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Sammanfattning 
Min undersökning bygger i grunden på mina egna tankar kring hur unga vuxna med fysiskt 

funktionshinder utför och uppfattar fritidsaktiviteter. Egna reflektioner och erfarenheter, av att 

personer med funktionsnedsättningar i regel har ett stort intresse för att vilja delta i olika 

fritidsaktiviteter har också inspirerat mitt uppsatsskrivande. För att kunna vara delaktig i 

fritidsaktiviteter krävs att tillgängligheten finns och är bra. Att tillgängligheten inte brister är 

en förutsättning för fysiskt funktionshindrades rätt att fullt ut kunna delta i fritidsaktiviteter 

som övriga medborgare. Därför är tillgängligheten ett centralt ämne i min undersökning. Det 

är tillgängligheten som avgör om personer med funktionsnedsättningar kan bli fullt delaktiga i 

utförande av aktiviteter som de själva har valt.  

 

Utifrån mina funderingar har syftet i min undersökning varit att utreda hur funktionshindrade 

upplever tillgängligheten när de aktiverar sig på fritiden och vilka konsekvenser det får när 

tillgängligheten brister. Undersökningen handlar om fysiskt funktionshindrades upplevelser 

när de ska utföra fritidsaktiviteter. Hur deras tankar är, hur de agerar och hur de ser på 

samhällets tillänglighet vid utförande av aktiviteter på fritiden. 

 

Min undersökning baseras på en kvalitativ undersökning. Jag valde att intervjua fem personer 

utifrån ett selektivt urval. Urvalet begränsade jag till unga vuxna med fysiskt funktionshinder 

som är bosatt i Karlstads kommun Snöbollseffekten har varit en teknik som jag har använt 

mig av eftersom jag inte känt till så många personer med fysiskt funktionshinder i Karlstad. 

Det insamlade empiriska materialet bearbetade och analyserade jag efter inspiration av 

Grounded Theory-principen. Den teori jag har valt i min undersökning är: den symboliska 

interaktionismen och en utveckling av människans responsivitet. I början av min uppsats har 

jag även använt mig av olika litteratur i ämnet för att förklara vissa begrepp som är relevanta 

för min undersökning.   

 

Uppsatsen visar att respondenterna upplever att fritidsaktivitet har en positiv inverkan i deras 

liv. Att aktivera sig på fritiden har inte bara gett dem en starkare och flexiblare kropp, det har 

även gett dem större möjligheter att träffa andra människor. Det sociala nätverket som 

fritidsaktiviteter gett har även lett till att respondenterna har mått psykiskt bra. Det som 

hindrar dem från att inte vara delaktiga i fritidsaktiviteten är olika negativa hinder. Exempel 

på det är att det finns få alternativ, fysiska hinder, ekonomi osv. Att stoppas av att inte kunna 

   



vara delaktiga fullt ut i fritidsaktiviteten, har gjort att respondenterna måste avstå från vissa 

aktiviteter vilket i sin tur exempelvis lett till att de fått sämre självkänsla och känt bitterhet. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Ämnet som jag kommer att skriva om är ”Hur unga vuxna med fysiskt funktionshinder 

upplever sina möjligheter till fritidsaktiviteter i Karlstads kommun”. Ämnet tycker jag är 

intressant därför att jag själv har erfarenheter av att ha ett funktionshinder. Jag kan fortfarande 

se att samhället inte utför förändringar fullt ut inom funktionshindrades rättigheter för 

tillgängligheten i samhället. 

 

Jag har ingen statistik på om det har blivit fler personer som har funktionshinder idag än för 

cirka 15 år sedan. Men en sak som jag känner har förändras genom mina erfarenheter är att 

intresset för att vara mer aktiva hos funktionshindrade personer har ökat. Jag själv har haft 

mitt funktionshinder i cirka tio år och det har inte satt stopp för mitt intresse att aktivera mig. 

Intresset för friluftsliv har varit en stark drivande kraft för mig även som frisk person, och 

även nu då jag har ett funktionshinder. Det som har betytt mycket när jag utför mina 

aktiviteter är att det fysiska arbetet är bra för min kropp men även att det ger mig tillbaka lite 

av känslan att vara fri. Frihet att känna mig som en i mängden.  

 

Även om de beslutsfattande instanser för tillgänglighet och delaktighet i samhället anstränger 

sig för att underlätta för personer med funktionshinder, anser jag att det fortfarande är lång 

väg kvar till att personer med fysiskt funktionshinder ska känna sig fullt delaktiga i samhället. 

Jag tycker mer och mer att jag ser personer med funktionshinder ute idag, på badplatser, i 

slalombacken, i media och personer som reser runt om i världen. Det gläder mig, men min 

erfarenhet av att vara aktiv har också en annan sida. Det som händer när vi försöker aktivera 

oss är att samhället inte hänger med i utvecklingen, och när tillgängligheten inte är bra så blir 

jag som person mer handikappad än vad jag är. Mitt intresse för ämnet gör att jag har 

funderingar som vad är det som händer hos funktionshindrade som försöker aktivera sig när 

vi möter utanförskap på grund av hinder i samhället?  

 

Karlstad kommuns vision för funktionshindrade är att ”Karlstad ska vara en kommun med 

lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare”.1 Planen för full 

                                                 
1 Kommunfullmäktige. (2002). Plan för full delaktighet -och handikappolitiska åtgärder 2002-2005.. Karlstad. 
Sid. 3 
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delaktighet är en plan som beskriver hur Karlstads kommun ska gå tillväga med och hur de 

ska arbeta fram de övergripande handikappsfrågorna för att nå målet för full delaktighet.  

 

Regeringen har skrivit under FN:s standardregler. Det innebär bl.a. att kommunerna ska se till 

att alla medborgare, oavsett om vi är gamla eller unga, friska eller sjuka, uppmärksammas i 

processen som tas angående tillgängligheten. Oavsett vilken aktivitet det handlar om tycker 

jag att funktionshindrade har mindre möjligheter än friska personer att utföra fritidsaktiviteter 

spontant. Det saknas hjälpmedel som ramper, räcken, bättre vägar att ta sig fram på osv. 

Känslan av att få uppleva frihet kring utförandet av sin fritidsaktivitet blir mer styrd till de 

stora anläggningarna som finns i dag. Frihet för mig i frågan om fritidsaktiviteter är när jag 

har samma möjligheter som friska personer att välja vilken aktivitet som helst, utan att hindras 

av att tillgängligheten är dålig eller saknas. Med det menar jag att jag inte ska behöva be om 

hjälp för vad jag normalt sett kan klara av när jag utför fysisk aktivitet inom ramarna för mitt 

funktionshinder. 

 

1.2 Problem och syfte 

Syftet med uppsatsen är att förstå hur unga vuxna med funktionshinder upplever 

tillgängligheten när de aktiverar sig på fritiden och vilka konsekvenser det får när 

tillgängligheten brister. I min undersökning kommer jag att intervjua en liten grupp 

funktionshindrade för att få reda på hur de ser på samhällets tillgänglighet när man utför sina 

aktiviteter på fritiden. Jag vill ta reda på hur deras tankar är och hur de agerar för delaktighet 

eller inte i samhället när det handlar om att få aktivera sig. Jag studerar huruvida 

tillgängligheten påverkar funktionshindrades rätt att leva fullt ut. 

  

Följande frågeställningar ger en samlad bild av min undersökning om tillgänglighetens 

påverkan hos fysiskt funktionshindrade när de aktiverar sig på fritiden, och dess 

konsekvenser: 

- Hur upplevs tillgängligheten vid fysisk aktivitet? 

- Hur påverkar tillgängligheten socialt? 

- Påverkar tillgängligheten valet av fysisk aktivitet? 

- Hur agerar respondenterna när tillgängligheten är bristfällig i samhället i samband med 

fysiska fritidsaktiviteter? 
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1.3 Definition av centrala begrepp 

Nedan följer en diskussion och definition av begrepp som är centrala för mitt arbete. 

 

1.3.1 Funktionsnedsättning och handikapp 

Begreppen ”funktionsnedsättning” och ”handikapp” används oftast på ett oklart och 

förvirrande sätt vilket kan ge dålig vägledning för exempelvis politiska strategier och 

åtgärder. 

 

Begreppet ”funktionsnedsättning” består av ett stort antal olika funktionshinder över hela 

världen. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller intellektuella 

skador eller sjukdomar, i huvudsak syn- eller hörselskador, medicinska tillstånd eller 

mentalsjukdomar.2 Funktionsnedsättningen kan uppstå på olika sätt, exempelvis genom en 

sjukdom, en medfödd skada, en förlossningsskada eller en skada som inträffar senare i livet 

som till exempel olycksfall eller trafikskada. Dessa skador kan vara mer tillfälliga eller 

livslånga för människan som inte nödvändigtvis behöver sjukvård mer än andra. 

 

Hjälpmedelsinstitutet har gjort en uppskattning av antalet funktionshindrade i Sverige. 

Drygt 1 miljon människor, eller nästan var femte person i åldrarna 16–64 år har enligt 

Statistiska Centralbyrån3 någon form av permanent funktionsnedsättning. De klart 

dominerande funktionshindren i åldern 16-64 år är rörelsehinder och astma/allergi eller annan 

överkänslighet. Diabetes, dyslexi, hjärt-kärlsjukdomar och hörselskador är signifikant mer 

förekommande bland män medan rörelsehinder och psykiskt funktionshinder är mer 

förekommande bland kvinnor. Den exakta siffran på hur många personer med 

funktionsnedsättningar som finns i landet är svår att fastslå, vilket kan bero på att det är 

besvärligt att särskilja funktionsnedsättningar från personer och vilken grad av 

funktionsnedsättning de har. Enligt Gustavsson så kan man dela in funktionsnedsättning på 

olika sätt och det vanligaste är de fyra funktionsgrupperna. Detta är mycket ungefärliga 

indelningar. Man kan även ha ett funktionshinder på grund av ålder eller andra orsaker. 

Följande indelning av begreppet funktionshinder separeras som: 

-  Funktionshindrad på grund av fysiska orsaker, medfödda och förvärvade skador, kan vara 

rörelsehindrade, synskadade och döva.  
                                                 
2 Socialdepartementet. (1998). Standardregler –för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning 
delaktighet och jämlikhet. Stockholm: Elanders Gotab.  Sid. 9 
3 Informationen om Statistik om funktionsnedsättning i Sverige är hämtad från Hjälpmedelsinstitutets hemsida 
http://www.hi.se/templates/Page____337.aspx  
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-  Funktionshindrad på grund av psykiska orsaker, medfödda och förvärvade skador, kan vara 

psykiskt utvecklingsstörda och psykiskt sjuka. 

-  Funktionshindrade på grund av medicinska orsaker, medfödda och förvärvade kan vara 

diabetiker och allergiker. 

-  Funktionshindrade som är socialt kan vara drogmissbrukare, kriminellt belastade och 

utslagna från arbetslivet.4 

 

Begreppet ”handikapp” avser förlust eller begränsningar av möjligheterna att delta i 

samhällslivet på samma sätt som andra och det beskriver mötet mellan människor med 

funktionsnedsättning och omgivningen. 5 Många människor med funktionsnedsättning stöter 

dagligen på brister och hinder som gör att de utestängs från att delta i sådant som är helt 

självklart för andra. Synliga brister och hinder i miljön kan hindra tillgängligheten och 

orienterbarheten till lokaler, bostaden, butiker, gator, idrottshallar med mera. Andra brister är 

också information, kommunikation och utbildning som gör att människor med 

funktionsnedsättning inte blir lika delaktiga som andra i samhället. Handikappad är något som 

en människa kan bli, man föds aldrig handikappad, utan handikapp uppkommer först i 

samverkan mellan individen och den omgivande miljön. Detta innebär att en person med 

funktionshinder kan vara handikappad i en viss miljö eller i en viss situation utan att för den 

skull vara det i andra miljöer och situationer. Ett funktionshinder eller sjukdom kan vara 

synligt eller dolt, stort eller litet. Oavsett vilket hinder det rör sig om kan det vara arbetsamt 

att leva med.6 Gustafson menar att effekterna av handikapp kan mer eller mindre undanröjas 

eller lindras genom förändringar av samhället, som i sin tur påverkas av politiska åtgärder. 

Det är politikernas uppgift att försöka lösa de problem som uppkommer genom att rätta till de 

brister som finns i samhället, till exempel när det gäller samhällsplaneringen, 

bostadsbyggandet, prestationskrav och annat. Samhällena förändras med globaliseringens 

utveckling och det medför att vissa samhällen ställer mer krav på sina medborgare. Krav som 

ställs utifrån arbetslivet och miljön är utbildning, friskhet, fysisk styrka och prestation. 

Storleken på kraven kan växla från samhälle till samhälle. 7

 

 
                                                 
4 Gustafson, S. (1981). Handikapp. Uppsala: Esselte Studium Sid. 6 
5 Socialdepartementet. (1998). Standardregler –för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning 
delaktighet och jämlikhet.  Sid. 9 
6 Axengrip, C. & J. (2002). FN:s Standardregler –för människor med funktionshinder & sjukdomar. Umeå: 
Konsulterna Axengrip.  Sid. 5 
7 Gustafson, S. (1981). Handikapp. Sid. 3-5 
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1.3.2 Delaktighet och jämlikhet 

Begreppen delaktighet och jämlikhet innebär processer som bidrar till att olika 

samhällsområden och omgivningar blir tillgängliga för alla, i synnerhet för människor med 

funktionsnedsättning. Det kan handla om service, aktiviteter, information och dokumentation. 

Principen om ”lika rättigheter” går ut på att varje individ har lika värde. Principen innebär att 

det är individens behov som ska ligga till grund för samhällsplaneringen och att alla resurser 

måste användas på ett sådant sätt att det ger varje individ lika möjlighet att delta i samhället. 

Människor med funktionsnedsättningar är samhällsmedborgare och har rätt att få stanna kvar 

där de bor och få det stöd de behöver. Får funktionshindrade samma rättigheter och samma 

skyldigheter som andra kan samhället också öka sina förväntningar på dem. Som en del av 

denna utveckling bör åtgärder vidtas för att människor med funktionsnedsättning fullt ut ska 

kunna ta ansvar som medborgare.8

 

Tideman menar att delaktighet i första hand innebär en fråga om likvärdiga levnadsvillkor för 

personer med eller utan funktionshinder. Välfärdssamhället handlar om vilka resurser staten 

ska tillhandahålla för individen för att alla ska bli delaktiga i samhället och att de ska få 

likvärdiga förutsättningar att kunna välja inriktning på sina liv. Välfärd är att ge människor 

resurser så att de själva kan kontrollera och styra sina liv.9

 

”I det välfärdssamhälle som byggts upp har över tid viss utjämning skett mellan olika 

samhällsgrupper, men relativt stora skillnader består. T.ex. har personer med olika slags 

funktionshinder inte följt med i välståndsutvecklingen (Szebehely, Fritzell & Lundberg 2001). 

I samhället finns hela tiden en konkurrens om begränsade resurser och en kamp om makten 

över hur dessa resurser ska fördelas. Samtidigt förändras samhället och genom reformer, 

lagstiftning, ekonomiska förändringar m.m. skapas nya situationer. I denna maktkamp och 

förändringstid är utsatta gruppers förmåga att hävda sig och sina intressen oftast 

begränsade.”10

 

Tideman vill också peka på att ordentliga kunskapsunderlag är en rimlig förutsättning för 

politiska beslut och handlingar. På det sättet ökar delaktigheten och normaliseringen för alla 

medborgare. 
                                                 
8 Socialdepartementet. (1998). Standardregler –för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning 
delaktighet och jämlikhet. Sid. 11 
9 Gustavsson, A. (red) (2004). Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur.  
10 Ibid. Sid. 130 
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1.3.3 Tillgängligheten 

Det finns en mängd olika funktionsnedsättningar som kan vara bestående eller övergående, 

synliga eller osynliga. Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära att man har 

minskad rörlighet i någon del av kroppen eller svårt att se eller höra. Funktionsnedsättningen i 

sig är oftast inget hinder utan det är i mötet med en otillgänglig miljö som handikappet 

uppstår. Det är ofta omgivningen som avgör om det är möjligt för människor med 

funktionsnedsättning att delta fullt ut i samhällslivet på lika villkor som andra 

samhällsmedborgare. Att tillgängligheten förbättras är inte bara bra för människor med 

funktionshinder utan det är oftast bra för alla. Även äldre, barnfamiljer och inte 

funktionshindrade kan ha stor nytta av att likväl ute- som innemiljön görs mer lättillgänglig. 

Exempelvis har vi alla hjälp av att snön plogas bort från våra trottoarer och alla har hjälp av 

att information görs lättare att hitta och ta till sig. Avfasade trottoarkanter och tillgängligare 

bussar är även bra för dem som har barnvagnar och en dörröppnare underlättar för alla som 

har båda armarna upptagna. 

 

Många människor med funktionshinder blir i dag utestängda och isolerade på grund av att 

mycket i samhället är otillgängligt. Det drabbar inte bara personen med funktionshinder utan 

även hans/hennes närmaste. Anhöriga måste hela tiden vara vid den funktionshindrades sida 

för att han/hon ska kunna ta del av samhället. Man kan säga att en funktionshindrad lever ett 

liv på andras villkor. Målet för handikappspolitiken är att människor med funktionshinder ska 

få samma rättigheter och möjligheter som alla andra medborgare. För att personer med 

funktionshinder inte ska bli orättvist behandlade i relation till andra krävs att hinder och 

brister i miljön och omgivningen undanröjs. För att öka delaktigheten och jämlikheten anser 

Handikappombudsmannen (HO) att det bör finnas ett lagligt skydd mot diskriminering på 

grund av bristande tillgänglighet. Ansvaret för samma rättigheter som andra delas mellan stat, 

landsting och kommun, men andra som också bör ta ansvar för ökad tillgänglighet är de som 

driver olika verksamheter. Exempelvis affärsinnehavare och restauranger bör erbjuda stöd och 

service till kunder med funktionshinder eller kunna erbjuda tillgängliga alternativ. 11

 

Att den befintliga miljön och att varor och tjänster ska vara tillgängliga och användbara för 

alla borde vara en självklarhet. Oftast är kunskapen om funktionshinder bristfällig hos de 

                                                 
11 Handikappombudsmannen. (2004). Diskriminering och tillgänglighet: Rapport till diskrimineringskommittén. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
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arkitekter, formgivare, samhällsplanerare och andra som ska skapa tillgängliga och 

användbara miljöer. Även en annan orsak att tillgängligheten brister i samhället är 

ekonomiska skäl. Oftast hör man att det krävs särskilda resurser för att skapa tillgänglighet.12

 

1.3.4 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet innefattar alla typer av kroppsrörelser där det sker upprepade 

sammandragningar av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk 

aktivitet inträffar under såväl arbete som fritid i till exempel idrott, lek, gymnastik, motion 

och friluftsliv. Fysisk aktivitet förbättrar hälsan och den fysiologiska kapaciteten utan att 

förorsaka skada eller utgöra en risk. 

