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Sammanfattning 
Syfte: Syftet var att beskriva hur person - och miljöfaktorer stödjer eller hindrar utövandet av 

parasport. Metod: Litteraturöversikt valdes som design. Datainsamlingen skedde genom en 

litteratursökning med relevanta sökord i databaserna PubMed, CINAHL och SportDiscus. 

Litteratursökningen kompletterades med en manuell sökning i inkluderade studiers 

referenslistor. Litteratursökningen resulterade i fjorton studier där samtliga studier 

kvalitetsgranskades med tillräcklig god kvalitet. I analysen användes den arbetsterapeutiska 

PEO-modellen som ett raster för att finna likheter och skillnader i resultaten. Resultat: Två 

kategorier: Person och Miljö med underkategorierna: Stödjande faktorer och Hindrande 

faktorer i respektive kategori. Stödjande personfaktorer var förenat med ett flertal positiva 

upplevelser som en känsla av glädje, identitet och förbättrad hälsa. Stödjande miljöfaktorer 

var kopplat till stöd från familj och vänner, en känsla av lagtillhörighet och ett socialt stöd. 

Hindrande personfaktorer var upplevelsen av ett försämrat hälsotillstånd och att drabbas av 

sekundära medicinska komplikationer. De hindrande miljöfaktorerna förekom främst i den 

fysiska miljön och som ett bristande socialt stöd. Konklusion: Litteraturöversikten har givit 

en översyn om hur stödjande och hindrande faktorer påverkar utövandet av parasport samt 

bidragit med kunskap om hur parasport skulle kunna vara en del i arbetsterapeutens 

hälsofrämjande arbete. 
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Abstract 
Purpose: To describe experiences of how personal and environmental factors can enable or 

prevent participation in parasport among people with disabilities. Method: Literature review 

was selected as the design. The data collection was done by a literature search of relevant 

keywords in the databases PubMed, CINAHL and SportDiscus. The literature search was 

supplemented with a manual search in the reference lists of the included studies. The literature 

search resulted in fourteen studies which were all quality examined and of sufficient good 

quality. In the analysis the Person- Environment-Occupation Model was used as a grid to find 

similarities and differences in the results. Results: Two categories: Personal and 

Environmental, both with the subcategories: Facilitators and Barriers. Facilitating personal 

factors were associated with several positive experiences, such as a sense of joy, identity and 

improved health. Facilitating environmental factors were linked to the support of family and 

friends, a sense of team affiliation and social support. The factors of personal barriers were 

the experience of a decreasing state of health and being affected by secondary medical 

complications. The factors of environmental barriers were most commonly in the physical 

environment and a lack of social support. Conclusion: The literature review has given a 

review of facilitators and barriers when participating in parasport and contributed with 

knowledge about how parasport could be part of an occupational therapist’s work to promote 

health. 
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Inledning 

 

Arbetsterapeuten besitter kompetens i att utreda och genomföra interventioner riktade mot 

aktivitet, person och miljö för att stödja till delaktighet i olika typer av aktiviteter, exempelvis 

parasport. Arbetsterapeuten skall i sitt arbete även verka hälsofrämjande (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2016). Personer med funktionsnedsättning har en sämre självskattad hälsa 

vilket gör att de räknas som en särskilt utsatt grupp i folkhälsopolitiken (Prop. 2007/08:110). I 

Sverige finns elva målområden för den nationella folkhälsan, där det nionde målområdet berör 

fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2017). Enligt regeringens proposition (2007/08:110) 

är övervikt och fetma det allvarligaste folkhälsoproblemet i Sverige. Fysisk inaktivitet utgör 

en bidragande orsak till folkhälsoproblematiken och till en ökad dödlighet. Fysisk aktivitet 

beskrivs som alla typer av kroppsrörelser vilket ger en ökad energiförbrukning som 

exempelvis utövande av idrott. I de politiska målen för personer med funktionsnedsättning 

beskrivs att fysisk aktivitet och olika lokaler för idrottsverksamhet måste utformas på ett 

sådant sätt, så att det möjliggör delaktighet för alla. Personer med funktionsnedsättning skall 

även stöttas till att utöva fysisk aktivitet utifrån sina egna förutsättningar 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Författarnas personliga upplevelser är att fritidsaktiviteter är 

ett underprioriterat område i den kliniska verksamheten för arbetsterapeuten. Författarna har 

därför valt att göra en litteraturöversikt för att bidra med kunskap om hur person- och 

miljöfaktorer stödjer och hindrar utövandet av parasport. Kunskapen kan användas för att 

främja hälsa hos personer med funktionsnedsättning. 

 

Bakgrund 

 

Personer med funktionsnedsättning har en sämre självskattad hälsa, fler ohälsosamma 

levnadsvanor samt fetma i större utsträckning än personer utan funktionsnedsättning 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Ohälsosamma levnadsvanor i form av exempelvis 

stillasittande fritid utgör en av de troliga orsakerna till en sämre hälsa, då det utgör en av de 

välkända riskfaktorerna för ett försämrat hälsotillstånd (Statens folkhälsoinstitut, 2013). I de 

politiska målen för personer med funktionsnedsättning beskrivs att fysisk aktivitet måste 

utformas så att den möjliggör delaktighet för alla (Folkhälsomyndigheten, 2013). I FN:s 
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konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskrivs att 

konventionsstaterna skall uppmuntra och främja personer med funktionsnedsättning att delta i 

allmänt tillgänglig idrottslig verksamhet. Konventionsstaterna skall vidta ändamålsenliga 

åtgärder för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning, att delta i fritidsverksamhet 

och idrott på lika villkor som andra. Åtgärderna skall säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning har möjlighet att organisera och delta i anpassad idrott. Personer med 

funktionsnedsättning skall även ha tillgång till idrottsanläggningar samt service av personer 

och organisationer som ägnar sig åt att organisera idrott (Utrikesdepartementet, 2009).  

 

Arbetsterapeuter har som målsättning att personer skall kunna utföra aktiviteter kopplat till 

exempelvis lek och fritid på ett meningsfullt sätt (Sveriges arbetsterapeuter, 2016). Inom 

arbetsterapi kan fritid beskrivas som engagemang i en icke obligatorisk aktivitet och bygger 

på motivation som exempelvis utövande av sport och idrott (American Occupational Therapy 

Association [AOTA], 2008). Sport som är speciellt anpassad för personer med 

funktionsnedsättning benämns på olika sätt i litteratur och tidigare forskning, till exempel 

definieras parasport som idrott vilket utövas av personer med funktionsnedsättning (Parasport, 

2017). I tidigare studier har det exempelvis benämnts som sport (Shapiro, 2003) och som 

anpassad sport (McLoughlin, Weisman, Fecske, Castaneda, Gwin, & Graber, 2007). 

Fortsättningsvis kommer författarna använda begreppet parasport. En av de arbetsterapeutiska 

modellerna Person - Environment - Occupation Model [PEO - modellen] kan ge stöd och 

vägledning i arbetsterapeutens arbete genom sin beskrivning om hur aktiviteten ställer olika 

krav i förhållande till hur den utformas, personen samt miljöns begränsningar och möjligheter. 

Miljön kan ses utifrån olika perspektiv som innefattar kulturella, socioekonomiska, 

organisatoriska, fysiska och sociala aspekter. Personen består av olika faktorer såsom 

kompetens, personlighet, livserfarenheter och kulturell bakgrund vilka är väsentliga för 

aktivitetsutförandet (Law, 1996).  

 

Tidigare forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan de olika personfaktorerna 

och utövande av parasport. Studier har visat att utövande av parasport upplevdes vara roligt 

(Farrell, Crocker, McDonough, & Sedgwick, 2004; Wu & Williams, 2001) vilket även 

beskrevs i flera andra studier (Jaarsma, Dijkstra, Geertzen, & Dekker, 2014; McLoughlin et 

al., 2007; Page, O’Connor, & Peterson, 2001; Shapiro, 2003). Andra faktorer som motiverade 
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till deltagande i parasport beskrevs vara att vinna medalj, vara en del av ett lag, besöka nya 

platser och att känna sig betydelsefull (Farrell et al., 2004). Delaktighet i parasport kunde 

medföra ökad livskvalitet och ett högre självförtroende i jämförelse med personer som inte 

regelbundet utövade parasport (Crawford, Burns, & Fernie, 2015). Personer med 

funktionsnedsättning som utövade parasport såg även sig själva i första hand som atleter 

(Page et al., 2001). Vidare beskrevs parasport bidra med en känsla av kompetens (Page et al., 

2001; Shapiro, 2003) och medförde en möjlighet att visa upp kompetensen för andra 

människor (Page et al., 2001). Känslan av kompetens utvecklades av bland annat stödjande 

tränare. Genom parasport beskrevs sociala färdigheter utvecklas vilket var överförbart och 

användbart i övriga livet (Shapiro, 2003). Tidigare studier visade att parasport bidrog till en 

förbättrad hälsa (Farrell et al., 2004; McLoughlin et al., 2007; Page et al., 2001; Wu & 

Williams, 2001) och en förbättrad fysisk kapacitet (McLoughlin et al., 2007; Page et al., 

2001). En förbättrad fysisk kapacitet kunde medföra en ökad självständighet i vardagen och 

att skadliga effekter av funktionsnedsättningen kunde motverkas (Page et al., 2001). 

