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Bakgrund: Undersökning visar att en person med funktionsnedsättning som har en 

stillasittande fritid löper dubbelt så stor risk för fetma än en person utan 

funktionsnedsättning. Det är vanligt att personer med funktionsnedsättning är fysiskt 

inaktiva och en orsak kan vara de hinder som finns i vårt samhälle som omöjliggör 

delaktighet i fysisk aktivitet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka 

vilka faktorer som har betydelse för fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättning 

i åldern 13-25 år. Metod: Litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar analyserades och 

sammanställdes utifrån de faktorer som visades påverka vid deltagande i fysisk aktivitet. 

Fem övergripande teman kunde identifieras och artiklarna kunde kategoriseras. Resultat: 

Studien påvisade behov av ökad möjlighet till fysisk aktivitet för ungdomar och unga 

vuxna med funktionsnedsättning. Ett genomgående tema är olika personliga och 

miljömässiga faktorer som påverkar ungdomar och unga vuxna till fysisk aktivitet. Även 

föräldrar är en viktig del i deras barns fysiska aktivitetsnivå. Slutsats: Den fysiska 

aktivitetsnivån påverkas av flera faktorer på både individ- och miljömässig nivå. Forskarna 

är ense om att möjligheten för fysisk aktivitet är väldigt begränsad för personer med 

funktionsnedsättning.   
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Background: Survey shows that a person with disabilities, who have a sedentary leisure, 

are twice as likely of the risk of obesity than a person without a disability. It is common 

that people with disabilities are physically inactive and one reason may be the barriers that 

exist in our society that prevent participation in physical activity. Aim: The purpose of this 

study was to investigate which factors are important for physical activity among people 

with disabilities aged 13-25 years. Method: Literature study. Ten articles were analyzed 

and summarized based on the factors shown to affect the participation in physical activity. 

Five main themes were identified and the articles could be categorized. Results: The study 

demonstrated the need for increased opportunities for physical activity for youth and young 

adults with disabilities. A recurring theme is the variety of personal and environmental 

factors affecting adolescents and young adults for physical activity. Parents are an 

important part of  their children's physical activity level. Conclusion: The physical activity 

level is affected by several factors at both the individual and environmental level. 

Scientists agree that the opportunity for physical activity is very limited for people with 

disabilities.  
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Inledning 

Fysisk aktivitet är en viktig faktor hos alla människor både på kort och lång sikt, den 

framtida hälsan påverkas och risken för andra sjukdomar minskar. Speciellt viktigt är detta 

för ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning då de löper större risk för ohälsa 

samtidigt som de har en mer begränsad möjlighet till fysisk aktivitet (Statens 

folkhälsoinstitut [FHI], 2008a). Genom Statens folkhälsoinstitut, idag under namnet 

Folkhälsomyndigheten (2014), har man i rapporten ”Onödig ohälsa” (2008a) konstaterat 

att det är tio gånger vanligare med en dålig hälsa hos personer med en funktionsnedsättning 

än hos övriga befolkningen, 22 procent mot 2 procent. Diverse olika sjukdomar är 

vanligare hos någon med funktionsnedsättning som diabetes, astma eller högt blodtryck, 

men även psykisk ohälsa som mycket huvudvärk, dålig sömn, oro och ångest är mycket 

vanligare hos någon med funktionsnedsättning än hos övriga befolkningen (FHI, 2008a). 

Vi har valt att rikta in oss på ungdomar och unga vuxna i åldern 13-25 år med medfödda 

funktionsnedsättningar och deras fysiska ohälsa. Detta anser vi är ett problem som behöver 

lyftas och en grupp människor som behöver få det mer jämställt i samhället vad gäller 

livskvalité. I detta arbete kan man läsa om de olika personliga och miljömässiga faktorer 

som påverkar ungdomar och unga vuxna med medfödda funktionsnedsättningar och deras 

nivå av fysisk aktivitet.  

Bakgrund  

Vad innebär en funktionsnedsättning? 

En funktionsnedsättning innebär en ofta livslång försämring av en fysisk och/eller psykisk 

funktion. I de flesta fall är en funktionsnedsättning medfödd men kan även ha uppstått 

tidigt i livet (FHI, 2008b) eller efter olyckor eller sjukdomar (1177 Vårdguiden, 2013). Att 

leva med en funktionsnedsättning innebär begränsningar i vardagen och kan till exempel 

påverka möjligheter till att utöva olika aktiviteter. Beroende på i vilken vardagsmiljö man 

lever i med sin funktionsnedsättning kan en person med funktionsnedsättning bli mer eller 
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mindre funktionshindrad, det kan handla om brister i tillgänglighet eller i 

kommunikationen. Det är bristerna som skapar funktionshindret (1177 Vårdguiden, 2013).  

Allmän hälsa hos personer med funktionsnedsättning 

I dagens samhälle vet vi att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, att det 

ger oss människor en positiv effekt och ett bättre välmående. Studier visar att de största 

hälsovinsterna kan uppnås genom att de personer som är inaktiva/lågaktiva övergår till 

måttligt aktiv. Detta gäller alla populationer, dock är personer med funktionsnedsättning en 

grupp med sämre möjligheter till att delta i fysiska aktiviteter (Bergström & Hagströmer, 

2010). Enligt rapporten ”Hälsa på lika villkor?” (FHI, 2008b) är den upplevda hälsan tio 

gånger sämre hos personer med funktionsnedsättning än hos den övriga befolkningen och i 

många fall blir just denna population i större utsträckning exkluderad från kartläggning och 

vetenskapliga studier. Enligt Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012 idrottar/motionerar 

unga med funktionsnedsättning i mindre utsträckning än vad unga utan 

funktionsnedsättning gör. Detta gäller såväl idrottande i en klubb eller förening som 

oorganiserat idrottande utanför förening. Ungefär en fjärdedel, 26 procent av unga med 

funktionsnedsättning i åldern 16-25 år, föreningsidrottar minst varje vecka jämfört med 38 

procent bland de utan funktionsnedsättning (Ungdomsstyrelsen, 2012).  

 

Genom undersökningar har man kunnat upptäcka att det bland personer med 

funktionsnedsättning existerar mer psykisk ohälsa, de har fler vårdkontakter, en större 

konsumtion av läkemedel, upplever större otrygghet och saknad av praktiskt och 

emotionellt stöd i större utsträckning jämfört med den övriga befolkningen (Bergström & 

Hagströmer, 2010). Genom den Nationella folkhälsoenkäten fick man fram att personer 

med funktionsnedsättning visat sig ha lägre socialt deltagande och saknade, i större 

utsträckning än den övriga befolkningen, förtroende för samhällets institutioner och tillit 

till andra människor (Bergström & Hagströmer, 2010). 

 

Enligt rapporten “Onödig ohälsa” (FHI, 2008a) från Folkhälsoinstitutet kan man se att 

föräldrar till barn med funktionsnedsättning även de har sämre levnadsförhållanden än 

andra föräldrar. De har en lägre levnadsstandard i form av mer sjukskrivning och arbetar 

oftare deltid än normalt. Risken för barnen med funktionsnedsättning i dessa familjer är att 
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deras hälsa försämras och att de tillslut blir alldeles för beroende av föräldrarna och 

möjligheten till självbestämmande och självständighet begränsas (FHI, 2008b). 

