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Sammanfattning 
Personer med funktionsnedsättning har samma behov av fysik aktivitet och samma 

hälsofrämjande vinster som personer utan funktionsnedsättning. Tyvärr har personer med 

funktionsnedsättning inte alltid samma möjligheter som andra.  Syftet med studien är att ta 

reda på hur det ser ut inom idrotten och föreningslivet för personer med funktionsnedsättning, 

vilka möjligheter och hinder finns det. Hur arbetar föreningar och Parasportförbunden med 

dessa frågor? Uppsatsen är kvalitativ och har utförts med intervjuer av personer som arbetar 

inom Svenska parasportförbundet och två distrikt inom parasportförbunden, samt en 

fritidssamordnare, och en intervju med en paraidrottare inom simning. En liten enkät 

skickades ut till tolv föreningar med tre frågor. Resultatet visar att bättre transportmöjligheter 

och kommunikation behövs för att personer med funktionsnedsättning ska ha bättre 

möjligheter till att vara både inkluderade och integrerade. Slutsatsen är att det behöver 

struktureras genom att rutiniseras inom föreningsliv och organisationer för att personer med 

funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till en aktiv fritid. 

Nyckelord 

Parasport, Funktionsnedsättning, Idrott och Hälsa  



Abstract 
Persons with disabilities have the same needs of physics activity and the same health-

enhancing benefits that people without disabilities. Unfortunately, persons with disabilities do 

not always have the same opportunities as others.  The aim of the study is to find out what it 

looks like in sport and community life for persons with disabilities, the opportunities and 

obstacles are there. What are compounds and parasport linked with these questions? The 

essay is qualitative and has performed with interviews of people working in the Swedish 

parasport League and two districts in parasport covenants, as well as a recreation Coordinator, 

and an interview with an active parasport person in swimming. A short questionnaire was sent 

out to twelve clubs with three questions. The result shows that better transportation and 

communication necessary for persons with disabilities should have better opportunities to be 

both included and integrated. The conclusion is that it needs to be structured by routinization 

is needed within the associations and organizations for persons with disabilities for them to 

have the same possibility for a physically active free time. 
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Inledning 
I denna studie undersöker jag hur det ser ut inom idrottslivet för personer med 

funktionsnedsättning. I en tidigare studie visade jag att alla kan åka skidor oavsett 

funktionsnedsättning. En tanke väcktes då om att ta reda på mer om hur det ser ut inom 

idrotten. Tidigare arbetade jag som boendehandledare på en gruppbostad, där vi som personal 

ansvarade för aktiviteter på fritiden för våra brukare erhölls personlig erfarenhet inom 

området. Vi deltog vid flera tillfällen på prova-på-dagar i olika idrottssammanhang, där 

brukarna fick testa flera idrotter. Känslan är att personer med funktionsnedsättning trivs i 

dessa situationer, när de märker att de klarar av den idrott som de håller på med. Hur kommer 

det sig att våra svenska ungdomar utan funktionsnedsättning är så aktiva medan personer med 

funktionsnedsättning oavsett om det är en ungdom eller vuxen inte är det. Syftet med studien 

är att undersöka vilka möjligheter och hinder finns och vad behövs det arbeta med för att 

personer med funktionsnedsättning ska bli mer aktiva.  

Bakgrund 
Ungdomar med funktionsnedsättning som är aktiva i en idrottsförening är en av fem i åldern 

7-18 år, medan varannan svensk ungdom utan funktionsnedsättning är med i en 

idrottsförening (Parasportförbundet, 2018). Enligt FN:s globala mål, kapitel 10, har staten 

huvudansvaret för att främja jämlikhet i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på allas lika 

rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, trosuppfattning, 

funktionsnedsättning och härkomst. Det ska främja jämlikhet och jämställdhet och en rättvis 

tillgång till hälsoservice och förhållanden som främjar en god hälsa främjar även en god 

livskvalité och möjligheter för personer med begränsade resurser. Samhället ska möjliggöra 

och verka för att alla personer med funktionsnedsättning ska bli inkluderade (FN:s globala 

mål, 2018). 

 

Idrotten är vår största folkrörelse i Sverige idag och den utvecklar människor positivt genom 

hälsovinster, gemenskap och för att öka självkänslan (Eriksson, 2011). Svensk idrott är en 

positiv kraft, det finns 3,2 miljoner medlemmar i ca 20 000 föreningar. Personer med 

funktionsnedsättning riskerar i högre utsträckning än jämnåriga utan funktionsnedsättning att 

drabbas av fysiska och psykosociala problem och de löper dessutom högre risk att drabbas av 

övervikt och fetma (Riksidrottsförbundet, 2018).  
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2016 redovisades att 15,5 % av landets föreningar i Sverige sökte Lokalt aktivitetsstöd (LOK-

stöd) för personer med funktionsnedsättning. LOK stöd är ett bidrag från kommunen till alla 

föreningar som har ungdomsidrott inom åldrarna 6-25 år (Parasport Sverige, 2017). 