Funktionsnedsättningen kunde samtidigt upplevas som ett hinder i sig som till exempel att 

uppleva brist på energi och fatigue (Jaarsma, Dijkstra et al., 2014).  

 

När det gäller organisatoriska, socioekonomiska och fysiska aspekter av miljön visar tidigare 

forskning att det framförallt utgjorde ett hinder för utövande av parasport. Det framkom att 

det fanns en bristande tillgång av olika parasporter samt svårigheter med transporter till och 

från aktiviteten (Jaarsma, Dijkstra et al., 2014). Till följd av ett begränsat utbud av parasport i 

närområdet kunde det även krävas längre resor. Parasport kunde medföra ökade kostnader, 

speciellt vid behov av specialanpassad utrustning (McLoughlin et al., 2007). Vid två objektiva 

bedömningar av utrymmen som nyttjas för träning framkom det att tillgängligheten inte var 

tillräcklig för personer med funktionsnedsättning (Pike, Walker, Collins, & Hodges, 2008; 

Rimmer, Padalabalanarayanan, Malone, & Mehta, 2017).  

 

Sociala och kulturella aspekter av miljön framkommer i tidigare forskning som framförallt 

stödjande för utövande av parasport. Utövandet av parasport kunde medföra en ökad social 

kontakt (Jaarsma, Dijkstra et al., 2014; Page et al., 2001) genom att vara en del av ett lag eller 

en klubb (Page et al., 2001). Ett socialt stöd kunde utgöras av exempelvis familj, tränare och 

andra atleter och var en viktig del för deltagande i parasport (McLoughlin et al., 2007; 
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Shapiro, 2003). Det sociala stödet var uppskattat och var en bidragande faktor till en högre 

tillfredsställelse samt motivation. Tränare bidrog till motivation att utöva parasport samt sågs 

som stödjande och kunniga. Utövandet av parasport bidrog till att träffa nya vänner där 

vänskapen som uppstår mellan atleter beskrevs som en av huvudanledningarna till deltagande. 

Avsaknad av ett socialt stöd kunde medföra negativa känslor som sårade och avvisade 

(Shapiro, 2003). Utövandet av parasport har beskrivits medföra en förändrad syn hos 

samhället av personen med funktionsnedsättning från mindre kompetent till kompetent (Page 

et al., 2001). 

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att parasport har en hälsofrämjande effekt. 

Inom arbetsterapi ses aktivitet och delaktighet som bidragande faktorer för att uppnå hälsa 

(FSA, 2014). För att möjliggöra delaktighet i meningsfulla fritidsaktiviteter innefattar 

arbetsterapeutens arbete att förebygga, förbättra, vidmakthålla och kompensera förmågor samt 

genomföra förändringar i miljön. Arbetet kan ske på individ, grupp och samhällsnivå 

(Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). Arbetsterapeuten utgår från helhetssynen att 

aktivitetsutförandet är komplext och dynamiskt vilket uppstår i en integration mellan person, 

miljö och aktivitet (Law, 1996). Den politiska inriktningen har däremot fokus på att undanröja 

fysiska hinder i miljön för att främja hälsa. Tidigare forskning har påvisat att både person- och 

miljöfaktorer påverkar delaktighet i parasport, vilket därför gör att arbetsterapi utifrån sin 

helhetssyn är en relevant profession att lyfta fram i det hälsoförebyggande arbetet. En 

systematisk översikt av tidigare forskning har gjorts av Jaarsma, Dijkstra et al. (2014) vilken 

beskriver möjligheter och hinder för utövande av parasport. Översikten inkluderar endast ett 

perspektiv från deltagare med fysisk funktionsnedsättning. Det saknas därför en 

sammanställning som ger ett perspektiv från deltagare med fysisk och/eller psykisk 

funktionsnedsättning. Vidare inkluderar den systematiska översikten endast kvantitativa 

studier. Olsson och Sörensen (2011) menar att kvalitativa studier ger en beskrivande data 

genom ett inifrånperspektiv om personens egna upplevelser medan kvantitativa studier ger en 

större mängd data och ett distanserat utifrånperspektiv. Författarna menar därför att det saknas 

en översikt som innefattar båda perspektiven vilket kan ge en bredare förståelse för 

problematiken. Majoriteten av studier som inkluderades i den systematiska översikten är äldre 

än tio år, vilket gör att ny forskning kan ha framkommit och bidragit med ny kunskap. Den 

systematiska översikten i likhet med de andra ovan beskrivna studier utgår från andra teorier 

än arbetsterapiteori, vilket stärker behovet av en arbetsterapeutisk sammanställning. 
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Författarna vill därför sammanställa och utforska tillgänglig forskning i relation till person- 

och miljöfaktorer i enlighet med PEO-modellen. Den sammanställda kunskapen kan 

därigenom bidra till ökade möjligheter till delaktighet i parasport. Arbetsterapeuten med sin 

helhetssyn kan vara en tillgång i det hälsofrämjande arbetet, detta för att öka möjligheten till 

att uppnå en förbättrad hälsa hos personer med funktionsnedsättning. 

 

Syfte 

Litteraturöversiktens syfte är att beskriva hur person - och miljöfaktorer stödjer eller hindrar 

utövandet av parasport. 

 

Metod 

 

Design 

Författarna har valt litteraturöversikt för genomförande av studien. En litteraturöversikt ger en 

sammanställning av befintlig kunskap inom området som studeras (Friberg, 2017). 

Datainsamlingen har därför skett genom att forskning som beskrivits i vetenskapliga studier 

och som relaterade till syftet har sökts fram, granskats, analyserats och sammanställts. 

 

Urval och datainsamling 

En litteratursökning genomfördes för att få ett urval av vetenskapliga studier vilket 

motsvarade litteraturöversiktens syfte. Följande inklusionskriterier bestämdes; I: 

vetenskapliga studier, II: studier skrivna på engelska, III: studier med kvantitativa, kvalitativa 

eller mixmethod design och IV: studier innehållande personer över 18 år med 

funktionsnedsättning som utövade parasport. Följande exklusionskriterier bestämdes; I: 

litteraturöversikter och II: studier som ej kunde läsas i fulltext via Luleå tekniska universitet.  

 

Litteratursökningen genomfördes enligt en struktur av Friberg (2017). Sökningen 

genomfördes under mars-april 2018 i databaserna PubMed, Cinahl och SportDiscus vilka var 

tillgängliga via Luleå tekniska universitet. Databaserna menar författarna lämpar sig för 

litteraturöversiktens syfte. En inledande sökning genomfördes för att skapa en förståelse för 
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problematiken inom området. Den inledanden sökningen nyttjades även för att finna lämpliga 

söktermer inför litteratursökningen. Lämpliga medicinska MeSH- termer valdes ut genom 

sökning i Svensk MeSH. Sökningen vidgades med ytterligare sökord som söktes i fritext som 

exempelvis “participation”, vilket inspirerades av studier som motsvarade litteraturöversiktens 

syfte. Den inledande sökningen resulterade i följande sökord lämpliga för litteraturöversikten: 

sports for persons with disabilities, disabled persons, sports, social support, attitude, 

”participation” och "barriers and facilitators". Sökorden kombinerades med sök-operator 

AND. Friberg (2017) menar att boolesk sökteknik används för att kombinera ett eller flera 

sökord och ger ett bättre litteraturval. I samtliga databaser användes engelska som filter och i 

Cinahl och SportDiscus användes även peer review. Litteratursökningen (Se Figur 1) 

resulterade i ett urval av 334 träffar där 56 stycken abstrakt lästes. 10 dubbletter av studier 

togs bort innan 22 studier lästes i sin helhet. 15 studier ansågs motsvara syftet samt 

inklusionskriterierna och bedömdes därför lämpliga att inkluderas i litteraturöversikten. De 

studier som exkluderades under sökningens gång uppfyllde litteraturöversiktens 

exklusionskriterier eller motsvarade inte syfte och inklusionskriterier. Utav de 15 studierna 

valde författarna att endast inkludera de mest aktuella studierna, vilket gjorde att två studier 

skrivna före 2009 valdes bort. I de studier som ansågs aktuella för litteraturöversikten 

granskades samtliga referenslistor manuellt för att finna ytterligare lämpliga studier, vilket 

totalt resulterade i en ytterligare studie. Studiernas kvalitet granskades enligt mallar av Olsson 

och Sörensen (2011). Mallarna innefattade flertalet punkter för bedömning med ett tillhörande 

poängsystem som vägledning för värdering av respektive studies kvalitet. Respektive studie 

värderades och erhöll därigenom en totalpoäng. Om studien uppnådde en totalpoäng som 

motsvarade minst 60% av mallens totalsumma ansågs studien ha en låg kvalitet. Studier som 

understiger en låg kvalitet bör enligt Olsson och Sörensen (2011) inte inkluderas i analysen. 