Faktorer vid fysisk aktivitet 

I rapporten ”Onödig ohälsa” (FHI, 2008a) kan man läsa att det i dagens samhälle finns 

hinder i omgivningen för ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning i form av 

begränsningar i möjlighet till delaktighet av fysisk aktivitet som därigenom påverkar 

hälsan negativt, vilket kan vara en orsaksfaktor till den vanliga förekomsten av fysisk 

inaktivitet. Ur rapporten "Funktionsnedsättning, fysisk aktivitet och byggd miljö" (FHI, 

2011) visar forskning på att den byggda miljöns utformning påverkar den fysiska hälsan i 

befolkningen. Stödjande miljöer visar sig ha en betydelse för personer med 

funktionsnedsättning vad gäller fysisk aktivitet och man har kunnat lista upp tre kategorier 

för hinder och underlättande faktorer för deltagande i fysisk aktivitet; 1. personliga 

faktorer, 2. social miljö och 3. fysisk miljö. Man kunde få fram att viktiga faktorer bland 

annat var; tilltro till den egna förmågan gällande fysisk aktivitet, socialt stöd och 

tillgänglighet (Bergström & Hagströmer, 2010). Genom undersökning av dessa faktorer 

har man kunnat se att inverkande faktorer hos personer med funktionsnedsättning till 

största del stämmer överens med inverkande faktorer för den övriga befolkningen. Det 

krävs dock mer omfattande eller andra typer av insatser riktade mot populationen med 

funktionsnedsättning (Bergström & Hagströmer, 2010).   

Risker med en inaktiv livsstil   

Forskning visar att personer med funktionsnedsättning är mindre fysiskt aktiva än den 

övriga befolkningen. Enligt rapporten ”Hälsa på lika villkor?” (FHI, 2008b) kan man läsa 

att en stillasittande fritid som sedan övergår till fetma är dubbelt så vanligt för en person 

med funktionsnedsättning än för någon utan funktionsnedsättning. Fysisk inaktivitet 

behöver dock inte endast betyda en riskfaktor för kroniska sjukdomar utan kan även skapa 

en större risk till att utveckla sekundära tillstånd kopplade till den primära 

funktionsnedsättningen (Rimmer, Rowland & Yamaki, 2007).  I en artikel skriven av Lui 

och Hui (2009) tar man upp att det i flera rapporter och undersökningar visat ett samband 

mellan det låga deltagandet av fysisk aktivitet och den höga förekomsten av sekundära 
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tillstånd. Med sekundära tillstånd menas uppkomsten av rörlighetsbegränsningar, extrema 

nivåer av tillbakagång, trötthet, smärta, trycksår, depression och/eller social isolering 

(Rimmer et al., 2007).  

Folkhälsovetenskaplig betydelse 

Genom att tillgodose behovet av fysisk aktivitet hos ungdomar och unga vuxna med 

funktionsnedsättning kan flera mentala och fysiska fördelar vinnas i form av att förebygga 

sjukdom och främja hälsa, förbättra självkänsla, förbättra socialt samspel och 

upprätthållandet av en högre nivå av självständighet (Ching-Hsiang, Ling-Che & Ching-

Tien, 2012). Genom fysisk aktivitet skulle man kunna säga att man kan lyckas ”minska 

funktionshindret” genom att öka funktionen bland personer med funktionsnedsättningar i 

form av ökad rörlighet, ökad motorik och genom mentala och fysiska fördelar som nämns i 

ovanstående exempel. I artikeln skriven av Ching-Hsiang et al., (2012) tas studier upp där 

man kan visa ett samband mellan den vanliga förekomsten av fysisk inaktivitet och 

personer med funktionsnedsättning. Genom ytterligare studier har man även kunnat visa att 

fysisk aktivitet i form av aerob träning och styrketräning leder till positiva hälsoeffekter för 

personer med funktionsnedsättning.  

 

Starkast evidens på hälsofrämjande insatser har fysisk aktivitet i form av ökad kondition 

vilket anses som en viktig faktor för att minska sjukdom och dödlighet i till exempel hjärt- 

och kärlsjukdomar (Bergström & Hagströmer, 2010). Ytterligare funktions- och 

hälsorelaterade aspekter som studerats utifrån effekter av fysisk aktivitet och fysisk träning 

så som ökad muskelstyrka, förbättrade blodfettsnivåer, funktionell hälsa, ökad livskvalitet 

och mental hälsa och minskning av sekundära besvär kan presenteras. Dock kan man även 

se att flera faktorer spelar in i en persons fysiska aktivitetsnivå (Bergström & Hagströmer, 

2010). För att kunna skapa framgångsrika hälsofrämjande insatser där fysisk aktivitet blir 

en del av vardagen för personer med funktionsnedsättning behövs här goda kunskaper om 

dessa faktorer. Därför är det ytterst intressant att belysa vilka faktorer som har betydelse 

för fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättning.  
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för 

fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättning i åldern 13-25 år. 

Metod 

Design 

 

Metoden var en litteraturstudie där syftet var att undersöka betydande faktorer vid fysisk 

aktivitet bland ungdomar och unga vuxna med en funktionsnedsättning. En litteraturstudie 

innebär att sökning efter vetenskapliga artiklar utförs. De funna artiklarna granskas sedan 

kritiskt och data ifrån dessa sammanställs (Forsberg & Wengström, 2013). Forsberg och 

Wengström (2013) skriver att i en allmän litteraturstudie beskrivs och analyseras valda 

studier, men sällan på ett systematiskt sätt.  De skriver även att syftet med en allmän 

litteraturstudie kan vara att sammanställa en beskrivande bakgrund som motiverar att en 

empirisk studie görs eller att beskriva kunskapsläget inom ett visst område.  

Datainsamling och urval 

Inklusionskriterier som tillämpats i denna litteraturstudie var medfödda 

funktionsnedsättningar, artiklar publicerade efter år 2000, texter i fulltext och artiklar som 

var på svenska och engelska. 13-25 år har även inkluderats.  

 

Exklusionskriterier var att inte använda avgiftsbelagda artiklar och artiklar som inte blivit 

granskade av etisk kommitté. Studier inkluderade med funktionsnedsättningar som uppstått 

genom skada eller sjukdom, psyksiska funktionsnedsättningar och artiklar som inte funnits 

i fulltext har även exkluderats.   

 

Datainsamlingen startade med sökning i databasen PubMed (MedLine), som till största del 

består av vetenskapliga artiklar inom biomedicin och hälsa. På grund av begränsat utbud 

fick sökningen utökas till databaserna CINAHL och Academic Search Elite, där CINAHL 
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till största del innehåller referenser till artiklar inom omvårdnadsskrifter medan Academic 

Search Elite omfattade artiklar som inkluderade ett flertal ämnesområden. Dessa databaser 

användes på grund av deras åtkomst och lättillgänglighet via Högskolan i Skövde. Genom 

sökningsprocessen av relevanta artiklar registrerades antalet träffar, antalet lästa abstract, 

lästa artiklar och antalet utvalda artiklar för varje nytt sökord vilket presenteras i Tabell 1. 