 

Fysisk aktivitet innefattar:  

- Motion: som är den del av idrotten där kroppsövningar används i syfte att må bra eller 

få bättre hälsa och fysisk prestationsförmåga.  

- Rörelse: innebär ungefär detsamma som motion, men här sätts motoriken i fokus - 

samspelet mellan nerver och muskler.  

- Lek: handlar om rörelselek. Leken står för ett mentalt förhållningssätt och en 

inställning till verkligheten att det som sker tolkas på ett icke bokstavligt sätt. 

- Friluftsliv: definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid för att 

uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation och tävling. 

Naturupplevelsen är det centrala.  

- Idrott: kan ses som ett paraplybegrepp för olika former av kroppsövningar. Idrott i 

Sverige kan delas upp i olika former som skolämne, idrottsrörelsen, tävlingsidrotten 

med mera.13 

 

Sjukvården har erbjudit till största delen rehabilitering och hjälpmedel till funktionshindrade 

och ska ge goda förutsättningar för dem att kunna leva ett normalt liv. Insatserna har inriktats 

på hem, bostad, skola och arbete. Nya forskningsrön visar att fritidens innehåll och kvalitet 

har en större betydelse för funktionshindrade än arbete, ekonomi och boende. De flesta 

funktionshindrade saknar ett arbete och det innebär att deras fysiska, psykiska och sociala 

                                                 
12 Brusén, P. & Printz, A. (red) (2006). Handikappolitiken i praktiken: Om den nationella handlingsplanen. 
Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
13 Statens folkhälsoinstitut. (2007). Definitioner för fysisk aktivitet. 
http://www.fhi.se/templates/Page____870.aspx  
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behov får tillgodoses på fritiden. Lek, rörelse och idrott på fritiden är bra medel för fysisk och 

psykisk rehabilitering. De flesta funktionshindrade är beroende av viktiga redskap som att 

plan- och bygglagen, färdtjänst, ledsagare och hjälpmedel fungerar för att de ska få utföra sina 

fritidsaktiviteter. Handikappidrotten är en av de fysiska aktiviteter som tillför stora insatser 

inom rehabiliteringen. Den skapar vilja att försöka förbättra den egna situationen från 

isolering till självrespekt och självförtroende som ger en aptit på ett utåtriktat liv. Idrotten har 

också blivit en elitmässig tävlingsidrott, Paralympics, som har gjort att vissa typer av 

funktionshinder har avdramatiserats.14

 

Den fysiska aktiviteten kan inte bara öka välbefinnandet hos människor; den kan även ge 

förbättrad funktion i en rad av kroppens olika organsystem. Att vara fysiskt inaktiv utgör en 

allmän riskfaktor för ökad sjuklighet och för tidig död. Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt 

för att minska riskerna för sjukdomar i rörelseorgan som leder, skelett, brosk, bindväv och 

muskler. Om benvävnaden inte används resulterar detta i att skelettet urkalkas och får en 

försämrad hållfasthet i kroppen. Rörelse i lederna gynnar transporter av näring till brosket och 

utan träning och rörelse minskar även smidigheten, muskelstyrkan och 

koordinationsförmågan. Genom regelbunden fysisk aktivitet kan man även hålla en normal 

kroppsvikt som inte överbelastar rörelseorganen. 

 

”Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig del i en sund livsstil. Den motverkar uppkomst av 

sjukdom och förbättrar hälsa och livskvalitet. Under de senaste årtiondena har övertygande 

vetenskapliga bevis samlats som visar att regelbunden, lågintensiv fysisk aktivitet medför 

betydande hälsovinster. Bevisen har gjort att ”U.S Public Health Service” prioriterat ökad 

fysisk aktivitet som ett viktigt område i det nationella måldokumentet för 2000-talet.”15

 

Möjligheterna till lek, rörelse och fysisk aktivitet för alla människor är av stor vikt för hur 

kommunerna agerar fysiskt, socialt och ekonomiskt. Kommunernas planeringsbeslut gäller 

bostadsbyggande, trafik, fritids- och kultursatsningar, miljöförbättringar och liknande. 

Engagemang inom fritidsområdet är en relativt ny företeelse. Från att ha varit en verksamhet 

av mindre betydelse är fritiden i många kommuner den tredje största sektorn mätt i 
                                                 
14 Folkhälsoinstitutet. (1997). Vårt behov av rörelse: En idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa. Stockholm: 
Förlagshuset Gothia.  Sid. 27-28 
15 Ibid. Sid. 43. Uttalande om fysisk aktivitet och hälsa vid en konferens 1993 anordnad av U.S Centers for 
Disease Control and Prevention och American College of Sports Medicine i samarbete med The PresidentYs 
Council on Physical Fitness and Sports. 
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ekonomiska termer. Enligt finansdepartementets rapport ”Idrott åt alla” är kommunerna den 

viktigaste finansiären av idrotten, de står för hela ¾ av den offentliga sektorns intäkter. 

Kommunernas stöd till föreningslivet växte fram under 1960- och 70-talen med syftet att 

förebygga sociala problem, men de flesta bidragssystemen bygger inte på uttalade fritids- eller 

hälsopolitiska mål. Huvuddelen av bidragen går i stället till stora kommunövergripande 

idrottsföreningar och i och med det kvarstår skillnader i aktivitet mellan olika grupper. De 

som försummas är kvinnor och lägre socialgrupper, exempelvis funktionshindrade, eftersom 

de i hög grad är bundna till sin närmiljö.16 

1.4 FN:s standardregler 

Förenta nationerna och andra internationella organisationer har under lång tid ägnat stor 

uppmärksamhet åt rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Organisationerna har 

lagt tonvikten vid att människor med funktionsnedsättning har rätt till samma möjligheter som 

andra medborgare att få lika del i de förbättringar av levnadsvillkor som är resultatet av 

ekonomisk och social utveckling.  

 

Standardreglerna har utvecklats utifrån erfarenheter som gjorts under Förenta nationernas 

(FN) handikappårtionde (1983-1992). Reglerna är inte juridiskt bindande men utgör en 

moralisk och politisk grund för åtagande för medlemsstaterna. Standardreglerna utgör 

internationella regler om mänskliga rättigheter som från staternas sida ska anpassa samhället 

för människor med funktionsnedsättning. Att anpassa samhället pekas ut som en avgörande 

betydelse för funktionshindrades livskvalitet och för möjligheter att nå full delaktighet och 

jämlikhet. Syftet med reglerna är att människor med funktionsnedsättning ska få samma 

rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället. I december 1993 antog FN:s 

generalförsamling enhälligt ett förslag om internationella regler för personer med 

funktionshinder.17 Grundtanken i reglerna är delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade 

inom samhällets alla områden. 

 

Standardreglerna består av 22 regler som beskriver förhållanden och insatser som är av 

avgörande betydelse för funktionshindrades livskvalitet. Varje huvudområde beskriver vad 

som är nödvändigast och med vilka medel man kan genomföra förändringarna. FN:s 

standardregler är det dokument som varit styrande för utvecklingen under det senaste 

                                                 
16 Ibid. Sid. 73 - 74 
17 Socialdepartementet. (1998). Standardregler –för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning 
delaktighet och jämlikhet. 
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decenniet och grunden för den nationella handlingsplanen. FN:s standardregler har också haft 

en stor betydelse för utvecklingen i Sverige.18 Sveriges regering skrev på 1995: "För Sveriges 

del är det naturligt att ha FN:s standardregler som utgångspunkt i det pågående 

handikappolitiska arbetet och vi kommer att aktivt verka för att omsätta reglerna i praktisk 

handling".19 Handikappombudsmannen (HO) har haft regeringens uppdrag att ta fram ett 

basmaterial om FN:s standardregler. Jag har via HO:s hemsida, där fullständig information 

om standardreglerna finns, tagit ut tre regler som jag har valt att sätta under Bilagor.20 De tre 

regler som jag tagit ut och som vidrör mitt arbete är: 1. Ökad medvetenhet, 5. Tillgänglighet 

och 11. Rekreation och idrott.  

 

1.5 Politiska områden 

Statens folkhälsoinstitut har övergripande mål för folkhälsoarbetet. Det ser till att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att nå 

dit krävs kunskap om hur man genom organiserade och systematiska insatser i samhället 

förebygger sjukdom och främjar hälsa. För att nå dessa mål har Statens folkhälsoinstitut lagt 

fram olika målområden. Regeringens förslag till utgångspunkter för målområdet 1: 

Delaktighet i samhället är att delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest 

grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. För att nå det övergripande nationella 

folkhälsomålet ska vikt läggas vid förmågan och möjligheten till social och kulturell 

delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer. De befintliga målen som har sin grund 

i de mänskliga rättigheterna omfattar fem huvudgrupper: tillgänglighet, deltagande, 

delaktighet, integration och inflytande/kontroll. Målområdet omfattar 15 olika politiska 

områden, ett av dem är handikappolitiken med målområde nummer 9. 

 

De som framförallt har det viktigaste ansvaret när det gäller delaktighet och inflytande i 

samhället inom handikappolitiken är Socialstyrelsen, Handikappombudsmannen (HO), 

Statens Institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) och länsstyrelserna. Enligt 

budgetpropositionen från 2002 har det givits ett särskilt ansvar för att de handikappolitiska 

målen skall uppnås till Arbetsmiljöverket, Arbetsmarknadsverket, Boverket, Centrala 

studiestödsnämnden, Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, Riksförsäkringsverket, 

                                                 
18 Brusén, P. & Printz, A. (red) (2006). Handikappolitiken i praktiken: Om den nationella handlingsplanen. 
Sid.16 
19 Handikappförbunden. FN:s standardregler.  http://www.hso.se/start.asp?sida=540  
20 Handikappombudsmannen. FN:s standardregler.  http://www.ho.se/upload/FNs_standardregler.pdf  
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Riksantikvarieämbetet, Statens skolverk och Statens kulturråd.21 Målen för den nationella 

handlingsplanen 2002 är:  

-  en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

-  att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt  

  delaktiga i samhällslivet 

-  jämlikhet i levnadsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder 

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ”Från patient till medborgare” är den 

struktur och det ramverk som den svenska handikappolitiken i dag bygger på. Inriktningarna 

innebär en tydlig markering av att handikappfrågor ska ses som en naturlig del inom alla 

samhällsområden. För att planen ska bli verklighet krävs ett strukturerat arbete och en 

utvecklad metodik för att riva de hinder som finns för människor med funktionshinder. 

Skillnader från tidigare programförklaringar är att betoningen tydligare ligger på mänskliga 

rättigheter. Det finns även skillnader i att planen inte bara sätter upp mål utan även talar om 

hur arbetet ska gå tillväga. Handlingsplanen som riksdagen antog år 2000 betonar att personer 

med funktionshinder är medborgare med samma rättigheter och samma skyldigheter som 

andra. Handlingsplanen sträcker sig fram till år 2010 och de som har ansvaret att förverkliga 

planen är staten och dess myndigheter.22  

 

Inom de närmaste åren ska regeringen arbeta med tre prioriterade områden som är: 

handikapperspektivet skall genomsyra alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt 

samhälle och att förbättra bemötandet. Varje statlig myndighet har ansvar att leva upp till de 

nationella målen och FN:s standardregler, som år 2002 antogs av FN:s kommission för social 

utveckling. HO har sedan år 2001 fått ett årligt tillskott om 157 miljoner varav sju miljoner 

kronor avsätts för att leda ett nationellt tillgänglighetscenter som rådgivande organ i frågor om 

tillgänglighet för funktionshindrade. Tillgänglighetscentrets arbetsområde är att utveckla 

regeringens tre prioriterade områden, där syftet med arbetet är att göra alla människor fullt 

delaktiga i samhället. Motiven för HO är att skapa djupare kunskap för både privat och 

offentlig sektor, om vilken betydelse tillgängligheten har för personer med funktionshinder. 

Uppdraget för HO är också att driva på utvecklingen och att bygga upp och förmedla kunskap 

                                                 
21 Statens folkhälsoinstitut. (2003). Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället. 
http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/uppdrag/reg_indikatorbil1.pdf  
Bilaga 1 till regeringsuppdrag att utveckla ett nationellt uppföljnings- och utvärderingssystem för det samlade 
folkhälsoarbetet (Socialdepartementet S2002/5085/FH) 
22 Brusén, P. & Printz, A. (red) (2006). Handikappolitiken i praktiken: Om den nationella handlingsplanen. 
Sid.17 
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om tillgänglighet. Man skulle särskilt jobba med de statliga myndigheterna. 

Tillgänglighetscentret har fått i uppgift av regeringen att också jobba med 

sektormyndigheterna och stödja dem i deras arbete.  

 

Vissa myndigheter har fått ett större ansvar för att se till att de nationella målen för 

handikappolitiken och utgångspunkterna i FN:s standardregler förverkligas. Boverket 

ansvarar för byggnation och miljö där strategin är att öka tillgänglighet och användbarhet som 

måste utgöra naturliga delar i planering och byggande. Boverket har tagit fram föreskrifter 

och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i befintliga lokaler dit 

allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser (Boverkets förvaltning, BFS, 

2003:19 HIN).23  

 

Socialstyrelsen har ansvar för vård och omsorg och myndigheten har varit delaktig i att 

förverkliga två etappmål: 

-  att det år 2010 ska finnas ett fungerande system för att löpande beskriva 

levnadsförhållanden för personer med olika funktionshinder (projekt A) och 

-  att berörda myndigheter senast år 2010 ska ha utarbetat ett gemensamt och fungerande 

uppföljningssystem för rehabilitering/habilitering i samverkan (projekt B). 24 
 

Huvudansvaret för vård, stöd och service till personer med funktionshinder ligger hos 

kommuner och landsting. Ansvaret regleras i lagarna: 

-  Socialtjänstlagen (2001:453, SoL) 

-  Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL)  

-  Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387, LSS)  

 

Hjälpmedelsinstitutet, som ägs av staten, Landstingsförbudet och Svenska kommunförbundet, 

arbetar också folkhälsoinriktat mot handikappade. Organisationens mål är att arbeta för full 

delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättningar genom bra hjälpmedel 

och ett tillgängligt samhälle.  

 

                                                 
23 Boverket. (2003). Enkelt avhjälpta hinder. 
 http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1298&epslanguage=SV
24 Socialstyrelsen. (2006). Sektorsansvar inom handikappolitiken. 
http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/funktionshinder/Sektorsansvar/sektorsansvarH.htm
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Övergripande mål för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Mål för folkhälsan ska genomsyra hela 

samhällspolitiken som ska nås genom insatser av myndigheter, landsting och kommuner m.fl. 

inom ett stort antal politikområden som har anknytning till de elva målområdena. Den nya 

folkhälsopolitiken har fokus på vilka bestämningsfaktorer som hör till hälsa. De sätter fokus 

på de faktorer i samhällsorganisationen och människors livsvillkor, samt levnadsvanor, som 

bidrar till hälsa och ohälsa. Fördelen med att utgå från bestämningsfaktorer är att målen blir 

åtkomliga för politiska initiativ och beslut och därmed kan påverkas genom olika typer av 

samhällsinsatser. Statens folkhälsoinstituts uppgift är att samordna den nationella 

uppföljningen inom de elva målområdena och ansvara för den samlade uppföljningen av det 

övergripande nationella målet. 

 

Målområde 9, som är ett av elva övergripande mål för folkhälsoarbetet som Statens 

folkhälsoinstitut har lagt fram, är att öka den fysiska aktiviteten. Fysisk aktivitet är en 

förutsättning för en god hälsoutveckling. Målet för de samlade insatserna inom detta 

område är att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för 

hela befolkningen. Detta ska främst ske genom insatser som stimulerar till: 

-  mer fysisk aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetet,  

-  mer fysisk aktivitet under fritiden,  

-  att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till 

motion”25

 

1.6 Disposition 

I kapitlet två presenterar jag den metod jag använder mig av i min undersökning. Dessutom 

kan man även ta del av tillvägagångssättet och undersökningens validitet och reliabilitet. I 

kapitel tre presenterar jag teorimaterialet: ”den symboliska interaktionismen” och ”en 

utveckling av människans responsivitet”. I kapitel fyra presenterar jag insamlingen av 

materialet från mina respondenter. Jag sammanför korta sammanfattningar av varje 

respondent. Därutöver redovisar jag mitt resultat och min analys av den insamlade materialet 

från respondenterna. I analysen kommer teoridelen in som ett jämförande underlag. Jag drar 

mina egna slutsatser av undersökningen genom att påvisa likheter och skillnader av den redan 

                                                 
25 Statens folkhälsoinstitut. (2007). Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet. 
http://www.fhi.se/templates/Page____127.aspx  
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grundade kunskapen. Sista kapitlet innehåller slutsatserna av undersökningen samt innefattar 

egna kommentarer till det som jag kom fram i kapitel fem. Sist i undersökningen finns 

bilagor.  
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2. Metod 
I metodkapitlet redogör jag för valet av metod samt tillvägagångssätt för insamling av 

material och urvalet. Jag kommer även att redogöra för uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Val av metod 

Syfte med denna studie har varit att ta reda på hur fysiska funktionshindrade påverkas när de 

aktiverar sig eller inte på fritiden, och dess konsekvenser. För att undersöka detta har jag gjort 

en kvalitativ undersökning där jag intervjuat personer och sedan tolkat mitt material i syfte att 

finna svar på mina forskningsfrågor.  