Fram till 1989 var handikappidrotten en splittrad rörelse, då internationella paralympiska 

kommittén (IPC) bildades. Bildandet av IPC skapade en tydlig huvudorganisation för 

parasporten på internationell nivå som kunde utveckla och driva den i gemensam och 

gynnsam riktning för idrotten och det bildades fler paralympiska kommittéer runt om i 

världen. Internationella olympiska kommittén (IOK) var drivande i frågan och skapandet av 

en internationell idrottsorganisation som kunde företräda parasporten. När organisationen 

bildades antogs samma struktur som funnits inom svensk parasport sedan Svenska 

handikappförbundet (SHIF) bildades 1969. När SHIF skapade sin organisation fanns det 

idrotter för personer med hörselskador, rörelsehinder, synskador och utvecklingstörning. 

SHIF heter idag Svenska Parasportförbundet och är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) 

(Bolling, 2008). 

Integration som begrepp diskuteras i många olika samhällssammanhang och den svenska 

parasporten har sedan mitten av 70-talet haft begreppet på sin agenda. Integrering/integration 

kommer från latinets integer som betyder oförminskat hel. Detta innebär i sociologisk mening 

att paraidrottare bör bli inkluderade inom idrotten. Här kan målen relateras till livskvalité, lika 

värde, empowerment och kompetens (Östnäs, 2004). Inkludering innebär att en person med 

funktionsnedsättning får vara delaktig i samma miljö som personer utan funktionsnedsättning 

med så få begränsningar som möjligt (Habilitering och hälsa 2018).  

I Norge startade en process 1996 för att integrera paraidrotten i friskidrotten, där 

specialistidrottsförbunden blev ansvariga även för paraidrotten. Sörensen blev projektledare 

vid Norges idrottshögskola och 2003 tre centrala problem framkom i slutrapporten: 

 Behovet av klarare mål och tydligare begreppsanvändning för hur olika aktörer ska 

agera den närmaste framtiden 

 Ska integreringsprocessen baseras på tillfällig frivillig kompetens eller 

kompetensutveckling? 

 Bättre organisatoriska lösningar behöver utvecklas för att kunna förankra 

integreringen (Sörensen, 2003). 

Inkluderande idrott är att ta tillvara på möjligheter, olika kompetenser och talanger samt 

undanröja hinder (Habilitering och hälsa, 2018).  RF står bakom regeringens och riksdagens 
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övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund. 

Idrotten i Sverige ska följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (Socialstyrelsen, 2018). 

En viktig roll inom idrotten är att öka förståelsen mellan människor och olika grupper och 

influenser från olika kulturer som kan bidra med en positiv utveckling inom den svenska 

idrotten. Värdegrunderna inom svensk idrott vilar på fyra fundament: glädje, gemenskap, 

demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och att det ska vara rent spel. Allas rätt 

innebär att vem som helst ska kunna vara med utifrån sina egna förutsättningar. De 

diskrimineringsgrunder som lagen omfattar är bl.a. funktionsnedsättning 

(Riksidrottsförbundet, 2018). 

Teoretiska perspektiv och begrepp 
 

Haug (1998) har studerat social rättvisa och demokratiskt deltagarperspektiv, som han menar 

är ett alternativt synsätt som kallas ”systempatologi” vilket innebär att det system vi har inom 

idrotten skapar ett problem snarare än att det finns hos personerna med funktionsnedsättning. 

Enligt Haug (1998) finns fyra olika uppfattningar om hur man kan uppnå social rättvisa och 

jämlikhet. Dessa fyra krav är att alla har rätt till samma formella utbildning och att alla ska få 

ett utbyte av sin utbildning, det behöver finnas kompensatoriska lösningar och att använda de 

åtgärder som har störst effekt, oavsett om personen har en funktionsnedsättning eller inte. 

Genom att arbeta utefter dessa fyra uppfattningar kan deltagarperspektivet vara en del för att 

uppnå social rättvisa. 

Finns det sociala strukturer?  Om de finns, så syns de inte, men vad behöver finnas för att 

samhället ska fungera. Svaret är att det är människors handlingar och med det kan sägas att 

samhällsvetenskap – det sociala – det som samhällsvetenskap studerar, är existensen av 

människor och deras handlingar. Vilket innebär att människor upprepar samma handlingar i 

stort sett varje dag, vi kliver upp, har likadana morgonrutiner, tar oss till arbete, kommer hem, 

tränar, vilar osv. vilket innebär att det sociala livet består av upprepade praktiker, det är 

rutiniserat. Det sociala livet är omgärdat av regler och i hög grad regelstyrt eftersom 

rutiniseringen visar detta. Om vi tar bort dessa rutiner eller regler skulle rutiniseringen inte 

finnas. Erfarenheten visar att samma regler inte gäller för alla människor. Det sociala livet är 

även för regeldifferentierat, vilket betyder att olika regler gäller för olika kategorier av 

människor som att en person med funktionsnedsättning inte har lika värde som en utan 

funktionsnedsättning (Danemark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). 

Ett grundläggande behov som människan har är att bli sedd och få bekräftelse för den man är. 

Honneth (1995) pratar om tre nivåer av erkännande. Första nivån är de grundläggande nära 
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relationerna med familj och vänner. Får personen inget erkännande i sina relationer kan de 

påverkas psykiskt. Den andra nivån är om individens plats i lagstiftningen och 

policydokument, vilket innebär att det finns en rättssäkerhet för oss medborgare i samhället, 

vilket leder till självrespekt för individen. Den tredje nivån är att få ett erkännande på 

gruppnivå och detta påverkar självkänsla hos individen. Även ekonomiska och sociokulturella 

aspekter behöver beaktas vid erkännande. 