Grundsökningen resulterade i 1087 träffar och därför var vissa avgränsningar här tvungna 

att införas. I databasen PubMed (MedLine) användes avgränsningarna; Artiklar år: 2000-

2014, Ålder: 13-18, 19-24, Språk: engelska, svenska, art: människor, i CINAHL användes 

avgränsningarna; Linked Full text, Abstrakt tillgängligt, År: 2000-2014, Ålder: Unga 13-

18, och i Academic Search Elite användes; Linked Full text, Språk: engelska, År: 2000-

2014, som avgränsningar.   

 

Dock trots avgränsningar i databasen Academic Search Elite resulterade sökningen i 721 

träffar och 1070 träffar. Granskning skedde utifrån titeln på sökningens första 50 artiklar 

under båda sökningarna.   

 

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar  

Databas Sökord Träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar Utvalda 

artiklar 

PubMed Disabilities 1087 7 3 - 

PubMed Disabilities AND 

Physical activities 

73 14 10 6 

PubMed Disabilities AND 

Health promotion 

90 9 4 1 

CINALH Disabilities AND 

Health promotion 

10 3 2 1 

Academic search 

Elite 

Disabilities AND 

Health promotion 

721 7 4 1 

Academic search 

Elite 

Disabilities AND 

Physical Activity 

1070 4 2 1 
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Databearbetning/analys  

 

Databearbetningen av artiklarna som inkluderades i studien påbörjades genom att passande 

titel fångade intresse och då lästes även abstract och artikel valdes därefter utifrån studiens 

syfte. Abstractet valdes ut för att först granskas och för att sedan genomgå ytterligare urval 

utefter inklusions- och exklusionskriterier. Vid lämpligt abstract lästes hela artikeln för att 

därefter genomgå samma granskningsprocess. På så vis fann vi tio vetenskapliga artiklar 

att inkludera i denna studie. De vetenskapliga artiklarna analyserades och granskades 

grundligt. Artiklarna sammanställdes med hjälp av överstrykningar och/eller nerskriven 

text av sammanfattade punkter av vad som ansågs relevant till ämnet.  

 

Artiklarna delades upp i kategorier utefter vad de innehöll och granskning kunde här ske av 

forskningsmaterialet. Detta för att finna likheter och enheter sinsemellan artiklarna med 

relevans till det valda syftet. Genom granskning sorterades artiklarna utifrån dess innehåll 

och fynden kategoriserades. Sex teman kunde identifieras; Hälsoaspekter, Hinder och 

möjliggörare, Inre faktorer, Yttre faktorer, Föräldrars deltagande och Tillgänglighet - 

med ytterligare 2 underkategorier; Brister i samhället och Interventioner, detta för att 

kunna ge en mer ingående beskrivning av temat Tillgänglighet. Sammanställningen av de 

valda artiklarna gjordes i en resultattabell där studiedesign, resultat och slutsats redovisas. 

Detta redovisas i Tabell 2.  

Etiska aspekter  

Etiska aspekter som tagits till hänsyn i denna litteraturstudie är i första hand att de 

vetenskapliga artiklarna som inkluderats varit etiskt granskade. Genom denna studie vill vi 

inte heller kränka eller nervärdera människor med funktionsnedsättning genom sättet vi 

väljer att formulera oss på i text. 

 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att etiska överväganden vid litteraturstudie som 

bör tas till hänsyn vid urval och presentation av resultat är; att välja studier som fått 

tillstånd av etisk kommitté, redovisa alla artiklar som ingår i litteraturstudien och arkivera 

dessa i 10 år, samt att presentera alla resultat som både stödjer och inte stödjer hypotesen.   
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Resultat  

Tabell 2. Sammanställning av artiklar.  

Författare och 

år 

Plats för 

studien 

Antal 

Deltaga

re 

Studiedesign/ 

Metod 

Resultat Slutsats 

J. Slaman, M. E. 

Roebroeck, B. 

van Meeteren, 

W. M. van der 

Slot, H. A. Rein-

Messelink, E. 

Lindeman, H. J. 

Stam & R. J. 

van den Berg-

Emons, 2010 

Nederländer

na 

60 Randomiserad 

kontrollerad 

studie  

Detta dokument 

beskriver utformning 

och metod av ett 

träningsprogram.  

Syftar till att undersöka 

effekten av en åtgärd som 

syftar till att varaktigt öka 

den fysiska aktiviteten 

bland ungdomar och unga 

vuxna med 

funktionsnedsättning.  

C.D. Dionne, H. 

L. Gainforth, 

D.A. O'Malley 

& A. E. 

Latimer-

Cheung, 2013 

Kanada 100 Implicita 

associationstest  

83.8 % av deltagarna 

hade negativa 

implicita attityder till 

personer med 

funktionsnedsättning. 

Deltagarna hade mer 

positiva attityder till 

aktiva kontra inaktiva 

personer med 

funktionsnedsättning.  

Studien visar att 

träningsstereotyp existerar 

implicit och kan försvaga 

negativa attityder mot 

personer med 

funktionsnedsättning 

S. Mudge, N. M. 

Kayes, V. A. 

Stavric, A. S. 

Channon, P. 

Kersten, & K. 

M. McPherson, 

2013 

Nya 

Zeeland 

146 Deltagande 

aktionsforskning  

Sju sammanlänkande 

teman som rör 

engagemang i att leva 

väl beteende uppstod. 

Tema 1-6 handlar om 

externa faktorer 

medan tema nr. 7 

betonar inre faktorer 

hos individen själv. 

Även personer med 

funktionsnedsättning 

upplever liknande problem 

när de deltar i sunda 

levnadsvanor som de utan. 

De yttre faktorerna måste 

dock åtgärdas för att 

förbättra möjligheten till 

ett sunt levnadssätt.  

S. Yazdani, C. T. 

Yee & P. J. 

Chung, 2013  

USA 114 Frågeformulär Visar att det finns 

flera faktorer som 

påverkar den fysiska 

aktiviteten. Men att 

det var 4.2% större 

chans att barnet var 

aktiv om föräldrarna 

var detta, då minst 3 

timmar/v.  

I denna studie var 

ungdomars fysiska 

aktivitetsnivå starkt 

förknippad med 

föräldrarnas fysiska 

aktivitetsnivå.  

L. M. Buffart, T. 

Westendorp, R. 

J. van den Berg-

Emons, H. J. 

Stam & M. E. 

Roebroeck, 2009 

Nederländer

na 

16 Kvalitativ studie Deltagarna 

rapporterar flera 

hinder och 

möjliggörare på 

interna och externa 

plan gällande fysisk 

aktivitet, som t.ex. 

attityder, sociala 

kontakter och 

förbättrad hälsa  

Unga vuxna med 

funktionsnedsättning uppl

ever olika personliga och 

miljömässiga faktorer som 

hindrar eller möjliggör 

fysisk aktivitet. Dessa bör 

tas till hänsyn av under 

utveckling av insatser.  
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D. A. Ulrich, A. 