 

Mitt val av kvalitativ istället för kvantitativ metod speglar mitt syfte att förstå fysiskt 

funktionshindrades sätt att resonera kring vad som påverkar dem i olika situationer när de 

utför fysisk aktivitet på fritiden. Utifrån den kvalitativa ansatsen kan jag lättare närma mig 

mina fem intervjupersoner som jag har valt för denna undersökning. Kvalitativ studie ”bygger 

på förutsättningen att vi genom språket kan ta del av varandras inre världar.”26 Detta innebär 

att man tolkar människors svar för att närma sig deras subjektiva sätt att se på omvärlden. 

Utifrån kvalitativa studier får jag en helhetsbild av personerna där jag kan finna svar på mina 

forskningsfrågor. En kvantitativ studie bygger mer på ett formulär som innebär avsaknad av 

variation på frågorna. Formuläret har övervägande fasta svarsalternativ som respondenten 

fyller i själv, men respondenten kan även ibland få öppna frågor som respondenten svarar på 

genom att skriva själv. En kvantitativ studie baseras på stora och slumpmässiga urval och 

intresset med undersökningen är det gemensamma, det genomsnittliga och det typiska. En 

kvalitativ studie bygger på små urval där intresset är på den enskilda personen och det säregna 

med honom eller henne.27  

 

2.2 Förberedelsen 

Jag började mitt forskningsarbete med tre utgångspunkter som jag ville beröra: 

Aktivitet på fritiden, tillgängligheten och unga vuxna med fysiskt funktionshinder.  

För att få kunskap om de valda ämnena samlade jag in relevant litteratur för dessa 

ämnesområden. Litteraturen användes som underlag för att precisera vad jag avser att 

undersöka. Hur påverkas fysiskt funktionshindrade av tillgängligheten eller brist på 

                                                 
26 Patel, R. & Tebelius, U. (red) (1987). Grundbok i forskningsmetodik: Kvalitativt och kvantitativt. Lund: 
Studentlitteratur. Sid 45 
27 Ejlertsson, G. (1996). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodiken. Lund: Studentlitteratur. 
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tillgängligheten när de utför fysisk aktivitet? Vad blir det för konsekvenser av att 

tillgängligheten brister?  

 

Efter att ha analyserat de tre utgångspunkterna så började jag utforma en intervjuguide. 

Intervjuguiden verkade som ett stöd och strukturhjälp för mig under själva intervjuerna, den 

underlättade för mig och bidrog till att jag inte lämnade intervjuområdet. I intervjufrågorna 

har jag blandat både strukturerade och icke strukturerade frågor. Strukturerade frågor innebär 

givna frågor, hur frågorna ska ställas och hur de ska formuleras. Icke strukturerade frågor tas 

upp efter hur respondenten har svarat på de strukturerade frågorna och utifrån svaren kunde 

jag komma med nya frågor som var intressanta för min undersökning. Intervjufrågorna ger i 

huvudsak öppna svar där respondenten kan svara fritt28. I intervjuguiden började jag med att 

ställa bakgrundsfrågor och därefter min huvudfråga ”Utför du någon fysisk aktivitet på din 

fritid?”. Den här frågan ger ett bundet svar, där respondenterna svarar JA eller NEJ. Utifrån 

den frågan har jag gjort öppna frågor som rörde JA- samt NEJ-sägarna. Av det öppna svaret 

får jag mer möjlighet till en större fördjupning av respondentens synpunkter. På JA- 

respektive NEJ-delen av intervjufrågorna har jag sammanställt frågorna så lika som möjligt så 

att bägge delarna blir relevant till mitt ämne.  

 

Därefter genomförde jag en test av mina intervjufrågor, en så kallad pilotstudie med tre 

personer som inte ingick i undersökningen. Pilotstudien använde jag för att se oklarheter i 

frågorna och om de svarande tolkade frågorna och svaren på samma sätt som jag gjorde eller 

om det låg en annan innebörd i dem. Jag ville även se om frågorna var bra formulerade och 

om det saknades något svarsalternativ i någon fråga. 29 Utifrån pilotstudien beräknade jag 

också den ungefärliga tid intervjun kunde tänkas ta. De tre personerna blev inte insatta i 

uppsatsen förutom att jag förklarade syftet med min undersökning. Efter min 

pilotundersökning var jag redo att genomföra en fullständig intervju. 

 

2.3 Urval 

Nästa steg i uppsatsen var att välja intervjupersoner. Eftersom min undersökning handlar om 

tillgänglighetens påverkan hos fysiskt funktionshindrade när de aktiverar sig på fritiden, så 

var mitt självklara val att intervjua personer som har ett fysiskt funktionshinder. Jag har valt 

fem respondenter, tre män och två kvinnor, som valdes utifrån ett så kallat selektivt urval. Det 

                                                 
28 Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. Sid. 49 
29 Ejlertsson, G. (1996). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodiken. Sid. 32 
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innebär att jag har valt att intervjua personer som har stora kunskaper eller kan uttrycka sig 

bäst inom mitt ämne. I detta sammanhang har snöbollseffekten varit den bästa urvalsmetoden 

för mig. Metoden går till så, att jag utifrån en intervjuperson får namnet på andra tänkbara 

personer att intervjua. Nackdelen att använda sig av snöbollseffekten är att variationsbredden 

och avvikandet kan bli mindre från dem man intervjuar.30 Anledningen att jag valde fem 

intervjupersoner för min undersökning var att jag ville få in så mycket material som möjligt 

för att tillförlitligheten i mitt arbete skulle bli starkare. De intervjupersoner jag har valt har 

inte ingått i min vänskapskrets, därför var snöbollseffektmetoden ett bra alternativ för mig 

eftersom jag inte kände till så många som har ett fysiskt funktionshinder i Karlstad. 

 

Kriterierna jag satte upp för vilka som kunde delta i intervjuerna var personer som är bosatta i 

Karlstads kommun och som är i åldersintervallet 20 – 40 år. Anledning till det valda 

åldersintervallet har att göra med att unga vuxna kan tänkas ha intresse av att utföra fysiskt 

aktivitet på fritiden. Personerna som jag har valt är också myndiga, de bestämmer själva om 

de vill vara fysiskt aktiva och vilken aktivitet de vill utföra. Jag har även valt intervjupersoner 

som har ett stort fysiskt funktionshinder eftersom jag vill undersöka om tillgängligheten kan 

ha ett samband med fysisk aktivitet. 

 

Jag informerade de som anmälde sitt intresse att delta i projektet att de hade rätt att när som 

helst dra sig ur undersökningen när de ville, utan att redogöra för sina skäl. Jag informerade 

även om att min undersökning är konfidentiell, med det menas att hans/hennes namn inte 

kommer att lämnas ut utan hans/hennes samtycke och att anonymiteten garanteras. 31 Jag tog 

även upp att undersökningen handlade om möjligheter att utöva fysiska fritidsaktiviteter för 

fysiskt funktionshindrade. All information är i enlighet med undersökningspersonernas 

samtycke. De blev också uppmärksammade på att jag under intervjutillfället önskade att 

använda bandspelare. Efter att jag fått klartecken att intervjua så bestämdes tid och plats enligt 

intervjupersonens önskan. 

 

2.4 Intervjun och metod för bearbetning av den insamlade materialet 

Nästa fas var att genomföra intervjuerna. Respondenterna fick själva välja plats för 

intervjuerna. En intervju ägde rum på ett café, en intervju på respondentens arbetsplats och tre 

intervjuer hemma hos respondenterna själva. Anledningen till att de fick välja tiden och 

                                                 
30 Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur.  Sid. 102 
31 Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod.  Sid. 51 
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platsen själva var att de skulle känna sig trygga i en miljö de själva har valt och med det att få 

respondenten att öppna sig mer. Nackdelar vid intervjutillfället kan vara till exempel att 

respondenterna blir störda av att telefonen ringer eller att andra personer i närmiljön avbryter 

intervjutillfället. De personer som skulle intervjuas blev innan intervjun än en gång 

meddelade om sina rättigheter som intervjupersoner, som jag ovan nämnt. Jag talade även om 

innan intervjun vad jag undersöker och uppskattar att de svarar så sanningsenligt som möjligt 

på mina frågor. Vid slutet av intervjun frågade jag respondenten om han eller hon ville ta upp 

något ytterligare som vi har gått igenom och sedan avslutade jag intervjun med att tacka för 

dennes insats. Intervjuerna med respondenterna varade 25 - 50 minuter. Efter intervjun bad 

jag om lov att få ta kontakt om det skulle uppstå oklarheter eller om jag skulle vara i behov av 

kompletteringar till intervjuerna. 

 

När intervjuerna var klara fick jag hjälp att skriva ner insamlade data, precis så som 

intervjuerna gick till, av Karlstads universitet.32 När långa pauser gjordes så skrevs det ner 

som (paus), när störningsmoment eller andra ovanliga händelser inträffade så skrevs ordet in 

mellan parentestecken. Respondentens uttalande skrev med kursiv stil och intervjuarens med 

fet stil. Sedan började jag att analysera och tolka varje intervju var för sig för att hitta ett 

helhetsmönster i alla intervjuer. 

 

Vid själva analysen av intervjuerna har jag blivit inspirerad av metoden Grounded Theory 

som bygger på Strauss och Corbins teori om kvalitativ analys. Metoden går ut på att göra det 

möjligt för forskare att analysera och tolka data och utifrån det skapa en teori. 

Tillvägagångssättet bygger på att forskaren är kreativ och flexibel i att upptäcka alternativa 

meningar utifrån insamlad data. Forskaren ska även gå in mer närsynt i sin tolkning, vad säger 

materialet egentligen? Här råder ett samspel mellan tre grundläggande delar som kallas 

kodning. Öppen kodning är då nedbrytning av data sker. Här ska forskaren få en uppfattning 

av data (att märka fenomenet) och göra en begreppsmässig fördelning av händelsen, objektet 

eller handlingen. Efter det tar han eller hon ut begreppen eller kategorierna som är viktigast i 

datan. Axial kodning är den process som sker då forskaren riktar eller relaterar till det utvalda 

materialet. Här samlar forskaren ihop och ser om det finns ett samband mellan begreppen och 

kategorierna.  
                                                 
32 Studenter med funktionshinder som behöver särskilt stöd för att kunna genomföra sina studier, kan få hjälp 
med detta. Behovet av hjälp bedöms individuellt. Hänsyn tas till arten av funktionshinder och undervisningens 
uppläggning. Kontaktpersonen för detta är Mildrid Johansson på avdelningen för studentservice på Karlstads 
universitet. http://www.kau.se/studentservice/handikapp.lasso  
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Betyder begreppen lika i intervjun? Sedan sätter forskaren namn på det som begreppen 

representerar eller står för. Selektiv kodning är här det centrala begreppet. Här utvecklas den 

fullständiga teorin där det sker en sammansmältning där kategorierna är organiserade runt ett 

centralt begrepp.33 Jag har inte haft för avsikt att skapa en ny teori men de första 

kodningsnivåerna har varit centrala och fruktbara i mitt analysarbete. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting 

annat. Det vill säga att det man redovisar är sant i förhållande till verkligheten, där 

observationer och slutsatser speglar verkligheten. Validitet handlar alltså om undersökningens 

giltighet, trovärdighet och hållbarhet av utförda mätningar.34 Mätinstrumentet som i mitt fall 

består av min intervjuguide ska ge resultat som beskriver mitt undersökningsfält på ett 

trovärdigt sätt. Reliabilitet innebär att man mäter på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att 

mätningarna är korrekt gjorda. Undersökningen har en hög reliabilitet om flera forskare, som 

använder samma metod, kommer fram till samma resultat.35 Jag säkerställer här om mina 

mätningar är rätt gjorda samt att de bygger på ett representativt urval.  

  
Ett problem som kan uppstå i en undersökning är svårigheter att veta om man har ställt rätt 

frågor så att syftet besvaras. Med anledning av det så har jag pilottestat mina intervjufrågor 

innan jag gick ut på undersökningsfältet. Jag har även säkerställt att det fanns bra följdfrågor 

för att de garanterat skulle täcka mitt syfte i undersökningen. Intervjufrågorna som jag har 

ställt till respondenterna har jag utformat så de ska vara lätta att förstå. När man arbetar med 

öppna frågor är det svårt att ställa varje intervjufråga på exakt samma sätt till varje 

respondent. Några av frågorna uppfattades på olika eller felaktigt sätt, och det resulterade i att 

samtalet ibland gått utanför mitt undersökningsområde. Jag har då styrt samtalet så att det 

fallit tillbaka till min undersökning igen. Att delar av samtal avviker från undersökningen kan 

bero på att respondenterna inte har haft erfarenhet eller känt sig bekväma i situationen när 

vissa av intervjufrågorna ställdes. Något som kan vara svårt i undersökningsarbetet är att 

                                                 
33 Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing 
grounded theory. Thousand Oaks: Sage Publications. Sid. 35f 
34 Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. Sid. 99f 
35 Thurén, T. (2002). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber. Sid. 22 
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analysera respondenternas svar. En forskare med en annan bakgrund skulle kanske tolka 

respondenternas uttalande annorlunda.  

 

Jag tycker att jag har mätt det som var min avsikt att mäta och att jag har fått tillräckligt med 

information från intervjuerna för att uppnå syftet med undersökningen. Jag har varit noga med 

att respondenterna förstod intervjufrågorna i min undersökning. 
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3. Teori 
I detta kapitel redogör jag för de teoretiska utgångspunkterna som används. Teorikapitlet 

beskriver betydelsen av det sociala samspelet mellan individer, där interaktionen med andra 

människor skapar individens medvetenhet och jaguppfattning. Teorikapitlet beskriver också 

vem och vad som påverkar individens attityd under socialisationen och vad detta kan innebära 

om man inte följer samhällets krav och normer.  

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Jag börjar först med mitt egna synsätt på samhället och individen gentemot mitt empiriska 

fält, fritidsaktiviteter. Mitt perspektiv är att människan är social och behöver få vara aktiv i 

sociala sammanhang. Jag anser att upplevelsen av den sociala gemenskapen som alla 

medborgare har rätt till i ett samhälle, försvinner för den individ som har en 

funktionsnedsättning och möter hinder när han/hon ska utföra en fysisk fritidsaktivitet. När 

miljön i samhället hindrar eller utestänger någon på grund av sin funktionsnedsättning är 

samhället inte anpassat för alla medborgare. Att inte bli inkluderad anser jag kan ha en 

negativ inverkan på individens självbild. Vi skapar vår självbild mycket utifrån samspel med 

andra människor, och vi lär oss om socialisationen mellan våra föräldrars uppfostran och 

samhällets grundläggande krav. Att inte få samma tillgång som övriga medborgare i samhället 

gör att personer med funktionsnedsättning till slut blir funktionshindrade eller handikappade.  

 

3.1.2 En social modell 

En intressant synvinkel är den sociala modellens inriktning på vad som leder fram till 

begreppet funktionshindrad. Mike Oliver tar upp Mark Prieslys beskrivning av två 

grundläggande skillnader när det gäller fokus i diskussionerna kring teorier om handikapp. 

Priesly fokuserar sig på individ och samhälle, materialistiskt och idealistiskt. Utifrån dessa 

dikotomier skapar han fyra olika huvudtyper av teorier. Två av teorierna är den sociala 

modellen och den medicinska modellen som både tillhör individen och samhället. Det är den 

sociala modellen som berör mig. Anledningen till det är att den sociala modellens fokus har 

flyttas från individen till omgivningen och samhället, med andra ord ett perspektivskifte. 

Oliver är en företrädare för den sociala modellen och hans syn på modellen visar hur arbetet 

för funktionshindrades rättigheter borde drivas. Oliver visar att den sociala modellen står för 

att det är samhället och dess bemötande av personer med funktionsnedsättningar som 

utestänger från deltagande i samhället. Strukturer och processer utesluter människor med 
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funktionshinder från att delta helt och fullt. Modellen inriktar sig mer på omgivningen och 

samhället medan den medicinska modellen inriktar sig mer på att det är individen som står för 

att vara funktionshindrad, exempelvis en skada eller en sjukdom som ger upphov till 

avvikelser av fysisk eller psykisk art. Den sociala modellen betonar att det är samhällets ovilja 

att ta hänsyn till fysiska skador som gör att personer med funktionsnedsättningar blir en 

förtryckt eller marginaliserad minoritet.36

 

3.2 Den symboliska interaktionismen 

Ett av mina två teoretiska stöd i uppsatsen är den amerikanske socialfilosofen George Herbert 

Mead (1863 – 1931), som utforskade den symboliska interaktionismen. Det är en 

socialpsykologisk teori som hör till den mest betydelsefulla och mest svårgenomträngliga 

bidraget till beteendevetenskapen från 1900-talets första hälft. Teorin klargör medvetandet 

och jagupplevelsen med utgångspunkten från individens relationer till andra människor. Det 

vill säga att medvetandets egen existens uppstår som ett resultat av det sociala samspelet. Den 

symboliska interaktionismen som länge har varit i skuggan av behaviorismen har skapat två 

områden som har haft en stor betydelse. Den första är socialisationen, som står för de 

processer varigenom en varelse fostras till medlemskap i en social grupp eller en kultur. Den 

andra är en alldeles speciell variant av social inlärning och jagutveckling, den så kallade 

stämplingsteorin som bland annat handlar om uppkomsten av avvikande beteende.37

 

Interaktionismens grundläggande teori är att det sociala samspelet föregår och skapar 

individens medvetande och jaguppfattning. Det sociala samspelets viktigaste utgångspunkter 

är språket, där medvetandets utveckling hos individen är intimt förbunden med språkets 

utveckling. Interaktionismen är inte något nytt fenomen. De grundläggande idéerna 

utvecklades framför allt av författare som var verksamma i USA under tiden från sekelskiftet 

fram till början av 1930-talet. De inriktningar som föregick interaktionismen var först 

pragmatismen, som såg medvetandet som ett resultat av den bio-sociala evolutionen, 

samspelet mellan organism och miljön. Sedan var det behaviorismen som betonade att 

människans beteende var funktion av samspelet mellan organismen och dess miljö.  