Samtliga studier uppnådde poäng som minst motsvarade låg kvalitet och beslutades av 

författarna att därför inkluderas i litteraturöversikten. Sammantaget resulterade sökning och 

kvalitetsgranskning i 14 aktuella studier (Se Bilaga 1). 
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Figur 1: Flödesschema över tillvägagångsätt vid litteratursökning. 

 

 

Analys 

Analysen av studierna genomfördes med inspiration av Friberg (2017) och skedde i en 

löpande dialog mellan författarna genom hela processen. Samtliga utvalda studier lästes 

upprepade gånger av båda författarna. Först analyserades studierna genom att övergripande 

läsa titel, syfte och abstrakt. Studierna sammanfattades i en översiktstabell där skillnader och 

likheter i metodik och resultat kunde jämföras (Se Bilaga 2). Därefter analyserades studiernas 

resultatdel där PEO-modellens person- och miljöfaktorer användes som ett raster för att finna 

likheter och skillnader i resultaten. Slutligen resulterade analysen i kategorier och 

underkategorier där resultatet sammanfördes utifrån liknande innehåll. 

 

Etiska överväganden 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver fyra grundläggande etiska principer; 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen. Dessa 

utgjorde grunden för författarnas etiska överväganden för litteraturöversikten. Författarna har 

haft som krav att tidigare studier som ingick i litteraturöversikten ska ha genomgått ett etiskt 

godkännande. Ett etiskt godkännande innebär bland annat att deltagarna fått ge sitt samtycke 

Antal studier som 

inkluderades i 

litterturöversikten: 14

Antal studier som 

kvalitetsgranskades: 14

Antal studier som 

årtalsgranskades: 15

Antal manuellt granskade 

studier i referenslistor: 

755

Antal lästa abstrakt: 35

Antal studier lästa i sin 

helhet: 2

Antal studier lästa i sin 

helhet: 22

Antal exkluderade 

studier: 1

Antal exkluderade 

studier: 33

Antal exkluderade 

studier: 720

Litteratursökning i referenslistor

Litteratursökning i databaser

Antal exkluderade 

studier: 278

Antal exkluderade 

studier: 34

Antal exkluderade 

studier: 7

Antal studier som valdes 

bort: 2

Antal lästa abstrakt: 56 

Total antal träffar: 334 
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till att deltaga i respektive studie. Författarna strävade efter att tolka och återge materialet från 

tidigare studier på ett så korrekt sätt som möjligt. Med detta i beaktande användes ett objektivt 

och öppet förhållningssätt vid analysen för att undvika att ge en förvrängd och felaktig bild. 

En risk var dock att tidigare studier kunde feltolkas då de var skrivna på engelska vilket inte 

är författarnas modersmål. Material från tidigare studier utgörs av deltagare som redan 

avidentifieras, vilket medförde att författarna till denna litteraturöversikt var helt ovetande om 

deras identitet. Urval av studier har skett genom tydligt uppsatta inklusions- och 

exklusionskriterier vilket medförde att material inte valdes bort på felaktiga och irrelevanta 

grunder. Litteraturöversikten ger en fördjupad kunskap och en helhetssyn av de faktorer som 

påverkar utövande av parasport. Litteraturöversikten kan därigenom bidra till ökade 

möjligheter för att uppnå en förbättrad hälsa och delaktighet i parasport för personer med 

funktionsnedsättning. Författarna menar därför att nyttan överväger riskerna. 

 

Resultat 

 

Resultatet grundar sig på sju kvantitativa studier, sex kvalitativa studier och en mix-method 

studie. I elva studier ingår både män och kvinnor och i tre studier är kön ej angett. Deltagarna 

i studierna är 18 år och äldre och inkluderar olika typer av individuella och lagparasporter. 

Studierna representerar olika typer av psykiska och fysiska funktionsnedsättningar vilka är 

både medfödda som exempelvis Downs syndrom och förvärvade som exempelvis förvärvad 

ryggmärgsskada. PEO-modellen utgjorde grunden för resultatets två kategorier; Person och 

Miljö. Respektive kategorier fick två underkategorier; Stödjande faktorer respektive 

Hindrande faktorer. I resultatet är personfaktorer i huvudsak stödjande medan miljön både 

stödjer och hindrar, men där den fysiska miljön framförallt är hindrande. 

 

Person  

Kategorin ger en beskrivning om hur olika personfaktorer stödjer och hindrar utövande av 

parasport. Flera personfaktorer framkom vara stödjande för delaktighet i parasport. Utövandet 

av parasport gav positiva upplevelser som glädje och delaktighet. Hälsa och den fysiska 

kapaciteten påverkades positivt av utövande av parasport. Deltagande i parasport bidrog till en 

identitet och en förändrad självuppfattning. Färdigheter som utvecklades genom utövande av 
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parasport var överförbart i vardagen. En hindrande faktor var funktionsnedsättningen som 

även kunde påverka utövandet av parasport negativt genom smärta och andra sekundära 

medicinska komplikationer. 

 

Stödjande faktorer 

I ett flertal studier beskrevs positiva personliga upplevelser vara stödjande för utövande av 

parasport (Braguru, van Wilgen, Geertzen, Suzette, Djikstra, & Dekker, 2013; Côté-Leclerc, 

Duchesne, Bolduc,Gélinas-Lafrenière, Santerre, Desrosiers, & Levasseure, 2017; Richardson, 

Papathomas, Smith, & Goosey-Tolfrey, 2017; Swartz, Bantjes, Knight, Wilmot, & Derman, 

2018; Tedrick, 2009). Den främsta stödjande personfaktorn till delaktighet i parasport var att 

det upplevdes roligt eller medförde glädje (Fiorilli, Iuliano, Aquino, Battaglia, Giombini, 

Calgano, & di Cagno 2013; Groff, Lundberg, & Zabriskie, 2009; Jaarsma, Dekker, Geertzen, 

& Dijkstra, 2016; Jaarsma, Dekker, Koopmans, & Dijkstra 2014; Jaarsma, Geertzen, de Jong, 

Dijkstra, & Dekker, 2014; Skučas, 2013). Upplevelsen att det var roligt beskrevs även i 

studien av Braguru et al. (2013) som vidare beskrev att kärleken till parasporten gav en känsla 

av att inte vilja leva utan den. Tedrick (2009) beskrev att positiva upplevelser kunde vara 

sociala möten vilket även angavs som en betydelsefull stödjande personfaktor för delaktighet i 

parasport (Groff et al., 2009; Jaarsma et al., 2016; Jaarsma, Dekker et al., 2014; Skučas, 

2013). En annan viktig personlig upplevelse som var en stödjande faktor var att tävla och 

vinna (Groff et al., 2009; Jaarsma, Geertzen et al., 2014). I en studie av Braguru et al. (2013) 

beskrevs tävlandet som betydelsefullt och kunde ske antingen mot sig själv eller mot andra. 

Liknande upplevelser beskrevs av Tedrick (2009) som även menar att placeringarna inte alltid 

var det viktigaste, istället var det tävlandet i sig och att vinna medaljer som var viktigt. 

Studien menar även att se fram emot träningar och evenemang samt internationella 

erfarenheter som stödjande positiva personliga upplevelser. Gemensamt för ett flertal studier 

var att resandet i relation till utövande av parasport beskrevs som en positiv upplevelse och 

därigenom som en stödjande personfaktor (Côté-Leclerc et al., 2017; Richardson et al., 2017; 

Tedrick, 2009). Resandet beskrevs av Richardson et al. (2017) som en livserfarenhet genom 

att möta nya människor och kulturer. Swartz et al. (2018) beskrev att parasporten kunde ge en 

känsla av egenmakt genom delaktighet och autonomi. Det framkom i studien av Côté-Leclerc 

et al. (2017) att utövande av parasport kunde ge en påverkan på livskvalitén genom ökad 

delaktighet i meningsfulla aktiviteter och en utvecklad förmåga att hantera känslor. Detta 
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stärks av Groff et al. (2009) som beskrev att utövande av parasport kunde bidra till en 

förbättrad livskvalitet och därigenom vara en stödjande personfaktor. 

 

Det framkom att hälsoupplevelsen var en stödjande personlig faktor relaterat till utövande av 

parasport (Braguru et al., 2013; Stephens, Neil, & Smith, 2012), vilket kan stärkas av flera 

andra studier (Jaarsma et al., 2016; Jaarsma, Dekker et al., 2014; Jaarsma, Geertzen et al., 

2014) där även en förbättrad fysisk styrka lyfts fram (Jaarsma et al., 2016; Jaarsma, Geertzen 

et al., 2014; Skučas, 2013). I en studie av Stephens et al. (2012) beskrevs att utövande av 

parasport medförde en möjlighet att bibehålla kroppsvikten, att det var smärtlindrande och 

som ett sätt att minska risken för trycksår. Även Braguru et al. (2013) beskrev att utövande av 

parasport kunde medföra att smärtan glöms för stunden och gav en känsla av att vara 

avslappnad. Vidare beskrev de att utan parasporten skulle hälsan försämras och att smärtan 

skulle vara värre. Flera studier kom fram till att utövande av parasport kunde medföra en 

fysiskt bättre kapacitet, vilket var en stödjande personfaktor (Braguru et al., 2013; Côté-

Leclerc et al., 2017; Richardson et al., 2017; Stephens et al., 2012; Swartz et al., 2018; 

Tedrick, 2009) vilket även var användbart på flera områden i vardagen (Côté-Leclerc et al., 

2017; Richardson et al., 2017; Tedrick, 2009). Även andra färdigheter beskrevs vara 

överförbara till vardagen som sportsliga färdigheter (Tedrick, 2009), sociala färdigheter 

(Richardson et al., 2017; Tedrick, 2009) och organisatoriska färdigheter (Tedrick, 2009). I den 

sportsliga miljön beskrev Tedrick (2009) att personer inte behövde gömma sin 

funktionsnedsättning och därigenom kunde de känna en stark fysisk förmåga. Liknande 

resultat beskrevs av Stephens et al. (2012) där parasporten var en möjlighet att bevisa sin 

fysiska kapacitet för andra. Även Swartz et al. (2018) lyfter fram den fysiska kapaciteten som 

en bidragande faktor till ett ökat självförtroende och egenmakt. 