R. Burghardt, 

M. Lloyd, C. 

Tiernan & J. E. 

Hornyak, 2011 

USA 298 

familjer + 

61 st. 

deltagare 

i 

interventi

on 

Undersökning + 

Randomiserad 

intervention  

56 % av deltagarna i 

experimentgruppen 

lärde sig 

framgångsrikt att 

cykla. Dessa 

deltagare tillbringade 

betydligt mindre tid 

stillasittande under 

nästkommande 12 

månader efter 

interventionen och 

kroppsfettet ansåg 

påverkas positivt 

över tid bland dessa 

deltagare som lärt sig 

att cykla.  

De flesta ungdomar med 

Downs syndrom kan lära 

sig att cykla på en 2-hjulig 

cykel. Detta kan minska 

stillasittande tid och öka 

tiden i måttlig till kraftig 

fysisk aktivitet.  

M. Grandisson, 

S. Te´treault & 

A. R. Freeman, 

2012 

Kanada 40 Kvalitativ studie Personliga och 

miljömässiga faktorer 

som påverkat 

ungdomar positivt 

vid ett aktivt 

deltagande av en 

sport eller 

fritidsaktiviteter, som 

attityder, stöd eller 

beteende. 

Förbättrad hälsa både 

fysiskt och psykiskt för de 

ungdomar som deltar i 

någon form av sport, ett 

mer välbalanserat liv. 

B.J. Antle, W. 

Mills, C. Steele, 

I. Kalnin and B. 

Rossen, 2007 

Kanada 15 

familjer 

Kvalitativ studie Visar goda resultat av 

att föräldrarna är 

engagerade i 

hälsofrämjande 

insatser för att sina 

barn ska få en bättre 

livskvalité.  

Föräldrarna är väl 

medvetna om betydelsen 

av hälsofrämjande insatser 

för sina barn med 

funktionshinder ökar deras 

välbefinnande.  

N.A. Murphy & 

P.S. Carbone, 

2008 

USA   Longtudienell Goda resultat för 

barn som deltar i 

någon form av sport 

eller fritidsaktivitet, 

de förbättrar sitt 

välbefinnande, och 

möjliggör att bilda 

vänskapsband, bättre 

självkänsla och hitta 

mening och syfte 

med livet. 

Främjar fysisk, 

känslomässig och ett socialt 

välbefinnande.  

H. Mulligan, 

L.C. Whitehead, 

L.A. Hale, G.D. 

Baxter & D. 

Thomas, 2012 

Nya 

Zeeland 

19 Kvalitativ studie När deltagarna själva 

fick bestämma vilken 

aktivitet som skulle 

utföras visade detta 

goda resultat i form 

av både fysiskt och 

psykisk förbättring 

som styrka, kondition 

och ett bättre humör 

Personer som själva fick 

bestämma vilken 

fritidsaktivitet som skulle 

utföras, motiverades mer 

till att sedan själv 

underhålla kroppen med 

fysisk aktivitet 
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Nedan redovisas de resultat som påträffats i de vetenskapliga artiklar som ingår i denna 

litteraturstudie. Avsikten är under denna del att kunna besvara studiens syfte om vilka 

faktorer som har betydelse för fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättning. I de 

fynd som gjorts identifierades sex olika teman/kategorier; Hälsoaspekter, Hinder och 

möjliggörare, Inre faktorer, Yttre faktorer, Föräldrars deltagande och Tillgänglighet – 

vilka även kom att bli resultatets rubriker.  

Hälsoaspekter  

Murphy och Carbone (2008) skriver att denna epidemi av övervikt är ett globalt 

hälsoproblem för alla unga men att unga med funktionsnedsättning löper större risk för 

övervikt då de har ett mer stillasittande liv. I artikeln skriven av Mudge, Kayes, Stavric, 

Channon, Kersten, och McPherson (2013) kan man läsa om att fetma hos personer med 

funktionsnedsättning ligger på 27-62 procent medan fetma hos personer utan 

funktionsnedsättning ligger på 17-22 procent. Personer med funktionsnedsättning har visat 

sig ha lägre nivåer av aktivitet, minskad muskelmassa, minskad energiförbrukning och en 

ökad risk för sekundära förhållanden (Mudge et al., 2013). De har även ett mer 

stillasittande liv som bidrar till nedsatt kondition, benskörhet och nedsatt blodcirkulation. 

Dessutom omfattas de psykosociala konsekvenserna av inaktivitet i form av dålig 

självkänsla, minskad social acceptans som resulterar i att de slutligen blir beroende av 

andra personer för att kunna klara av vardagen (Murphy & Carbone, 2008).  

 

Under de senaste två decennierna har det skett en grundläggande förändring i hur hälsa och 

sjukdom uppfattas bland personer med någon funktionsnedsättning och det är idag 

bekräftat att hälsa och träning kan samexistera med funktionsnedsättning (Mudge et al., 

2013).  Murphy och Carbone (2008)  skriver att de unga med funktionsnedsättning som är 

delaktiga i någon form av sport eller fysisk aktivitet ökar sitt psykiska välbefinnande då de 

kan bilda vänskapsband, uttrycka kreativitet, utveckla en självidentitet och främja mening 

och syfte med livet. Regelbunden fysisk aktivitet har även visat sig kunna bromsa ännu 

mer nedgång av funktionsnedsättningen (Murphy & Carbone, 2008).  Undersökning och 

forskning har visat erkännande på att personer med funktionsnedsättning kan vara i en 

ökad riskzon gällande konsekvenser av lägre fysisk aktivitet (Mudge et al., 2013).  
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Dionne, Gainforth, O’Malley & Latimer-Cheung (2013) menar att för att kunna förstå 

personer med funktionsnedsättning och deras upplevelser är det nödvändigt att förstå de 

attityder som personer utan funktionsnedsättningar har mot dem. Trots de bekräftelser och 

erkännanden finns det i dagens samhälle flera negativa attityder riktade mot personer med 

funktionsnedsättning (Dionne et al., 2013) 

Hinder och möjliggörare 

När det kommer till forskning för att etablera riktlinjer för fysisk aktivitet för personer med 

funktionsnedsättning är detta ytterst begränsat, menar Mudge et al., 2013. Genom att skapa 

en målinriktad strategi tror de att det är sannolikt att ge större hälsovinster för personer 

med någon funktionsnedsättning. Man har genom undersökningar kunnat se att det råder 

vissa tecken på ett engagemang i fysisk aktivitet. Detta innerbär utmaningar för personer 

med funktionsnedsättning och kan till exempel begränsas av tid, kostnad, tillgänglighet och 

påverkas av andras val mer än sina egna som vilket då innebär att de blir beroende av 

andras stöd (Mudge et al., 2013).  