 

                                                 
36 Danermark, B. (red) (2005). Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. Lund: 
Studentlitteratur.  Sid. 59f 
37 Berg, L-E., Boglind, A., Leissner, T., Månsson, P., & Värnlund, H. (1975). Medvetandets sociolog: En 
introduktion till symbolisk interaktionism. Wahlström & Widstrand: Stockholm. Sid. 11f 
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Den klassiska interaktionismen innefattar också en samhällssyn som hos Mead till stora delar 

är outtalad men som har utvecklas av några av hans efterföljare. Mead försöker att utveckla 

den behavioristiska filosofin med två ytterligare begrepp, jaget och medvetandet. Det synsätt 

som saknades i behaviorismen enligt Mead var att människan är något mer än en passiv 

spegling av sin miljö. Meads utgångspunkt grundar sig på det specifikt mänskliga, dvs. det 

som saknas hos de andra djuren och hos de döda tingen, förmågan att vara medveten om sin 

egen existens.  

 

Meads teori vill förklara medvetandets och jagets ursprung. Medvetandets existens uppstår av 

de resultat som uppkommer i det sociala samspelet där meningen eller innebörden i ett 

beteende skapas. Bara genom andras reaktioner på mig själv, det vill säga på mitt beteende så 

som det uppfattas av andra, har jag en chans att upptäcka mig själv. Meads benämning på 

detta är personlighetens två faser. I, som handlar och därmed iakttas, samt Me som reflekterar 

och därmed iakttar. Jaget som också innefattar spegeljaget är den bild jag möter av mig själv, 

vilket kommer till synes i andra reaktioner på mina handlingar. Jaget eller personens identitet 

är med andra ord ingen egenskap utan snarare en relation. Med det menas att för att söka efter 

individens egenskaper måste man studera hans eller hennes relationer till andra. Mead säger 

att när vi umgås eller interagerar med varandra ändrar vi åsikter, värderingar och beteenden 

men inte medvetandet och jaget. Hur mycket än individen påverkas och förändras i sitt 

umgänge med andra, så är han ändå alltid i viss mening en och densamma, hans identitet 

förblir. Medvetande och jaget är sociala produkter som inte föregår interaktionen. Det är 

istället socialt umgänge eller social samverkan som frambringar individens medvetande och 

jaget. Individens känslor för är medvetandetillstånd som individen ger uttryck för genom sina 

olika gester och attityder. 

 

Interaktion betyder att två saker står i relation till varandra och inverkar på varandra på något 

sätt. Det innebär att rörelser som skapas exempelvis mellan människor orsakar nya rörelser 

hos varandra, vilket påverkar och förändrar varandras motiv, föreställningar och intressen. 

Interaktionen mellan människorna kallar Mead för samspelshandling. Det är en handling eller 

beteende som den ena individen gör när hon har tagit intryck av en handling eller beteende 

som en annan individ har gjort. Samspelshandling kan också visa sig genom att en individ 

influeras av en egenskap som den andra individen har. En handling framkallas av människors 

behov eller av hinder och problem som hon möter i sin omgivning. Meads teori lägger stor 

vikt vid den symboliska handlingen. Mycket av personens beteende och handlingar är 

  27  



symboliska, och består i att personen använder sig av gester, rörelser eller ting på ett sätt så att 

de syftar på något annat utöver sig själv. Mead menar att vi använder oss just av de 

symboliska referenserna för att påverka varandra till det ena eller det andra. Med handlingar 

vill människan påverka sin omgivning. Hon vill göra något med handen, vara handgriplig, 

hon vill flytta och ändra på saker och ting, hon vill bearbeta naturen, hon vill undvika faror 

och hon vill konstruera. Många människors beteende och handlingar får oftast en symbolisk 

effekt fast det inte direkt planerats som sådan av den som utför dem. När människor försöker 

påverka varandra på håll så är talet ett verktyg för handlandet, som till exempel när vi ber om 

en sak av en annan person och på så sätt når jag saken och får den till mig. Samtidigt har jag 

nått en annan persons medvetande och dennes föreställningsvärld. I en sådan situation gäller 

det att veta och föregripa hur andra människor runt omkring en kommer att agera och svara 

till följd av vad jag gör. På sådant sätt får jag lov att försöka sätta mig in i deras handlingar 

(beteende) och jag får här tänka mig in i deras perspektiv.38

 

Med begreppet rollövertagande, som ingår i den symboliska interaktionismen, menar Mead 

att det står för ett ”deltagande i den andre”. Det är genom rollövertagande som den mänskliga 

biologiska organismen blir en tänkande människa med ett jagmedvetande. Rollövertagande 

kan tolkas som inbyggd i språket. Att kommunicera med hjälp av att två individer förstår en 

gest på samma vis så är det ett övertagande av den andre individen. Man sätter sig själv i den 

andres ställe och riktar samma attityd mot sig själv som den andre gör, och genom detta 

rollövertagande mellan individerna görs även normföljande rimligt. Rollövertagande kan man 

också kalla attitydövertagande. Under processen övertar en individ den andres attityder eller 

omvänt eller någon av dem med en gest framkallar samma slags attityd hos båda. Exempel 

kan vara att jag träffar en person som redan innan är irriterad över en sak. Efter samtalet har 

jag övertagit dennes attityd, mitt medvetande har gjort att jag själv känner mig irriterad över 

samma sak. Individen betraktar rollövertagandet som att man skapar distans till sig själv 

genom att betrakta sig själv utifrån och behandla sig själv som ett objekt. Detta betyder att 

individen med ord och andra gester tolkar och instruerar sig själv med samma medel som man 

instruerar andra. Denna process innefattar de två olika aspekterna som Mead betecknar som I 

och Me. 

 

                                                 
38 Berg, L-E., Boglind, A., Leissner, T., Månsson, P. & Värnlund, H. (1975). Medvetandets sociolog: En 
introduktion till symbolisk interaktionism. 
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Me (objekt) är den verksamma kraften i oss, vi intar samhällets attityder gentemot våra egna 

responser. Genom att rikta dessa attityder mot sig själv ger det självmedvetenhet och en 

förmåga att förstå och anpassa sig till andras krav och önskningar. Genom att överta andras 

roller på detta sätt får vi ett grepp om vad andra förväntar sig. Människan blir genom detta en 

social varelse som följer normer. Me är den som kontrollerar och gör personen mindre 

impulsiv och spontan, den iakttas av mig själv och andra, medan I är den som iakttar och 

handlar. 

 

I (subjekt)gör sig gällande efter att Me har intagit andras attityder. När vi reagerar på 

attityderna med att anpassa oss eller göra motstånd så är det I som agerar. Om en person 

agerar utan att bry sig nämnvärt om samhällets regler och vad andra tycker så är det I som styr 

fritt. Mead förklarar I som uppfinningsrikedom, konstnärligt skapade eller uttrycksfull 

rationalitet när detta dras till sin ”yttersta gräns”.  

 

 ”Båda aspekterna, både ”I” och ”Me” är väsentliga för jaget i dess fulla uttryck. Man måste 

ta de andras attityd i en grupp för att tillhöra ett samhälle; man måste ta i anspråk denna 

yttre sociala värld, inflyttad inom en själv, för att kunna tänka. … Å andra sidan reagerar 

individen ständigt på de sociala attityderna och förändrar i den kooperativa processen själva 

det samhälle till vilket han hör.”39

 

Mead vill med sin teori klargöra att människan är en biologisk varelse som skiljer sig från 

djuren och dess miljö genom sitt tänkande. Individens födelse är biologisk men människans 

födelse är social. Med det menas att människans medvetande inte kan ses som en egenskap 

som är färdig och inbyggd i den mänskliga rasen som biologisk art. Det är i stället ett resultat 

av att individen interagerar med andra individer. Människans handlingar och beteenden med 

andra skapar ett medvetande hos varje individ, och utifrån samspelet med andra skapar vi en 

bild av omvärlden. När jag intrigerar och agerar med en annan person genom språket eller 

gester (symboler) så frambringar det olika objekt i mitt medvetande som jag laborerar med i 

tanken. När jag har fått en bild av omvärlden kan jag utifrån bilden agera olika på det. Här 

måste jag hela tiden sammanlänka klyftan mellan mig och omvärlden och utifrån denna 

sammanlänkande process har jag möjligheten att planlägga mina handlingar och att föregripa 

effekten av dem. Mitt Me tar mig till mitt nya medvetande och anpassar mig efter den 

                                                 
39 Engdahl, O. & Larsson, B. (2006). Sociologiska perspektiv – grundläggande begrepp och teorier. Lund: 
Studentlitteratur.  Sid. 55 
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världsbild jag har fått, eller så kan mitt I gå till handling genom att jag som individ inte 

accepterar den världsbild jag har tagit emot. Hur jag agerar beror på hur jag skapar mitt 

perspektiv. Det gör jag genom att jag tolkar och sätter mig själv in i fysiska och sociala 

objekts aktioner mot mig. Den symboliska interaktionismen studerar benägenheten i 

förmågor, kapaciteters uppövande och utveckling. Sådana förmågor gör att den mänskliga 

individen får möjlighet att bli en socialt medveten individ. Hjälpmedlen för denna utveckling 

är symboler och med hjälp av dessa kan vi sätta oss in i symbolsändarens perspektiv. Att 

människan måste handha omvärlden på håll betyder att individen utvecklar förmågan att söka 

och tolka tecken. En stor del av perspektivtagandet kommer att ske med symbolernas hjälp 

och som kommer att bli allt större del av den språkliga kommunikationen. 

 

3.2.1 Lek och spel 

Jag har nu gått igenom Meads interaktionistiska syn på hur människors medvetande uppstår. 

Det jag tar upp här är Meads förklaring hur människans medvetande vidareutvecklas och hur 

människors medvetande fungerar inom ett större socialt fält.  

 

I lek och spel tar Mead åter upp begreppen roll och rollövertagande som är två viktiga 

aspekter för utvecklingen av människans identitet. I samband med leken och i högre grad spel 

av olika slag så är det inte längre bara ytliga och personliga attityder som barnet tar över. I lek 

och spel så förekommer också större sammanhängande helheter av ganska konstanta och, för 

många individer, gemensamma attityder. Mead menar att leken har en stor betydelse för 

barnets identitetsutveckling. Genom leken så övertar barnet sin inbillade motspelares roller 

och ser på sig själv ur ständigt nya positioner. Exempel är när barnet långsamt anammar de 

handlingar som ingår i modersrollen. Barnet tolkar moderns attityder och lär sig sedan i leken 

dem genom att själv vara iklädd denna roll och utifrån det betrakta sig själv och andra 

varelser. Leken är en fortlöpande konversation av gester, där barnet i tur och ordning kan 

förfoga över alla roller. Sin första identitet får barnet genom att vara den andre för att se sig 

själv och utifrån det utvecklas barnets självmedvetande. Barnet tar här den andres attityd mot 

sig själv, men barnet tar också över den andres attityder mot andra varelser. 

 

När denna identitet är fullt utvecklad har individen fått ett Me. Individens Me har på så sätt 

fått barnets socialt bestämda jag, jaget har fått sitt ursprung och verklighet utifrån de sociala 

samspelsprocesser som personen har varit invecklad i. Men i leken föreligger ännu inte ett 

fullt utbildat Me. Barnet övertar olika personers roller på ett regellöst och nyckfullt sätt. I 
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spelet, som bedrivs enligt vissa regler, utvecklas individen till en mer välorganiserad identitet. 

Här måste barnet överta flera roller enligt ett visst regelmönster som det inte tidigare kunnat 

göra i leken. Under en spelsituation, exempelvis i ett bollspel måste en spelare samtidigt 

kunna förgripa och förstå beteenden hos den som kastar bollen, hos den som fångar bollen, 

osv. När barnet genom rollövertagande har tolkat alla de andras attityder mot sig själv och kan 

placera sig själv inom detta system, då har det fått ett Me, ett socialt jag. 

 

Individen har en identitet endast i en gemenskap med andra individer. Det är genom att ta det 

totala samhällets attityder mot sig själv, och genom att samordna dessa attityder som 

individen får en fast grundad identitet, jaget är fullt utvecklat. Samhällets syn på individen är 

alltid inblandad i personens tänkande, oavsett om personen är motsägande mot samhället eller 

inte. Samhället är tänkt att förklaras som ett roll- och regelsystem som har anammats hos 

individen, och detta kallar Mead den generaliserade andre. Individens jag består av ett Me 

och ett I, dessa jagbegrepp innehåller en dubbelhet. Mellan individens Me och samhället råder 

ett slags strukturliknade form, Me återspeglar individens sociala omgivning. Olika individer 

har ju socialiserats i olika sammanhang, och det visar sig att deras socialt förutbestämda 

handlingsberedskap kan skilja sig åt. Individens I står för hävdandet mot samhället. Personen 

reagerar inte bara passivt på sin sociala omgivning utan han kan förändra den också. Individen 

har inte bara skyldigheter utan också rättigheter, I blir här personlighetens fria handlande. 

 

Interaktionismen framställer i en mening samhället som primärt och individen som sekundär. 

Den mänskliga individen och hans intelligens är resultatet av en ständigt skiftande social 

process.40

 

3.3 En utveckling av människans responsivitet 

Johan Asplund har inspireras mycket av Meads teori, den symboliska interaktionismen. De 

båda menar att genom interaktionen med andra människor bildar individen sin medvetenhet 

och jag. Skillnaden mellan teorierna är att Asplunds beskrivning av det sociala samspelet i 

viss mån utgör en vidareutveckling av Meads teori. Asplunds socialt responsiva individer 

framstår emellertid som mer aktiva än Meads gestikulerande individer. Asplunds teori kan ses 

                                                 
40 Berg, L-E., Boglind, A., Leissner, T., Månsson, P. & Värnlund, H. (1975). Medvetandets sociolog: En 
introduktion till symbolisk interaktionism. 
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som ett försök att urskilja tendenser till utvecklandet om det moderna samhället och 

kulturen.41

 

Asplunds socialpsykologiska teori om den socialt responsiva människan handlar om att 

människan är en varelse som lever upp i närvaro av andra. I ensamhet eller isolering är denna 

varelse liv- och mållös. Socialpsykologin står för läran om socialitetens och responsivitetens 

sammansmältning. Asplund menar här att den sociala responsiviteten är ett växelspel mellan 

två (eller flera) personer som inom ramen för en pågående process eller beteendesekvens tar 

notis om varandra. Vad den ena personen gör är ett gensvar på vad den andra personen nyss 

har gjort och detta gensvar föranleder i sin tur ett gensvar från den andre personen. Han menar 

också att den ena personen kan förgripa den andre personens gensvar och i detta avseende 

responderar han på en handling vilket ännu inte har ägt rum. Det är som om den ena personen 

hann före den andre personen och utförde en handling i hans ställe. Den ena parten kan också 

fullborda ett beteende som den andre parten endast har inlett. Detta är Asplunds, liksom 

Meads, begrepp för rollövertagande. Asplunds två nyckelbegrepp är socialitet, som beskrivs 

som samhällelighet eller sällskaplighet och responsivitet, som grundar sig på respons, med 

betydelsen svar och gensvar. Människan är en responsiv varelse som innebär att hon är 

nyfiken och att hon presenterar ett gensvar när någon kommunicerar med henne. Den sociala 

responsiviteten är inte en följd av en redan existerande ego (jaget), utan det är snarare det 

sociala samspelet som skapar ett ego. 

 

Asplunds viktigaste grund för social responsivitet utgår från språket. Den sociala 

responsiviteten kommer före moralen, men den kommer inte i samma bemärkelse före 

språket. Han menar att två eller fler personer som förhåller sig socialt responsiva till varandra 

kommunicerar med varandra. Utan sin sociala responsivitet hade människan inte kunna bilda 

ett språk. Vad som gör språket till språk är förmågan att ömsesidigt ge gensvar samt att 

föregripa motpartens gensvar och sätta sig i motpartens ställe.42  

 

Den sociala responsiviteten kännetecknas av ombytlighet, lekfullhet, identitetsspel 

(växelspel), pratsamhet och ett ogillande av organiserad kultur. Det är ett begrepp som står för 

det informella, enkla eller grundläggande sociala beteendet som finns hos människan och det 

är ett begrepp som inte följer några givna regler. Enligt Asplund föregår den sociala 

                                                 
41 Johansson, T. (1999). Socialpsykologi: Moderna teorier och perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Sid. 119f 
42 Asplund, J. (1987). Det sociala livets elementära former. Göteborg: Korpen. Sid. 14 
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responsiviteten vår kultur, dvs. att den i sina mest odisciplinerade former är högst 

okultiverad.43 Motsatsen till social responsivitet är begreppet asocial responslöshet som tillhör 

det formella, komplexa eller avancerade sociala beteendet. Asplund menar att det är svårt att 

upprätthålla distans till vardagslivet. Även som socialt responsiva varelser är vi godtrogna och 

lättlurade varelser som blir mer eller mindre insugna som deltagare i samhället. I det samtida 

samhället kan den sociala responsiviteten lätt övergå i asocial responslöshet. Ombytligheten 

mellan de två begreppen är inget annat än ett växelspel; när den sociala responsiviteten 

klingar av så ersätts den av asocialt responslöshet. När den sociala responsiviteten åter blossar 

upp kretsar den ofta kring någonting annat. För övrigt är det så att social responsivitet i ett 

avseende medför asocial responslöshet i andra avseenden. Så snart vi vänder oss till 

någonting, så vänder vi oss ifrån allting annat, anser Asplund.  

 

Asplunds tanke är att den sociala interaktionismen är individens medvetenhet och 

personlighet, men individen är ändå inte helt bestämd av sociala krafter. Den sociala 

responsiviteten uppstår i mötet mellan människor. Möten i sig är inte förutsägbara eller 

återhållsamma, utan spontana och okontrollerbara. När vardagslivet når en viss grad av 

rutinisering och förutsägbarhet övergår den sociala responsiviteten i asocial responslöshet. 