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) innebär en 

helhetssyn på hälsa utifrån den biopsykosociala modellen, (Bio) kroppsliga funktioner, 

(Psyko) individens kapacitet och (Social) meningsfullet. ICF har som utgångspunkt att alla 

människor ska kunna känna delaktighet i sin vardag oavsett om personen har en 

funktionsnedsättning eller inte. Hindren kan vara att miljön inte är anpassad efter individens 

behov, med rätt stöd och rätt hjälpmedel som underlättar delaktigheten i samhället 

(Socialstyrelsen, 2003).  

Under åren har synen på handikappidrott, idag parasport, förändrats pga av att synen på 

funktionsnedsättningar har förändrats i samhället. Under 1900 talet baserades 

kategoriseringen på den medicinska synen och vilken typ av eventuell omvårdnad personen 

var i behov av. Men under 1970 talet förändrades detta, den samhällspolitiska synen på 

funktionsnedsättning frångicks och individens möjligheter i samhället hamnade i fokus. Detta 

innebär att hänsyn tas till funktion istället för funktionsnedsättning (Bolling, 2008). 

En studie av Shapiro och Martin (2010) visar att personer med funktionsnedsättning oftast 

inte uppmanas att delta i idrott, vilket kan resultera i att hälsan och kroppens funktioner 

påverkas negativt. 

I Jerlinders (2010) studie visar hon på att trots den stora mängd forskning som publicerats 

rörande fysisk aktivitet, träning och hälsa finns lite kunskap om fysisk aktivitet för personer 

med funktionsnedsättning (Rimmer, Braddock & Pitetti, 1996). Undersökningen av Seaman, 

Corbin och Pangrazi (1999) visar att personer med funktionsnedsättning med vissa undantag, 

får samma hälsofördelar av fysisk aktivitet som personer utan. Därutöver bidrar fysisk 

aktivitet till en ökad självständighet i de dagliga aktiviteterna, detta kan ge mindre medicinska 

komplikationer, som att personen inte behöver medicinera på samma sätt som tidigare (Stone, 

1988).  

Social integration gör att självkänslan utvecklas samt att den sociala kompetensen förbättras 

(Cooper et.al. 1999). Livskvalitén ökar vid fysisk aktivitet (Groff, Lundberg & Zabriskie 

2009). Enligt Östnäs (1997a) visar deltagarna i studien ”Mellan tävling och rehabilitering” att 

idrotten ger en större självkänsla och att om det finns ett mål med idrotten så höjer även det 
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livskvaliten, vilket kan medföra att personen inte känner sig ha en funktionsnedsättning, utan 

som vem som helst. 

Enligt en studie av Kjellberg & Nilsson (2016) visar resultatet att personer med 

funktionsnedsättning som utövat parasport, började med idrotten ur ett socialt perspektiv och 

syfte, för att senare utveckla det till ett mer fysiskt utövande. Det kom även fram att de sociala 

aspekterna i parasporten har koppling till både identitet och självuppfattning vilket gör att 

personer som utövar sport har stora möjligheter till ett hälsofrämjande liv. 

Parasportens begreppsdefinitioner 
 
I detta avsnitt kommer förklaring till de begrepp som används inom Parasport Sverige. 

Begreppet ”People first” innebär att benämna personer för vad de är t.ex. idrottare med 

synnedsättning eller personer med funktionsnedsättning.  Funktionsnedsättning är en 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är en 

begränsning som en funktionsnedsättning innebär för personen i relation till omgivningen. 

Konsekvenserna är att funktionshinder inte är något som personen har utan det är miljön som 

gör det hindrande (Socialstyrelsen, 2018). Idrottare med funktionsnedsättning beskrivs i tre 

målgrupper som benämns: 

 Idrottare med synnedsättning – kan vara av olika grader från nedsatt syn till helt 

blind 

 Idrottare med rörelsehinder – är en nedsättning av en kroppsfunktion vilket kan 

medföra nedsatt motorik eller förlust av rörelseförmåga 

 Idrottare med utvecklingsstörning – är en funktionsnedsättning i hjärnan där 

personen har svårare att lära sig  

Parasport Sveriges verksamheter innehåller 18 egna idrotter, men ytterligare idrotter 

administreras av andra specialistidrottsförbund. De som idrottar klassificeras i olika 

skadeklasser för att skapa ett jämförbart tävlingssystem så att även aktiva med de svåraste 

funktionsnedsättningarna kan delta på lika villkor. De specialistförbund som har idrotterna i 

sina egna led, innebär att de inte är medlemmar i parasportförbundet utan deras idrottare är 

inkluderade i föreningen (Parasportförbundet 2018-03-11). 

 

Inkludering i idrottsaktiviteter 
 
Emanuelsson (2004) menar att integrering och inkludering är detsamma, medan Haug (1998) 

menar att i den nordiska debatten har det kommit upp en variant av begreppet som är 
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inkluderande integrering. Detta innebär att i en rättvis värld så tränar personer med 

funktionsnedsättning tillsammans med personer utan funktionsnedsättning. 