I artikeln som Antle, Mills, Steele och Rossen (2007) skrivit kan man se att föräldrar har 

kommit till insikt med att deras barn som har en funktionsnedsättning stöter på fler hinder 

och får arbeta hårdare än deras normalbegåvade barn. Mudge et al., (2013) har i sin studie 

valt att undersöka hinder och möjliggörare för fysisk aktivitet som personer med 

funktionsnedsättning upplever. Faktorer som tycktes påverka under undersökningen var 

frågor kring personer, kunskap, tid, kostnader, identitet och miljö. Utefter detta kunde man 

skapa sju teman där tema ett till sex handlar om yttre faktorer och tema sju handlar om inre 

faktorer (Mudge et al., 2013). 

 

 I artikeln av Murphy och Carbone (2008) skriver man att hinder som missuppfattningar 

och attitydrelaterade hinder på individnivå, i familjen och i samhället måste åtgärdas för att 

alla ungdomar på lika villkor ska kunna delta i fritids- och sportaktiviteter. Genom studien 

av Dionne et al., (2013), där man studerade attityder bland personer utan 

funktionsnedsättning, kunde man genom att visa upp bilder av personer med 

funktionsnedsättningar få resultaten att 83.8 procent hade negativa attityder mot denna 

population, 7.5 procent uppvisade ingen bias och 9.7 procent uppvisade positiva attityder. 
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När de istället visade upp bilder av människor med funktionsnedsättning som var aktiva 

uppvisade 97.5 procent en positiv inställning, 1.3 procent uppvisade ingen bias och 1.3 

procent uppvisade negativa attityder (Dionne et al., 2013).   

Inre faktorer  

Buffart, Westendorp, van den Berg-Emons, Stam, och Roebroeck (2009) har listat 

upplevda personliga hinder och möjliggörare till fysisk aktivitet. Man talar här om hinder 

så som skador och komplikationer, brist på energi, känna sig obekväm och skämmas, att 

man har andra prioriteringar, tidsbrist och rädsla för komplikationer eller skador (Buffart et 

al., 2009). Man har funnit att kognitiva brister kan förekomma som ett hinder då det kan 

hindra förståelse av instruktioner, av spelregler och nyttan av fysisk aktivitet (Grandisson, 

Tétreault & Freeman, 2011).  

 

Upplevda personliga faktorer som kan anses som möjliggörare var bland annat att 

upprätthålla muskelstyrka, upprätthålla kroppsfunktionen, belöning, känsla av fullbordande 

och självständighet (Buffart et al., 2009; Mulligan, Whitehead, Hale, Baxter, & Thomas, 

2012). I en av studierna har man kunnat se att där deltagarna själva fått välja bland olika 

fritidsaktiviteter att utöva har detta visat att de fått bättre självkänsla. Forskarna har även 

upptäckt att det ger positiva effekter då det bromsar deras nedgång av funktionsnedsättning 

(Mulligan et al., 2012). 

Yttre faktorer 

Att främja hälsa och socialt deltagande för ungdomar med funktionsnedsättning är speciellt 

viktigt menar Grandisson et al., (2011) då de är särskilt utsatta för att stöta på svårigheter. I 

Murphy och Carbones (2008) studie kunde man se att de vanligaste hindren för att unga 

med funktionsnedsättning skulle kunna delta aktivt i en fysisk aktivitet var 18 % - ungas 

funktionella begränsningar, 15 % - höga kostnader, och 10 % - brist på närliggande 

anläggningar eller program. Övriga hinder och möjliggörare presenteras i både studien av 

Yazdani, Yee, och Chung, (2013)  och Buffart et al., (2009). Gällande miljömässiga 

faktorer kunde man se hinder som till exempel brist på professionellt stöd, dåligt väder, 
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begränsad tillgänglighet av anordningar, kostnad och brist på kunskap om vart och hur man 

ska träna.  

 

Möjliggörande miljömässiga faktorer var exempelvis sociala kontakter och stöd, föräldrar 

och vänner, fint väder, idrottslag och att ha en hund som kräver promenader (Buffart et al., 

2009). Yazadani et al., (2013) undersökte vilka hinder som ungdomar och unga vuxna med 

funktionsnedsättning ställs för och som föräldrarna kunde rapportera. Till svar fick de 

bland annat att 43 procent svarade att barnets brist på intresse var ett hinder, 33 procent 

upplevde en brist på lämpliga och anpassade program, 29 procent rapporterade föräldrarnas 

brist på tid, 25 procent hade inte råd med kostnader för aktiviteten och 21 procent ansåg att 

det fanns otillräckligt med gemensamma fysiska aktivitetsprogram (Yazadani et al., 2013). 

Föräldrars deltagande 

Barn med funktionsnedsättning påverkas av sin omgivning. Enligt både Murphy och 

Carbone (2008) och Yazadani et al., (2013) kunde man se att föräldrars eget deltagande i 

fysisk aktivitet var starkt förknippat med deras barns fysiska aktivitetsnivå. Föräldrarna 

hade även en benägenhet att få sina barn mer fysiskt aktiva. Genom att förbättra föräldrars 

aktivitetsnivå för att förändra inställning och motivation till den egna fysiska aktiviteten 

hos föräldrarna kan detta vara nyckeln till att öka den fysiska aktiviteten bland ungdomar 

och unga vuxna med funktionsnedsättning (Yazadani et al., 2013).  

 

I resultaten från både studien av Yazdani et al., (2013)  och Buffart et al., (2009) kan man 

se att föräldrarna har en stor del i sina barns fysiska aktivitetsnivå bland ungdomar och 

unga vuxna med funktionsnedsättning. Resultaten från studien av Yazadani et al., (2013) 

 visade att det var 4.2 gånger så stor chans att ungdomar med fysiskt aktiva föräldrar, då 

aktiva minst tre timmar/vecka, var mer aktiva än de ungdomar vars föräldrar anmälde 

mindre fysisk aktivitet. Buffart et al., (2009) stödjer även de resultaten av att föräldrar och 

vänner har en betydande roll i frågan om ökad fysisk aktivitet.  

 

Enligt Antle et al., (2007) visade deras forskning att föräldrars förhållningssätt till att 

främja hälsa och välbefinnande för sina ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar 

kunde delas in i tre teman; Tema 1. Livsstilsbeteende, Tema 2. Främja sina barns sociala 



 

14 

 

liv och vänskap och Tema 3. Fokus på arbetet som föräldrar lagt ner på sina barn, så som 

arrangemang, rutiner och för att få ett så bra liv som möjligt.  

 

Antle et al., (2007) kom genom sin studie fram till att föräldrarna kunde konstatera att ha 

en vänskapskrets var en viktig del för deras barns hälsa, men att det var ett problemområde 

då deras barn med funktionsnedsättning hade svårare för detta än deras normalbegåvade 

barn. Buffart et al., (2009)  skriver även de att föräldrar och vänner hade en viktig roll 

gällande att stimulera unga vuxna till att utföra fysisk aktivitet. Det var även här av vikt för 

unga vuxna med funktionsnedsättning att föräldrar och vänner kunde bistå med skjuts till 

och från aktiviteter och även kunna delta under utförandet av aktiviteten (Buffart et al., 

2009).  

