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Abstrakt 
 
Riksdagen beslutade år 2000 om en nationell handlingsplan för att förbättra 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Hindren skall vara åtgärdade före 

2010. 

Syfte.  Att studera hur tillgänglighet i offentlig miljö beskrivs i vetenskapliga artiklar och 

hur det påverkar delaktigheten i sociala aktiviteter för personer med fysisk 

funktionsnedsättning.  

Metod. Systematisk litteraturstudie av artiklar sökta i fyra olika databaser. 

Resultat. Elva artiklar publicerade 2002-2009 studerades och resultatet visar att 

tillgänglighet i offentlig miljö har stor betydelse för delaktighet i sociala aktiviteter men 

också graden av funktionsnedsättning, ålder samt upplevelsen av hinder är faktorer som 

är avgörande. 

Konklusion. Resultatet styrker vikten av att följa den nationella handlingsplanen från 

2000 för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att leva enligt sina 

egna önskemål och inte var tvingade att acceptera hinder i omgivningen. 

Nyckelord. Tillgänglighet, rörelsehindrad, handikapp, fysiskt funktionshinder, 

delaktighet, social delaktighet och offentlig miljö. 

 

Abstract 

 

The Swedish Parliament decided in 2000 on a national plan to improve the accessibility 

to people with disability. Environmental barriers should be removed prior to 2010. 

Purpose To investigate how accessibility to public environments is described in scientific 

articles and how it influences participation in social activities for persons with physical 

functional limitations.  

Method Review of scientific articles found in four different databases. 

Results Eleven scientific articles published 2002-2009 were studied and the result showed 

that accessibility to public environments is found to be of great importance for 

participation in social activities. For persons with physical functional limitations, level of 

disability, age and experience of environmental barriers are of utmost importance. 
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Conclusion The results strengthen the necessity of following the national plan from 2000 

and thereby increase the possibilities for persons with disability to live according to their 

own wishes and not be forced to accept environmental barriers. 

Keywords Accessibility, disabled, handicap, physical impairment, participation, social 

participation and public environment. 

 

 

 

 

 

 



 4 

Innehållsförteckning 

Abstrakt............................................................................................................................... 2 
1 Bakgrund..................................................................................................................... 5 

1.1 Offentliga dokument som rör området................................................................ 6 

1.2 Aktivitet och delaktighet..................................................................................... 6 

1.3 Funktionsnedsättning och funktionshinder ......................................................... 7 

1.4 Tillgänglighet och offentlig miljö....................................................................... 8 

1.5 Problemformulering............................................................................................ 9 

1.6 Syfte .................................................................................................................. 10 

1.7 Frågeställningar................................................................................................. 10 

2 Metod ........................................................................................................................ 10 
2.1 Datainsamling ................................................................................................... 10 

2.2 Dataanalys......................................................................................................... 12 

3 Resultat ..................................................................................................................... 12 
3.1 Beskrivning av tillgänglighet i offentlig miljö för personer med fysisk 

funktionsnedsättning. .................................................................................................... 14 

3.2 Betydelsen av tillgänglighet i offentlig miljö för delaktighet i sociala aktiviteter 

för personer med fysisk funktionsnedsättning. ............................................................. 14 

4 Diskussion................................................................................................................. 16 
4.1 Resultatdiskussion............................................................................................. 16 

4.2 Metoddiskussion ............................................................................................... 19 

5 Konklusion................................................................................................................ 20 
6 Referenser ................................................................................................................. 22 
7 Bilagor....................................................................................................................... 27 

7.1 Bilaga 1. Systematisk litteratursökning ............................................................ 27 

7.2 Bilaga 2. Checklista för kvantitativa artiklar kvasi-experimentella studier...... 28 

7.3 Bilaga 3. Artikelöversikt................................................................................... 30 

 



 5 

1 Bakgrund 

Personer med fysisk funktionsnedsättning upplever ofta problem med framkomlighet ute 

i samhället vilket leder till aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar 

(Världshälsoorganisationen 2009). Iwarsson, Fänge, Hovbrandt, Carlsson, Jarbe och Wijk 

(2004) illustrerar detta i sin studie där framkomligheten i offentliga byggnader samt de 

hinder som föreligger för funktionshindrade personer att kunna vara delaktiga på lika 

premisser som icke funktionshindrade personer studerats. Inga funktionshindrade deltog i 

denna studie utan deltagarna var arbetsterapeuter som granskade fem byggnader och kom 

fram till att alla hade hinder för framkomlighet vid entréer och hygienutrymmen. De 

flesta saknade ramper eller hiss för att underlätta framkomlighet för funktionshindrade 

personer. Synpunkter på åtgärder för att främja framkomligheten delgavs sedan 

fastighetsägarna, men efter arton månader då en ny kontroll gjordes hade endast två av de 

informerade ägarna åtgärdat framkomligheten. I artikeln diskuteras även attityder till 

funktionshindrade personer där det framkommer att de inte är en tillräckligt köpstark 

grupp för att det skulle vara lönsamt att bekosta ombyggnader samt att de flesta svårt 

funktionshindrade personer i alla fall har personlig assistans med sig, som kan utföra det 

den funktionshindrade personen inte klarar av. 

Arbetsterapeuter möter ofta i sin yrkesutövning personer med fysisk funktionsnedsättning 

som upplever att hinder i omgivningen begränsar deras rörelsefrihet och möjlighet att 

delta i olika aktiviteter. Inom arbetsterapi finns olika modeller som förklarar 

arbetsterapins grundsyn, viktiga grundläggande begrepp samt guidar i det praktiska 

arbetet. Kielhofner (2008) beskriver i sin modell ”The Model of Human Occupation” att 

mänsklig aktivitet är beroende av vilja och motivation, vanor, utförandeförmåga och 

miljö. Om en faktor påverkas så påverkas personens hela tillvaro. Canadian Association 

of Occupational Therapists (1997) beskriver i sin modell ”The Canadian Model of 

Occupational Performance” att aktivitetsutförande är resultatet av interaktioner mellan 

människan, omgivningen och aktiviteten. Då aktivitet, delaktighet och miljö är centrala 

begrepp inom arbetsterapi kändes valet av uppsatsämne intressant och viktigt för oss. Vi 

har i denna litteraturstudie valt att inrikta oss på personer med fysiska 

funktionsnedsättningar. 
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1.1 Offentliga dokument som rör området 

I en mängd offentliga dokument regleras villkoren för tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. 