Parasportförbunden i Sverige samarbetar med många olika föreningar med att ha prova-på-

dagar för olika idrotter och det satsas stora resurser på att hitta personer med 

funktionsnedsättning som vill utöva en parasport. Men det är svårt att hitta alla, ca en tiondel 

av Sveriges befolkning har en funktionsnedsättning. Samhället skulle kunna spara ca 

trehundra tusen per år och person i sjukkostnader för de som utövar en parsport. På 

riksidrottsmötet 2017 togs en handlingsplan fram för idrott för personer med 

funktionsnedsättning, efter en motion från parasportförbundet. Planen är att idrottsrörelsen 

ska kunna hjälpa till med att bidra till en bättre folkhälsa genom att aktivt arbeta mot 

målgruppen. Det som behövs arbetas med mer är spetskompetens för att kunna utbilda, bra 

utrustning och bättre transpormöjligheter för att kunna få ut fler personer i idrottande 

aktiviteter. Norge har kommit långt med sin integration inom idrotten, där parasporten sedan 

länge varit integrerade i de olika idrottsförbunden. I Sverige behöver vi arbeta med att låta 

integrationen av parasporten i idrottsförbunden ta tid och att det följs upp. Regeringen 

behöver öronmärka resurser samtidigt som riksidrottstyrelsen behöver tillföra resurser från 

existerande medel som finns inom idrotten. Minst tio procent av idrottsanslaget bör avsättas 

för att utöka parasporten. Genom denna samlade insats kommer det att ge en starkare hälsa för 

personer med funktionsnedsättning men även bättre verktyg för att kunna nå målet – Idrott för 

alla (Parasportförbundet, 2018). 

Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur det ser ut inom idrottslivet för personer med 

funktionsnedsättning, är de inkluderade eller exkluderade inom idrottslivet? Hur arbetas det 

med detta inom parasportförbunden och inom kommunen? 

Frågeställningarna är: 

Vilka möjligheter eller hinder finns det för personer med funktionsnedsättning att ha en fysisk 

aktivitet på fritiden? 

Hur arbetar parsportförbundet med att hjälpa föreningar för att ta emot personer med 

funktionsnedsättningar? 

Hur samverkar en fritidssamordnare med boenden med särskild service för att främja idrott 

för personer med funktionsnedsättning? 
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Metod 

 
I detta kapitel presenteras datainsamling, metod, bearbetning, forskningsetiska principer samt 

metodproblematisering. 

Respondenter 
 
Respondenterna som intervjuades är tre män i åldern 57-63 år. Simmaren som intervjuades är 

en tjej i 23 års ålder. Totalt genomfördes fyra intervjuer, varav en respondent var från 

Parasport Sverige, en respondent från distriktet parasport Södermanland och Västermanland. 

Inom de två distrikt från parasportförbunden finns det sexton organiserade idrotter. De 

idrotterna representerar cirka femtio föreningar med medlemmar i olika föreningar. En 

respondent från en kommun som arbetar med kultur och fritid som fritidssamordare har 

intervjuats. Den personen arbetar med att samordna aktiviteter för personer med 

funktionsnedsättning inom kommunen och med föreningar. En respondent som är 

parasimmare har intervjuats. En liten enkät på tre frågor skickades ut till tolv föreningar runt 

om i närområdet. 

Intervjuer 
 
Tillvägagångssättet i denna uppsats är kvalitativ, vilket medför att det varit möjligt att få med 

respondenternas åsikter och beskrivningar av vad som fungerar bra och vad som behöver 

utvecklas. Intervjuerna kan vara strukturerade enligt Aspers (2011) på olika sätt, antingen är 

frågorna förbestämda eller formas under samtalet. Fördelen med att inte ha strukturerade 

frågor enligt författaren är att det blir möjligt under intervjun att utveckla samtalet utifrån 

vilka svar som kommer från respondenterna (Aspers, 2011). 

I denna uppsats har semistrukturerad intervju med öppna frågor använts, vilket gör att 

respondenterna kan svara mer fritt på frågorna och att det kan bli följdfrågor under samtalet. I 

denna studie har en intervjuguide följts (bilaga 3) och i en semistrukturerad intervju behöver 

inte frågorna komma i ordningsföljd utan målet är att frågorna till respondenten är anpassad 

för att få fram personens uppfattning så detaljerat som möjligt (Bryman 2011). 

 

Genomförande 
 
Intervjuaren har på något sätt haft kännedom om respondenterna vilket kallas för 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att intervjuaren känner de tre männen från olika 

sammanhang inom paraidrotten och parasimmarens föräldrar.  Respondenterna valdes utifrån 
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deras kännedom om och erfarenhet av paraidrotten och föreningsliv eftersom de arbetar med 

det dagligen. Respondenterna valde vart intervjuerna skulle ske och intervjuerna har spelats 

in. De inspelade intervjuerna har transkriberats genom att intervjuaren har lyssnat på dem och 

skrivit ner exakt vad respondenterna sade.  Det krävdes fyra avlyssningar innan allt var 

nedskrivet och allt var med. Intervjuerna har sedan analyserats och tolkats av intervjuaren. 

Uppsaten utgår från en deduktiv ansats, vilket innebär att forskaren har en teori som blir en 

hypotes, forskaren gör en datainsamling och får fram ett resultat fån hypotesen som antingen 

bekräftas eller förkastas. Denna studie är gjord med semistrukturerade intervjuer och 

tolkningarna av svaren har gjorts utifrån en hermeneutisk tolkning (Kvale, 2014).  