 

I flera studier framkom det att utövande av parasport kunde bidra till en acceptans av sin 

funktionsnedsättning samt till en identitet utöver funktionsnedsättningen vilket var stödjande 

för delaktighet i parasport (Pack, Kelly, & Arvinen-Barrow, 2017; Richardson et al., 2017; 

Stephens et al., 2012; Swartz et al., 2018; Tedrick, 2009). Det framkom i en studie av Fiorilli 

et al. (2013) att utövande av parasport bland annat bidrog till att acceptera sig själv, en 

personlig mognad och en mening med livet vilket gav dem ett bättre psykiskt välmående än 

personer med funktionsnedsättningar som inte utövade parasport. Stephens et al. (2012) 
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beskrev att parasporten dessutom kunde bidra till mening och vara ett stöd för en ändrad 

självuppfattning. Acceptera sin funktionsnedsättning beskrevs av Pack et al. (2017) som en 

framväxande process där funktionsnedsättningen inte utgjorde ett framträdande drag i den 

personliga identiteten. Swartz et al. (2018) beskrev att parasporten bidrog till en identitet som 

fysisk kapabel och fysisk kompetent. En identifikation som atlet var förenat med positiva 

känslor (Richardson et al., 2017; Stephens et al., 2012; Swartz et al., 2018; Tedrick, 2009) och 

bidrog till en ökad social acceptans (Pack et al., 2017; Richardson et al., 2017; Stephens et al., 

2012). Det beskrevs av Richardson et al. (2017) ge ett ökat självförtroende och att samhället 

såg deltagarna som atleter istället som personer med funktionsnedsättning. Skučas (2013) 

påvisade att den atletiska identiteten påverkades av skadans grad samt mängden tid som 

ägnades åt parasporten. Shinichi (2014) visade att den atletiska identiteten var signifikant 

associerat med självförtroende och Groff et al. (2009) visade att det var en bidragande faktor 

till livskvalitet. Utövande av parasport beskrevs ge ett ökat självförtroende, vilket var en 

stödjande faktor för delaktighet i parasport (Richardson et al., 2017; Stephens et al., 2012) 

samt en ökad kompetens (Pack et al., 2017; Swartz et al., 2018). Det ökade självförtroendet 

beskrevs av Richardson et al. (2017) vara överförbart till andra aktiviteter i vardagen. Det kan 

även styrkas av Côté-Leclerc et al. (2017) som en del av den positiva inverkan på fysiska och 

psykiska faktorer vilket även inkluderar en förbättrad känsla av effektivitet och en känsla av 

tillhörighet. Utövande av parasport beskrevs även medföra en rad olika utmaningar. 

Utmaningarna som överkoms beskrevs ge både ett ökat självförtroende, förbättrade förmågor 

samt en känsla av att ha åstadkommit mer än personer utan funktionsnedsättning (Jaarsma, 

Dekker et al., 2014; Swartz et al., 2018).  

 

Hindrande faktorer  

I resultatet av analysen framkom likheter i att funktionsnedsättningen kunde vara hindrande 

för utövandet av parasport genom att funktionsnedsättningen beskrevs ge upphov till både 

smärta och ett försämrat hälsotillstånd. Smärtan och det försämrade hälsotillståndet kunde i 

sin tur orsaka ett tillfälligt eller permanent uppehåll från deltagande i parasport (Braguru et 

al., 2013; Stephens et al., 2012). Funktionsnedsättningen framkom även i studier av Jaarsma 

et al. (2016) och av Jaarsma, Dekker et al. (2014) som ett av de främsta personliga hindren för 

utövande av parasport. Braguru et al. (2013) har beskrivit upplevelser hos personer med 

amputationer i nedre extremiteterna. Personerna som utövande sport innan den förvärvade 

skadan, upplevde inget större hinder till att sedan delta i parasport. Personliga hinder beskrevs 
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däremot i form av smärta och fantomsmärta, problem med det amputerade benet samt som en 

sjukdomskänsla. Likheter finns i studien av Stephens et al. (2012) att de sekundära 

medicinska komplikationerna till följd av funktionsnedsättningen som fatigue, 

urinproblematik och sömnsvårigheter kunde utgöra ett hinder och ge upphov till negativa 

känslor. Fatigue framstod som ett stort personligt hinder i en studie av Jaarsma, Dekker et al. 

(2016). De sekundära medicinska komplikationerna till följd av den förvärvade skadan kunde 

medförda att personerna inte påbörjade deltagande i parasport (Stephens et al., 2012). 

Medicinering till följd av funktionsnedsättningen kunde även ses som ett hinder (Braguru et 

al., 2013; Tedrick, 2009), vilket beskrevs av Tedrick (2009) påverka resultat och utvecklingen 

av sportsliga färdigheter. Även ett frekvent utövande av parasport var en faktor som kunde 

verka hindrande genom att ge en negativ påverkan på hälsan genom risken att drabbas av 

andra sjukdomar och därigenom minska livskvalitén (Côté-Leclerc et al., 2017). 

Funktionsnedsättningen beskrevs av Braguru et al. (2013) ge upphov till att deltagarna var 

tvungna att konfronteras med sina egna begränsningar som kunde upplevas oöverkomliga. 

Det synliggjordes när deltagarna jämförde sig med andra eller såg till sin kapacitet utifrån att 

vara en person med funktionsnedsättning. 

 

Miljö 

Kategorin ger en beskrivning om hur olika aspekter av miljön verkar stödjande eller 

hindrande för delaktighet i parasport. Den sociala miljön utgjordes av framförallt familj, 

vänner, tränare, lagkamrater men även andra människor i omgivningen. Den sociala miljön 

kunde ha både stödjande och hindrande inverkan på utövandet av parasport genom attityder, 

stöd och social delaktighet. De organisatoriska, socioekonomiska och fysiska aspekterna av 

miljön verkade hindrande utifrån en bristande tillgänglighet i och av lokaler, utrustning, 

ekonomi, transport och logistik. 

 

Stödjande faktorer 

Flera studier visade att stöd från familj och vänner var en viktig stödjande miljöfaktor för 

utövandet av parasport (Jaarsma et al., 2016; Jaarsma, Dekker et al., 2014; Jaarsma, Geertzen 

et al., 2014). Stödet från familj och vänner visade Groff et al. (2009) även ha en positiv 

inverkan på livskvalitén. Jaarsma et al. (2016) visade att även råd från rehabiliteringspersonal 

bidrog till delaktighet i parasport. Braguru et al. (2013) beskrev att familj och vänner utgjorde 
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en viktig del som både stöd och motivation. Richardson et al. (2017) beskrev att deltagande i 

parasport bidrog till flera vänskapsrelationer. Tedrick (2009) beskrev att lagkamrater utgjorde 

goda vänner och att deltagande i parasport bidrog till en ökad känsla av att vara bekväm runt 

andra människor. Vidare beskrev studien om vikten av att vara en del av ett lag och att få 

bidra till laget genom att bland annat hjälpa till. Liknande resultat beskrevs av Braguru et al. 

(2013) att vara en del av en grupp upplevdes roligt och motiverande samtidigt som det bidrog 

till ett ökat socialt nätverk. Det beskrevs att deltagande i parasport bidrog till att träffa andra 

personer med funktionsnedsättningar (Stephens et al., 2012; Swartz et al., 2018). Vidare 

beskrev Swartz et al. (2018) att parasporten bidrog till en känsla av att vara inkluderad i en 

större gemenskap. Stephens et al. (2012) beskrev att parasporten bidrog till att utveckla ett 

viktigt socialt stöd och möjligheten att arbeta i grupp mot ett gemensamt mål. De sociala 

relationer som upprättades kunde främja ett ömsesidigt stöd vilket gav en positiv inverkan på 

livskvalitén. Parasporten bidrog även till ett ökat samhälleligt engagemang som gav möjlighet 

till att utveckla stödjande relationer. Deltagande i parasport medförde att samhällets attityder 

mot personer med funktionsnedsättning förändrades, vilket bidrog till både en ökad 

livskvalitet och en förbättrad självkänsla hos personer med funktionsnedsättning (Côté-

Leclerc et al., 2017). Braguru et al. (2013) beskrev att stöd och uppmuntran från andra bidrog 

till en känsla av att känna sig viktig. 