Asplund anser inte att samhället och individen är två separata ting utan att individen ständigt 

påverkas av den sociala förändringen, framför allt via konkreta möten med andra individer. 

Samtidigt är den abstrakta socialiteten en konsekvens av mer långsiktiga samhälleliga 

förändringar. Den socialt responsive individen är antisocial till sin natur, men hon eller han 

tvingas successivt till anpassning. ”Enligt Asplund finns det i det samtida samhället starka 

krafter som motverkar den sociala responsiviteten. Samhället antar en allt mer abstrakt 

karaktär, och detta leder i förlängningen till stereotypa mänskliga relationer.”44  

 

Asplund beskriver människan i sin teori som ett aktivt subjekt i det sociala samspelet. 

Identitetsutvecklingen är intimt sammanlänkad med vardagslivets flöde. Om det uppkommer 

störningar i vardagslivet medför det störningar i identiteten. Den sociala responsiviteten 

ansvarar för, liksom Meads I, den sociala spontaniteten och flödet, medan alla försök att 

reglera det sociala flödet leder till disciplinering och abstrakt socialitet. Asocial responslöshet, 

liksom Meads Me, präglas i stor utsträckning av sin successiva anpassning till de kulturella 

och sociala förändringarna i samhället. Människor reflekterar inte över sina liv eller utformar 

                                                 
43 Johansson, T. (1999). Socialpsykologi: Moderna teorier och perspektiv. Sid. 120 
44 Ibid. Sid.125 
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olika projekt, utan låter sig snarare dras med i det ständigt pågående sociala samspelet och 

formas av de olika impulser och händelser som inträffar. 

 

Asplund visar att lek och spel är nära besläktad med social responsivitet och genom lek och 

spel får vi våra sociala normer och beteenden. Leken, menar Asplund, är en frivillig aktivitet. 

Leken skapar vidare ordning, de följer regler. Varje lek har sina regler och dessa är absolut 

bindande. Han menar att ur leken uppstår och utvecklas kulturen eller civilisationen. Lek är 

ett självständigt fenomen som inte har några yttre mål eller syften utan leken utgör sin egen 

grund som kan uttrycka sig som social responsivitet. Spel är den organiserade leken vilket 

betyder att spel inte längre är en lek. Spelet är organiserad social responsivitet och med det 

menas att när spel tar vid så upphör all lek att gälla. Med det menar Asplund att kulturen är 

satt och färdig hos individen, och från och med nu är kulturen ett enda stort avtalsverk.45  

 

3.3.1 Socialisation 

Genom socialisationen och internaliseringsprocessen integrerar individen samhällets normer 

och värderingar. Internaliseringsprocessen motsvaras också av en externaliseringsprocess 

genom vilken människor aktivt försöker tillägna sig verkligheten och försöker sträva efter att 

förändra den efter sina behov. Det är viktigt att understryka att individen, oavsett om det 

handlar om barn, ungdom eller vuxen, inte är passiva mottagare i socialisationen utan spelar 

en aktiv och viktig roll.  

 

Socialisationen är en livslång process som tar sin början i barndomen men fortsätter hela livet. 

Man skiljer vanligen på två socialisationer som förekommer hos en människa: Primär 

socialisation är en process som syftar till att tillgodose barnets motoriska, kognitiva, 

känslomässiga och sociala utveckling under de första levnadsåren. Detta sker framför allt 

genom familjen, föräldrarna, och i vissa fall genom daghem och liknande institutioner.  

Primär socialisation begränsas inte bara till de första åren, utan hela livet igenom lever vi i 

olika primära sammanhang. Processen sker när vi är i närkontakt med andra människor och då 

våra liv påverkas. Sekundär socialisation innebär att individen tillägnar sig och övar in 

speciella färdigheter, så att dessa fungerar väl och i enlighet med samhällets allmänna normer 

och målsättningar. Denna process är knuten framför allt till utbildningssystem och till skolor 

av olika slag.46

                                                 
45 Asplund, J. (1987). Det sociala livets elementära former. Sid. 64 
46 Angelöw, B & Jonsson, T. (1990). Introduktion till socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 
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För att bli en fullständig samhällsmedborgare måste man alltså tillägna sig en gemensam 

grundläggande samhällsroll som består av fyra områden:  

1. Att man ska sköta ett jobb, så att man kan försörja sig. 

2. Att sköta en familj så att det kan uppstå nya medlemmar i samhället. 

3. Att man ska följa samhällets grundläggande regler i form av lagar och andra normer. 

4. Att tillägna sig det självklara och därmed omedvetna kulturspecifika sättet att uppfatta och 

konstruera den sociala världen.47

 

Ett samhälle skulle emellertid kunna fungera om alla var lika. Inom ramen för den skötsamma 

grundrollen har samhället en komplicerad och omfattande rolluppsättning av individualiserade 

roller. Varje roll måste bäras upp av en individ och då måste samhället på något sätt 

bestämma vilken individ som skall placeras i den speciella rollen. I vår socialisation blir vi 

utsatta för värderingar från andra. De värderingarna är en utveckling av vår självuppfattning. 

Värderingar är olika för olika människor, men i värderingarna finns det alltid (oavsett 

ställning i samhället) en kärna som syftar till att vara lika varandra och detta bestäms av 

samhällsaspekten, alla måste bli skötsamma samhällsmedborgare. Skötsam medborgare är de 

som helt enkelt anpassat sig till den övergripande samhällsrollen, den som inte anpassar sig i 

samhällsrollen blir oftast stämplad som avvikare. Vår uppfostran bestäms till stor del utifrån 

skötsamhetsaspekten, och det är här som Meads begrepp, den generaliserade andre, kommer 

in. Detta begrepp står för samhällsaspekten i de värderingar vi utsätts för, ett roll- och 

regelsystem internaliserat i individen. Olika föräldrar utsätter sina barn för olika värderingar, 

men ”den generaliserade andre” finns alltid med mer eller mindre. Detta betyder att väldigt 

tidigt börjar vi bedömas utifrån samhällets ögon representerade av våra föräldrar. Senare 

kompletteras föräldrarna som ”den generaliserade andre”, av bl.a. skolan. Vi bedöms i princip 

alltifrån födelsen från en övergripande samhällsaspekt och denna bedömning är en del av 

socialisationen med syfte att vi så småningom själva ska klara av att göra dessa värderingar. 

Att vi blir lika med gemensamma värderingar betyder inte att de individuella skillnaderna 

utraderas. Med hjälp av de gemensamma värderingarna kan man bedöma både sig själv och 

andra människor och på så sätt upptäcka olikheter. Det som urskiljer oss från andra är när vi 

bedömer oss med ”den generaliserade andres” ögon, och då kommer vi själva fram till en 

egen slutsats - vad som passar mig. 

                                                 
47 Olofsson, P-O & Sjöström, B. (1993). Existens och sociala relationer: Skiss till existentialistisk 
socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur. Sid. 143 
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3.3.2 Avvikande beteende och stämpling 

Avvikande beteende kan ses på olika nivåer inom ett samspel. Samspel kan vara mellan 

individ och samhälle, mellan individ och organisation, mellan individ och grupp samt mellan 

individ och individ. Beteendet kan värderas på olika sätt, både positivt och negativt. Det 

negativa avvikande beteendet anses som en social konstruktion som är skapad och uppbyggd 

av omgivningen och inflytelserika grupper i samhället. Dessa har makt att bestämma vilka 

beteenden som ska få respekt och anseende respektive fördömanden och negativa sanktioner. 

Handlingarna är ju inte i sig själva moraliska eller omoraliska, avvikande eller normala, bra 

eller dåliga. Det är andra människor och samhället som bedömer och värderar vilka 

handlingar som ska betraktas som avvikande. Processen här blir att det är samhället som 

producerar det avvikande beteendet. När vi talar om avvikande så används ordet ”de”. Vi har 

intagit en bestämd position i förhållandet till de personer som är avvikande, de avvikande 

befinner sig inte på samma position som vi. ”Vi”-positionen, ger oss ett perspektiv på de 

avvikandes handlingar. 

 

I den interaktionistiska synen på avvikare är man inte intresserad av den enskilda individens 

”annorlunda” beteende och hans eller hennes enskilda historia utan av den situation i vilket 

någon tycker att handlingen är ”annorlunda” och därmed avvikande, dvs enligt 

stämplingsteorin. Att någon tycker att handlingen är ”annorlunda” och att denna åsikt sedan 

presenteras kommer att ha stor betydelse för den utveckling som den ”annorlunda” personen 

genomgår. Personen blir stämplad av någon och detta kommer att påverka hans eller hennes 

upplevelse av sig själv. Det i sin tur kommer att göra att personen kommer att handla som en 

”annorlunda” person. Det viktigaste är inte att vara en avvikare som utför vissa typer av 

handlingar, utan det är att man uppfattar sig själv som en avvikande person. 

 

Att stämpla någon är att upptäcka ett beteende och därefter manipulera situationen för att få 

den uppmärksamhet som man vill ha. Som avvikare genomdriver jag min tolkning av 

handlingen samt inrättar mina relationer till avvikande därefter. Det viktigaste med 

stämplingen är att den är officiell, dvs. alla, även avvikaren har möjlighet att få kunskap om 

den. Stämpling innebär att individen tilldelas en ”annorlunda” handling som personen tvingas 

bära tecken på. Mead förklarar stämplingen enligt följande beskrivning: Stämplingen kan inte 

ta hänsyn till den enskildes privata liv i den meningen att de visar full förståelse för 

handlingen. För att markera detta sitter domaren upphöjd i rättssalen och utmärker denna höga 
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ställning genom att bära symboliska tecken. För vissa länder är peruk och mantel ett sätt att 

framhäva den formella positionen. Bödeln visar inte sitt ansikte och avrättningen är anonym 

och officiell. Efter att blivit stämplad når det sedan efter ett tag till personens närmaste krets, 

”de signifikanta andra”. Personens signifikanta andra börjar så småningom acceptera bilden 

av personen som ”annorlunda” och i och med det så faller personens sista identitetsfäste. 

Stämplingens effekt gör så att personen avskärmas fysiskt och socialt ifrån de normala. Vi vill 

inte beblanda oss med dem. Den barriär som finns mellan den stämplade och stämplaren 

skänker tillfredställande och lugn. Normsystemet är intakt.48  

                                                 
48 Berg, L-E., Boglind, A., Leissner, T., Månsson, P., & Värnlund, H. (1975). Medvetandets sociolog: En 
introduktion till symbolisk interaktionism. Sid. 128f 
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag att koppla samman mina intervjuer med teorierna. Jag analyserar 

insamlad data och strukturerar dessa efter tre huvudspår som kommer att knyta an till 

teorierna jag har valt. Min huvudstruktur i huvudspåret består av 1) Positiva händelser med att 

aktivera sig. 2) Negativa upplevelser, som hinder och 3) Delaktighetens påverkan hos 

individen. Av dessa tre huvudspår kommer jag sedan att sammanställa ett slutresultat med 

hjälp av olika teman som jag har analyserat utifrån insamlad data. Jag börjar med en kort 

sammanfattning av de intervjuade så att läsaren kan få en bild av de intervjuade. Vid 

sammanfattningen har jag bytt intervjupersonernas riktiga namn mot andra namn för att 

respektera anonymiteten. 

 

4.1 Presentation av intervjupersoner 

4.1.1 Erik 

Den första intervjupersonen kallar jag Erik, han är 35 år och singel. Är bosatt i Karlstads 

kommun. Han har fem års universitetsutbildning och har arbete. Vintern 1991 fick han en 

förlamningsskada efter en trafikolycka. Han har brutit ryggmärgen i nacken och det gör att 

Erik har fått en ganska hög förlamning. Han är halvförlamad i armarna och totalförlamad från 

bröstvårtshöjd och ner, plus lite andra skador som synskador och dubbelseende. Erik utför 

inga fritidsaktiviteter nu, men har gjort. Han har styrketränat minst två gånger i veckan och 

spelat rullstolsrugby, men fick tyvärr sluta med det eftersom tiden inte räckte till. Rugbyn 

lades även ner därför att det var för få spelare och de som fanns var för utspridda. Andra 

orsaken var att han var tvungen att resa mycket till träningar men även ekonomiska skäl 

spelade in. En rugbystol kostar strax över 30.000 kronor sammanlagt. Att vara fysiskt aktiv 

och hålla igång tycker Erik är väldigt viktigt. Av att träna blir man en annan person både 

fysiskt och psykiskt. Man orkar och klarar av mer samt att man mår bättre och även får träffa 

andra. Han säger att hade han bott närmare för att spela rugby hade han nog fortsatt att vara 

aktiv inom rullstolsrugbyn. 

 

4.1.2 Tomas 

Den andre intervjupersonen kallar jag Tomas, han är 37 år och singel. Är bosatt i Karlstads 

kommun. Han har gått en tvåårig utbildning till svetsare. Tomas fick beskedet om att han hade 

fått MS den 1992-02-26 klockan 10.43. Idag är han rullstolsburen men kan gå lite med stöd. 

Tomas aktiverar sig i dag med styrketräning, går på badhuset och simmar ute om vädret 
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tillåter. Före skadan deltog han inte i någon aktivitet. Han säger att han är tvungen att vara 

fysiskt aktiv för att inte bli en ”degboll”, aktivitet är ett sätt för att han ska orka med vardagen 

bättre. Att få aktivera sig gör att han mår både fysiskt och psykiskt bättre plus att det skapar 

gemenskap som är mycket trevligt. Fritiden har en väldigt stor betydelse i Tomas liv. För att 

han ska kunna utnyttja allt så krävs det att det är anordnat på rätt sätt för rullstolsburna. Han 

blir även hindrad av sig själv ibland när ”latmasken” träder in. Tomas skulle gärna vilja utföra 

andra aktiviteter, men det kostar. 

 

4.1.3 Anna 

Den tredje intervjupersonen kallar jag Anna, hon är 40 år och ogift. Är bosatt i Karlstads 

kommun. Hon har läst treårigt gymnasium och har arbete. Anna har muskelsjukdom (MS) 

som gör att hon har svårt att gå. Hon använder kryckor kortare sträckor och annars mycket 

rullstol. Hon har haft MS i sju år. Anna utför ingen direkt fritidsaktivitet i dag, men hon står i 

kö för handikappridning. Det är tyvärr köer som är flera års väntetid på. Anledningen kan vara 

menar Anna, att det finns för få ställen som har handikappridning. Före skadan så var hon 

aktiv i ”Friskis och svettis” och med simning. Genom att i framtiden börja rida ser Anna 

framemot att börja röra på sig och även då bli starkare i sig själv, både fysiskt och psykiskt. 

Hon tycker nu att tiden och kraften går till att ringa runt på olika ställen för att se om hon kan 

delta i aktiviteten eller inte. Utbudet är inte stort när det gäller att aktivera sig när man har ett 

funktionshinder, så hon känner ofta att hon är begränsad och styrd till vissa platser. Hon 

undrar mycket varför inte hon har samma möjligheter som ”friska” personer. Anna tycker det 

är jättetråkigt att inte kunna simma, som förr i tiden, med sin kompis som inte har ett 

funktionshinder. Anledningen är att hon inte klarar av kylan på badhuset och till 

sjukhusbassängen måste kompisen ha en remiss. Hon tycker även att kommun och landsting 

ska pusha och inspirera mera när det gäller aktiviteter, annars är det lätt att fastna hemma 

istället. 

 

4.1.4 Peter 

Den fjärde intervjupersonen kallar jag Peter, han är 34 år och singel. Är bosatt i Karlstads 

kommun. Han har gymnasieutbildning och en treårig bilplåtslagareutbildning som innehåller 

även bilmekanik. Arbetar på heltid. Peter har en nackskada sedan -92, och han är lam från 

bröst och ner. Peter aktiverar sig regelbundet i dag med en armcykel som finns hemma och 

bowlar gör han mest på skoj. Armcykeln började han med eftersom det är svårt att vara ute på 

vintern och tidig vår, och det ledde till slut att han tappade mycket muskelstyrka. Genom 
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träning med armcykeln så har han byggt på sig mycket muskler som gör att rullstolen blir 

lättare att hantera. Han har även köpt en annan typ av armcykel som han monterar på sin 

rullstol när han är ute. Peter har även spelat rullstolsrugby men fick sluta eftersom det kostade 

väldigt mycket pengar. Han söker medel från fonder eller bidrag för att kunna fortsätta spela 

rugby och kostnader runt omkring, men Peter tycker inte det är lätt att få. Att vara fysiskt 

aktiv är mycket viktigt för Peter. Han får ett annat välbefinnande, kondition, styrka, mår bättre 

osv. Peter skulle gärna vilja testa på mer aktiviteter som att fortsätta med rullstolsrugby, men 

även rullstolsbasket, pingis och alla möjliga aktiviteter. Två skäl till att han inte utför mer 

aktiviteter är tid och att han måste köpa egna grejor till alla aktiviteter och det blir kostsamt i 

längden. Även om han tycker tillgängligheten har blivit bättre sedan -92 så är det viktigt 

också att det finns andra alternativ på lokaler som han då kan ta sig in till. 