I dagens samhälle har, enligt beräkningar från Förenta Nationerna/FN (2008), cirka 10 % 

av jordens befolkning någon form av funktionsnedsättning av fysisk eller psykisk art. 

Vilka problem detta ger beror i stor utsträckning på funktionsnedsättningen i sig men 

även på personella faktorer och omgivningens förutsättningar. För att alla ska kunna vara 

delaktiga på lika villkor, oavsett funktionshinder, har Riksdagen år 2000 beslutat om en 

nationell handlingsplan för handikappolitiken. Den beskriver prioriterade åtgärder för att 

förbättra tillgängligheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Där betonas 

att tillgänglighet är en viktig demokratifråga och att ökad tillgänglighet leder till bättre 

förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att studera, arbeta och klara det 

dagliga livet. Hjälpmedel och annat stöd, som personlig assistans, skall ses som ett 

komplement. Hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga 

allmänna platser bör var eliminerade år 2010. (Regeringskansliet proposition 1999/ 

2000:79). För att påskynda arbetet beslutade regeringen 2007 att ta fram en strategi för 

hur målen i handlingsplanen ska nås till år 2010 inom områdena enkelt avhjälpta hinder, 

tillgänglig kollektivtrafik och tillgänglig statsförvaltning (Sveriges kommuner och 

landsting/ SKL, Regeringskansliet 2008). Statens folkhälsoinstitut (Prop. 2007/08:110), 

förklarar att delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 

förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjlighet att påverka den egna 

livssituationen har ett starkt samband med hälsa. Rätten till delaktighet gäller alla oavsett 

kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

1.2 Aktivitet och delaktighet 

Världshälsoorganisationens klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa/ICF (2009) ger ett standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och 

hälsorelaterade tillstånd ur kroppsliga, personliga och sociala perspektiv utifrån 

kroppsfunktioner och kroppsstrukturer, aktiviteter och delaktighet. 

Aktivitet förklaras enligt ICF som en persons genomförande av en uppgift eller handling 

och delaktighet enligt ICF som en persons engagemang i en livssituation 



 7 

(Världshälsoorganisationen 2009). Aktivitet förklaras, enligt Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter/FSA (2009), som människans utförande av meningsfulla och 

betydelsefulla uppgifter i interaktion/samspel med omgivningen 

Bent, Jones, Molloy, Chamberlain och Tennant (2001) belyser i en studie med fokus på 

livstillfredsställelse att en funktionsnedsättning kan begränsa delaktigheten, men behöver 

inte vara liktydigt med en försämring av personens upplevda livstillfredsställelse. Chaves, 

Boninger, Cooper, Fitzgerald, Gray och Cooper (2004) har studerat delaktighet kontra 

hinder framförallt i hemmiljö och vid transporter för rullstolsburna personer. I studien 

framkom att det största hindret för delaktighet var inte hinder i omgivningen utan 

rullstolen i sig.  

Brandt, Iwarsson och Ståhle (2004) har i en studie med fokus på hjälpmedel kommit fram 

till att rullstolen, i detta fall elektrisk, är ett relevant hjälpmedel för ökad aktivitet och 

oberoende och bidrar därmed till ökad social delaktighet.  

1.3 Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga (Handisam 2009). Funktionshinder uppstår först när en person med 

funktionsnedsättning möter hinder i vardagsmiljön. Det handlar t ex om brister i 

tillgänglighet, allmänna kommunikationer och information (Handisam 2009). 

Funktionsnedsättning enligt ICF är problem såsom en betydande avvikelse eller förlust i 

kroppsfunktion eller kroppsstruktur (Världshälsoorganisationen 2009).   

Förenta Nationernas konvention (2008) om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning tar bland annat upp de åtgärder som är nödvändiga för att säkra 

dessa personers rättigheter. Konventionen undertecknades av Sveriges regering 070302.  

En ny diskrimineringslag började gälla 090101 (Sveriges författningssamling 2008:567). 

I den finns ålägganden på arbetsgivare och vissa utbildningssamordnare i frågor som rör 

stöd- och anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning. Denna lag omfattar 

dock inte bristande tillgänglighet. Samtidigt inrättas en ny myndighet, 

Diskrimineringsombudsmannen, som ska utöva tillsyn över att lagen följs.   
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Kielhofner (2008) beskriver att en persons utförandeförmåga beror både på den objektiva, 

fysiska funktionsnedsättningen, personens egen uppfattning av sin förmåga och ”the lived 

body”/ upplevelsen av den egna kroppen. 

Noreau och Fougeyrollas (2000) påvisar i en studie med fokus på diagnos och skadenivå 

att ju större skadan eller funktionsnedsättningen är ju fler upplevda hinder i tillgänglighet 

finns. Samma författare studerade även sambandet med social gemenskap som gav 

liknande resultat. 

Rochette, Desrosiers och Noreau (2001) har i sin studie studerat olika mätinstruments 

validitet för sambandet mellan omgivningsfaktorer och förekomst av 

funktionsnedsättning. Även denna studie visar tydligt att upplevd ökad grad av 

funktionsnedsättning tillsammans med högre ålder är faktorer som är avgörande för 

upplevelsen av hinder och svårigheter i framkomlighet i miljön och därmed minskad 

möjlighet till delaktighet. I sin studie med fokus på upplevd hälsa relaterad till aktiviteter 

i dagliga livet /ADL menar Werngren-Elgström, Carlsson och Iwarsson (2009) att 

tillgängligheten i omgivningen är avgörande för möjligheten till social gemenskap för 

funktionshindrade personer. Studier visar att både graden av funktionsnedsättning, ökad 

ålder och upplevda hinder i den fysiska och sociala miljön bidrar till att människor 

upplever sig funktionshindrade och att tillgängligheten till, för individen, viktiga 

offentliga platser påverkar delaktigheten (Rochette et. al 2001). 