Validiteten i uppsatsen innebär att intervjuaren tittar på hur urvalet har sett ut, vilka 

mätmetoder som använts och för att se om uppsatsen visar giltiga resultat. Reliabiliteten i 

uppsatsen innebär att titta på hur data har inhämtats. Data innebär att jag innan intervjuerna 

tog fram en intervjuguide (bilaga 3) och formulerade frågorna på ett sådant sätt att det ska 

vara lätt att komma med följdfrågor, vilket innebär semistrukturerade frågor. I denna uppsats 

är intervjuerna inspelade vilket innebär att det är datainsamlingen, i form av transkriberingen, 

det utskrivna materialet, utgör det empiriska materialet. Transkriberingen i denna uppsats är 

det som har analyserats genom att ha sorterats och kategoriserats för att få fram svar på de 

frågor som har formulerats (Bryman 2011). 

I denna uppsats följdes humanistisk-samhällsvetenskapliga rådets etiska rekommendationer 

om samtycke, informationskrav, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 

1990). Enligt informationskravet ska respondenterna informeras om uppsatsens syfte och 

innehåll, samt att de kan avstå från intervju och medverkan i uppsatsen. Detta gjordes före 

intervjuerna genom att intervjuaren hade kontakt med respondenterna via Messenger (Sociala 

medier) och telefonkontakt. Vid intervjun fick de ett informationsbrev (bilaga 1). En 

samtyckesblankett (bilaga 2) togs fram och den visar på vad som ingår i samtycket och att 

vara med i studien. Till des föreningar där det skickades ut en enkät så var informationsbrev 

och samtyckesblankett medskickade.  Vid intervjuerna så visades bägge blanketterna och de 

gicks muntligen igenom igen. Enligt konfidentialitetskravet kommer det inte i uppsatsen att 

identifiera vilka personer som intervjuats (Bryman 2011). Nyttjandekravet innebär att allt 

material som respondenterna kommer med, finns enbart hos intervjuarens lösenordsskyddade 

dator samt att det enbart kommer att förekomma i denna uppsats. 
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Resultat 
Empirisammanfattning 
 
Vilka möjligheter eller hinder finns det för personer med funktionsnedsättning att ha en fysisk 

aktivitet på fritiden? 

Enligt respondenterna är det lätt att hitta personer som vill vara med och idrotta. ”De slutar 

aldrig med sin idrott” sade en respondent.  Det anordnas en hel del aktiviteter för skolelever 

och även prova-på dagar för vuxna som bor på gruppbostad, inom olika idrotter. Det krävs en 

hel del engagemang från anhöriga eller personal för att logistiken ska kunna fungera. Ett 

hinder kan vara att ta sig till sin aktivitet eftersom det behövs bokas färdtjänst eller att 

personen behöver ha någon med sig, vilket inte alltid fungerar. Miljöfaktorer gör att 

tillgängligheten inte alltid är optimal då det t.ex. kan vara svårt att passera med rullstol genom 

dörren till idrottsanläggningen, eller att det inte är asfalterat på vägen där idrotten ska utövas. 

Språket kan vara ett hinder då det kan vara kommunikativa svårigheter, personen har inget tal, 

pratar med bilder eller tecken och har personen en annan etnisk bakgrund så kan det vara 

dubbla svårigheter.  

Under intervjuerna så sade en av respondenterna detta ”Inom den vanliga friskidrotten kan 

anhöriga ställa upp som ledare under de första åren som ungdomen tränar, inom 

paraidrotten kan detta vara svårare eftersom en förälder här kan behöva en andningspaus 

från sitt barn för att kunna vara med övriga syskon i familjen. Men det finns även föräldrar 

som startar grupper för att deras barn ska få kunna göra aktiviteter med likasinnade.”  

 

Hur arbetar parasportförbundet med att hjälpa föreningar för att ta emot personer med 

funktionsnedsättning? 

En förening kan kontakta parasportförbundet för att de har några paraidrottare i föreningen 

och det kan vara allt från hjälp med utbildning till hjälp med att hitta paraidrottare. Distrikten 

inom paraförbunden har alltid ställt upp med att hjälpa föreningar. För att hitta deltagare till 

en paraidrott krävs det lite arbete eftersom det inte enbart går att annonsera i tidningen eller 

affären. Om en person som sitter i rullstol läser en annons i tidningen om att det finns en dag 

för skidåkning så kommer personen inte att gå dit, det är inte många som vet att alla kan åka 

skidor, även om benen inte fungerar. Det krävs att det visas att det går genom prova-på- 

dagar. Parasportförbunden kan vara behjälpliga med utbildning av ledare, men de håller inga 

utbildningar, utan använder sig av material som SISU – idrottsutbildarna har. Ett av distrikten 

har ett nära samarbete med en basketförening som under hösten 2017 startade ett basketlag för 
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personer med funktionsnedsättning. Det ordnades med prova-på-dagar, de var ute i skolorna 

och berättade om basketen och visade och information delades ut. Och nu är det ett lag som 

bildats i basketföreningen. Även två simföreningar har startat upp parasimning och de är inte 

med i parasportförbundet. Inom de två parasportdistrikten finns det 10 stycken 

fotbollsföreningar vilket är 20 % av alla föreningar och åtta av dem är rena fotbollsföreningar, 

medan två av dem är enbart för personer med funktionsnedsättning. Och arbetar med 

rekrytering av idrottare och olika idrottsarrangemang. De anordnar skoltävlingar och special 

olympics school days, vilket innebär att elever inom skolan får prova-på olika idrotter, för att 

sedan kunna vara med i seriespel på olika nivåer.  