 

Hindrande faktorer 

Det framkom likheter i ett flertal studier att attityder (Braguru et al., 2013; Richardson et al., 

2017) bristande stöd (Braguru et al., 2013; Stephens et al., 2012; Tedrick, 2009) och bristande 

kunskap (Stephens et al., 2012; Tedrick, 2009) i den sociala miljön kunde verka som 

hindrande faktorer för utövande av parasport. Braguru et al. (2013) beskrev att det kunde 

upplevas som en hindrande faktor att vara beroende av andra vilket även kan styrkas av andra 

studier (Jaarsma, Dekker et al., 2014; Jaarsma, Geertzen et al., 2014). Richardson et al. (2017) 

beskrev att personer med funktionsnedsättning upplevde kulturella attityder som hindrade 

faktorer, genom negativa sociala upplevelser som därigenom påverkade personernas 

självuppfattning negativt. Braguru et al. (2013) beskrev att deltagande i parasport tillsammans 

med andra personer med funktionsnedsättning kunde upplevas negativt. De beskrev även att 

negativa interaktioner med gruppmedlemmar och tränare kunde vara hindrande för utövande 

av parasport. Tedrick (2009) beskrev att tränarnas attityder och kunskap utgjorde hindrande 

faktorer genom att fokus låg på att vinna, inte ha anpassade träningsprogram, brist på tid samt 
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deras syn på en äldre person som utövare av parasport. Vidare beskrevs även att parasport inte 

behövde medföra nära sociala kontakter och lagtillhörighet. Côté-Leclerc et al. (2017) menade 

att utövare av parasport på en högre nivå, tenderar att offra sociala kontakter vilket kunde ge 

en negativ inverkan på livskvalitén. 

 

En hindrande faktor för utövande av parasport var bristande tillgång av och tillgänglighet i 

träningsanläggningar (Jaarsma et al., 2016; Jaarsma, Dekker et al., 2014; Jaarsma, Geertzen et 

al. 2014; Skučas, 2013) vilket även beskrevs i flera andra studier (Braguru et al., 2013; Côté-

Leclerc et al., 2017; Stephens et al., 2012). En annan hindrande faktor var ekonomiska 

resurser (Jaarsma et al., 2016; Skučas, 2013) vilket även beskrevs av Stephens et al. (2012) 

och exemplifieras med kostnader för utrustning. Vidare beskrev författarna att tillgång till 

utrustning och förvaring utgjorde hinder, även Skučas (2013) påvisar brist på utrustning som 

ett av de främsta hindren. Transport utgjorde ett hinder (Jaarsma, Dekker et al., 2014; 

Jaarsma, Geertzen et al., 2014) vilket beskrevs av Braguru et al. (2013) som långa restider och 

svårigheten att nå resmålet samt av Stephens et al. (2012) som svårigheten att resa som ett lag 

och tillgång till parkering. Hinder för utövande av parasport kunde utgöras av tidsbrist 

(Braguru et al., 2013; Stephens et al., 2012; Tedrick, 2009). Utövande av parasport beskrevs 

av Stephens et al. (2012) ta längre tid på grund av funktionsnedsättningen. Braguru et al. 

(2013) beskrev att andra aktiviteter i vardagen medförde bristande tid för utövande av 

parasport. Tedrick (2009) beskrev att den bristande tiden medförde att sportsliga färdigheter 

inte utvecklades. Jaarsma et al. (2016) menade att hjälpmedel och upplevelsen av 

miljömässiga hinder påverkade delaktigheten i parasport negativt, vilket har likheter med 

Jaarsma, Geertzen et al. (2014) som menade att rullstolsburna personer upplever generellt mer 

hinder i den fysiska miljön. Côté-Leclerc et al. (2017) beskrev att när resurser i miljön är 

begränsade, begränsas möjligheten till delaktighet i parasport vilket gav upphov till missnöje 

med att utöva parasport. 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat visade att det fanns både stödjande och hindrande person- och 

miljöfaktorer som påverkade utövande av parasport. Detta överensstämmer med Laws (1996) 

PEO-modell som belyser betydelsen av att ta hänsyn till att person- och miljöfaktorer både 

kan möjliggöra och hindra aktivitetsutföranden. Vidare visar resultatet att personfaktorer 

framförallt är stödjande och där miljön i sin tur framförallt utgör ett hinder. Miljöns hindrande 

effekter stärks utifrån tidigare studier som transportsvårigheter, bristande tillgång av 

parasporter (Jaarsma, Dijkstra et al., 2014), ökade kostnader (McLoughlin et al., 2007) samt 

av objektiva bedömningar av fysisk tillgänglighet (Pike et al., 2008; Rimmer et al., 2017).  

 

Utifrån personperspektivet visade resultatet att utövande av parasport bidrog till en positiv 

personlig upplevelse och utveckling. Utövandet av parasport bidrog även till en identitet 

utöver att vara en person med funktionsnedsättning. Det lyfts fram i tidigare studier att det var 

roligt (Farrell et al., 2004; Jaarsma et al., 2014; McLoughlin et al., 2007; Page et al., 2001; 

Shapiro, 2003; Wu & Williams, 2001) och utövare av parasport såg sig själva i första hand 

som atleter (Page et al., 2001). Resultatet visade att utövande av parasport möjliggör till 

utveckling av färdigheter som är betydande för det övriga livet, vilket exemplifierades i en 

tidigare studie som utveckling sociala färdigheter (Shapiro, 2003). Resultatet visade att de 

stödjande personliga faktorerna bidrog till ökade sociala kontakter och en ökad acceptans i 

samhället som i sin tur även bidrog till ett ökat självförtroende. Resultatet har givit kunskap 

om att det inte bara är en förbättrad hälsa eller en god miljö som stödjer utövande av parasport 

hos personer med funktionsnedsättning. Personens känsla hos sig själv är minst lika 

betydande som stödjande faktor, vilket kan vara ett stöd i arbetsterapeutens yrkesutförande. 

Resonmenaget kan härledas till Kielhofner (2012) arbetsterapeutiska modell som lyfter 

betydelsen av att se till personens viljekraft, vilken innefattar tankar och känslor som påverkar 

både personens val av aktiviteter och upplevelsen av dem. Modellen lyfter även betydelsen av 

att finna en harmoni mellan personens viljekraft och dennes möjlighet till delaktighet i 

aktiviteter för att uppnå en tillfredställande livsstil. Arbetsterapeuten utgår från personens 

egen syn på sin situation och utreder sambandet mellan dennes uppfattning om sin egen 

förmåga kopplat till värderingar och intressen (Kielhofner, 2012). Resultatet framhäver även 
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att delaktighet i parasport ger personen en chans till en identitet, ett ökat självförtroende och 

en förbättrad självkänsla. De positiva känsloupplevelserna kan i sin tur bidra till det övriga 

livet. Resultatet har således givit kunskap som kan nyttjas av arbetsterapeuten på individnivå, 

detta för att stärka personen på det personliga planet. Kunskapen från litteraturöversikten kan 

även vara användbar att lyfta fram av arbetsterapeuten för att öka förståelsen och acceptansen 

på samhällsnivå, med målet att möjliggöra till delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. Det kan även kopplas till arbetsterapeutens kompetensbeskrivning som 

menar att arbetsterapeuten skall arbeta med utredning, utbildning samt samhällsplanering för 

att öka såväl tillgänglighet som delaktighet på både grupp- och samhällsnivå (Sveriges 

Arbesterapeuter, 2016).  

 

Utövande av parasport framkom i resultatet ge en förbättrad hälsa, en förbättrad fysisk 

kapacitet, en möjlighet att bibehålla kroppsvikten och något som kunde minska sekundära 

medicinska komplikationer, vilket stärks av tidigare studier (Farrell et al., 2004; McLoughlin 

et al., 2007; Page et al, 2001; Wu & Williams, 2001). En svensk studie av Junker, Brogren 

och Carlberg (2011) stärker även resultatet att fysisk aktivitet är bra för hälsan för personer 

med funktionsnedsättning genom en förbättrad fysisk styrka och ett förbättrat psykiskt 

välbefinnande. Arbetsterapeuten skall utföra hälsofrämjande åtgärder med strävan om att ge 

personen en förutsättning till att vara delaktig i såväl vardagen som samhället (Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2016). Resultatet har givit kunskap om att parasport är bra för personens 

hälsa och det kan därför vara av vikt att arbetsterapeuten nyttjar den kunskapen i det 

hälsofrämjande arbetet. 