1.4 Tillgänglighet och offentlig miljö                                                                  

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver en miljös, en produkts eller en tjänsts 

egenskaper med utgångspunkt från behov hos personer med funktionsnedsättning för att 

kunna delta på lika villkor som andra (Handisam 2009). Med offentlig miljö avses lokaler 

dit allmänheten har tillträde och befintliga allmänna platser (Regeringskansliet 

1999/2000). Tillgänglighet, på samma sätt som rätten till icke – diskriminering, måste ses 

som en grundläggande princip som ska genomsyra hela FN-konventionen (FN-

konventionen 2008). Bristande tillgänglighet är ett avgörande hinder för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället som andra (Sveriges Kommuner och 

Landsting /SKL, Regeringskansliet 2008). Omgivningsfaktorer utgör enligt ICF den 

fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar 
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(Värlshälsoorganisationen 2009). De Handikappades Riksförbund/DHR (2009), menar att 

det i första hand är den fysiska miljöns utformning som helt avgör i vilken grad personer 

med funktionsnedsättning har möjlighet att leva sina liv självständigt och delaktigt. Det 

är ofta bristerna när det gäller den fysiska tillgängligheten som utestänger personer med 

funktionsnedsättning. 

Neurologiskt Handikappades Riksförbund/NHR (2009) anser att skärpt lagstiftning kan 

råda bot på bristande tillgänglighet och kan likväl stimulera till ökad kunskap och insikt 

om möjligheter till förändring, vilket skulle leda till ett jämlikare samhälle där fler kan 

delta och utvecklas – oberoende av förekomst av funktionsnedsättning.     

Iwarsson och Ståhl (2003) beskriver i en studie, där vikten läggs på personlighetens 

betydelse, att tillgänglighet är en integrering av såväl personella faktorer som 

omgivningens struktur. Upplevelsen av hinder avspeglar således inte bara de faktiska 

hindren utan även den personliga inställningen till hinder, tillgänglighet och social 

delaktighet. När det är upplevelser som mäts i studier är det svårt att avgöra relevansen då 

upplevelserna av framkomlighet är individuella och varierar inte bara från person till 

person utan även över tid. Ovanstående problem belyses även i studier gjorda av 

Häggström och Larsson Lund (2008), en studie med fokus på rehabiliteringsprogram för 

inlärning av strategier för ökad delaktighet, och av Gray, Hollingsworth, Stark och 

Morgan (2008) som studerat olika mätinstruments validitet.  Bent, Jones, Molloy, 

Chamberlain och Tennant (2001) har studerat hälsa och psykosocial status och där 

kommit fram till att funktionsnedsättning kan begränsa delaktigheten, men inte 

nödvändigtvis är synonymt med sämre livskvalitet.                                                                                                           

1.5 Problemformulering 

Både graden av funktionsnedsättning, ökad ålder och upplevda hinder i den fysiska och 

sociala miljön bidrar till att människor upplever sig funktionshindrade. Med anledning av 

den nationella handlingsplan för handikappolitiken som beslutades om 2000 och enligt 

vilken hinder i offentlig miljö skall var avhjälpta till 2010 samt det ökade intresset för 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, såväl massmedialt som inom olika 

handikappföreningar, är det viktigt att ytterligare systematiskt studera hur tillgänglighet 

beskrivs i den vetenskapliga litteraturen. Det är också viktigt att undersöka hur den 
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vetenskapliga litteraturen beskriver hur personer med funktionsnedsättning upplever 

tillgänglighet och hur den påverkar delaktighet i sociala aktiviteter. 

1.6 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera det vetenskapliga stödet för hur tillgänglighet i 

offentlig miljö påverkar delaktigheten i sociala aktiviteter för personer med fysisk 

funktionsnedsättning samt hur tillgänglighet i offentlig miljö beskrivs i vetenskapliga 

artiklar.  

1.7 Frågeställningar 

1. Hur beskriver den vetenskapliga litteraturen tillgänglighet i offentlig miljö för 

personer med fysiskt funktionsnedsättning? 

2. Hur beskriver den vetenskapliga litteraturen att tillgängligheten i offentlig miljö 

påverkar delaktigheten i sociala aktiviteter för personer med fysisk 

funktionsnedsättning?                     

 

2 Metod            

Systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2008) användes för att besvara 

frågställningarna.  

2.1 Datainsamling 

Inklusionskriterier var studier gjorda efter 1994, studier som undersöker personer som 

använder rullstol eller har gångsvårigheter som kräver gångstöd samt att studien skulle 

undersöka dessa i offentlig miljö. Artiklar rörande personer med andra former av 

funktionsnedsättningar än ovan nämnda, barn och allmänna kommunikationsmedel 

exkluderades. Litteratursökningen pågick under mars-april 2009. 

Sökningar har gjorts i databaserna Pubmed, Ahmed, Cinahl och ISI Web of Science med 

sökorden (se figur 1) 

- accessibility OR disabled OR handicap OR physical impairment 

- participation OR social participation 

- public environment 

 



 11 

 
Figur 1. Litteratursökning. Figuren visar de tre olika sökordsgrupperna och resultatet när de kombinerats 

till en sökning. Med AND i figurens centrum menas en kombination av samtliga sökord. 

  
Översikt av den systematiska litteratursökningen finns i bilaga 1. 

Resultatet av litteratursökningen blev slutligen att elva artiklar inkluderades som 

relevanta utifrån frågeställningarna. Se flödesschema figur 2. 

 

 

 

Participation 
 OR social 
participation 
N= 210339 

Accessibility OR 
disabled OR 
handicap OR 
physical  
impairment 
N=226725 
 

Public 
environment 
N=56078 

AND 
N=149 
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2.2 Dataanalys 

För att underlätta det systematiska arbetet granskades artiklarna med hjälp av en 

granskningsmall enligt Forsberg och Wengström (2008) (bilaga 2). Granskningsmallen 

användes som hjälp för att kritiskt granska artiklarnas syfte, frågeställning, upplägg, 

urval, mätinstrument, analys och tolkning. Utifrån denna granskning har de i studien 

ingående elva artiklarna valts ut.  

 

3 Resultat 

Artiklarna har numrerats 1-11 (tabell 1) och i resultatbeskrivningen hänvisas till varje 

artikel med motsvarande nummer. Detaljerad översikt av artiklarna finns i bilaga 3. 