 

4.1.5 Lena 

Den femte och sista intervjupersonen kallar jag Lena, hon är 28 år och särbo. Är bosatt i 

Karlstads kommun. Hon har gått några kurser på Karlstads universitet och har ungefär 100 

poäng. 2001 blev hon rullstolsburen. Lena aktiverar sig i dag genom att bada utomhus och att 

träna sin hund till att bli en servicehund. Hunden tränas att hjälpa henne i livet med 

exempelvis att hämta saker, hjälpa till att dra henne i rullstolen med mera. Det är något som 

har underlättat mycket för henne. Lena skulle vilja göra fler aktiviteter självständigt som att 

gå i skogen och åka och bada själv och inte vara beroende av en annan person hela tiden. Före 

skadan var det mer spontana saker i hennes liv, nu planeras saker och ting på ett helt annat sätt 

och det blir jobbigt i längden. Lusten försvinner till att göra aktiviteten. Det är viktigt med 

fysisk aktivitet för Lena. Hon vill röra på sig och med det känner hon sig friskare, piggare och 

behåller styrkan osv. Att hindras gör att hon inte kan utföra det hon vill och att inte komma 

fram överallt gör att hon blir irriterad. Hon tycker det är psykiskt jobbigt, men även att den 

sociala biten försvinner. Att inte komma in blir till slut att hon får stanna hemma själv och det 

är frustrerade eftersom hon har många vänner. Lena påstår att tillgänglighet leder till att man 

kan utöva fler aktiviteter, och för att göra detta krävs mer kunskap om hur funktionshindrade 

vill ha det. 
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4.2 Positiva händelser  

Under mitt första huvudspår, om vad som är positivt med att vara fysiskt aktiv, har jag hittat 

tre teman som stämmer överens med alla fem respondenter; fysiskt, psykist och socialt. Jag 

lägger här fram intervjuarens tankar och synpunkter om vad som är positivt med att vara 

fysiskt aktiv. Nedan presenterar jag resultaten av mina respondenters erfarenheter samt knyter 

an med min teori som jag har valt. 

 

Fysisk aktivitets positiva inverkan på kroppen 

Så här berättar mina respondenter om det viktiga med att vara fysiskt aktiv: 

 

Erik berättar: I och med att jag har så få fungerande muskelgrupper, så är det väldigt viktigt 

att hålla igång dem. Sen är det, det här med vikten. Som rullstolsbrukare, så spelar vikten en 

stor roll för att kunna förflytta sig och kunna vara aktiv. Orka med. Sen är det ju andra 

faktorer, kondition är ju av stor vikt för att man ska orka med vardagen. 

 

Tomas beskriver: För att hålla kroppen i form. För att jag får motionera. Jag var tvungen så 

att jag inte blev en degboll i rullstolen. Så jag skulle klara vardagen bättre. …det är skönt att 

hålla på, för det ger kroppen något som kroppen behöver.  

 

Anna uttrycker: …man går ner i vikt, mycket bra och sen så tror jag att man mår bättre om 

man är ute och rör på sig. Jag har en sån sjukdom som gör att jag blir stelare i kroppen, mina 

muskler kommer kanske att sluta fungera mer och mer, då är det klart att det är bra att 

försöka vara i fysisk kondition. 

 

Peter påstår: Mycket viktigt med fysisk aktivitet, jag känner mig ju mycket starkare, både 

psykiskt och fysiskt och allting. En blir inte lika trött, …på hösten, vintern och tidig vår så 

kommer man ju inte ut så mycket då. Och då tappar jag ganska mycket muskelfunktion, då 

köpte jag en armcykel, och det har hjälpt. Jag har byggt på mig väldigt mycket muskler i rygg 

och axlar…rullstolen är mycket lättare.  

 

Lena säger: För att jag vill röra mig och hålla i gång för då känner man sig friskare. Viktigt 

att man får använda kroppen så mycket som möjligt, jag håller styrkan och försöker hålla koll 

på mig själv så att jag inte blir för tung, för då orkar man inte lyfta sig själv. Jag känner mig 

piggare och friskare allmänt.  
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Fysisk aktivitets betydelse för psykiskt välmående 

Erik beskriver: … om man har haft rehabilitering och tränat i flera veckor, så är man en helt 

annan person efteråt, både fysiskt och psykiskt. Man känner sig ju i och med att man orkar 

klara av alla vardagliga sysslor enklare, så då mår man ju bättre, det följer med.  

 

Tomas talar om: Jag tycker det är väldigt skönt att komma ut på olika sätt… En starkare 

kropp ger mig bättre självförtroende och ett allmänt välmående.  
 

Anna uttrycker: …det är väl aldrig fel att röra på sig. Och jag tror framför allt att man blir 

starkare i sig själv, både psykiskt och fysiskt. … att man rör på sig, det är ju samma om man 

vore frisk egentligen. Då mår man bättre.  

 

Peter understryker: En får ett annat välbefinnande i sig själv, en får kondition, en får styrka. 

Och det bygger upp självkänslan hos mig i alla fall. Jag känner mig starkare, jag känner mig 

friskare, jag mår bättre, när jag utför fysisk aktivitet. Genom aktivitet kopplar jag bort jobbet 

helt och hållet. 

 

Lena påpekar: Stor betydelse, för att det är då man kan göra allt det där som man tycker om 

och som man mår bra av. Ja, kortsiktigt så är det ju ansträngande och jobbigt. Men på lång 

sikt tror jag att det är jätteviktigt. För annars skulle man ju bara ligga inne och dega och 

sega och, inte må bra alls. Så jag tror att det är jätteviktigt att man rör på sig och håller 

igång både kroppen och hjärnan. 

   

Fysisk aktivitets betydelse för det sociala livet 

Erik menar: Det är väl lite grann, som det här med styrketräning att man inte får lära känna, 

men att det blir vissa som man blir hej-kompis med, som man hejar på, på gymmet och träffar 

på stan. Och sen på min arbetsplats så är det ju en som man har lärt känna lite på gymmet, 

som man har utbyte med varje dag. Det kan nog ha en viss betydelse att man överhuvudtaget 

lär känna andra människor i sin omgivning.  
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Tomas lyfter fram: Den enda fysiska aktivitet jag egentligen håller på med är träning och där 

är det en väldig gemenskap. Så där stöttar alla varandra. Så det tycker jag är väldigt trevligt. 

… man träffar folk och även motionerar munnen så att säga. Det är alltid trevligt att träffa 

människor. 

 

Anna berättar: Du kommer ut, umgås med andra människor, lär känna nya människor. Och 

det är aldrig fel, du får energi från andra människor, mycket positiv energi, och du kan känna 

en samhörighet med andra, och det tror jag är jätteviktigt. 

 

Peter nämner: …om en bortser från det jag gör hemma då, så tar jag mig ut istället då, som 

Nöjesfabriken eller om en går på gym,  eller nåt sånt.  Naturligtvis träffar jag folk, men jag 

går dit för att träna och sen så får jag ett utvidgat socialt nätverk så är det väl en positiv följd 

av min fysiska aktivitet i så fall. 

 

Lena säger: …det här med hundträningen, så har ju det fört med sig att jag är mycket ute, och 

träffar mycket människor som håller på med samma sak och så. Så där har det ju verkligen 

betydelse. Det är roligt att göra någonting tillsammans och umgås med människor, det är 

jätteviktigt. Man får uppskattning och upplevelser och feedback och det mår jag bra av, blir 

glad helt enkelt. 

 

Johan Asplund påstår att människan är ett ”sällskapligt djur”. Vi är responsiva varelser som 

består i hennes samhällighet, och det är just i vår sociala responsivitet som vi utvecklar vår 

individualitet. Han ser människor som nyfikna eller intresserade varelser, och i dessa 

beteenden ingår otvivelaktigt mängder av reflexer som avspeglas i gensvar när vi 

kommunicerar med varandra. Det handlar om människans sällskaplighet och om hennes 

benägenhet att svara när det ställs frågor till henne. När personer är socialt responsiva är de 

upptagna av varandra. Det menas att personerna visar äkta respons gentemot varandras 

beteenden som kallas växelspel. I situationen att vara med andra så skapar vi oss vår 

medvetenhet enligt Asplund. Även aktivitetsprocessen upplevs som socialt responsiva, att 

aktivera sig ger ett slags gensvar till människan. Även om man utför en ensamaktivitet kan det 

också var socialt responsiva. Man får ett slags gensvar av aktiviteter som kan fort övergå till 

något mer, som en rad mänskliga egenskaper. Vid utförandet av ensamaktivitet kan 

aktiviteten upplevas som social vilket sker när vi personifierar aktiviteten. Vi kan bokstavligt 
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börja tala med utrustningen som används vid fysisk aktivitet, exempelvis skidorna i slalom. Vi 

hänför skidorna till ett drag av exempelvis avsikter, både illvilliga och välvilliga, liksom 

temperament, intelligens och minne. Skidorna görs även till föremål för beröm, klander och 

allehanda förmaningar. Han eller hon som utför slalom känner sig nu som sina skidor, från 

nonverbal konversation övergår nu situationen till verbal konversation. I detta tillfälle blir 

konversationen helt ensidig; slalomkillen får inte svar på tal. En entusiastisk kille får sina 

skidor att tala och ger sig själv svar på tal i skidornas ställe. 

 

När vi utför en fysisk aktivitet så vaknar något till liv inom oss individer; vi tillför kroppen 

något som kroppen behöver. Genom att aktivera oss menar Asplund att individen är en 

produkt av den sociala responsiviteten. Att kunna vara aktiv med andra genererar ett bättre 

välmående, en bättre fysisk kropp, vilket responderar i vårt medvetande till att bli en annan 

person. Den sociala responsiviteten utspelar sig snarare i individens yttre omständigheter och 

verksamheter. Mina fem respondenter framlägger att de mår bättre både fysiskt och psykiskt 

över att få kunna vara fysiskt aktiva inom sina intressen. Att vara aktiv har också skapat att 

personerna fått en mer känsla av att vara mer delaktiga i samhället, en samhörighet att kunna 

vara med andra personer när de utför fysisk aktivitet.  

 

Mead säger att det sociala samspelets viktigaste förutsättning är språket. Han menar att 

språkets utveckling är intimt förbundet hos individens medvetandes utveckling. Genom 

samspel med andra individer så vidareutvecklar vi vårt medvetande genom attitydtagande. 

Samtalet är ett resultat av tidigare attitydtagande, men samtalet och tänkandet är en 

kontinuerlig process. Mead menar att individen medvetet försöker sätta sig in i den andres 

situation och utifrån det övertar individen den andres synsätt. Förmågan till samspelet är ett 

resultat av tidigare samspel. I nuet hjälper dessa kunskaper från förfluten tid oss att samspela 

mot andra individer. Via samspel med andra bygger vi på vår medvetenhet som sedan 

resulterar i att individen själv blir kapabel att styra eller påverka den egna framtiden. Genom 

att personer socialiserar sig med andra, exempelvis genom att samtala med olika personer 

under utförandet av fysisk aktivitet, så tar vi deras synsätt mot oss själva. Vi ser oss själva 

genom andras ögon, och genom detta skapar personen själv en bild av situationen eller på 

omvärlden. Att vara aktiv som person och att få chans att träffa andra människor, genom 

utförande av fysiska aktiviteter tillsammans med andra, ger individen stora möjligheter att 

skapa en egen medvetenhet och personlighet. Tomas berättar: Den enda fysiska aktivitet jag 

egentligen håller på med är träning och där är det en väldig gemenskap. Så där stöttar alla 
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varandra. Så det tycker jag är väldigt trevligt. … man träffar folk och även motionerar 

munnen så att säga. Det är alltid trevligt att träffa människor. 

 

4.3 Negativa upplevelser  

Under mitt andra huvudspår tar jag upp olika situationer som mina respondenter hindras av 

när de ska utföra fysisk aktivitet. Jag har analyserat intervjuerna och hittat sju olika teman 

som mina respondenter har erfarenhet av. Jag har tagit med deras uttalade om uppfattningar 

och tankar kring vad som hindrar dem att delta i fysisk aktivitet. De sju teman som jag har 

analyserat hos respondenterna är: få alternativ, ekonomi, fysiska hinder, tid, beroende, 

medvetenhet och saknad stöd. Nedan presenterar jag resultaten av mina respondenters 

erfarenheter samt knyter an med min teori som jag valt. 

 

Få alternativ 

Erik förklarar: …möjligheten att ta mig ner i vattnet saknar jag verkligen. Det här att man 

lägger fokus på ett ställe och att det är ungefär som - har du ett funktionshinder så ska du dit 

och bada. Men man glömmer oftast bort att personer har olika funktionshinder, vi bor ju inte 

i grupp någonstans utan vi finns ju ute med familjemedlemmar och bekanta. Och då vill man 

ju gärna umgås tillsammans med dem som man normalt i vardagslivet umgås med. Man vill 

ju gärna att det inte ska spela någon roll vart man kommer, utan man ska ha möjlighet att 

kunna delta tillsammans med de andra. 

 

Anna uttrycker: … hindret är väl egentligen att du får ringa runt till olika ridklubbar, för alla 

har inte handikappridning. Jag kan till exempel inte sadla hästen själv, jag kan inte kliva upp 

på hästen själv. Utan då måste man ju se till att de har ramper och det är ju speciella grupper 

man får vara med i, i så fall. Innan jag blev sjuk så kunde jag börja rida var som helst. Jag är 

mycket mer begränsad. Det är så mycket man ska tänka på innan.  

 

Ekonomi 

Erik beskriver: Förut var jag aktiv inom rullstolsrugby. Men tyvärr blev det nedlagt, vårt lag, 

eftersom vi var för få och för utspridda. Hade jag bott i till exempel Göteborg, Stockholm 

eller Skåne, då hade jag nog säkert fortfarande varit aktiv inom rullstolsrugbyn. Men det 

innebär mycket resande och mycket pengar eftersom hotell och själva resandet kostar också. 
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En rugbystol kostar en hel del, min kostade strax över 30.000 sammanlagt, det är mycket som 

privatperson att lägga ut i utgifter. …både storstadslagen och dom här nationslagen dom är 

ju sponsrade och får pengar genom olika fonder och stiftelser och så, medan vi, ja, står för 

kostnaden själv då. 

 

Peter påpekar: Pengamässigt så är det ju mycket större i handikappidrotten. Jag menar du 

går och köper ett par shorts, köper ett par skor, du köper en t-shirt och sen så kan du vara 

med i de flesta sporter i Sverige, på motionsnivå. Det kan du inte i handikappidrotten, där 

krävs det specialgrejer för att du ska kunna vara med. 

 

Fysiska hinder 

Erik nämner: …det spelar nog en roll även mindre hinder. Jag tror det spelar roll i längden. 

Även om man hittar sätt att ta sig runt, så är det ändå. Det kan finnas hinder som t ex 

bowlingen här i centrum, då är det ju trappor upp till bowlingen. Det finns en hel del sådana 

här onödiga hinder. Ett hinder kan också vara när man inte kan delta i en aktivitet för att det 

inte finns någon möjlighet att gå på toaletten. 

 

Tomas påstår: …som gående, då kommer man fram precis överallt. Det gör man inte med 

rullstol. För där tycker hindren om att vara i vägen. 

 

Anna beskriver: Det är med simningen, där är det ju väldigt viktigt att man kommer in dit 

man ska. Man får ju hela tiden rekognoscera innan. Om det verkligen fungerar för mig att 

göra saker och ting, om jag vill börja med någonting, och det tar kraft.  

 

Peter yttrar: …det jag har sett så är ju tillgängligheten bra på de lokalerna som man utövar 

fysisk aktivitet på i dag. Men jag vet inte, naturligtvis kan det ju alltid förbättras, absolut, hela 

vägen. 

 

Peter nämner även: …det måste fortsätta att utvecklas även där som det idag går att ta sig in. 

Det finns fortfarande hinder som trösklar och sånt. Det kan fortfarande vara 5, 10 cm som är 

i vägen i lokalen, då kan de säga "Ja, men det skiter väl vi i, du tar dig ju in". Utveckla så 

individen tar sig ifrån och in i lokalen dit han själv vill.  
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Lena säger: …det som jag skulle vilja göra är såna saker som jag inte kan göra på grund av 

mitt handikapp. Som att gå i skogen eller kunna åka iväg och bada själv. …förut var det så 

lätt att ta sig ifrån och till olika ställen, det är så mycket grejer som man gjorde hela tiden 

förut utan att tänka så mycket på det som nu blir problem. Nu är det långa avstånd och det 

blir problem med buss och tåg, och ja, det blir en planering på helt annat sätt. Plus att man 

ofta behöver ha med sig någon för hjälp, exempelvis trappor och sånt, så att man tar sig 

undan hindret, för annars så blir det ju stopp. Det är svårare allting att vara aktiv. 

 

Tid 

Erik förklarar: Som rullstolsburen tar oftast saker man ska göra mer tid. Men tiden gäller ju 

också hinder, fysiska hinder, det handlar om att det stjäl tid. … om det finns en passage med 

trappor, och så finns det t ex en trapphiss. Då ser ju oftast beroendet mitt, av fysiska 

funktionshinder, att problemet är löst, för det finns en trapphiss. Och rent fysiskt så tar man 

sig ju upp och nerför trapporna med hjälp av den här hissen. Men rent tidsmässigt, det som 

tar 10 sekunder för en gående, det handlar om kanske 1-2 minuter för en rullstolsburen. Ett 

annat är om det inte finns en sån här trapphiss så kanske det finns en annan ingång då. Det 

betyder att man ska ta sig in och det finns en hiss där, då är det längre avstånd och man kan 

få åka tillbaka och det handlar om tid.  

 

Erik framför även: Det krävs ofta en del letande och sökande innan man hittar ett ställe som 

fungerar. Ett exempel är ju bad, att ta sig i och ur vattnet både utomhus och inomhus. Vi 

sökte runt för några år sedan, men hittade inget ställe där vi smidigt skulle ta oss i och ur 

vattnet. Det fanns inget. 

 

Beroende 

Erik påstår: …det finns ju en bowlinghall i Karlstad vid Sundsta idrottshall, det går ju att ta 

sig dit, men det är en enormt invecklad procedur, med ingången och hissen upp och ner. Det 

krävs att det måste vara någon med nyckel osv. som kan öppna dörrar och greja. 

 

Anna berättar: …jag har ju sjukhusets bassäng som jag blir styrd till, då är det begränsade 

öppettider och allting, och eftersom jag jobbar så är det ju svårt. Jag kan ju inte gå med min 

kompis och simma, för jag har ju en remiss till sjukhusbassängen och hon har ju ingen 

remiss, då får jag ju gå själv. Jag kan ju inte gå med henne typ till Sundsta nu då och bada, 
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för då får jag sitta på kanten, jag kan inte simma i kallvatten. …vad roligt att göra någonting 

med en kompis, vad kul att dela det här med henne.  Man är delaktig i en fritidsaktivitet som 

man vill göra, men man kanske inte får med sin kompis utan man får lära känna andra nya, 

visst det är inget fel med att lära känna nya människor. Men man kanske vill dela det med sin 

kompis. Och den möjligheten har du inte. 