 

Resultatet visade att den sociala miljön både stödjer och hindrar utövande av parasport. De 

stödjande faktorerna innefattade stöd från familj och vänner, tränare samt sociala kontakter 

med andra utövare av parasport. Vikten av det sociala stödet stärks i tidigare studier 

(McLoughlin et al., 2007; Shapiro, 2003). Vikten av ett socialt stöd kan relateras till studien 

av Shapiro (2003) som visade att det sociala stödet var en bidragande faktor till både högre 

tillfredsställelse och motivation vid utövande av parasport. En liknelse kan även ses i en 

svensk studie som fokuserade på fysisk aktivitet och belyste betydelsen av att ha en stödjande 

social miljö (Junker et al., 2011). I resultatet framkom det att hindrande faktorer utgjordes av 

bristande kunskap i den sociala omgivningen och att vara beroende av andra, vilket inte 

framkommit i tidigare studier. Den sociala miljön utgör därför en del av de totala 
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förutsättningarna för personens aktivitetssituation och därmed även för personens möjlighet 

till att delta i parasport. På liknande sätt lyfter Kielhofner (2012) vikten av att se till den 

sociala miljön, då personen kan uppleva en förändrad och en minskad social omgivning i 

relation till sin funktionsnedsättning. Vidare beskrivs att den sociala miljön är en central 

aspekt att ta hänsyn där både de känslomässiga och ekonomiska stödet är betydande. Eftersom 

resultatet visar att den sociala miljön upplevs både stödjande och hindrande, är det av vikt att 

arbetsterapeuten därför utgår från personens individuella perspektiv, detta för att förstå hur 

delaktigheten i parasport påverkas av den sociala miljön.  

 

Litteraturöversiktens resultat visade att de att det organisatoriska, socioekonomiska och 

fysiska aspekterna utgjorde ett hinder för utövande av parasport. Hindrande faktorer utgjorde 

exempelvis bristande stöd och en bristande kunskap i samhället, ekonomiska resurser, 

tillgänglighet i och av lokaler, tillgänglighet av utrustning samt transportsvårigheter. Arnold, 

Wagstaff, Steadman och Pratt (2017) har undersökt olika organisatoriska stressorer hos 

personer med funktionsnedsättning. De beskriver stressorer som exempelvis brist på 

utrustning, otillgängliga lokaler, bristande tid, bristande kommunikation och information, 

svårigheter med resor samt bristande anpassade boenden. Som tidigare nämnts så påverkar 

tränarnas bristande kunskap utövande av parasport negativt. En svensk kvalitativ studie av 

Fagher, Forsberg, Jacobsson, Timpka, Dahlström och Lexell (2016) som intervjuade 

paralympier visade att tränare bör ha kunskap både om parasporten och specifika 

försämringar relaterat till funktionsnedsättningen för att kunna ge ett optimalt stöd. Vidare 

beskrevs vikten av kunskap hos tränarna om funktionsnedsättningen och hur det skulle kunna 

förebygga sportrelaterade skador. Arnold et al. (2017) beskrev att tränarnas bristfälliga 

kunskap och medvetenhet om funktionsnedsättningen utgjorde stressorer. Utifrån 

litteraturöversiktens resultat och som beskrivs av Arnold et al. (2017) och Fagher et al. (2016) 

stärks vikten av att undanröja hinder för att inte bara verka för delaktighet i aktivitet, men 

även för att undvika ytterligare negativa påföljder vid utövande av parasport.  

 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(Utrikesdepartementet, 2009) beskrivs att deltagande i fritidsverksamhet och idrott skall 

möjliggöras. En nära sammankoppling finns i de politiska målen för personer med 

funktionsnedsättning som menar att alla ska ha möjlighet till delaktighet i fysisk aktivitet 
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(Folkhälsomyndigheten, 2013). Det kvarstår fortfarande problem i den fysiska miljön då 

litteraturöversiktens resultat överensstämmer med tidigare forskning om bristande 

tillgänglighet i den fysiska miljön. Arbetsterapeutens kompetens kan därför utgöra en viktig 

del för att undanröja dessa hinder och öka tillgängligheten i miljön. Arbetsterapeuten arbetar 

med att bedöma och utreda miljöns påverkan på aktivitetsutförande på en individ-, grupp-, 

och samhällsnivå (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). Litteraturöversiktens resultat kan utgöra 

ett stöd i det arbetsterapeutiska arbetet, dock visar resultatet att det inte är tillräckligt att 

genomföra interventioner enbart på individnivå. Det arbetsterapeutiska arbetet bör därför även 

ske på samhällsnivå i enlighet med de politiska riktlinjerna. Det framkommer inte i resultatet 

hur en stödjande fysisk miljö skall utformas och därför behövs vidare forskning. Den vidare 

forskningen bör utreda hur en stödjande fysisk miljö skall utformas för att kunna säkerställa 

att den fysiska miljön till fullo kan tillgodose behoven hos personer med 

funktionsnedsättning.  

 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet valde författarna att göra en litteraturöversikt enligt Friberg (2017). 

Författarna önskade att sammanställa aktuell forskning inom området och i efterhand anser 

författarna att litteraturöversikt var en lämplig metod för att besvara syftet. 

 

Författarna gjorde valet att använda databaser som var tillgängliga via Luleå tekniska 

universitet. De databaser som valdes var stora och ämnesrelaterade databaser vilket 

författarna upplevde var relevanta för litteratursökningen. Författarna uteslöt däremot andra 

databaser, vilket skulle kunna utgöra en risk att viktiga studier har missats. Sökord hittades 

via Svensk MeSH och via inspiration från andra studier. Många sökord testades i en inledande 

sökning och därefter valdes de sökorden som gav bäst resultat. Litteratursökningen gav därför 

ett omfattande material och att uppkomst av irrelevanta studier minskades. Genom att 

författarna gjorde valet att gallra bort sökord så finns ändå risken att relevanta studier har 

missats. Författarna valde bort trunkering och ”or” vilket ledde till att urvalet av studier kan 

ha blivit mindre.  

 

Författarna anser att årtal för publicering av inkluderade studier valdes något för sent i 

processen, vilket kan ha påverkat litteratursökningen. Samtliga inkluderade studier är inte av 
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arbetsterapeutisk karaktär vilket kan ha medfört att författarna till studierna och författarna till 

litteraturöversikten tolkar begrepp olika. Ett antal författare återkommer även i flera 

inkluderade studier, vilket kan ha som följd att resultatet ger en snäv bild. Majoriteten av de 

inkluderade studierna innefattar endast fysiska funktionsnedsättningar och ett fåtal inkluderar 

både fysiska och psykiska. Endast en studie inkluderar enbart psykiska funktionsnedsättningar 

vilket gör att resultatet kan ha givit en missvisande bild då det saknas en jämn fördelning av 

funktionsnedsättningar. De inkluderade studierna som är av kvantitativ karaktär erbjuder 

deltagarna att besvara i formulär vilket ger begränsade möjligheter till svarsalternativ. 

Deltagarna har möjligen svarat på de alternativ som är mest passande istället för den egentliga 

anledningen. Författarna ser dock att resultaten från de kvantitativa och kvalitativa studierna 

stödjer varandra.  

 

Granskning av studier har genomförts enligt Olsson och Sörensen (2011) vilket har varit ett 

bra stöd då den gett en anvisning om studiernas kvalitet. Samtliga studier var skrivna på 

engelska, vilket inte är författarnas modersmål. Språket utgjorde därför en svårighet och en 

brist vid sökningen och granskningen av studierna. En del abstrakt var svåra att förstå, 

författarna tog därför beslutet att läsa studierna i sin helhet för att få en tydligare bild. Det 

medförde att det framkom att en del studier inte var relevant för syftet. Båda författarna har 

läst och granskat resultatet samt analyserat och diskuterat samtliga studier, vilket har minskat 

risk för feltolkning och därigenom ökat litteraturöversiktens trovärdighet. Författarna har 

använt sig av PEO-modellen som ett raster vid analysarbetet. Rastret valdes av författarna 

därför att PEO-modellen är en väletablerad modell inom arbetsterapi genom att 

arbetsterapeutens uppgifter är att utreda person- och miljöfaktorer som stödjer och hindrar 

aktivitetsutförandet. Författarna är medvetna om att det finns andra relevanta 

arbetsterapeutiska modeller. Genom att använda en specifik modell riskerar man att tappa 

andra infallsvinklar. PEO- modellen har sitt unika perspektiv och författarna anser att den var 

relevant för litteraturöversiktens syfte. 
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Konklusion 

 

Sammanfattningsvis har denna litteraturöversikt belyst vilka erfarenheter personer med 

funktionsnedsättning har i samband med utövande av parasport. Resultatet visade att 

personfaktorer framförallt var stödjande medan den fysiska miljön framförallt utgjorde ett 

hinder. Den sociala miljön verkade både stödjande och hindrande till delaktighet i parasport. 

Stödjande personfaktorer var framförallt att det bidrog till positiva upplevelser, identitet och 

hälsa. De hindrande personfaktorerna kopplades till funktionsnedsättningen i sig. Den 

arbetsterapeutiska PEO-modellen lyfter fram betydelsen av en helhetssyn inkluderande 

aktivitet, person och miljö för att uppnå ett optimalt aktivitetsutförande. Mot bakgrund till 

samhällets fokus på att undanröja fysiska miljöhinder så bidrar denna litteraturöversikt till en 

ökad kunskap om att det krävs en helhetssyn. Genom att använda PEO-modellen för att 

sammanställa aktuell forskning uppnås en helhetssyn. För att stödja litteraturöversiktens 

resultat behövs ändå vidare forskning göras inom arbetsterapi. Litteraturöversikten saknar 

även kunskap om hur en stödjande fysisk miljö skall utformas, därför behövs vidare forskning 

även inom detta område. Litteraturöversikten bidrar med kunskap om hur parasport kan vara 

en del i arbetsterapeutens hälsofrämjande arbete både på individ- och samhällsnivå. 