 

Abstracts/titlar funna efter 
litteratursökning 
n= 149 

Lästa abstracts 
n=25 

Lästa abstracts 
n=23 

Uttagna i fulltext och lästa 
n= 20 

Artiklar lästa i fulltext 
n=13 

Artiklar inkluderade i 
litteraturstudien 
n=11 

Exkluderade enligt 
inklusionskriterierna n=124 
 

Borttagna dubbletter 
n=2 

Exkluderade, gick ej att 
hitta i fulltext 
n=3 

Exkluderade ej relevanta i 
förhållande till 
frågeställningarna  
n=7 

Exkluderade ej rätt fokus 
n=2 

Figur 2. Flödesschema. Översikt av processen med 
inklusion av studerade artiklar. 
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Tabell 1. Översikt i kronologisk ordning över de elva studerade artiklarna inklusive svar på uppsatsens  
frågeställningar.  
Artikel 
nummer 

Författare, Årtal, Titel Tidskrift Svar på 
frågeställning 
1 och 2 

1 Fänge A., Iwarsson S., Persson Å. (2002) 
Accessibility to the public environment as 
perceived by teenagers with functional limitations 
in a south Swedish town centre 

Disability and 
Rehabilitation 

1, 2 

2 Dijkers MPJM., Yavuzer G., Ergin S., 
Weitzenkamp D., Whiteneck GG. (2002) 
A tale of two countries: environmental impacts on 
social participation after spinal cord injury 

Spinal Cord 2 

3 Meyers AR., Anderson JJ., Miller DR., Shipp K., 
Hoenig H. (2002) 
Barriers, facilitators and access for wheelchair 
users: substantive and methodological lessons from 
a pilot study of environmental effects 

Social Science and 
Medicine 

1, 2 

4 Thapar N., Warner G., Drainoni ML., Williams 
SR., Ditchfield H., Wierbicky J., Nesathurai S. 
(2004) 
A pilot study of functional access to public 
buildings and facilities for persons with 
impairments 

Disability and 
Rehabilitation 

1 

5 Whiteneck G., Meade MA.,  Dijkers M., Tate DG., 
Bushnik T., Forchheimer MB. (2004) 
Environmental factors and their role in 
participation and life satisfaction after spinal cord 
injury 

Archives of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation 

2 

6 Valdemarsson M., Jernryd E., Iwarsson S. (2005) 
Preferences and frequencies of visits to public 
facilities in old age – a pilot study in a Swedish 
town centre 

Archives of 
Gerontology and 
Geriatrics 

1, 2 

7 Larsson Lund M., Nordlund A., Bernspång B., 
Lexell J. (2007) 
Perceived participation and problems in 
participation are determinants of life satisfaction in 
people with spinal cord injury 

Disability and 
Rehabilitation 

2 

8 Larsson Lund M., Lexell J. (2008) 
Perceived participation in life situations in persons 
with late effects of polio 

Journal of 
Rehabilitation 
Medicine 

1 

9 Richard L., Gauvin L., Gosselin C., Laforest S. 
(2008) 
Staying connected: neighbourhood correlates of 
social participation among older adults living in an 
urban environment in Montréal, Québec 

Health Promotion 
International 

2 

10 Larsson Lund M., Lexell J. (2009a) 
Associations between perceptions of environmental 
barriers and participation in persons with late 
effects of polio 

Scandinavian Journal 
of Occupational 
Therapy 

2 

11 Larsson Lund M., Lexell J. (2009b) 
Relationship between participation in life situations 
and life satisfaction in persons with late effects of 
polio 

Disability and 
Rehabilitation 

2 
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De elva utvalda artiklarna är publicerade mellan 2002 och 2009. Sex av artiklarna 

kommer från Sverige och fem från USA. I sex av artiklarna användes frågeformulär och i 

fem artiklar var metoden intervju. I en av artiklarna, artikel 4, fick deltagarna praktiskt 

prova framkomlighet och därefter fylla i ett frågeformulär.  

En av litteraturstudiens frågeställningar (fråga 1) gällde hur tillgänglighet beskrivs i 

vetenskapliga artiklar och svar på detta har vi fått i artiklarna 1, 3, 4, 6 och 8. Den andra 

frågeställningen (fråga 2) avsåg hur tillgängligheten i offentlig miljö påverkar 

delaktigheten i sociala aktiviteter och besvarades i artiklarna 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 och 11. 

3.1 Beskrivning av tillgänglighet i offentlig miljö för personer med fysisk 

funktionsnedsättning. 

Fyra artiklar (1, 3, 4 och 6) visar att i utemiljön har vädret, ytskiktet på marken och 

förekomsten av sittplatser/bänkar för vila betydelse för tillgängligheten. I offentliga 

byggnader är förekomsten av trappsteg, avståndet till offentliga toaletter, låsta 

handikapptoaletter, ytskiktet på golven, brist på sittplatser för vila, trånga passager, smala 

och tunga dörrar, avsaknad av dörrautomatik, avsaknad av ledstänger och för högt 

placerade föremål av betydelse för tillgängligheten. Rullstolsburna personer upplever fler 

hinder och större problem att ta sig fram i offentliga byggnader än personer med 

gångsvårigheter (artikel 4). Artiklarna 7 och 8 visar att problemen med tillgänglighet är 

större i utomhusmiljöer än inomhus. I artiklarna 1och 8 beskrivs att hjälp från 

omgivningen eller personlig assistans kan till viss del kompensera bristande tillgänglighet 

och öka delaktigheten. 

3.2 Betydelsen av tillgänglighet i offentlig miljö för delaktighet i sociala aktiviteter för 

personer med fysisk funktionsnedsättning. 

I sju artiklar (1, 3, 6, 7, 9, 10 och 11) visar resultatet att det finns ett samband mellan 

tillgänglighet i offentlig miljö och delaktighet. Bristande tillgänglighet leder till nedsatt 

aktivitetsförmåga, minskad delaktighet och beroende av andra. För att underlätta social 

delaktighet bör man inte bara fokusera den fysiska byggda miljön utan också på åtgärder 

inom personlig assistens och stödjande teknologi (artikel 3). 

Artikel 9 visar att social delaktighet ökar om tillgängligheten till viktiga offentliga platser 

för äldre är god och ligger inom fem minuters promenad hemifrån.  
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Artiklarna 1 och 6 beskriver att tillgänglighet styr valet av offentligt mål och inte 

individens egentliga intresse. Rutiner, vanor och strategier ändras på grund av nedsatt 

funktion och förekomst av hinder. Köpcentra upplevdes som viktigast att besöka och var 

den plats som besöktes oftast. 