 

Hur arbetar kommunen med idrott för personer med funktionsnedsättning som bor på 

gruppbostad? Finns det någon samverkan? 

Fritidssamordnaren i kommunen sätter ihop en tidning varje vår och höst med olika aktiviteter 

som finns att vara med på under året. Det kan vara prova-på-dagar eller regelbundna 

aktiviteter som återkommer varje vecka. Här finns ett samarbete mellan vuxenskolan och 

Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar (FUB) för att anordna aktiviteter. I 

tidningen finns även kontaktuppgifter till olika föreningar som har aktiviteter för personer 

med funktionsnedsättning. Hindren som samordnaren kan se är att det kan vara svårt att få 

deltagarna till aktiviteterna. Orsaker till det kan vara att det är personalbrist på en 

gruppbostad, en förälder har inte möjlighet att skjutsa sitt barn till aktiviteten. Ett annat hinder 

kan vara kommunikationssvårigheter, både genom att en del personer inte använder sig av det 

talade språket utan har alternativa kommunikationshjälpmedel som teckenkommunikation 

eller bilder. Ett annat hinder kan vara att det i kommunen finns många med annan etnisk 

bakgrund och då kan språket vara ett hinder pga av att all information är på svenska. En annan 

del kan vara det ekonomiska, alla har inte samma möjlighet att betala den avgift som krävs. 

På varje gruppbostad finns ett fritidsombud som går på cirka fyra möten per år som 

fritidssamordnaren kallar till och där diskuteras hur man kan integrera personer med 

funktionsnedsättning i aktiviteter och hur det kan samarbetas gruppbostäder emellan med 

personal vid aktiviter. Samarbete sker med olika föreningar runt om i närområdet, det 

anordnas en Äventyrsdag (prova-på-dag) för att skapa ett nätverk för föreningar runt om. 

Metoddiskussion 
 
Intervjuerna med respondenterna gick bra, det var lätt att ha intervjuerna eftersom 

respondenterna hade kunskap om det som intervjuaren ville ha svar på. Detta kan även bero 
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på att intervjuaren och respondenterna kände varandra vilket kan handla om tillförlitlighet. 

Nackdelen här kan vara att respondenterna inte svarade ärligt på frågorna, vilket inte 

intervjuaren upplevde. Respondenterna har fått erbjudande om att läsa transkriberingen för att 

kunna utveckla eller ändra sina svar om det är något som behöver tillföras till intervjuerna. 

Transkriberingen skickades till respondenterna men de återkom inte med några ytterligare 

kommentarer.  

Reliabiliteten i uppsatsen hade kunnat förbättras om fler metoder använts i uppsatsen, som 

fler intervjuer, observation av paraidrottare och enkät, för att få ett utförligare resultat, 

triangulering, och då hade även validiteten ökat. Enkäten som skickades ut besvarades enbart 

utav en förening. Det som kunde gjorts annorlunda är att enkäten kunde ha skickats till fler 

föreningar i området och även utanför området, vilket skulle innebära att ny kunskap tillförts 

pga av att en andra synvinklar hade beaktats. Att inte det är med i uppsatsen försämrar 

validiteten, uppsatsen bygger nu enbart på tre intervjuer och andra personers uppsatser eller 

information från andra aktörer.  Intervjun från parasimmaren är inte med i studien pga att det 

inte framkom några nya infallsvinklar. 

 

Resultatdiskussion 
 
Varför är svenska ungdomar med funktionsnedsättning mindre fysiskt aktiva i 

fritidsverksamhet än ungdomar utan funktionsnedsättning? Resultaten i denna uppsats 

kommer att diskuteras i enlighet med Honneths tre nivåer för erkännande: system, grupp och 

individ. Resultatet är att det behöva fortsatt arbete för integrering/inkludering av personer med 

funktionsnedsättning inom idrottsrörelsen. 

Enligt Honneth (1995) kan FN:s globala mål, kapitel 10, ingå i systemnivån där staten har 

huvudansvaret för att främja jämlikhet i samhället (FN:s globala mål). För att nå ett jämlikt 

samhälle så behöver de lagar och förordningar som finns idag omsättas i handlingar. Genom 

att se över infrastruktur och tillgänglighet har staten ett inflytande över infrastrukturen och 

skulle då kunna se till att de kommunikativa färdmedlen blir bättre Idag finns det bussar som 

har plats för rullstolar, där står det oftast barnvagnar, men vem har företrädesrätt till dessa 

platser? Det vore bra om det fanns plats för fler än en rullstol så att två kompisar kan åka 

tillsammans till en aktivitet, utrymmet idag på bussarna ska samsas om av många.  

Inkludering innebär inte bara att organisationer behöver utveckla sin organisation och sitt 

arbete för att personer med funktionsnedsättning ska få en chans till full inkludering utan 



12 
 

samhället behöver se över vilka resurser som de kan hjälpa till med (Habilitering och Hälsa, 

2018). 