 

Tillkännagivande 

Författarna vill ge ett stort och varmt tack till handledare Ulrica Lundström vid institutionen 

för hälsovetenskap på Luleå tekniska universitet för ett värdefullt stöd under arbetets gång. Ett 

stort tack riktas även till familjer och vänner för stöd och uppmuntran. 
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Bilaga 1 

Översiktstabell av litteratursökning 

I Cinahl ersätts vissa sökord enligt rekommendationer i databasen; "Sports for persons with 

disabilites" ersätts med "Sports, disabled", "Social support" ersätts med "Support, 

psychological", "Disabled persons" ersätts med ”disabled”. I Pubmed saknas peer review som 

filter, vilket gjort att filtret uteslutits i denna databas. Sökningar över 100 träffar förfinades 

med ytterligare sökord innan de granskades. 

Databaser Sökordskombinationer Filter 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt  

Antal 

artiklar 

lästa i 

sin 

helhet 

Antal 

valda 

artiklar 

       

Pubmed 

Sports for persons with 

disabilities AND Social 

support 

English 5 3 3 2 

Cinahl 

English 

och Peer 

review 12 3 2 2 

SportsDiscus 

English 

och Peer 

review 0 0 0 0 

 
 

     

Pubmed 

Sports for persons with 

disabilities AND 

Attitude 

English 9 5 1 0 

Cinahl 

English 

och Peer 

review 4 1 1 0 

SportsDiscus 

English 

och Peer 

review 8 1 1 1 

 
 

     

Pubmed 

Sports for persons with 

disabilities AND 

"Participation" 

English 23 10 2 2 

Cinahl 

English 

och Peer 

review 65 17 7 5 

SportsDiscus 

English 

och Peer 

review 25 5 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

25 

 

Pubmed 

Sports AND Disabled 

persons 

English Över 1000       

Cinahl 

English 

och Peer 

review 85 3 2 0 

SportsDiscus 

English 

och Peer 

review 85 4 1 1 

 
 

     

Pubmed 

Sports and Disabled 

persons AND "Barriers 

and facilitators" 

English 12 3 2 2 

Cinahl 

English 

och Peer 

review 1 1 0 0 

SportsDiscus 

English 

och Peer 

review 0 0 0 0 

       

  Totalt: 334 56 22 15 
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Bilaga 2 

Översiktstabell av inkluderade artiklar 

Artikel Syfte Metod 

Huvudsakliga 

resultat 

      

Titel: 

A Pilot Study of 

Exclusivity of 

Athletic Identity 

among 

Wheelchair 

Rugby Players 

Undersöka hur en 

exklusiv atletisk 

identitet påverkas av 

självkänsla, 

tävlingsnivå, hur länge 

rullstolsrugby har 

utövats, ålder, 

delaktighet i andra 

parasporter, kön och 

civilstånd hos 

rullstolsrugbyutövare. 

N: 57 
Det finns ett samband 

mellan exklusiv 

tävlingsidentitet, 

självkänsla, 

tävlingsnivå och hur 

länge deltagarna utövat 

rullstolsrugby. 

Författare: N. Shinichi Design: Kvantitativ 

Tidskrift: 
Therapeutic 

recreation journal Deltagare: 

19–64 år. Män och 

kvinnor. Förvärvad 

ryggmärgsskada, 

amputerade, CP, andra 

funktionsnedsättningar. 

Rullstolsrugby. Årtal: 2014 

      

Titel: 

Barriers and 

facilitators of 

sports in Dutch 

Paralympic 

athletes: An 

explorative study 

Få en insikt över vilka 

hinder och 

förutsättningar som 

förekommer vid 

utövande av parasport 

hos paralympier 

N: 76 

Främsta personliga 

hindret var att vara 

beroende av andra och 

den personfaktorn som 

framförallt 

möjliggjorde 

delaktighet var att det 

var roligt. Det främsta 

miljömässiga hindret 

var brist på lokaler att 

utöva parasporten i 

och den miljöfaktorn 

som främst 

möjliggjorde 

delaktighet i parasport 

var socialt stöd. 

Författare: 

E. A. Jaarsma, J. 

H. B. Geertzen, 

R. de Jong, P. U. 

Dijkstra, R. 

Dekker 

Design: Kvantitativ 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal Of 

Medicine & 

Science In Sports 

Deltagare: 

Medelålder: 30,9. 

Rullstolsburna 

personer. 

Amputationer, CP, 

neurologiska 

funktionsnedsättningar, 

synnedsättning. 

Kontrollgrupp utan 

rörelsebegränsningar. 

Olika individuella- och 

lagparasporter. Årtal: 2014 

      

Titel: 

Barriers and 

facilitators of 

participation in 

sports: a 

qualitative study 

on Dutch 

individuals with 

lower limb 

amputation. 

Identifiera hinder och 

möjligheter som 

påverkar delaktighet i 

parasport för personer 

med amputationer i 

nedre extremiteterna.  

N: 26 

Parasport sågs som 

roligt, förbättrade den 

fysiska kapaciteten och 

gav ökade sociala 

kontakter. Hindrande 

faktorer var 

transportsvårigheter, 

tillgänglighet i och av 

sportanläggningar, 
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Författare: 

M. Bragaru, C.P 

van Wilgen, J. H. 

B. Geertzen, S. 

G.J Ruijs, P. 

Dijkstra, R. 

Dekker Design: Kvalitativ 

hälsoproblem, attityder 

i omgivningen och 

upplevelsen av sin 

kapacitet. 

Tidskrift: PloS ONE 
Deltagare: 

21–79 år. Män och 

kvinnor. 13 st deltog i 

parasport. 13 st deltog 

ej i parasport. 

Amputationer i nedre 

extremiteter ovanför 

ankeln.   Årtal: 2013 

      

Titel: 

Growing older in 

Special 

Olympics: 

meaning and 

benefits of 

participation -- 

selected case 

studies 

Att ur ett 

åldersrelaterat 

perspektiv undersöka 

betydelsen och 

fördelarna av Special 

Olympics hos den 

vuxna atleten. 

Att undersöka 

åldersrelaterade 

förändringar hos den 

vuxna atleten och 

dennes föräldrar. 

Att undersöka 

praktiska konsekvenser 

genom svar från atleten 

och dennes föräldrar.  

N: 3 

Deltagande i parasport 

var positivt för hälsan. 

Utveckling av 

sportsliga färdigheter 

varierade. Att tävla 

och få medalj var 

viktigt. Medförde 

sociala kontakter. Lag 

och tränare var viktiga. 

Färdigheter var 

överförbart i övriga 

livet. Påverkade 

självkänslan positivt. 

Författare: T. Tedrick Design: Kvalitativ 

Tidskrift: 

Activities, 

Adaptation & 

Aging 
Deltagare: 

Deltagare 1: 54 år. 

Man, downsyndrom, 

simmare. Deltagare 2: 

42 år, kvinna, 

utvecklingsstörning, 

schizofreni, löpare. 

Deltagare 3: 31 år, 

man, multiparasportare 

både lag och 

individuellt.   Årtal: 2009 

      

Titel: 

How does 

playing adapted 

sports affect 

quality of life of 

people with 

mobility 

limitations? 

Results from a 

mixed-method 

sequential 

explanatory 

study. 

Jämföra livskvaliteten 

hos personer med 

funktionsnedsättning 

som utövar parasport i 

jämförelse med 

befolkning utan 

funktionshinder, samt 

att utforska hur 

parasport påverkar 

livskvaliteten hos 

deltagare med 

rörelsebegränsning. N: 34 

Deltagarna med 

funktionsnedsättningar 

hade en god 

livskvalitet. Parasport 

hade en direkt 

påverkan på 

livskvalitén. Utövande 

av parasport hade både 

en positiv och negativ 

inverkan på psykiska 

och fysiska faktorer, 

social delaktighet och 

miljön.   

Författare: 

F. Côté-Leclerc, 

G. Boileau 

Duchesne, P. 

Bolduc, A. 

Gélinas-

Lafrenière, C. 

Santerre, J. 

Desrosiers, M. 

Levasseur. 

Design: 

Mix method med en 

kvantitativ och en 

kvalitativ del. 
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Tidskrift: 

Health And 

Quality Of Life 

Outcomes Deltagare: 

18–64 år. Män och 

kvinnor. 

Rullstolsburna. 

Paraplegi, tetraplegi, 

amputationer, cancer 

och andra fysiska 

funktionsnedsättningar. 

Friidrott, tennis, rugby, 

paracykling, basket, 

andra parasporter. 

Kvantitativ: Personer 

som utövade parasport 

samt en kontrollgrupp 

med personer utan 

funktionsnedsättning 

som utövade/inte 

utövade parasport. 

Kvalitativ: 10 st 

Personer som utövade 

parasport. Årtal: 2017 

      

Titel: 

“I think I became 

a swimmer rather 

than just 

someone with a 

disability 

swimming up and 

down:” 

paralympic 

athletes 

perceptions of 

self and identity 

development 

Utforska simningens 

roll för självkänslan 

och 

identitetsutvecklingen 

hos paralympier med 

medfödda 

funktionsnedsättningar. 