 

Peter uttrycker: Det var trappor och det var hissar som man inte kunde fixa själv, utan det var 

en vaktmästare på nåt ställe som skulle med och lite sånt här. Är det så att en har varit på ett 

ställe där en behöver hjälp så har jag ju fått hjälp. Ehh, eller så går en andra vägar, att åka 

till ställen som det då går att ta sig fram. 

 

Peter förklarar även: …tänker jag nog både en och två gånger, och sen beror det på vilken 

person det är som frågar. Är det en person jag kan ha roligt med och som hjälper mig utan att 

jag i princip behöver fråga den, då följer jag nog med.  

 

Lena nämner: …bara jag kommer i så är jag ju självständig, för då simmar jag ju själv och 

så. Men det är ju det där att komma i och ur, allt runtomkring. Det är ju bara vanlig sand 

eller gräs och så om det är någon brygga ut. Det finns ingenting, inget hjälpmedel som gör 

att jag kan komma i och ur vattnet. Det finns inga såna ledstänger ner i eller ramper ner i 

vattnet eller någonting. Utan det är ju bara att folk får bära en helt enkelt om man ska bada. 

 

Medvetenhet 

Erik säger: Men det är just det här med medvetenhet, som t ex det här med bowlingen. Finns 

det en sån här ställning, eller ett hjälpmedel på ett ställe så är det enklare att få andra ställen 

att skaffa sig. Men det gäller att få så att säga bollen att rulla. Det handlar ju om en 

medvetenhet, det handlar ju inte om ovilja. Att verksamheten vill att det ska finnas hinder, 

utan det handlar till stor del om brist på kunskaper. Man har inte sett hindret. Steg ett, ökad 

medvetenhet och kunskap, steg två är ju att göra något åt hindren. 

 

Anna uttrycker: Att vi syns mer och att vi tar större plats. Det är viktigt att vi måste vara med 

och får vara delaktiga. …tyvärr är det väl så att, har man något fysiskt handikapp så kan det 

kopplas med att man inte är klar i huvudet ibland. Och jag menar, det handlar ju inte om det, 

det handlar om att mina ben inte fungerar som de ska och jag inte fixar att gå. Det har ju 
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inget med huvudet att göra. Men tyvärr är det många gånger att folk tror att huvudet inte 

heller fungerar.  

 

Lena menar: Det finns ju även ställen där det känns helt omöjligt på grund av att man känner 

att de inte vill ha in en här, eller de vill inte att det ska funka, de är trötta på handikappade. 

Dom, det blir en negativ inställning helt enkelt och det känns som att de kan inte lyfta ett 

finger för att hjälpa en, utan man blir ivägkörd. Det är väldigt viktigt, helt enkelt, för att man 

ska må bra och inte blir hemmasittande. Jag ser väldigt sällan rullstolsburna ute och det kan 

vara att många tycker det är krångligt, det är jättetråkigt. Så jag tycker verkligen att 

kommunen och såna som har affärer eller föreningar, borde se till att alla kan delta och inte 

stänga ute folk från sina aktiviteter. 

 

Saknad stöd 

Anna förklarar: …det behövs nog en push liksom, att man tar tag i och hämtar dem från 

sjukvården. För det är ändå där de möts första gångerna, att de pushar mer och inspirerar 

mera att "kom igen". För det upplevde inte jag när jag kom hem. Det var väl ingen direkt som 

sa att "det finns, du kanske ska prova det, du kan" och dessutom sa att det kunde vara jättebra 

med till exempel ridning. Utan man blir ju hemma och stillasittande, och så mår man 

jättedåligt.  

 

Asplund påstår att vi är människor som lever upp med andra människor, men vid ensamhet 

eller isolering så menar han att människan blir liv- och mållös. Att möta hinder när man ska 

utföra fysisk aktivitet på fritiden gör att vi inte kan leva det liv som vi har tänkt leva, vi 

hindras från att leva fullt ut. Det medför också att vi får mindre möjligheter för att utveckla 

vår medvetenhet med andra människor. Som människa växer vi upp av andras närvaro, kallad 

socialisationsprocessen, där vi får kunskap hur vi ska existera, först av föräldrar sedan av 

samhället. Av socialisationsprocessen har det skapats en interaktionistisk syn på hur 

människans medvetenhet uppstår, men för att vidareutveckla individens medvetenhet så 

behövs det mer erfarenheter om hur individer fungerar i situationer inom större sociala fält. 

Detta är en process som pågår under hela livet för en individ, och utifrån processen skapar 

individen sin fullständiga medvetenhet. Erik berättar: …det spelar nog en roll även mindre 

hinder. Jag tror det spelar roll i längden. Även om man hittar sätt att ta sig runt, så är det 

ändå. Det kan finnas hinder som t ex bowlingen här i centrum, då är det ju trappor upp till 
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bowlingen. Det finns en hel del sådana här onödiga hinder. Ett hinder kan också vara när 

man inte kan delta i en aktivitet för att det inte finns någon möjlighet att gå på toaletten. 

 

Meads begrepp, lek och spel, är något som varje individ genomgår i livet. Av föräldrarna får 

barnet sin första identitet genom att leka att vara den andre och se sig själv. Som barn får vi 

lära oss av våra föräldrar hur vi ska se på oss själva. Genom leken sätter barnet sig in i den 

andres attityder. Mead menar att barnet övertar andra individers roller där det sker 

gemensamma tolkningar av en eller fler handlingar. Av att ha ett funktionshinder har vi lärt 

oss hur vi ska leva från våra föräldrar på bästa sätt. Vi får också lära oss i livet hur vi ska 

agera enligt samhällets regler eller normer för att varje individ ska kunna vara delaktig och bli 

en bra medborgare. Med spel menar Mead något som barnet så småningom deltar i med det 

interindividuella spelet med regler. I denna situation lär vi oss, att vid attitydtagande, övergå 

från konkreta individer till abstrakta och att ta samhällets attityder. Den generaliserade andre 

är ett resultat av just ett generaliserat rollövertagande. Barnet behandlar alla andra konkreta 

personer på liknade sätt. Vid spel eller aktivitet så möts vi av andra individer i samhället. Av 

andra individer tar vi varandras attityder som vi även kan göra i tanken. Av att ta det totala 

samhällets attityder mot oss själva och att samordna dessa attityder får individen en fast 

grundad identitet. Asplund påstår också att människan betraktas som socialiserad eller som 

”vuxen” först när hennes sociala responsivitet blivit kraftigt inskränkt. 

 

Både Asplund och Mead har visat hur individerna socialiseras genom språket och roller. Som 

ensam och isolerad individ så utvecklas inte vår medvetenhet. Att hindras av att inte leva som 

alla andra medborgare, exempelvis när tillgängligheten saknas eller är för dålig, leder det till 

att funktionshindrade som är beroende av tillgängligheten blir mer isolerade. Att inte kunna 

delta på samma sätt som andra medborgare skapar större risk till att bli en individ som avviker 

från gemensamma mönster i samhället. Avvikelsen är handling som inte kommer från 

individen själv, utan det är en handling som skapas av någon som tycker att individens 

handling är annorlunda gentemot resten av samhället. Mead kallar detta för en brottslig 

handling. Denna åsikt som sedan kommer att spridas ut kommer ha stora betydelser för 

individens utveckling. Individen blir stämplad av någon och detta kommer att påverka 

upplevelsen av honom själv och av den händelsen så kommer han se sig som annorlunda.  
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Att inte kunna aktivera sig på grund av att de sociala grupperna framkallar avvikelser genom 

att sätta upp ”regler” och ”normer” som är svåra att uppfylla av vissa individer, stämplas de 

som bryter mot handlingarna som avvikande. Oftast har de som stämplar för lite kunskap och 

medvetenhet om funktionshindrades livssituation. Med det menar Mead att stämplaren ingår 

som komplement till det bristfälliga regelsystem som är i samhället. Att bli hindrad och att få 

en bild som avvikare i samhället kan få individens mod att avta istället för att vidareutveckla 

sig inom exempelvis nya aktiviteter. Individens självkänsla blir mindre efter att ha blivit 

automatiskt framhållen som en av dem som avviker från samhällets mönster bara för att det 

finns för få alternativ, ekonomi brister, fysiska hinder osv., vilket så småningom sätter stora 

negativa spår hos individen. Lena berättar: Det finns ju även ställen där det känns helt 

omöjligt på grund av att man känner att de inte vill ha in en här, eller de vill inte att det ska 

funka, de är trötta på handikappade. Dom, det blir en negativ inställning helt enkelt och det 

känns som att de kan inte lyfta ett finger för att hjälpa en, utan man blir ivägkörd. Det är 

väldigt viktigt, helt enkelt, för att man ska må bra och inte blir hemmasittande. Jag ser väldigt 

sällan rullstolsburna ute och det kan vara att många tycker det är krångligt, det är 

jättetråkigt. Så jag tycker verkligen att kommunen och såna som har affärer eller föreningar, 

borde se till att alla kan delta och inte stänga ute folk från sina aktiviteter. 

 

4.4 Delaktighetens påverkan hos individen 

I mitt tredje huvudspår, vad händer när personen inte kan vara delaktig, har jag analyserat 

fram sex olika teman om hur respondenterna känner och agerar i olika situationer när de inte 

kan vara delaktiga i fysiska aktiviteter. De sex teman som jag analyserat fram är; bitterhet, 

självkänsla, hopplöshet, samma chanser, avstå och agerande. Nedan presenterar jag resultaten 

av mina respondenters erfarenheter samt knyter an med min teori som jag valt. 

 

Bitterhet  

Erik säger: …ser man att det är helt omöjligt då kan man bli lite förbannad, arg.  

 

Tomas menar: …jag blir väldigt förbannad på dem som då t ex har stället, som inte ser till att 

det finns plats och vägar för rullstolar. 

 

Peter förklarar: …när det inte finns alternativ att en kunde göra det själv, då blir en ju lite 

frustrerad, men samtidigt så får en ju ta det som det är. Ja, man blir ju naturligtvis, lite 
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ledsen, men samtidigt så får en ju påpeka det så att det blir bättre och till slut så blir det så 

bra att man kan göra det själv. Men när man hamnar i situationen så blir det ju, då är det 

inge roligt. 

 

Lena lyfter fram: Personligen så tycker jag att det skulle kunna ha varit 

tillgänglighetsanpassat. Jag kan bli väldigt irriterad om de bygger en massa platåer och 

trappor hit och dit och det inte är nödvändigt. På många ställen där det skulle kunna ha varit 

anpassat men inte är det, då känner jag att jag blir irriterad. Det blir ett hinder som inte 

skulle behövt vara där.  

 

Självkänsla 

Tomas uttrycker: Jag skulle gärna följa med om de frågar på en aktivitet, men då skulle dom 

få hjälpa mig. Det känns jobbigt ibland, jag känner mig som en börda. Jag har varit med om 

det, och lite grinigt blev det när det var en rullstol med. De som frågade, de hade inte räknat 

med att jag skulle säga ja. Jag menar, jag är ju lika levande som någon annan människa. Det 

är ju klart att jag hänger på. Det känns för jävligt, men å andra sidan så förstår jag det. För 

jag är en börda för många, ett jobbigt påhäng. 

 

Anna berättar: …det blir lite det här utanförskapet, och sen lite uttittad kan man ju känna sig. 

…jag tror också att man blir utanför på något sätt, för man får inte samma möjligheter. Men 

visst kan du stå där och göra din grej men det är inte roligt, det är inte kul. …då struntar jag i 

sånt och går inte dit.  Det är klart att man blir ledsen, för det kanske är en grej som du 

verkligen vill göra. 

 

Lena betonar: Det är väldigt viktigt att man kan röra sig fritt inne i lokalen och att det finns 

tillgång till toalett. Om det kanske finns ett ställe som jag hellre skulle vilja gå till, men där så 

tar jag mig inte runt i lokalen fritt eller självständigt, då undviker jag att gå dit, jag tycker 

inte om att behöva be om hjälp och det tycker jag inte att man ska behöva heller. Det är 

psykiskt ansträngande och man känner att man inte klarar av saker själv. Man mår så mycket 

bättre ifall man kan göra det själv.  
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Hopplöshet  

Erik framhåller: Det har ju varit ett flertal tillfällen när man inte har kunnat delta. 

Lerduveskytte är ett exempel. Innan jag skada mig så var min far och jag och jaga, och då 

har jag ju skjutit en del. Nu efteråt går det ju inte riktigt, det är tråkigt.  

 

Tomas menar: …som ensam människa så har man inte så mycket att sätta emot. 

 

Peter förklarar: Lite uppgivenhet. I och med att man har pratat om det här att regeringens mål 

är att allt ska vara handikappanpassat, alla offentliga lokaler ska vara handikappanpassade 

år 2010. Det är drygt tre år kvar och det ser jag väl att det kommer inte att hända år 2010. 

 

Samma chanser 

Anna beskriver: …man kanske inte kan vara med på allt fast man vill. Visst kan man vara 

med men det blir inte samma sak. T ex brännboll på sommaren. Sånt tyckte jag var jätteroligt 

innan, man var ett gäng som gjorde det, visst jag kan slå, men jag kan inte springa runt. Man 

är med men man är ändå inte med och det kan vara en sorg.  Då känner man sig ändå att 

man är utanför eller så, även om andra inte upplever det själv. 

 

Avstå 

Erik berättar: Exempelvis badhuset, för att kunna förflytta sig själv så krävs det mera arbete 

av en, eller när det inte går alls att förflytta sig själv, då är det inte värt mödan. 

 

Erik påstår även: Sen finns det ju möjligheter att få tillfällig personlig assistans genom 

kommunen för fritidsaktiviteter. Det sökte jag för att få hjälp med vissa övningar vid 

styrketräningen, då fick jag faktiskt beviljat fyra timmar i veckan. Men jag skulle helst hitta 

fasta tider, och det var svårt för mig eftersom jag studerade då. Det funkade inte för mig, det 

blev omöjligt, så jag var tvungen att avstå. 

 

Tomas uttrycker: När inte färdtjänsten kommer, då har jag, om det har varit väder, kört 

rullstol till gymmet. Det är ju i och för sig en bit. Det är trist. 

 

Lena berättar: Gå på badhuset skulle jag vilja göra, men det är så fruktansvärt krångligt, för 

då ska man dit och klä av sig och duscha och klä på sig och man kommer inte i, det är jobbigt 
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att komma i och ur bassängen och det känns som det tar mer tid än vad det är värt liksom. 

Det känns bara som man behöver bara en massa hjälp hela tiden och så är det fysiskt 

ansträngande och då tar det nöjet ur det hela, då är det inget roligt längre. Det är inte värt 

att gå dit och krångla när man bara ska simma runt i en halvtimme. 

 

Lena nämner även: Är det något som jag ser som alldeles totalt omöjligt, då följer jag inte 

med. Det blir bara psykiskt jobbigt ifall det blir för krångligt helt enkelt. Det är inge roligt att 

hålla på och bli buren och lyft och hjälpt hela tiden. Då gör jag hellre något annat. 

 

Agerande 

Erik säger: Sen om man ser att det skulle finnas en möjlighet att göra något åt det, då vill man 

gärna informera ansvariga för verksamheten, om förbättringar som kan göras för att vi kan 

ta oss in. 

 

Peter berättar: Jag har påtalat att trottoarkanterna i Karlstad, vid övergångsställena, inte var 

fasade utan de var fortfarande kantsten som stack upp. …tre veckor senare så hade de lagt ut 

tre stycken plattor vid alla övergångsställen i Karlstad, i alla fall i innerstan.  

 

Lena uttrycker: Jag har ju idéer om hur man skulle göra, men hur skulle man få dem att 

lyssna på en, jag har faktiskt inte försökt, så jag vet inte hur stor möjlighet jag har. Jag har 

försökt fixat dörröppnare i byggnaden där jag bor, det var inga problem alls, det tog väldigt 

lång tid bara.  

När en individ blir stämplad så uppfattar de att stämplingen bara blev så, det var något de 

själva inte var delaktiga i. De får alltid ertappas med att själva inte finna några rationella skäl 

till sina handlingar. Man följer sina vanor för att helt plötsligt finna att man betraktas som 

avvikare. Mead menar här att vid vissa tillfällen har man påbörjat ett spel som individen har 

svårt att av egen kraft bryta. Som individ tröttnar man på sina vanor och vill göra något som 

är mer medryckande. Kan hända att man söker sig till konflikter för att få kontakt och 

bekräftelse på sin identitet. Människor med funktionsnedsättning som får bekräftat att de är 

annorlunda när de hindras av fysiska hinder får inte samma möjligheter att vidareutveckla sin 

medvetenhet. Att avstå från en aktivitet på grund av att den fysiska miljön inte är uppbyggd så 

att alla kan närvara kan få effekten att individen avskärmas fysiskt och socialt ifrån det 

normala. Anna berättar: …man kanske inte kan vara med på allt fast man vill. Visst kan man 
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vara med men det blir inte samma sak. T ex brännboll på sommaren. Sånt tyckte jag var 

jätteroligt innan, man var ett gäng som gjorde det, visst jag kan slå, men jag kan inte springa 

runt. Man är med men man är ändå inte med och det kan vara en sorg.  Då känner man sig 

ändå att man är utanför eller så, även om andra inte upplever det själv. 

 

Av attityder och sedan bli stämplad som avvikande förstärker individens Me, dvs. individens 

personlighet har blivit stämplad och fått en mer bekräftelse på individens identitet. Me är 

individens verksamma kraft som förklaras som individens förflutna jag, en minnesbild av 

tidigare handlingar. Det står för något jag redan har gjort och där jag intar samhällets attityder 

gentemot vår egen respons. Individen riktar dessa attityder mot sig själv och ger det en 

självmedvetenhet och en förmåga att förstå och anpassa sig till andras krav och önskningar. 

Individen får ett grepp om vad som förväntas av henne och av det blir individen en social 

människa som följer samhällets normer. Som funktionshindrad kan individen få signaler på att 

dålig tillgänglighet är normalt. Reaktionen hos individens I kan till slut övergå till att 

individen accepterar situationen som den är och får ta konsekvenserna, som kan göra att 

individen blir mer isolerad av samhället eller att individen hittar en annan fritidsaktivitet. 

