del styrdes av den enskilda anläggningens prioriteringar och dess 

ekonomi. Men man menade också att informationen/marknadsföringen till viss del påverkades 

av att det inte varit någon stor efterfrågan på anpassade aktiviteter och att det upplevdes att 

behovet inte var särskilt stort. Detta stämmer väl in på vad Rimmer skriver i ”A conceptual 

framework” där han menar att träningspersonal tolkat frånvaron av personer med 

funktionsnedsättningar på anläggningarna som bristande intresse (17).  I en annan artikel 

reflekterade samme författare om huruvida frånvaron av personer med funktionsnedsättningar 

på träningsanläggningar berodde på bristande intresse eller bristande tillgänglighet (18). 

 

Den kategori, som under intervjuerna med träningspersonalen upplevdes ha minst betydelse 

för den fysiska aktiviteten hos personer med rörelsehinder som fysisk funktionsnedsättning 

var kategorin Effekter av fysisk aktivitet – Lika för alla.  Träningspersonalen upplevde att det 

fanns bara goda effekter av fysisk aktivitet och att detta gäller alla människor. De menade att 

fysisk aktivitet var välgörande för ”kropp och själ”. Träningspersonalen ansåg att det var 

styrkande för självkänslan och det psykiska välbefinnande och att det egentligen inte fanns 

någon ”baksida”.  Detta stöds av en studie där man undersökt sambandet mellan fysisk 

aktivitet och upplevd livskvalité hos rullstolsburna deltagare som alla upplevde att fysisk 

aktivitet påverkade deras tankar, känslor och beteende på ett positivt sätt. Mer än hälften av de 
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intervjuade uppgav att den fysiska aktivitet hade stärkt tilltron till deras egen förmåga, ökat 

upplevelsen av egenmakt samt även gett effekter som förbättrad sömn, smärtlindring och 

stressreducering (12). Uppfattningen att regelbunden fysisk aktivitet kunde resultera i 

negativa effekter rapporterades i en studie av Ellis et.al (9). Deltagarna i den studien menade 

att fysisk aktivitet kunde medföra risker som träningsvärk och smärta, att trötta ut sig och en 

rädsla för att falla eller skada sig. 

 

Trots FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt all annan 

samlad kunskap som finns dokumenterad idag, återstår mycket att göra innan personer med 

funktionsnedsättning kan leva oberoende och fullt ut delta på livets alla områden på samma 

villkor som andra. Tillgänglighet till fysisk aktivitet i form av träning, berör inte enbart den 

fysiska miljön, infrastruktur, ekonomi utan även den ”inre” miljön med kompetent 

träningspersonal är av stor vikt.  Detta menar vi också återspeglas i vårt resultat som visar att 

andras attityder och bemötande utgör en av de viktigaste faktorerna för att personer med 

funktionsnedsättning ska beredas möjlighet till träning i ”tillåtande” miljö. Även om man som 

träningspersonal avser att behandla alla lika och försöker att se alla kunder som unika med 

speciella behov, så är vår uppfattning den att all träningspersonal är i behov av kontinuerlig 

utbildning om olika funktionsnedsättningar och specifika träningsformer. För att möjliggöra 

för personer med funktionsnedsättning att kunna ta eget ansvar för sin träning på samma 

villkor som andra, måste de kommunala och privata anläggningarna ge riktad information och 

marknadsföring; som person med funktionsnedsättning ska jag lätt kunna ta reda på vilken 

träningsanläggning som är tillgänglig. Det måste även finnas möjligheter att ”slussa” personer 

från landstingets sjukgymnastledda träning till kommunala och privata anläggningar.  

De psykosociala aspekterna i vår studie visade på samarbete med sjukgymnaster som en 

viktig faktor för träning som fysisk aktivitet. Utifrån vår egen erfarenhet som sjukgymnaster 

menar vi att tillgång till sjukgymnast på träningsanläggningar i många fall kan vara av 

avgörande betydelse för personer med funktionsnedsättningar, vilket också framgår av vår 

studie. På individnivå vill vi framhålla det psykiska välmående och den egenmakt som den 

fysiska aktiviteten kan bidra till.  

 

Framtida forskning med fokus på det salutogena perspektivet inom området 

funktionsnedsättning och förutsättningar för fysisk aktivitet anser vi vara av stor vikt för 

folkhälsan och samhällsekonomin. Ett idealiskt framtidsscenario vore att föreningar och 

grupper där personer med funktionsnedsättningar deltar, kunde föra en öppen dialog med 
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personal som arbetar vid olika anläggningar om hur man bäst tillvaratar intresset för träning 

och tillsammans hittar lösningar som fungerar.  

Konklusion 

Fysisk aktivitet för personer med rörelsehinder som fysisk funktionsnedsättning upplevdes 

framför allt kunna påverkas av träningspersonalens attityder och bemötande, andra kunders 

attityder och bemötande, kundens egen attityd, läkares attityder och attityder inom familjen 

och hos personliga assistenter. Detta resultat gäller framför allt den studerade gruppen men 

kan antas gälla även för träningspersonal inom motsvarande anläggningar i Sverige. 