Fem artiklar (2, 3, 6, 9 och 10) visar att det finns en relation mellan motorisk förmåga och 

delaktighet. Graden av fysiskt rörelsehinder och inte hinder i omgivningen är avgörande 

för i vilken utsträckning personen kan vara delaktig. I artikel 3 kommer författarna fram 

till att den motoriska förmågan är den faktor som påverkar delaktigheten mest medan 

hinder i omgivningen hade mindre betydelse. Vid en jämförelse mellan omgivningens 

betydelse för delaktighet i två olika länder, USA och Turkiet, visar det sig att 

omgivningsfaktorerna är av mindre betydelse och att det som påverkar delaktigheten 

mest i båda länderna är den motoriska förmågan (artikel 2). Artiklarna 10 och 11 

behandlar upplevd delaktighet i livssituationer hos personer med postpoliosyndrom. I 

resultaten framkom att rehabiliteringsprogram bör fokusera stödjande insatser i 

omgivningen och i de situationer där delaktighetsproblem upplevs.  

Artikel 9 visar att en relation finns mellan generell hälsa, vitalitet och social delaktighet. 

Täta, regelbundna promenader i närområdet främjar delaktighet. Artiklarna 3 och 9 

beskriver att delaktigheten minskar med ökad ålder då hinder i omgivningen ökar. Artikel 

9 beskriver också att förutom funktionsnedsättning bidrar även faktorer som att vara 

ensamstående, lågutbildad, socialbidragstagare och kvinna till upplevelsen av minskad 

social delaktighet. I artikel 3 beskrivs att dagsformen, såväl fysisk som psykisk, och 

omgivningens bemötande påverkar upplevelsen av tillgänglighet. Enligt artikel 3 

upplevde personer som haft sin funktionsnedsättning länge färre hinder i offentlig miljö. I 

samma artikel kan man se att personer som sällan lämnade sitt närområde upplevde fler 

hinder i den offentliga miljön än personer som rörde sig över större områden. Artikel 9 

beskriver att delaktigheten är högre bland personer som är nöjda med sitt boende och sin 

närmiljö och upplever att omgivningen är promenadvänlig. 

Artiklarna 5, 7, 10 och 11 visar att upplevd delaktighet och upplevelsen av problem med 

delaktighet är kopplat till tillfredsställelse med livet. Fler problem med delaktighet ger 

sämre upplevd livstillfredsställelse. Artikel 5 visar att livstillfredsställelse är mer 

relaterad till delaktighet än till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. 
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4 Diskussion 

Syftet med denna studie var att studera hur tillgänglighet i offentlig miljö påverkar 

delaktigheten i sociala aktiviteter för personer med fysisk funktionsnedsättning samt hur 

tillgänglighet i offentlig miljö beskrivs i vetenskapliga artiklar. Sammanfattningsvis visar 

resultatet att tillgängligheten i offentlig miljö har stor betydelse för delaktigheten i sociala 

aktiviteter och även graden av funktionsnedsättning och ålder spelar en betydande roll 

samt att upplevelsen av vad som är hinder i offentlig miljö är individuell utifrån varje 

persons förutsättningar. 

4.1 Resultatdiskussion 

Iwarsson et al (2004) har låtit arbetsterapeuter granska framkomligheten i 5 byggnader, 

sammanställt resultatet och delgivit fastighetsägarna detta. De vanligaste hindren var vid 

entréer, toaletter samt frånvaro av ramper. I fyra artiklar (1, 3, 4 och 6) har författarna 

också undersökt de vanligaste hindren för framkomlighet både i utemiljön och inne i 

offentliga byggnader och kommit fram till liknande resultat som Iwarsson vad beträffar 

entréer och toaletter men även en hel del andra fysiska hinder såsom ytskikt på golven, 

trånga passager och för högt placerade föremål. Skillnaden i resultat kan förklaras med att 

inga personer med funktionsnedsättning har deltagit i Iwarssons et al (2004) studie vilket 

varit fallet i artiklarna 1, 3, 4 och 6.  

Handikappförbunden menar att det är brister i den fysiska miljöns utformning som 

utestänger personer med funktionsnedsättning (DHR 2009) och att en skärpt lagstiftning 

för att öka tillgängligheten skulle leda till ett jämlikare samhälle (NHR 2009). 

Handikappförbunden har många gånger andra åsikter om utformning av närområden och 

offentliga lokaler jämfört med hur arkitektplaner är utformade. Ett praktiskt exempel är 

nybyggnationer som exempelvis konserthus där man inte tänkt på detta. För att få en 

handikappanpassad miljö och undvika byggnadstekniska misstag bör samarbete finnas 

redan initialt med handikappförbunden och arbetsterapeuter som båda har en bred 

erfarenhet och kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess behov.  

I de granskade artiklarna finns få beskrivningar av den faktiska miljön utan fokus ligger 

på upplevda hinder. Detta beror troligen på kombinationen av sökord, med vinkling mot 

delaktighet, då vi eftersträvat ett aktivitetsperspektiv i vår studie. Aktivitetsperspektiv 
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enligt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter/FSA (2005) grundar sig på arbetsterapeutens 

etiska kod som sammanfattningsvis kan uttryckas att människan är av naturen en aktiv, 

utvecklingsbar autonom varelse där upplevelse, utveckling och förståelse av omvärlden 

förutsätter aktivitet och handling. Människan är en social varelse som utför aktiviteter i 

samspel med andra och kan påverka sin hälsa, som kräver balans mellan aktivitet och 

vila, genom aktivitet och handling. Artikel 4 visar att rullstolsburna personer upplever 

fler hinder och har svårare att ta sig fram i offentliga byggnader än personer med 

gångsvårigheter och synnedsättningar. Chaves et al (2004) kommer i sin studie fram till 

att det är rullstolen i sig och inte hinder i omgivningen som är det största hindret för 

delaktighet medan Brandt et al (2004) visar att det är den elektriska rullstolen, som ger 

ökat oberoende och därmed ökad social delaktighet. I två artiklar (nr 1, 8) framkommer 

att omgivningens bemötande är av stor vikt för tillgänglighet och delaktighet samt att 

personlig assistans till viss del kan kompensera för bristande tillgänglighet och öka 

delaktigheten. När den funktionshindrade kände sig väl bemött upplevdes hindren mer 

överkomliga. Artikel 3 har också visat att det inte räcker att fokusera den fysiska, byggda 

miljön utan att åtgärder inom personlig assistans behövs för att underlätta social 

delaktighet.  Artiklarna 1, 3, 6, 7, 9 och 10 visar att ökad tillgänglighet i offentlig miljö 

ger ökad delaktighet, något som även Werngren-Elgström et al (2009) visar i sin studie.  