Peter berättar: …när det inte finns alternativ att en kunde göra det själv, då blir en ju lite 

frustrerad, men samtidigt så får en ju ta det som det är. Ja, man blir ju naturligtvis, lite 

ledsen, men samtidigt så får en ju påpeka det så att det blir bättre och till slut så blir det så 

bra att man kan göra det själv. Men när man hamnar i situationen så blir det ju, då är det 

inge roligt 

 

En annan reaktion på en sådan handling är att individen reagerar på andras attityder på ett 

motvilligt sätt. Oavsett om individen anpassar sig eller gör motstånd så är det alltid andras 

attityder som individens I agerar på. Min bedömning av mig själv är i en mening alltid de 

andras bedömning av mig. Varje nytt I kommer att förenas i individens Me, på så sätt är alltid 

individens identitet förknippad med den situation som individen uppfattar sig som. Att möta 

hinder som funktionshindrad på fritiden kan ge konsekvenser som att inte få möjlighet att vara 

fysisk med sin kropp men också att inte känna gemenskap med andra människor. Detta kan 

resultera i att inte bli bekräftad som individ och att individens självkänsla bli förtryckt. Tomas 

berättar: Jag skulle gärna följa med om de frågar på en aktivitet, men då skulle dom få hjälpa 

mig. Det känns jobbigt ibland, jag känner mig som en börda. Jag har varit med om det, och 

lite grinigt blev det när det var en rullstol med. De som frågade, de hade inte räknat med att 

jag skulle säga ja. Jag menar, jag är ju lika levande som någon annan människa. Det är ju 
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klart att jag hänger på. Det känns för jävligt, men å andra sidan så förstår jag det. För jag är 

en börda för många, ett jobbigt påhäng.   

 

Interaktionen är när två saker står mot varandra och inverkar på varandra på något sätt. Ett 

möte mellan människor orsakar nya rörelser hos individerna genom att de påverkar och 

förändrar varandras föreställning, motiv och intresse. En individ som har ett funktionshinder 

påverkas när denne möter samhällets attityder genom att tillgänglighet saknas eller när 

individen inte känner sig fullt delaktig vid utförande av fysisk aktivitet. Individen berörs av 

den andres handling och skapar så småningom ett nytt beteende, hon eller han handlar efter 

den andres egenskaper. Individen har här fått en ny syn på omvärlden. Konsekvenserna till 

detta är till exempel att funktionshindrade kan känna sig mer kränkta och illa berörda och 

därefter agerar individens personlighet: I och Me. Anna berättar: …det blir lite det här 

utanförskapet, och sen lite uttittad kan man ju känna sig. …jag tror också att man blir utanför 

på något sätt, för man får inte samma möjligheter. Men visst kan du stå där och göra din grej 

men det är inte roligt, det är inte kul. …då struntar jag i sånt och går inte dit.  Det är klart att 

man blir ledsen, för det kanske är en grej som du verkligen vill göra.  

 

Interaktion mellan människors beteende och handlingar kallar Mead för symboliska. De står 

för att människor använder sig av gester, rörelser eller ting på ett sätt som syftar på något 

annat utöver sig själv. Ett annan slags interaktion är Asplunds asociala responslöshet. Det är 

en handling där personer är responslösa mot andra personer. Individen som har ett 

funktionshinder och möter hinder och problem i samhället kan därmed upplevas som en 

asocial responslöshets beteende av samhället. Samhällets respons att åtgärda hinder fullt ut tas 

inte på allvar. Individens handlingar på grund av ett sådant svar från samhället kan vara att 

avlägsna sig, irritation, förvirring, ledsenhet. Vid sådana situationer där samhället inte lyckas 

med att göra tillgängligheten fullt ut bra inom fritidaktiviteter kan göra att individen känner 

sig mer dum, med detta menar Asplund att individen känner sig mer försummad än 

ointelligent. Lena berättar: Gå på badhuset skulle jag vilja göra, men det är så fruktansvärt 

krångligt, för då ska man dit och klä av sig och duscha och klä på sig och man kommer inte i, 

det är jobbigt att komma i och ur bassängen och det känns som det tar mer tid än vad det är 

värt liksom. Det känns bara som man behöver bara en massa hjälp hela tiden och så är det 

fysiskt ansträngande och då tar det nöjet ur det hela, då är det inget roligt längre. Det är inte 

värt att gå dit och krångla när man bara ska simma runt i en halvtimme. 
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5. Avslutning 
Detta kapitel kommer jag att redogöra för slutsatsen av min analys samt med egna ord ge 

kommentarer och tankar kring ämnet i min undersökning.  

 

5.1 Slutsatser 

Mitt syfte med uppsatsen var att förstå hur funktionshindrade upplever tillgängligheten när de 

aktiverar sig på fritiden och vilka konsekvenser det får när tillgängligheten brister. Jag tycker 

att intervjuerna gav ett mycket bra underlag för att dra de slutsatser jag gjort. Jag lade stor vikt 

vid utformandet av frågor för att vara säker på att ringa in min problemställning på ett bra sätt. 

Det insamlade materialet efter intervjuerna var utförligt och gav svar på mina frågor om 

tillgänglighetens betydelse både för psykiskt och fysiskt välbefinnande.  

 

Det jag har kommit fram till i min undersökning är att respondenterna upplever att 

fritidsaktivitet har en positiv inverkan i deras liv. Att aktivera sig på fritiden har inte bara gett 

dem en starkare och flexiblare kropp, det har även gett dem större möjligheter att träffa andra 

människor. Det sociala nätverket som fritidsaktiviteter gett har även lett till att respondenterna 

har mått psykiskt bra. Det som hindrar dem från att vara delaktiga i fritidsaktiviteter är olika 

typer av negativa upplevelser. De negativa upplevelser som jag tagit upp i undersökningen är: 

få alternativ, ekonomi, fysiska hinder, tid, beroende, medvetenhet och saknad stöd. Att 

tillgängligheten ofta har brister har medfört att respondenterna måste avstå från vissa 

aktiviteter. Detta resulterar i att respondenterna känner bitterhet, hopplöshet, får sämre 

självkänsla och inte har samma chanser som andra i samhället. De känner även att de måste 

agera själva för att tillgängligheten ska bli bättre. 

 

Respondenternas livskvalitet försämras när tillgängligheten brister. Istället för ett frivilligt val 

av fritidsaktiviteter blir de styrda till platser och aktiviteter för att överhuvudtaget kunna 

utföra en fritidsaktivitet. Asplund säger att vi är sociala varelser som lever upp i närvaro av 

andra varelser. Respondenternas svar påvisar att genom att få utföra fritidsaktiviteter med 

andra människor skapas en trygghet och gemenskap. Begränsande situationer, exempelvis 

hinder av något slag, kan göra att respondenterna förskjuts från grupper i samhället och blir 

stämplade som avvikare. Konsekvenserna blir att respondenterna tappar ”fotfästet” och 

förlorar en del av sin trygghet. 
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Asplund påstår även att om en individ blir isolerad eller icke delaktig i samhället blir 

individen liv- och mållös. I detta fall har respondenterna påvisat att isolering sker bland annat 

vid ekonomiska beslut. De flesta fritidsaktiviteter inom handikappområdet är något som 

individen får bekosta själv. Konsekvensen blir att respondenterna slutar med aktiviteten 

eftersom handikappsaktiviteter vanligtvis kostar mer övriga fritidsaktiviteter. I min 

undersökning visar respondenternas svar att det är mer samhället som styr valet av aktiviteter 

framför den funktionshindrades egen vilja och intresseområden. Den funktionshindrade blir 

helt enkelt mer styrd och har mindre möjlighet att fritt välja intressen än andra grupper i 

samhället. 

 

5.2 Kommentarer 

Jag har sedan jag blev funktionshindrad varit övertygad om att en viktig del för mitt eget 

välbefinnande är att vara fysiskt aktiv och delaktig i samhället. Jag har stött på många hinder i 

mitt sökande efter passande aktiviteter och har många gånger undrat hur andra i liknande 

situation som jag, upplever vikten av god tillgänglighet. Eftersom jag alltid varit fysiskt aktiv 

och haft skidåkning och fotboll som intressen sedan barnsben har jag tänkt att min självbild 

som idrottsintresserad och min uppväxt gjort att fritidsaktiviteter varit mer viktigt för mig än 

för många andra.   

 

I och med min bakgrund har denna uppsats varit mycket intressant för mig att arbeta med. Jag 

har haft stort utbyte av att ta del av mina respondenters tankar och att ställa dem mot de 

teorier jag valt som utgångspunkt för min undersökning. 

 

Jag känner ett samröre med respondenterna och deras svar eftersom även jag själv har stött på 

hinder när jag utfört fysiska fritidsaktiviteter. Jag anser att om miljön i allmänhet blir mer 

tillgänglig för personer med funktionshinder ökar inte bara deras möjligheter till att aktivera 

sig. De mår också bättre som människor, och blir då starkare och tryggare och på så sätt 

känner sig funktionshindrade mindre sjuka. Att känna sig friskare som person kan kanske 

bidra till att man inte blir lika beroende av hjälp som psykolog, ledsagare, hjälpmedel osv. 

Detta tror jag kan bli en positiv cirkel som alla skulle tjäna på. Funktionshindrades hälsa 

förbättras och samhällets utgifter minskar. Ökar tillgängligheten så ökar även känslan hos 

funktionshindrade att själva klara av saker och ting. Tillgängligheten ger inte bara en 

frihetskänsla utan också större möjligheter till att känna sig delaktig i samhället. 
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Inom ämnet tillgänglighet finns det en hel del intressant forskningsmaterial att ta del av. Det 

jag saknar inom ämnet är beskrivningar av tillgänglighet inom alla fritidsaktiviteter, inte bara 

inom handikappidrott. Under arbetets gång med denna undersökning har det växt fram en 

tanke som jag tycker det skulle vara intressant att forska vidare om. Hur tänker och agerar 

beslutsfattarna när tillgängligheten diskuteras och beslutas? Hur ser deras värderingar ut i 

jämförelse med dem som lever i verkligheten av att ha ett funktionshinder? Det är intressant 

tycker jag, eftersom de beslut som tas är avgörande för hur delaktiga personer med 

funktionsnedsättningar tillåts vara i samhället. 

 

Det har varit en lång och väldigt intressant resa att skriva denna uppsats. Jag har hela tiden 

brottats med att inte sticka iväg med mitt arbete utan kämpat med att begränsa mig inom 

ramarna för undersökningen. Jag har varit fast besluten att fullfölja min undersökning 

eftersom ämnet är mycket aktuellt och relevant idag. Den nationella handlingsplanen säger att 

innan 2010 ska samhället vara mer tillgängligt för funktionshindrade än vad det är i dag. Min 

undersökning visar att den nationella handlingsplanen behövs och att det finns en hel del att 

göra för att samhället ska bli mer tillgängligt för människor med funktionshinder.  
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Bilagor 

Nedan är tre citerade regler från handikappombudsmannens hemsida.49 FN:s standardregler 

säkerställer delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Med hjälp av 

22 regler har FN:s standardregler gett konkreta förslag om hur ett land kan undanröja hinder 

för att skapa ett tillgängligt samhälle. Dessa tre regler har jag tagit ut eftersom det berör mitt 

arbete i högsta grad. Reglerna är: 1. Ökad medvetenhet, 5. Tillgänglighet och 11. Rekreation 

och idrott.  

 

I. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELAKTIGHET PÅ LIKA VILLKOR  

Regel 1. Ökad medvetenhet  

Staterna bör aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med funktionsnedsättning, 

om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med.  

 

1. Staterna bör se till att ansvariga myndigheter informerar om tillgängliga program och 

tjänster för människor med funktionsnedsättning. Informationen bör presenteras så att den är 

tillgänglig för alla.  

 

2. Staterna bör ta initiativ till och stödja informationskampanjer om människor med 

funktionsnedsättning och om handikappolitik. Dessa kampanjer skall upplysa om att 

människor med funktionsnedsättning är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter 

som andra, och därigenom motivera åtgärder som undanröjer alla hinder för full delaktighet.  

 

3. Staterna bör uppmuntra massmedia att skildra, människor med funktionsnedsättning på ett 

positivt sätt. Handikapporganisationerna bör rådfrågas i detta sammanhang.  

 

4. Staterna bör försäkra sig om att det ordinarie utbildningsväsendet på alla sätt återspeglar 

principen om full delaktighet och jämlikhet  

 

5. Staterna bör erbjuda människor med funktionsnedsättning och deras familjer och 

organisationer att delta i informationsprogram om handikappfrågor.  

 

                                                 
49 Handikappombudsmannen. (2007). http://www.ho.se/upload/FNs_standardregler.pdf  
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6. Staterna bör uppmuntra företag inom den privata sektorn att beakta handikappfrågor i alla 

sina verksamheter.  

 

7. Staterna bör ta initiativ till och stödja handlingsprogram som syftar till att hos människor 

med funktionsnedsättning öka medvetenheten om vilka rättigheter och möjligheter de har. 

Genom ökad självtillit och med hjälp av kraftfulla åtgärder kan människor med 

funktionsnedsättning ta till vara de möjligheter som står till buds.  

 

8. Åtgärder för att öka medvetenheten bör vara en viktig del både i utbildningen av barn med 

funktionsnedsättning och i rehabiliteringsprogram. Också genom sina organisationers arbete 

kan människor med funktionshinder öka sin medvetenhet.  

 

9. Insatser för ökad medvetenhet bör ingå i utbildningen av alla barn och bör vara en del av 

utbildningen av lärare och andra yrkesgrupper.  

 

II. HUVUDOMRÅDEN FÖR DELAKTIGHET PÅ LIKA VILLKOR  

Regel 5. Tillgänglighet  

Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i utvecklingen mot full 

delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora funktionshinder människor har, skall staten  

a) införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för dem och  

b) se till att de får tillgång till information och möjlighet till kommunikation.  

a) Tillgång till den yttre miljön  

1. Staterna bör ta initiativ till åtgärder i den yttre miljön för att undanröja hinder mot 

tillgänglighet. Detta bör innebära att regler och riktlinjer utvecklas och att det övervägs att 

lagstiftningsvägen säkra tillgängligheten på olika områden i samhället, t.ex. tillgängligheten 

till bostäder och andra byggnader, kollektivtransporter och andra kommunikationsmedel, 

gator och andra miljöer utomhus.  

 

2. Staterna bör se till att arkitekter, byggnadsingenjörer och andra som är yrkesmässigt 

engagerade i utformningen och uppbyggnaden av den yttre miljön får tillräcklig information 

om handikappolitik och om vad som bör göras för tillgängligheten.  
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3. Krav på tillgänglighet bör ställas från början när den yttre miljön utformas och byggs upp.  

 

4. Handikapporganisationerna bör höras när regler och riktlinjer för tillgänglighet utvecklas. 

De bör också engageras redan på planeringsstadiet när offentliga byggnader och anläggningar 

planläggs lokalt. Detta för att garantera största möjliga tillgänglighet.  

b) Tillgång till information och möjlighet till kommunikation  

5. Människor med funktionsnedsättning och, där det anses lämpligt, deras familjer och 

företrädare bör på alla stadier få full information om diagnoser, rättigheter samt tillgänglig 

service och handlingsprogram. Informationen bör ges i sådana former som gör den tillgänglig 

för människor med funktionsnedsättning.  

 

6. Staterna bör utveckla metoder för att göra information och dokumentation tillgängliga för 

olika grupper av människor med funktionsnedsättning. Punktskrift, kassetter, stor stil och 

annan lämplig teknik bör användas för att ge människor med synskador tillgång till skriven 

information och dokumentation. På liknande sätt bör lämplig teknik användas för att ge 

människor med hörselskador eller inlärningssvårigheter tillgång till muntlig information.  

 

7. Användandet av teckenspråk i undervisningen av döva barn, inom deras familjer och i 

samhället bör övervägas. Teckenspråkstolkar bör också finnas tillgängliga för att underlätta 

kommunikation mellan döva människor och andra.  

 

8. Hänsyn bör också tas till de behov som människor med andra kommunikationshandikapp 

har.  

 

9. Staterna bör uppmuntra media, speciellt television, radio och tidningar, att göra sina tjänster 

tillgängliga.  

 

10. Staterna bör se till att nya datoriserade informations- och servicesystem som erbjuds 

allmänheten är tillgängliga eller anpassas så att de blir tillgängliga för människor med 

funktionsnedsättning.  

 

11. Handikapporganisationerna bör tillfrågas innan det nya informationssystemet byggs upp.  
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Regel 11. Rekreation och idrott  

Staterna skall vidta åtgärder för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning samma 

möjligheter till rekreation och idrott som andra.  

 

1. Staterna bör vidta åtgärder för att anordningar för rekreation och idrott, t.ex. hotell, 

stränder, idrottsplatser och idrottshallar, görs tillgängliga för människor med 

funktionsnedsättning.  

 

2. Turistmyndigheter, resebyråer, hotell, frivilligorganisationer och andra som är engagerade i 

att ordna fritidsaktiviteter eller resor bör erbjuda sina tjänster åt alla. Därvid skall de ta hänsyn 

till de speciella behov som människor med funktionsnedsättning har. Lämplig utbildning bör 

ordnas för att underlätta detta.  

 

3. Idrottsrörelser bör uppmuntras att underlätta för personer med funktionsnedsättning att 

delta i idrott. I vissa fall kan detta ske genom förbättrad tillgänglighet. I andra fall kan det 

behövas särskilda arrangemang eller speciella idrottsgrenar.  

Staterna bör underlätta för människor med funktionsnedsättning att delta i nationella och 

internationella tävlingar.  

 

4. Människor med funktionsnedsättning som deltar i idrott bör kunna få instruktion och 

träning av samma kvalitet som andra deltagare.  

 

5. De som arbetar med idrott och fritidsverksamhet bör rådfråga handikapporganisationerna 

när de planerar sådana aktiviteter för människor med funktionsnedsättning.  
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