Det Sverige behöver arbeta med är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Regering och 

riksdag behöver ta tag i de övergripande målen om allas lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett bakgrund, genom att det krävs riktade insatser för att nå de globala målen. 

Vilket innebär att ta tillvara på den kunskap och kompetens som samarbete över gränserna 

kan ge mellan föreningar och parasportförbundet. Sverige kan behöva titta på vad Norge 

(Sörensen, 2003) kommit fram till. Genom att ändra på infrastrukturen och se över 

tillgängligheten samt transpormöjligheter så kan samhället bli mer rättvist och inkluderingen 

kan bli verklighet. 

Enligt Honneth (1995) behöver alla människor även få erkännande på gruppnivå. Den sociala 

strukturen enligt Haug (1998) kan även omsättas inom idrotten genom att göra integrering och 

inkludering till en självklarhet.  Vi behöver bli bättre på att gemensamt hitta sätt så att alla kan 

få ett aktivt idrottsliv. Ett sätt är att utbilda ledare om alternativ kommunikation, och om olika 

funktionsnedsättningar. 

Här kan alla bli bättre på att få ut information som t.ex. lättläst med bilder, inom andra språk. 

Vi behöver även utbilda inom skolan, idrottsvärlden och övriga samhället om att alla 

människor är lika värda och att alla människor behövs. Enligt Haug (2008) så kan 

deltagarperspektivet öka jämlikheten om vi ser till att utbildning inom detta sker. 

15,5 % redovisade LOK-stöd 2016 för att de hade haft personer med funktionsnedsättning i 

sina föreningar. LOK-stöd betalas ut till föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar 

mellan 7-21 år. Om detta stöd var lite extra för föreningar som har inkluderande idrott för 

personer med funktionsnedsättning, kanske aktiviteter skulle öka för den målgruppen. Om 

regering och riksdag avsatte en del pengar till riksidrottsförbundet och Svenska 

parasportförbundet kan samarbete öka med att långsiktigt arbeta med integrering och 

inkludering (Parasportförbundet). Föreningarna behöver ta över huvudansvaret för all 

idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Alla behöver kunna vara delaktiga i 

en grupp eftersom det ökat självkänslan. Parasportförbunden ska finnas med i bakgrunden 

med stöd och hjälpinsatser till föreningarna. 

Enligt Danemark et al. (2003) är människorna rutinberorende oavsett om personen har en 

funktionsnedsättning eller inte. För att kunna rutinisera inom föreningsidrotten så behövs inte 

mycket, redan idag när personer idrottar är oftast träningarna på samma tider och samma 

dagar. Rutinisering som detta kallas för går att ordna för alla människor oavsett om det har en 

funktionsnedsättning eller inte.  Träningarna kan läggas upp genom att de är integrerade 
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ibland och ibland uppdelade efter kön, etnicitet eller funktionsnedsättning för att skapa en 

bättre självkänsla. Kategoriseringen behöver arbetas bort och i vissa fall finnas kvar för att 

alla ska få ut det mesta möjliga av sin aktivitet. 

I studien av Shapiro och Martin (2010) kommer det fram att personer med 

funktionsnedsättning oftast uppmanas att inte delta i en idrottsaktivitet, trots att det är 

hälsofrämjande ur alla perspektiv. Detta kan ändras genom upplysning om vikten att röra på 

sig oavsett funktionsnedsättning eller inte och mer forskning runt hälsa och 

funktionsnedsättning. Det borde läggas in i studieplaner för utbildningarna på t.ex. gymnasiet 

eller högskolor och finnas med i läroplanen att utbilda sig mer om olika 

funktionsnedsättningar och att hälsan är viktig hos alla. Personer med funktionsnedsättning 

har samma hälsofördelar av fysisk aktivitet som de utan funktionsnedsättning. Kan en person 

minska sina mediciner genom att ha ett aktivt liv så sparar samhället en hel del pengar för 

detta och det blir även en hälsovinst för personen som inte behöver äta mediciner i samma 

utsträckning. Här kommer läkare in och de kanske borde se hela människan och inte bara 

funktionsnedsättningen, samhället behöver börja samarbeta över gränserna för att detta ska bli 

bra och börja fungera. Om du har en ökad självkänsla och känner att du klarar av saker så 

ökar även den sociala integrationen, du får en bättre livskvalité. Genom att öka möjligheterna 

till fysisk aktivitet ökas självständigheten och minskad medicinering leder till hälsofördelar. 

En annan vinst med att idrotta är en positivitet som skapar möjligheter att lära känna andra 

människor och andra kulturer – vilket leder till social gemenskap. Ett första steg kan vara att 

erbjuda stöd och hjälp för att skapa möjligheter till att delta i den obligatoriska 

idrottsundervisningen i skolan och i idrottsaktiviteter på fritiden. Idrotten skapar en 

investering i hälsan och den fysiska statusen vilket gör att personer med funktionsnedsättning 

kan behålla eller förbättra sin hälsostatus (Östnäs, 2000). 