Artiklarna 1 och 6 visar också att det ofta är tillgängligheten i offentlig miljö och inte 

intresset som styr valet av aktivitet och därmed hindrar delaktigheten i sociala aktiviteter. 

Det styrks av Richard et al (2008) som visar att tillgängligheten till, för individen, viktiga 

offentliga platser påverkar delaktigheten. Fem artiklar (2, 3, 6, 9 och 10) visar en relation 

mellan motorisk förmåga och delaktighet där försämrad motorisk förmåga ger nedsatt 

delaktighet. Även Rochette et al (2001) visar att ökad grad av funktionsnedsättning 

tillsammans med ökad ålder påverkar upplevelsen av hinder i omgivningen samt minskar 

därmed möjligheten till delaktighet. Två artiklar (3 och 9) visar att inte enbart fysisk 

hälsa utan även psykisk hälsa och sociala förhållanden påverkar upplevelsen av social 

delaktighet och detta vidareutvecklas av Häggström och Larsson Lund (2008) och Gray 

et al (2008) som diskuterar svårigheten att göra relevanta mätningar av tillgänglighet då 

upplevelsen är individuell och varierar både för samma person vid olika tillfällen och från 

person till person. 
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I de flesta artiklarna har fokus legat på en specifik diagnosgrupp och då upplevelsen av 

tillgänglighet är individuell är det därför svårt att generalisera resultatet till andra 

diagnosgrupper där upplevelsen av tillgänglighet och av delaktighet kan se helt 

annorlunda ut. På grund av detta är det svårt att dra slutsatser av framtida utformning av 

offentlig miljö för att passa alla. Diagnoser anser arbetsterapeuter är av mindre vikt när 

delaktighet studeras, då utgångspunkten är ett aktivitetsperspektiv. Oavsett 

funktionsnedsättning så är det funktionshindret som uppstår i samspel med miljön som är 

av betydelse för aktivitetsförmågan. I artikel 8 diskuteras om det är rimligt att förvänta 

sig full tillgänglighet för alla personer med funktionsnedsättningar och om målet för 

rehabilitering kan vara total delaktighet. Med tanke på dagens debatt om tillgänglighet för 

alla är det kanske en provocerande tankegång, att man som funktionshindrad person 

måste acceptera att inte kunna ta sig fram överallt. Arbetsterapeuter kan med 

teknikträning, hjälpmedel och bostadsanpassning till viss del underlätta framkomligheten 

för den funktionshindrade personen. Rehabiliteringsprogram bör fokusera stödjande 

insatser i omgivningen och i de situationer där delaktighetsproblemen upplevs (artikel 10 

och 11). I artikel 3 beskrivs att ju längre man levt med sitt funktionshinder desto färre 

hinder upplevs och i artikel 8 beskrivs att ju mer delaktig en person kan bli oavsett 

funktionshinder desto större livstillfredsställelse upplevs. Även Bent et. al (2001) 

beskriver att ett funktionsbortfall kan begränsa delaktigheten, men behöver inte 

nödvändigtvis vara synonymt med en lägre livskvalitet. Detta kan bero på att den 

funktionshindrade personen accepterat vissa svårigheter, lärt sig hantera hindren och/eller 

kompenserat funktionsbortfallet med annan teknik och/eller hjälpmedel. 

Livstillfredsställelse är ett återkommande begrepp i näst intill alla studier och har ett 

starkt samband med delaktighet (artiklarna 5, 7 och 11). Enligt arbetsterapins grundsyn är 

tillfredsställelse med livet nära kopplat till hälsa, och hälsa har människan när hon som 

helhet fungerar väl och kan realisera sina livsmål i sociala och kulturella sammanhang i 

enlighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav 

(Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 2005). 

I många offentliga dokument (Regeringskansliet 1999/2000) talas det om god 

tillgänglighet men någon förklaring till vad som menas med god hittades inte. Det kanske 
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inte finns någon bra definition på god tillgänglighet då tillgängligheten upplevs olika 

beroende på vilken funktionsnedsättning personen har. 

Ingen av artiklarna ger någon definition på begreppet tillgänglighet utan belyser 

försökspersonernas personliga, individuella upplevelse av hinder i offentlig miljö och hur 

det påverkar delaktighet. Artiklarna är mycket olika till upplägg och innehåll då antalet 

deltagare varierar från 16 till 2762 personer och beskriver både Sverige och USA. De 

amerikanska studiernas resultat är svåra att applicera på svensk miljö då det amerikanska 

samhället ofta är uppbyggt på ett annat sätt med förortsmiljö och att personer är mer 

beroende av bil för att ta sig till och från aktiviteter. Resultatets generaliserbarhet kan 

diskuteras då flera av studierna är baserade på en diagnos och därför inte kan appliceras 

på andra grupper av funktionshindrade personer.  

Granskningsmallen grundades på behandling/ försöksgrupper/ kontrollgrupper och var 

därför inte lätt att använda, eftersom dessa artiklar handlar om deltagare som svarat på 

frågeformulär och intervjuats om upplevelsen av hinder, tillgänglighet och delaktighet.  

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering /SBU (2009) har randomiserade 

studier högt bevisvärde, observationsstudier lågt och andra studier mycket lågt. Det 

innebär att de studier vi granskat, som handlar om försökspersonernas upplevda 

svårigheter, har ett mycket lågt bevisvärde enligt SBU. Randomiserade studier är svåra 

att genomföra i den här sortens studier då det handlar om individuella upplevelser och 

ofta om ett litet antal deltagare där urvalet ofta är konsekutivt, det vill säga personerna 

inkluderas i den ordning de kommer in för t ex vård. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) är konsekutiva urval ofta den lämpligaste urvalsmetoden då det gäller 

undersökningar av patienter i sjukvården men kan samtidigt innebära en risk för felaktiga 

slutsatser på grund av att det inte är säkert att de tillfrågade personerna är representativa 

för den tänkta populationen. 