 

Tack 

Ett stort tack till träningspersonalen som lät oss ta del av deras tankar och erfarenheter; vi 

tackar också cheferna som godkänt träningspersonalens medverkan i vår studie. Ett stort tack 

också till vår handledare Gunvor Gard. Sist men inte minst; tack till våra nära och kära som 

stöttat oss! 
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APPENDIX 1 
 

2009-02-22 
 
Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt 
Sjukgymnastik 
Examensarbete på avancerad nivå, 15p 
 
Vi är två sjukgymnaster som har påbörjat en magisterutbildning i sjukgymnastik 
på Luleå Tekniska Universitet. Inger Lundgren arbetar som sjukgymnast på LSS 
råd och stödteam i Piteå och Maria Ebanks har erfarenhet som sjukgymnast i 
rehabteamet inom funktionshinder och psykiatri hos Luleå kommun. Syftet med 
vår studie är att kartlägga träningspersonals tankar kring fysisk aktivitet för 
personer med fysiska funktionsnedsättningar. Med fysisk funktionsnedsättning 
avser vi rörelsehinder som kräver någon form av hjälpmedel vid förflyttning.  
 
Frågeställningar utifrån syfte: 

1. Vad anser träningspersonalen påverkar fysisk aktivitet hos personer med 
fysisk funktionsnedsättning? 

2. Vad anser träningspersonalen skulle underlätta fysisk aktivitet för 
personer med fysisk funktionsnedsättning? 

  
Vi önskar få möjlighet att träffa och intervjua träningspersonal som kommer i 
kontakt med kunder/besökare på Er anläggning. Deltagarna kommer att vara 
anonyma. Varken anläggning eller ort/län kommer att namnges. Resultat av 
intervjuerna kommer att redovisas för gruppen som helhet. 
Intervjuerna, som tar ungefär 1- 1,5 timme, kommer att ske i grupp om sju 
personer.  Gruppen kommer att bestå av träningspersonal från kommunala och 
privata anläggningar. Deltagande godkänns av ansvarig på anläggningen och är 
helt frivilligt. Deltagarna är fria att inte svara på alla frågor. Intervjun kommer 
att bandas. Banden kommer att förstöras efter utskrift på 
ordbehandlingsprogram. De omärkta banden kommer fram till utskrift att 
förvaras så att endast författarna och handledarna har tillgång till dessa.  
 
 
Det känns angeläget att få intervjua Er i egenskap av Er yrkesroll som 
inspiratörer/coacher och den betydelse som fysisk aktivitet faktiskt har på 
människors välbefinnande. Vi tror att detta är en viktig studie som kommer att 
tillföra oss alla ny kunskap. Ni kommer också att få ta del av rapporten när den 
är klar. Vi kommer att i möjligaste mån försöka anpassa tid och plats efter 
deltagarna önskemål. 
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     APPENDIX 2 
 
 
 
 
 
Här kommer exempel på frågor som vi är intresserade av att diskutera med er; 
 
*Kan du berätta om kroppens möjligheter och begränsningar har betydelse för den fysiska 
aktiviteten för personer med fysisk funktionsnedsättning? Kan du berätta om på vilket sätt det 
påverkar graden av fysisk aktivitet? 
  
*Kan du berätta om attityder och kultur kan ha betydelse för fysisk aktivitet  
för personer med fysisk funktionsnedsättning? Kan du berätta om på vilket sätt det kan ha 
betydelse? 
 
*Kan du berätta om andra människor som tränar här kan påverka den fysiska aktiviteten hos 
personer med fysisk funktionsnedsättning? Kan du berätta om på vilket sätt det skulle kunna 
påverka? 
 
 
 
Kom gärna 10 minuter/en kvart före så att vi kan börja på utsatt tid. 
Vi bjuder på en kopp kaffe/te. 
Tack för att du vill vara med i vår studie och Välkommen. 
 
Maria Ebanks och Inger Lundgren 
 
Om du vill kontakta oss maila eller ring Maria Ebanks: mailadress ebaeba- 
2@student.ltu.se; telefon bostad 0920-25 35 10, mobil 070-519 83 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      

 
 



 

APPENDIX 3 
 
 
 
Intervjuguide 
 
Följdfrågor 
 
Frågeställningar: 
 

1. Vad anser träningspersonalen påverkar fysisk aktivitet hos personer med fysisk 
funktionsnedsättning? 

 
2. Vad anser träningspersonalen skulle underlätta fysisk aktivitet för personer med fysisk 

funktionsnedsättning? 
 

Exempel på följdfrågor:  
 

 Kan du berätta om hur fysisk aktivitet kan påverka personer med fysisk 
funktionsnedsättning? Kan du berätta om på vilket sätt det kan påverka?  

 Kan du berätta om kroppens form och utseende har betydelse för fysisk 
aktivitet för personer med fysisk funktionsnedsättning? Kan du berätta om på 
vilket sätt det kan ha betydelse? 

 Kan du berätta om kroppens möjligheter och begränsningar har betydelse för 
den fysiska aktiviteten för personer med fysisk funktionsnedsättning? Kan du 
berätta om på vilket sätt det påverkar graden av fysisk aktivitet?  

 Kan du berätta om attityder och kultur kan ha betydelse för fysisk aktivitet för 
personer med fysisk funktionsnedsättning? Kan du berätta om på vilket sätt det 
kan ha betydelse? 

 Kan du berätta om andra människor som tränar här kan påverka den fysiska 
aktiviteten hos personer med fysisk funktionsnedsättning? Kan du berätta om 
på vilket sätt det skulle kunna påverka? 

 Kan du berätta om träningspersonal kan påverka den fysiska aktiviteten för 
personer med fysisk funktionsnedsättning? Kan du berätta om på vilket sätt de 
kan påverka? 

 Kan du berätta om informationen/marknadsföringen kring anläggningen kan 
påverka den fysiska aktiviteten för personer med fysisk funktionsnedsättning? 
Kan du berätta om på vilket sätt den kan ha betydelse? 

 Kan du berätta om ekonomiska aspekter kan påverka den fysiska aktiviteten 
hos personer med fysisk funktionsnedsättning? Kan du berätta om på vilket sätt 
det skulle kunna påverka?  

 
 
 

 

 

 