 

Genom Antle et al., (2007) har man i denna studie kommit fram till att föräldrar är ett 

viktigt stöd för dessa tonåringar med funktionsnedsättning. De menar att man kunde se 

resultat i form av att ungdomar med funktionsnedsättning är mer fysiskt inaktiva vilket gör 

att föräldrarna känner mer oro inför den låga fysiska aktivitetsnivån, jämfört med deras 

normalbegåvade ungdomar där de oroar sig för alkohol och tobak. Man kunde se att 

föräldrar var oroliga för att deras tonåring med fysisk funktionsnedsättning upplever mer 

social isolering än deras andra barn och föräldrarna arbetade därför hårt för att stödja social 

integration (Antle et al., 2007). 

Tillgänglighet 

Brister i samhälle och föreningsliv 

Enligt Antle et al., (2007)  kan sekundära förhållanden och hälsa påverkas av faktorer, 

vilka även är förknippade med livsstilsbeteenden som kan behandlas inom familjen, såsom 

kvaliteten på levnadsvillkor, tillgång till hälso- och sjukvård eller tillgång till samhällets 

resurser. Grandisson et al., (2011) skriver att en motiverande faktor är att uppmuntra 

föräldrar till att skriva in sina barn i någon idrott eller fysisk aktivitet medan Mulligan et 

al., (2012) har konstaterat att en viktig faktor är att vårdpersonal stödjer och uppmuntrar 

personer med funktionsnedsättning mer än vad som görs, då regelbunden fysisk aktivitet 

kan leda till mer självständighet.  
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Murphy och Carbone (2008) skriver att barnläkare behöver rekommendera mer fysisk 

aktivitet för unga med funktionsnedsättning men att den fysiska aktiviteten behöver vara 

lämpade efter varje individ då det behöver anpassas efter hjärtuthållighet, flexibilitet, 

balans, smidighet och muskelstyrka. Även tillgänglighet, säkerhet och trivsel behöver tas 

till hänsyn.  

 

Både studier gjorda av Yazdani et al., (2013)  och Buffart et al., (2009) kan styrka att det i 

dagens samhälle finns brister i form av otillräckligt med gemensamma fysiska 

aktivitetsprogram och lämpliga träningsprogram anpassade till personer med 

funktionsnedsättning. Dessa brister påverkar och upplevs till största del av ungdomar och 

unga vuxna på landsbygden (Buffart et al., 2009).  Mudge et al., (2013) har fått fram 

genom sin studie att det är ytterst viktigt med lättillgänglighet, närhet till service, vikten av 

design och fysisk utformning av offentliga byggnader och platser. Det är viktigt att man på 

dessa ställen drar nytta av hjälpmedel för att minimera hinder i både hemmet och 

samhället. Dock kunde man här uppfatta en brist på flexibilitet kring finansiering av 

tjänster som stödjer en god livsstil och bristen av att skapa träningsprogram riktade mot 

personer med funktionsnedsättning (Mudge et al., 2013).   

Interventioner 

I tre av studierna har olika träningsprogram utformats där man enligt Murphy och Carbone 

(2008) har funnit att unga som deltar i någon form av sport och fritidsaktivitet ökar ett 

allmänt välbefinnande, minskar att bli tillbakadragen och optimerar fysisk funktion. I 

studien av Grandisson et al., (2011) har ett träningsprogram utformats vid namn Special 

Olympics. Detta fitness- och aktivitetsprogram vänder sig just till unga med 

funktionsnedsättning där nu antalet deltagare har utökats till mer än 3,1 miljoner deltagare 

med funktionsnedsättning i 180 olika länder. Genom detta program kan man se flera 

positiva effekter i form av ett bättre välbefinnande och att fler sociala kontakter tillkommer 

för personer med funktionsnedsättning (Grandisson et al., 2011). Murphy och Carbone 

(2008) menar även att det i denna studie har visat att med hjälp av ett aktivt deltagande i 

arrangerade träningsprogram har personerna visat en ökad självkänsla, ökad upplevd fysisk 

kompetens och att de känner sig mer accepterade till skillnad från de som inte deltagit. 
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Föräldrar rapporterar även att deras barns sociala anpassning och livsstillfredsställelse har 

främjats då de deltagit i Special Olympics (Murphy & Carbone, 2008). 

 

Genom studien genomförd av Ulrich, Burghardt, Lloyd, Tiernan, och Hornyak (2011) ville 

man utforma ett träningsprogram där ungdomar med Downs syndrom fick lära sig att 

cykla. Genom en undersökning kunde man se att endast 9.7 procent av ungdomar med 

Downs syndrom kunde cykla på en 2-hjulig cykel. Interventionen använde sig av en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp. Resultatet visade genom en jämförelse ett år efter 

interventionen att de som lärde sig cykla hade lättare för att utföra knäböj med båda knäna 

i rätt riktning och de hade även en signifikant minskning i kroppsfett. I kontrollgruppen 

kunde man se ett ökat BMI bland deltagarna (Ulrich et al., 2011).  

 

I en ytterligare intervention; “ALSP - Active Lifestyle and Sport Participant” (Slaman, 

Roebroeck, van Meeteren, van der Slot, Reinders-Messelink, Lindeman, Stam, & van den 

Berg-Emons, 2010) ville man undersöka hur man kunde öka den fysiska aktiviteten, här 

speciellt bland personer med CP-skada. Detta resulterade i att man kom fram med 

forskningsprojektet “Learn 2 move 16-24” som syftar till att utvärdera effektiviteten och 

underliggande faktorer till en aktiv livsstil och idrottsdeltagande på kort och lång sikt bland 

ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning i åldern 16-24 år.  

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan man konstatera av de resultat vi sett i ovanstående studier är att 

ett genomgående tema av olika personliga och miljömässiga faktorer påverkar ungdomar 

och unga vuxna till fysisk aktivitet. Resultaten visar exempel på lyckade interventioner och 

träningsprogram som främjar den ökade nivån av fysisk aktivitet bland personer med 

funktionsnedsättning. Dessutom visar resultatet även att föräldrar är en viktig del i 

ungdomars och unga vuxnas fysiska aktivitetsnivå och att tillgängligheten till möjlighet av 

fysisk aktivitet är bristfällig och behöver förbättras. 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att fokusera på att undersöka vilka faktorer som har betydelse för fysisk 

aktivitet hos personer med funktionsnedsättning. Under sökningen upptäcktes dock att det 

fanns en stor brist på material och forskningsunderlag till en litteraturstudie. Detta 

försvårade det hela att finna artiklar som upplevdes relevanta till studiens syfte. Genom en 

strukturerad sökning kunde slutligen tio relevanta artiklar inkluderas som genom 

granskning kunde påvisa gemensamma nämnare som sedan jämfördes.  

 

Fördelar med sökningen var att när det fanns artiklar kring ämnet var dessa lättillgängliga 

och enligt riktlinjer för vetenskapliga artiklar skulle de även vara etiskt granskade innan 

publicering. För oss menas detta att dessa artiklar var tillförlitliga och säkra att använda. 