4.2 Metoddiskussion 

Sökorden är vedertagna, engelska sökord som belyser vår frågeställning. Sökorden, var 

för sig, gav många träffar medan kombinationen av alla sökord gav ett betydligt färre 

antal träffar. Innan vi bestämde oss för vilka sökord som skulle användas gjordes ett antal 

provsökningar på olika kombinationer av sökord, vilket i en del fall gav noll träffar. Då 
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valet av uppsatsämne kan belysas med många olika sökord är det troligt att urvalet av 

artiklar sett något annorlunda ut med en annan sökordskombination. Valet av databaser 

kan också ha betydelse för utfallet. De databaser som valdes för litteratursökningen var 

Pubmed, Ahmed, Cinahl och ISI Web of Science. Skillnaden i antalet träffar på enskilda 

sökord var stort mellan de olika databaserna, med flest träffar i Pubmed och minst träffar 

i Ahmed. En del av artiklarna hittades i flera olika databaser. 

Av de totalt 149 träffarna valdes slutligen elva artiklar ut. Inklusionskriterierna innefattar 

studier som undersöker personer med rullstol eller gångsvårigheter som kräver gångstöd i 

offentlig miljö från 1994 och framåt. De elva inkluderade artiklarna uppfyller dessa 

kriterier. Samtliga inkluderade artiklar är publicerade 2002 och framåt. Inga relevanta 

artiklar från tiden 1994 till 2001 hittades vilket är intressant att notera. Intresset för dessa 

frågor verkar ha tagit fart först under 2000-talet.  

Artiklar som valdes bort handlade om barn, skolor, kommunikationer, 

funktionsnedsättningar som blindhet, dövhet och psykiska sjukdomar samt utvärdering av 

olika mätinstrument.  

Litteraturstudiens artiklar grupperades utifrån frågeställningarna. I tre av artiklarna har vi 

fått svar på båda frågeställningarna. 

Sökorden och sökningsprocessen är redovisade i figur 1 och 2 samt bilaga 1.  

Då antalet artiklar i denna studie är relativt litet bör man vara försiktig med att dra 

generella slutsatser av resultatet men vi ser ändå att resultaten är relevanta att ta hänsyn 

till i fortsatta diskussioner om tillgänglighetens betydelse för delaktighet. 

 

5 Konklusion 

Ett viktigt resultat i denna studie är att det framgår att tillgänglighet i offentliga miljöer 

betyder mycket för delaktigheten i sociala aktiviteter och att bristen på tillgänglighet kan 

tvinga personer med funktionsnedsättning att anpassa sitt liv efter den fysiska miljön i 

stället för att leva enligt sina egna önskemål. Detta innebär en diskriminering utifrån 

funktionsnedsättning och är en brist i strävan efter ett demokratiskt, jämlikt samhälle. En 

förhoppning är att resultatet av denna och andra liknade studier skall leda till att den 

nationella handlingsplanen för enkelt avhjälpta hinder, som skall vara åtgärdade till 2010, 

tas på allvar av beslutsfattande politiker, andra ansvariga instanser och fastighetsägare 
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samt att man i framtiden, vid nybyggnationer, planerar för tillgänglighet för alla. 

Arbetsterapeuter kan dra nytta av resultatet från denna studie genom att uppmärksammas 

på att tillgänglighet och delaktighet inte enbart handlar om bra hjälpmedel och 

anpassningar av miljön, utan att även sociala aspekter, bemötande och individens 

psykiska hälsa måste beaktas. Det är viktigt att individuella behov och önskemål lyfts 

fram och att målen för rehabiliteringen sätts utifrån detta.  

Då vi noterat att många studier belyst livstillfredsställelsens betydelse för delaktighet kan 

det vara intressant att i en kommande studie undersöka hur livskvalitet påverkas av 

tillgänglighet i offentlig miljö. I några artiklar har framkommit att ju längre personen levt 

med sitt funktionshinder ju färre hinder upplevs och att ett funktionsbortfall kan begränsa 

delaktigheten men utan att ge lägre livskvalitet. Att undersöka orsaken till detta är också 

en spännande och intressant frågeställning för kommande studier. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Systematisk litteratursökning 
Databas        Träffar   Artiklar  
Pubmed (090427) 
 
Accessibility OR disabled OR handicap OR physical impairment 117222 
 
Participation OR social participation    85314  
 
Public environment      31992 
 
(Accessibility OR disabled OR handicap OR physical impairment) 
AND (participation OR social participation) AND public  
environment       63  4   
 
Ahmed (090504) 
 
Accessibility OR disabled OR handicap OR physical impairment 614 
 
Participation OR social participation    118 
 
Public environment      6244 
 
(Accessibility OR disabled OR handicap OR physical impairment)  
AND (participation OR social participation) AND public 
environment       40  13 
 
Cinahl (090526) 
 
Accessibility OR disabled OR handicap OR physical impairment 51234 
 
Participation OR social participation    26305 
 
Public environment      3173 
 
(Accessibility OR disabled OR handicap OR physical impairment) 
AND (participation OR social participation) AND public 
environment       24  3 
 
ISI Web of Science (090526) 
 
Accessibility OR disabled OR handicap OR physical impairment 57655 
 
Participation OR social participation    98602 
 
Public environment      14669 
(Accessibilityg OR disabled OR handicap OR physical impairment)  
AND (participation OR social participation) AND public 
environment       22  5 
 
 
Flera av ovanstående artiklar är dubbletter och förekommer i flera databaser.     
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7.2 Bilaga 2. Checklista för kvantitativa artiklar kvasi-experimentella studier 

Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidenbased 

Nursing, University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of 

Manchester, 1998. 

 

A. Syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod valdes? 

Randomiserat urval 

Obundet slumpmässigt urval 

Kvoturval 

Klusterurval 

Konsekutivt urval 

Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? 

Var validiteten diskuterad? 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys? 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 
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Erhölls signifikanta skillnader? 