Slutsats 
I denna uppsats har det framkommit att det behövs en hel del det fortsatt arbete med 

integrering/inkludering av personer med funktionsnedsättning inom idrottsrörelsen. Det 

behövs se över hur resurserna kan fördelas bättre inom riksidrottsförbundet och ut till 

föreningar som tar emot idrottare med funktionsnedsättning. På systemnivå (inom 

regering/riksdag) behövs det tas fram handlingsplaner för hur tillgängligheten kan öka och hur 

vi ska nå de globala målen. På gruppnivå, inom föreningslivet behöver det tas nya tag för att 

se över hur alla kan vara välkomna in i en förening oavsett om personen har en 

funktionsnedsättning eller inte. Här kan parasportförbunden vara till hjälp med råd, stöd och 
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information. På individnivå behöver information komma ut till alla barn och ungdomar samt 

deras familjer på ett bra sätt, både genom lättläst information, information på andra språk. 

Fortsatt forskning inom hälsofrämjande arbete och funktionsnedsättning behövs om hur 

personer med funktionsnedsättning kan få en mer fysiskt aktiv fritid.
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Bilagor  
 
Bilaga 1 Informationsbrev 

Informationsbrev inför deltagande i forskningsstudie om idrott för personer med 

funktionsnedsättning. 

Mitt namn är Lotta Nordlander, studerar Handikappvetenskap 3 på Linköpings 

universitet. Under våren 2018 kommer jag att göra en studie om idrott för personer med 

funktionsnedsättning. 

Detta brev vänder sig till dig som arbetar i en förening där det finns personer med 

intellektuell funktionsnedsättning som utövar en aktivitet hos er. 

Studien kommer att titta på hur det ser ut i närområdet med idrott för personer med 

funktionsnedsättning och om den är inkluderad eller exkluderad inom föreningen.  Vill 

också ta reda på hur föreningen arbetar med utbildning/kompetensutveckling för 

ledarna. 

Studien kommer att ske genom intervjuer, under februari 2018. 

Om du vill delta studien kan du kontakta 

Lotta Nordlander 0702-260 678 eller annwa070@student.liu.se 

En annan kontakt kan vara Mary Rudner som är examinator på studien och hon nås på 

mary.rudner@liu.se  
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Bilaga 2 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett för deltagande i forskningsstudien om: 

Idrott för personer med funktionsnedsättning. 

Tack för ditt intresse att delta i min studie. Innan du samtycker till detta så kommer jag att försöka 

förklara vad denna studie går ut på. Du har möjlighet att ställa frågor om denna studie och vad det 

innebär för dig att vara med i den, innan du bestämmer dig för att delta eller inte, då kontaktar du 

Lotta Nordlander på loppa70@gmail.com. 

Du kommer att få med dig ett eget exemplar av denna samtyckesblankett så att du kan läsa om när 

du vill. Följande gäller för deltagande i denna studie: 

- Deltagandet är frivilligt 

- Du har rätt att när som helst meddela forskaren att du vill avbryta intervjun. Du behöver inte 

uppge något skäl till detta om du inte vill och forskaren kan inte tvinga dig att fortsätta. 

- Alla intervjuer i studien kommer att spelas in och det är enbart intervjuaren som kommer att 

lyssna på det inspelade materialet, som kommer att skrivas ner ordagrant. All data kommer 

att avidentifieras och ditt namn kommer inte att förekomma i studien.  

- Studien kommer att användas och presenteras för övriga studenter på kursen 

Handikappvetenskap 3 på Linköpings universitet, men de kommer inte att kunna spåra till 

vilka deltagare som varit med i studien. Allt material kommer att förvaras i en 

lösenordskyddad dator hos mig som gör studien och när studien är godkänd så kommer 

materialet att förstöras. 

- Studien kommer att vara ett studentarbete och allt som är med i studien kommer att vara 

avidentifierat och syftet är att ta reda på hur det ser ut med idrott för personer med 

funktionsnedsättning. Du väljer själv hur mycket du vill berätta och det finns ingen risk att 

obehöriga får del av den information du uppger. 

Jag har läst igenom ovanstående, fått den information jag behöver och samtycker att delta i studien: 

-----------------------------------------  ---------------------------------------------- 

Namnunderskrift   Ort och datum 

  



 

Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjuguide för studien om Idrott för personer med funktionsnedsättning 

Frågor till intervjun med personer från Parasportförbunden 

1) Hur ser er verksamhet ut i Södermanland – Västmanland parasportförbund? Kan 

vem som helst vara med? 

2) Hur arbetar ni med inkludering? 

3) Har ni sett någon skillnad på utövandet sedan Special Olympics Games från Los 

Angeles sändes på tv? 

4) Hur hjälper ni till med fortbildning? 

Frågor till en idrottare inom parasimning? 

1) Hur länge har du utövat din idrott? 

2) Ser du några möjligheter med din idrott? Finns det några hinder? 

3) Har du provat några andra idrotter? 

4) Hur ser det ut i din förening med inkludering? (Använde andra ord under 

intervjun) 

5) Vad har du för mål med din idrott? 

Frågor till föreningar som skickades ut via mail. 

1) Vilken idrott utövar ni? 

2) Om ni har några personer med funktionsnedsättning i era verksamheter? Hur 

många är aktiva? 

3) Hur ser kompetensen ut för de ledare som har hand om gruppen? Vilken 

utbildning har de? 

Frågor till fritidsansvarige på kommunen 

1) Vad är dina arbetsuppgifter i kommunen? 

2) Hur fungerar det med idrotten och inkluderingen? 

Vilka möjligheter/hinder ser du inom funktionshinderområdet med inkludering 

 