Nackdelar vi kan se med sökningen var att vi endast kunde finna artiklar på engelska vilket 

kunde göra det svårt att förstå artiklarna fullt ut. Då vi använde sökord på engelska var det 

även viktigt att använda rätt formulering och kombination av ord vid sökning för att finna 

relevanta artiklar. Under sökningen fick vi uppfattningen av att det även var viktigt att hela 

tiden ha studiens syfte i åtanke då det annars genom nya sökvägar var lätt att ”sväva iväg” 

åt fel håll. Ytterligare en nackdel som vi lärt oss av är gällande avgränsningar. Vi fick 

genom sökningen använda oss av avgränsningar för att finna de tio artiklarna. Vi har dock 

senare under arbetets gång upptäckt att vi borde avgränsat ännu mer i databasen Academic 

Search Elite för att få ett mer hanterbart antal träffar för genomgående granskning av 

sökresultatet.  

 

Under analysprocessen granskade vi forskningsmaterialet objektivt för att därmed kunna 

finna och utveckla teman och rubriker under resultatdelen. Teman som vi kunde formulera 

var tillslut; Hälsoaspekter, Hinder och möjliggörare, Inre faktorer, Yttre faktorer, 

Föräldrars deltagande och Tillgänglighet. Detta ansåg vi var väldigt användbart då vi 

kunde få en överblicksbild över strukturen av artiklarna innan skrivprocessens start.   
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Fördelar vi finner med en litteraturstudie är att vi anser att det är positivt att återanvända 

redan genomförda studier. Dock är en nackdel att man på grund av brist på 

forskningsmaterial i relation till syftet kan bli väldigt begränsad. Då vi endast använt oss 

av kostnadsfria artiklar kan vi heller inte veta om resultatet skulle blivit annorlunda vid 

användning av avgiftsbelagda artiklar. Likaså gäller de inklusions- och exklusionskriterier 

vi valt att använda oss av vid sökning i databaser. Resultatet skulle möjligtvis kunna bli 

annorlunda om till exempel alla åldrar inkluderats men vi valde här endast ålder 13-25 

(ungdomar och unga vuxna).  

 

Under studieprocessen upplevdes det att tiden var knapp och på grund av tidsbrist har det 

varit svårt att först ta sig igenom artiklarna för att sedan utarbeta texten i studien. Detta 

resulterade i att vi under tidens gång både fått läsa och sammanställa artiklar samtidigt 

under pågående skrivning av studien. Den snäva tidsramen begränsade analysprocessen 

och vi skulle här önska att det fanns möjlighet till att granska fler artiklar mer djupgående 

och vid en längre tidsperiod önskat kunna genomföra dataanalysen mer separat från 

skrivandet. Med mer tid tror vi att vi skulle kunnat skapa en bättre struktur över 

analysprocessen. I efterhand skulle vi velat utveckla artikelgranskningen ytterligare med 

hjälp av en mer planerad och strukturerad kategorisering av de vetenskapliga artiklarna.   

Resultatdiskussion  

Resultatet vi kunde se från denna litteraturstudie var att det på individ- och 

miljömässignivå finns flera faktorer som inverkar på den fysiska aktiviteten bland personer 

med funktionsnedsättning. Studier har visat att ungdomar och unga vuxna med 

funktionsnedsättning löper större risk för ohälsa då de har en begränsad möjlighet till att 

utöva fysisk aktivitet (FHI, 2008a). Genom denna studie kunde vi se att Tillgängligheten 

var en betydande faktor till att öka den fysiska aktivitetsnivån bland populationen med 

funktionsnedsättning. Vi kunde även få fram andra faktorer av stor vikt så som 

Hälsoaspekter, Hinder och möjliggörare, Inre faktorer, Yttre faktorer och Föräldrars 

deltagande. Föräldrars deltagande är en faktor som vi anser behöver belysas ytterligare då 

det visat positivt resultat på ungdomars och unga vuxnas deltagande i fysisk aktivitet.  
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För att även nå föräldrarna anser vi att det är viktigt att skapa familjebaserade kampanjer 

och interventioner som vänder sig mot personer med funktionsnedsättning och deras 

familjer. Enligt studien av Buffart et al., (2009) kunde man konstatera att ha en vän eller 

familjemedlem som kunde bistå med transport till och från aktivitet och/eller delta i 

aktiviteten var en stor trygghet för en person med funktionsnedsättning. Detta för att 

personens funktionsnedsättning kunde komplicera och innebära individuella svårigheter 

och hinder. Genom detta kan vi dra slutsatsen att man på miljömässig nivå behöver se till 

individuella behov för att kunna öka den fysiska aktivitetsnivån. Dock kan vi även se 

problemen i vad detta kan innebära då alla funktionsnedsättningar är olika och även 

upplevelser kring hinder och möjliggörare är olika för alla individer.  

 

På grund av att personer med funktionsnedsättning redan anses som en utsatt grupp 

(Mudge et al., 2013) är det här viktigt att anpassa möjligheten till att öka den fysiska 

aktiviteten och göra detta tillgängligt för denna population. Oftast upplevs en begränsad 

budget vilket gör att man inte alltid har råd till utgifterna gällande utrustning och/eller 

eventuellt medlemskap i träningsanläggning eller förening. En begränsad budget kan 

medföra att deltagande i fysisk aktivitet hindras på grund av kostnadsfrågan, trots att man 

har viljan till att öka den fysiska aktivitetsnivån.  Slutsatsen vi kan dra av detta är att man 

vid utformning av interventioner, riktade mot att öka den fysiska aktiviteten hos personer 

med funktionsnedsättning, behöver ta hänsyn till kostnadsfrågan.  

 

Genom resultatet har vi kunnat se att fysisk aktivitet även ökar den sociala kretsen och 

föräldrarna har kunnat konstatera att deras barn har upplevt ett bättre välbefinnande (Antle 

et al., 2007). Med denna vetskap i botten tillsammans med att vi idag vet att möjligheterna 

till fysisk aktivitet är väldigt begränsad för ungdomar och unga vuxna med 

funktionsnedsättning (Yazdani et al., 2013; Buffart et al., 2009) anser vi här att 

föreningslivet behöver ta större ansvar gällande aktiviteter för att skapa mer jämställdhet i 

samhället. De behöver här få utbildning för att kunna utöka utbudet av dagens anpassade 

träningsprogram i olika aktiviteter som till exempel fotbollslag, simning och ridning riktat 

mot personer med funktionsnedsättning.   
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Trots anpassade aktiviteter finns det dock hinder på individnivå som kan upplevas som 

många, vilket kan påverka deltagandet i olika aktiviteter. Vid social integration kan 

personer med funktionsnedsättning få det svårare att ta sig till sociala kontakter. Detta på 

grund av begränsningar i vardagen som deras funktionsnedsättning bidrar till. En annan 

bidragande faktor som vi såg kan uppstå trots anpassade aktiviteter och/eller ökad 

möjlighet till fysisk aktivitet är brist på intresse. Detta är dock inget vi i förväg kan veta om 

detta kommer uppstå men det kan vara viktigt att ha med i beräkningen av planering av 

samhällsmässiga insatser av ökad möjlighet till fysisk aktivitet.  