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du? 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Motivera varför eller varför inte! 
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7.3 Bilaga 3. Artikelöversikt 

 
Nummer Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat 

1 Fänge A., 
Iwarsson S., 
Persson Å. 
2002 
Sverige 

Accessibility to 
the public 
environment as 
perceived by 
teenagers with 
functional 
limitations in a 
south Swedish 
town centre 

Studera generell 
tillgänglighet för 
tonåringar med 
funktionshinder 

Intervju med 
frågeformulär 

33 100% av de tillfrågade 
uppgav problem med 
tillgänglighet vilket 
resulterar i beroende 

2 Dijkers MPJM 
Yavuzer G., 
Ergin S., 
Weitzenkamp 
D., Whiteneck 
GG. 
2002 
USA 
 

A tale of two 
countries: 
environmental 
impacts on 
social 
participation 
after spinal 
cord injury 

Undersöka i vilken 
grad skillnader i 
delaktighet hos 
personer med SCI i 
olika samhällen 
kan kopplas till 
samhällsstrukturer, 
speciellt med fokus 
på hinder i sociala 
faktorer och 
omgivningsfaktorer 

Frågeformulär Turkiet 66 
USA 130 

Skillnaden i social 
delaktighet mellan 
Turkiet och USA beror 
inte på omgivningens 
hinder och 
tillgänglighet utan på 
graden an rörelsehinder 
och andra individuella 
karakteristika. Motorisk 
förmåga största hindret 
för delaktighet i båda 
länderna. Lite stöd för 
hypotesen att 
omgivningen påverkar 
delaktighet. Kulturella 
skillnader finns – i 
Turkiet har personer 
med SCI högre 
potential än de 
utnyttjar. 

3 Meyers AR., 
Anderson JJ., 
Miller DR., 
Shipp K., 
Hoenig H. 
2002 
USA 

Barriers, 
facilitators and 
access for 
wheelchair 
users; 
substantive and 
methodologic 
lessons from a 
pilot study of 
environmental 
effects 

Återkomst i 
offentliga miljöer 
för 
funktionshindrade 

Intervju med 
frågeformulär 
 

27 Inkludera personlig 
assistans för ökad 
delaktighet 

4 Thapar N., 
Warner G., 
Drainoni ML., 
Williams SR., 
Ditchfield H., 
Wierbicky J., 
Nesathurai S. 
2004 
USA 

A pilot study of 
functional 
access to public 
buildings and 
facilities for 
persons with 
impairments 

Jämförande studie i 
framkomlighet i 
offentliga miljöer 

Praktisk test av 
framkomlighet 
och 
frågeformulär. 

16 Flera hinder 
rapporterades hos 
funktionshindrade 
jämfört med 
kontrollgruppen 

5 Whiteneck G., 
Meade M., 
Dijkers M., 
Tate DG., 
Bushnik T., 
Forchheimer 
MB. 2004 
USA 

Environmental 
factors and 
their role in 
participation 
and life 
satisfaction 
after spinal 
cord injury 

Undersöka hinder i 
omgivningen för 
personer med SCI 
och hur dessa 
påverkar 
tillfredställelse 
med livet och 
delaktighet 

Intervju med 
frågeformulär. 

2762 Omgivningsfaktorer 
viktiga vid 
rörelsehinder men är 
starkare relaterade till 
livstillfredsställelse än 
till social delaktighet. 
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Nummer Författare 

År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat 

6 Valdemarsson 
M., Jernryd 
E.,Iwarsson 
S. 2005 
Sverige 

Preferences and 
frequencies of 
visits to public 
facilities in old 
age- a pilot study 
in a Swedish 
town center 

Undersöka vilka 
offentliga miljöer 
äldre vill besöka, hur 
ofta de besöker de 
uppgivna platserna 
och vilka 
omgivningsfaktorer de 
upplever som 
hindrande och 
underlättande 

Intervju med 
frågeformulär 

39 Köpcentra är de viktigaste 
målet och har flest besök. 
Tillgängligheten styr valet 
av besöksmål. 
Rutiner/vanor/strategier 
ändras på grund av nedsatt 
funktion och hinder i 
miljön 
 
 
 
 

7 Larsson Lund 
M., Nordlund 
A., 
Bernspång B., 
Lexell J. 
2007 
Sverige 

Perceived 
participation and 
problems in 
participation are 
determinants of 
life satisfaction 
in people with 
spinal cord injury 

Korrelation vilja-
kunna delta och hur 
det avspeglas på grad 
av upplevd 
livstillfredsställelse 

Frågeformulär 157 Minskade hinder i miljön 
bidrar till ökad delaktighet 
och ökad 
livstillfredsställelse 

8 Larsson Lund 
M 
Lexell J 
2008 
Sverige 

Perceived 
participation in 
life situations in 
persons with late 
effects of polio 
 

Undersöka vilka 
problem som finns för 
delaktighet 

Frågeformulär 160 Rehabilitering bör fokusera 
och ge support till ökad 
delaktighet 
 
 
 

9 Richard L., 
Gauvin L., 
Gosselin C., 
Laforest S. 
2008 
USA 

Staying 
connected: 
neighbourhood 
correlates of 
social 
participation 
among older 
adults living in 
an urban 
environment in 
Montréal, 
Québec 

Studera sambandet 
mellan upplevelsen av 
användarvänligheten i 
närområdet/omgivning
en och social 
delaktighet med 
hänsyn till 
individuella 
karakteristika hos 
seniorer i stadsmiljö 

Intervju med 
frågeformulär 

282 Lättare vara delaktig en en 
gångvänlig miljö nära till 
service än i en bilberoende 
förort. Social delaktighet 
ökar med ökade personella 
resurser, bra boende, 
promenadvänliga 
omgivningar, goda 
transportmöjligheter , 
fysisk aktivitet, upplevd 
tillgänglighet i 
omgivningen och 
offentliga byggnader samt 
att man upplever sig 
positiv till sina 
omgivningar. Ökad ålder 
ger lägre delaktighet. 

10 Larsson Lund 
M 
Lexell J 
2009 
Sverige 

Associations 
between 
perceptions of 
environmental 
barriers and 
participation in 
persons with late 
effects of polio 

Hinder i miljön kontra 
delaktighet 

Frågeformulär 45 De flesta upplevde hinder 
vilket leder till beroende 
och minskad delaktighet 

11 Larsson Lund 
M 
Lexell J 
2009 
Sverige 

Relationship 
between 
participation in 
life situations 
and life 
satisfaction in 
persons with late 
effects of polio. 

Studera sambandet 
mellan delaktighet och 
livstillfredsställelse 
hos personer med 
postpolio. 

Frågeformulär 158 Signifikant samban mellan 
upplevd delaktighet 
/allvarliga problem med 
delaktighet och 
tillfredställelse med livet. 
Livstillfredsställelsen 
minskade med ökade 
problem med delaktighet. 

 