N: 5 

Simningen bidrog till 

en identitet och att 

acceptera sig själv, en 

social acceptans och 

en känsla av 

kompetens.  
Författare: 

S. Pack, S. Kelly, 

M. Arvinen-

Barrow, 

Design: Kvalitativ 

Tidskrift: 
Disability & 

Rehabilitation Deltagare: 

20–24 år. Män och 

kvinnor. Medfödd 

fysisk 

funktionsnedsättning. 

Simning Årtal: 2017 

      

Titel: 

Influence of 

adapted sport on 

quality of life: 

perceptions of 

athletes with 

cerebral palsy. 

Undersöka om 

deltagande i parasport 

påverkar livskvaliteten 

hos personer med 

Cerebral Pares som 

deltar i Världscupen 

för personer med 

Cerebral Pares. 

N: 73 

Flera faktorer 

motiverade till 

deltagande i parasport. 

Delaktighet i parasport 

hade en positiv 

inverkan på hälsan och 

livskvalitén. 

Författare: 
D. G. Groff , N. 

R. Lundberg, R. 

B. Zabriskie 

Design: Kvantitativ 
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Tidskrift: 
Disability and 

Rehabilitation Deltagare: 

18–52 år. Män och 

kvinnor. Olika 

funktionsnedsättningar, 

vissa var 

rullstolsanvändare. 

Friidrott, fotboll, 

simning, bowls, 

bordtennis, cykling, 

styrkelyft. Årtal: 2009 

      

Titel: 

Mental health 

and social 

participation 

skills of 

wheelchair 

basketball 

players: a 

controlled study. 

Undersöka 

skillnaderna i 

psykologiskt 

välmående, olika 

psykologiska 

sjukdomar och social 

delaktighet mellan 

personer som tävlar i 

rullstolsbasket och 

personer som inte 

deltar i parasport. 

N: 46 

Deltagarna i parasport 

upplevde ett bättre 

psykiskt välmående, 

positiva sociala 

relationer, själv 

acceptans, personlig 

mognad och att de 

kunde hantera 

omgivningen. 

Författare: 

G. Fiorilli, E. 

Iuliano, G. 

Aquino, C. 

Battaglia, A. 

Giombini, G. 

Calcagno, A. di 

Cagno 

Design: Kvantitativ 

Tidskrift: 

Research In 

Developmental 

Disabilities 

Deltagare: 

Medelålder 35,6. 

Förlamning i nedre 

extremiteterna till följd 

av ryggmärgsskada 

eller amputation i 

nedre extremiteter. 

Rullstolsburna 

basketspelare. En 

kontrollgrupp med 

liknande 

funktionsnedsättningar, 

rullstolsburna och 

utövade inte parasport. Årtal: 2013 

      

Titel: 

Obstacles and 

possibilities for 

participation in 

sport after spinal 

cord injury Fastställa hinder och 

möjligheter för 

delaktighet i parasport 

efter ryggmärgsskada.  

N: 106 

Främsta hinder för 

utövande av parasport 

var brist på anpassade 

träningslokaler, 

utrustning, tränare och 

finansiella resurser. 

Anledningar till att de 

utövade parasport var 

att bli tränad, socialt 

och känna glädje. 

Författare: K. Skučas Design: Kvantitativ 

Tidskrift: 

Education. 

Physical 

Training. Sport 
Deltagare: 

18–45 år. Män och 

kvinnor. Förvärvad 

ryggmärgsskada. 

Majoriteten utövade 

parasport.  Årtal: 2013 
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Titel: 

Sports 

participation after 

rehabilitation: 

Barriers and 

facilitators. 

Analysera vad som 

hindrar och möjliggör 

delaktighet i parasport 

för personer med olika 

fysiska 

funktionsnedsättningar, 

samt att undersöka 

skillnaden i vad som 

upplevs hindrande eller 

möjliggör delaktighet i 

parasport mellan 

personer som är aktiv 

och inte aktiv inom 

parasport. Studien skall 

även undersöka vilka 

variabler som 

associeras med 

delaktighet i parasport. 

N: 1223 
Upplevda hinder bland 

utövarna av parasport 

var bland annat 

funktionsnedsättningen 

i sig, kostnader, 

tillgång av parasporter, 

brist på 

sportanläggningar i 

närområdet. Faktorer 

som möjliggjorde 

utövande av parasport 

var att det var roligt, 

hälsa, bli starkare, 

sociala kontakter, stöd 

från familjen. 

Författare: 

E. A. Jaarsma, R. 

Dekker, J. H. B 

Geertzen, P. U. 

Dijkstra 

Design: Kvantitativ 

Tidskrift: 

Journal of 

rehabilitation 

medicine 
Deltagare: 

Medelålder 53,4. Män 

och kvinnor. 

Amputation, 

hjärnskada, kronisk 

smärta, MS, 

ryggmärgsskada och 

andra 

skador/sjukdomar. 

Olika lag och 

individuella 

parasporter. 
Årtal: 2016 

      

Titel: 

The perceived 

benefits and 

barriers of sport 

in spinal cord 

injured 

individuals: a 

qualitative study 

Undersöker vilka 

fördelar som upplevs i 

att delta i organiserad 

parasport och 

identifierar de hinder 

som upplevs för att 

utöva parasport hos 

personer med 

ryggmärgsskada. 

N: 7 

Upplevda fördelar med 

att utöva parasport var 

relaterat till det 

sociala, egenvärde och 

det fysiska. Hinder var 

kopplat till transport, 

sportanläggningar, 

utrustning, tid, 

attityder i 

omgivningen, 

personliga och 

medicinska. 

Författare: 
C. Stephens, R. 

Neil, P. Smith, Design: Kvalitativ 

Tidskrift: 
Disability and 

Rehabilitation  Deltagare: 

26–49 år. Män och 

kvinnor. Förvärvad 

ryggmärgsskada. 

Rullstolsbasket, 

rullstolsrugby och 

rullstolstennis. 
Årtal: 2012 

      

Titel: 

“They don’t 

understand that 

we also exist”: 

South African 

participants in 

competitive 

disability sport 

and the politics 

of identity. 

Beskriva hur idrottare 

med 

funktionsnedsättning 

beskriver sina 

erfarenheter av 

delaktighet i 

tävlingsverksamhet vid 

parasporter för 

personer med 

funktionsnedsättning i 

Sydafrika.  

N: 22 

Deltagande i parasport 

medförde ändrad syn 

på sig själv och sin 

funktionsnedsättning, 

ökat självförtroende, 

känsla av kompetens, 

utmana begränsningar 

och social inklusion. 

Författare: 

L. Swartz, J. 

Bantjes, B. 

Knight, G. 

Wilmot 

Derman, Wayne 

Design: Kvalitativ 
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Tidskrift: 
Disability and 

Rehabilitation  Deltagare: 

18år och äldre. Män 

och kvinnor. Medfödda 

och förvärvade 

funktionsnedsättningar. 

Goalball, styrkelyft, 

friidrott, fotboll och 

simning. Årtal: 2018 

      

Titel: 

The psychosocial 

impact of 

wheelchair tennis 

on participants 

from developing 

countries 

Undersöka hur och 

varför det 

psykologiska 

välbefinnandet 

påverkas av deltagande 

i parasport. 
N: 16 

Färdigheter som 

utvecklades via 

parasporten var 

överförbart i vardagen 

som självförtroende 

och den fysiska 

kapaciteten. De 

utvecklades som 

människor och 

medförde en atletisk 

identitet. Utmana 

kulturella normer om 

funktionsnedsättning. 

Författare: 

E. V. Richardson, 

A. Papathomas, 

B. Smith, V. L. 

Goosey-Tolfrey 

Design: Kvalitativ 

Tidskrift: 
Disability and 

Rehabilitation Deltagare: 

18–40 år. Män och 

kvinnor. Förvärvad och 

medfödd 

funktionsnedsättning. 

Rullstolsburna. Tennis. Årtal: 2017 

      

Titel: 

Barriers to and 

Facilitators of 

Sports 

Participation in 

People With 

Visual 

Impairment 

Fastställa faktorer som 

påverkar delaktighet i 

parasport hos personer 

med synnedsättning. 

N: 648 
Främsta hindren hos 

de som utövade 

parasport var beroende 

av andra, 

synnedsättningen, 

transport och bristande 

möjligheter i 

närområdet. Det som 

främjande delaktighet 

var hälsa, upplevelsen 

av att det var roligt, 

sociala kontakter och 

socialt stöd.  

Författare: 

E. A. Jaarsma, R. 

Dekker, S. A. 

Koopmans, P. U. 

Dijkstra, J. H. B 

Geertzen Design: Kvantitativ 

Tidskrift: 

Adapted Physical 

Activity 

Quarterly 

Deltagare: 

18 år och äldre 

Kvinnor och män. 

Synnedsättning. 

Deltagarna delades in 

en grupp som utövade 

parasport och en grupp 

som inte utövade 

parasport. Olika 

individuella och 

lagparasporter. Årtal: 2014 

 