 

Slutligen har vi genom artiklar kunnat ge exempel på interventioner anpassade till 

ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Här anser vi att man kan ta mycket 

lärdom av redan genomförda anpassade träningsprogram och interventioner då man funnit 

att deltagande i någon sport och fritids aktivitet kan ge ökad självkänsla, upplevd bättre 

fysisk kompetens och att de känner sig mer accepterade (Murphy & Carbone, 2008). 

Genom att ta vara på skapade anpassade träningsprogram och det som forskningen kring 

ökad fysisk aktivitet visar tror vi att man kan vinna flera hälsofördelar och ge personer med 

funktionsnedsättning bättre livskvalitet.   

Slutsats  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den fysiska aktivitetsnivån påverkas av flera 

faktorer på både individ- och miljömässig nivå. Forskarna är ense om att det behövs fler 

anpassade aktiviteter och att det är nödvändigt att öka möjligheten till fysisk aktivitet för 

personer med funktionsnedsättning, då möjligheten i dagsläget är väldigt begränsad. Det är 

viktigt med fortsatt forskning kring faktorer som kan hindra eller möjliggöra den fysiska 

aktivitetsnivån för att kunna arbeta mot ett mer jämställt samhälle.   

 

Genom att ta hänsyn till de faktorer som kan inverka vid fysisk aktivitet kan man skapa 

anpassade möjligheter för personer med funktionsnedsättning och därmed även öka deras 

livskvalitet. Det blir här ytterst viktigt att ta hänsyn till individ- och miljömässiga faktorer 

för att skapa framgångsrika interventioner på samhällsnivå. Det är viktigt att interventioner 

sker på olika arenor så som till exempel i hälso- och sjukvården, på skolor, på 
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träningsanläggningar och i föreningar. Vi anser att man i alla verksamheter där man arbetar 

med människor behöver ta del av information kring dessa faktorer för att kunna utforma 

anpassade fysiska aktiviteter, som vi vet med oss genom denna studie leder till ett bättre 

välbefinnande.  

 

Genom kunskapen denna studie ger har man ett underlag till vilka faktorer man behöver ta 

hänsyn till för att utveckla kampanjer och interventioner riktade mot att öka den fysiska 

aktiviteten bland ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning. Ytterligare 

forskning kan dock behövas inom ämnet för ökad kunskapsbredd.   

  



 

22 

 

Referenser  

1177 Vårdguiden. (2013). Stockholm: Vårdguiden. Hämtad 20 maj 2014, från: 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Hjalpmedel/Funktionsnedsa

ttning/  Publicerad 26 augusti 2013 

Antle, B., Mills, W., Steele, C., & Rossen, B. (2007). An explory study of parents' 

approaches to health promotion in families of adolescents with physical disabilities. 

Journal compilation, 34(2), 185-193.  

Bergström, H., & Hagströmer, M. (2010). Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning. 

Karolinska Institutet, Avdelning för interventions- och implementeringsforskning.  

Buffart, L. M., Westendorp, T., van den Berg-Emons, R. J., Stam, H. J., & Roebroeck, M. 

E. (2009). Perceived barriers to and facilitators of physical activity in young adults with 

childhood – onset physical disabilities. J Rehabil Med, 41, 881–885.  

Ching-Hsiang, S., Ling-Che, C. & Ching-Tien, S. (2012) Assisting people with disabilities 

to actively improve their collaborativephysical activities with Nintendo Wii Balance 

Boards by controlling environmental stimulation. Research in Developmental Disabilities, 

33, 39–44.   

Dionne, C. D., Gainforth, H. L., O’Malley, D. A., & Latimer-Cheung, A., E. (2013). 

Examining Implicit Attitudes towards Exercisers with a Physical Disability [Electronic 

version].  The Scientific World Journal, Vol. 2013, 1-8.   

Grandisson, M., Tétreault, S., & Freeman, A.R. (2011). Enabling integration in sports for 

adolescents with intellectual disabilities. Journal of applied research in intellectual 

disabilities, 25, 217-230. 

H. Rimmer, J., L. Rowland, J. & Yamaki, K. (2007) Obesity and Secondary Conditions in 

Adolescents with Disabilities: Addressing the Needs of an Underserved Population. 

Journal of Adolescent Health, 41, 224–229.  

Lui, K. C., & Hui, S. S.C. (2009) Participation in and adherence to physical activity in 

people with physical disability. Hong Kong Physiother, 27, 30–38.  

Mudge, S., Kayes, N. M., Stavric, V. A., Channon, A. S., Kersten, P., & McPherson, K. M. 

(2013). Living well with disability: needs, values and competing factors [Electronic 

version]. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10 (100). 1-

12.  

 

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Hjalpmedel/Funktionsnedsattning/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Hjalpmedel/Funktionsnedsattning/


 

23 

 

Mulligan, H., Whitehead, L. C., Hale, L.A., Baxter, G.D., & Thomas, D. (2012). 

Promoting physical activity for individuals with neurological disability: indications for 

practice. Disability & Rehabilitation, 34(13), 1108-1113. 

Murphy, N.A., & Carbone, P.S. (2008). Promoting the participation of children with 

disabilities in sports, recreation, and physical activities. American Academy of pediatrics, 

121, 1057-1061. 

Slaman, J., Roebroeck, M. E., van Meeteren, J., van der Slot, W. M., Reinders- Messelink, 

H. A., Lindeman, E., Stam, H. J., & van den Berg-Emons, R. J. (2010). Learn 2 Move 16-

24: effectiveness of an intervention to stimulate physical activity and improve physical 

fitness of adolescents and young adults with spastic cerebral palsy; a randomized 

controlled trial [Electronic version]. BMC Pediatrics, 10 (78), 1-8.  

Statens Folkhälsoinstitut (2008b) Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland 

personer med funktionsnedsättning. Östersund: Statens Folkhälsoinstitut.   

Statens Folkhälsoinstitut (2008a) Onödig ohälsa: Hälsoläget för personer med 

funktionsnedsättning. Östersund: Statens Folkhälsoinstitut.   

Statens Folkhälsoinstitut (2011) Funktionsnedsättning, fysisk aktivitet och byggd miljö: 

Den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet för personer med vissa former av 

funktionsnedsättning. Östersund: Statens Folkhälsoinstitut. 

Ulrich, D. A., Burghardt, A. R., Lloyd, M., Tiernan, C., & Hornyak, J. E. (2011). Physical 

Activity Benefits of Learning to Ride a Two-Wheel Bicycle for Children With Down 

Syndrome: A Randomized Trial. Physical Therapy. 91, 1463-1477.  

Ungdomsstyrelsens skrifter. (2012). Fokus 12: Levnadsvillkor för unga med 

funktionsnedsättning. Stockholm: Ungdomsstyrelsens skrifter. 

Yazdani, S., Yee, C. T., & Chung, P. J. (2013). Factors Predicting Physical Activity 

Among Children With Special Needs [Electronic version]. Preventing Chronic Disease, 

10. 1-8.  

 


