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Sammanfattning 

Studien kartlägger vilka förutsättningar och hinder som finns för personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning, att inkluderas in i en aktiv idrottsutövning. Vidare vill 

studien undersöka vilka behov av fysisk och social aktivering som närstående upplever 

finns. Undersökningen är riktad utifrån två perspektiv för att skapa ett rikt och 

helhetsmässigt underlag, hur upplevelsen är hos närstående och vad som möjliggör 

förutsättningar för en aktiv idrottsutövning. Studien har tagit sin utgångspunkt i den 

social-ekologiska modellen och den sociokulturella teorin, som syftar till att beskriva och 

analysera hur idrottsrörelsen och dess arbete upplevs. För att besvara studiens 

forskningsfrågor och syfte har både en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod vävt 

samman en berikad datainsamling. Datainsamlingen har tillämpats genom 

semistrukturerade intervjuer samt en enkätundersökning. 

Resultatet och analysen ger en bild av hur behovet och påverkan ser ut i relation till fysisk 

aktivitet och det sociala samspelet. Det framkom att denna målgrupp har en ökad risk att 

drabbas av ohälsa i jämförelse mot övriga befolkningen, samt att det är vanligt med ett 

upplevt socialt utanförskap. Vidare kunde studien analysera att det sociala nätverket och 

närsamhället har ett stort ansvar för att möjliggöra förutsättningar för att inkludera 

målgruppen till ett aktivt idrottsutövande. Undersökningen kan stärka idrottens roll och 

den möjlighet den besitter för att främja ett inkluderande och hälsofrämjande arbete. Dock 

krävs det ett samspel och ett ansvar från samhället för att idrotten ska ges förutsättningar.  
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Förord 

Tre år av utmaningar, massor av ny kunskap, en och annan diskussion och med ett 

examensarbete i handen, har nu tio veckors slit av forskning nått sitt slut. Detta arbete har 

varit både inspirerande och utmanande, och samtidigt väldigt givande och lärorikt. Vi vill 

rikta ett Tack till alla respondenter för er tid, erfarenheter och de upplevelser som ni delat 

med er av. Ett extra Stort Tack till alla er närstående som öppnat upp era liv och som har 

möjliggjort er röst. Tillsammans har vi lyft ett ämne som synliggör och berör. 

Diskussionerna med er har motiverat oss att fortsätta söka djupare, att ihärdigt arbeta för 

en mer inkluderande idrott - en idrott för alla.  

 

Tobias Stark, vad skulle vi gjort utan dig? En handledare som inte bara ifrågasatt, utmanat 

och gett oss ett gott skratt med alla dina galna och intressanta liknelser. Du har även 

bidragit till att vår lägstanivå har blivit ännu högre. Ett stort Tack för ditt engagemang 

och för passningsspelet vi kunnat bolla med dig!  

 

Sist men inte minst vill vi tacka de två personer som på hemmaplan fått oss att ladda 

batterierna. Tack för ert ovärderliga stöd och tron på att vi skulle klara det! Tack 

Christoffer och Alfred för alla energigivande stunder!  

 

Och framförallt, stödet vi författare haft i varandra, att vi gjort detta möjligt, tillsammans.  

 

//Lisa och Sofie  

 

 

              Växjö, den 21 Maj 2019 
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1. Inledning 

Idrotten har på senare tid fått ökad uppmärksamhet för att vara en plattform för social 

interaktion till utsatta grupper, dock ges personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning inte samma förutsättningar, som tenderar att uppleva en social 

isolering i samhället (McConkey, et. al., 2013). Pihlblad (2017) indikerar på att barn med 

en funktionsnedsättning är inaktiva, hela 25 procent av denna målgrupp har en inaktiv och 

understimulerad vardag. För alla barn är tryggheten till rörelse en viktig aspekt för såväl 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Forskaren Lars Kristén antyder att 

barn med en funktionsnedsättning får en större individuell påverkan av idrotten än barn 

utan funktionshinder, då rörelse är en förutsättning för deras motoriska utveckling 

(Kristèn L, 2016).  

 

Bengt Nirje (2003) har skrivit boken Normaliseringsprincipen där det beskrivs hur 

personer med en funktionsnedsättning genom åren har exkluderats och särbehandlas på 

grund av sina fysiskt begränsade förutsättningar. I slutet av 1960-talet formulerade Nirje 

normaliseringsprincipen, som haft ett stort inflytande på både nationell som internationell 

handikappolitik. Principen utgår från att alla individer bör bemötas jämlikt i samhället, 

med stor betoning på att personer med en intellektuell funktionsnedsättning har rätt till 

självbestämmande.  

 

För mig är det uppenbart att gravt utvecklingsstörda inte är en sämre sorts människor. 

Deras svåra intellektuella och fysiska handikapp kan medföra att de uppfattas som 

motbilder till den “normala” människan. Men den som lärt känna dem upptäcker att 

de snarast är en spegelbild av oss själva i vår utsatthet i vårt beroende av 

medmänniskors inlevelse och omsorg, i vår fåkunnighet. Det påminner oss om att 

människan ytterst är en gåta men också att vi kan uppleva ordlös samhörighet, att 

det finns en verklighet som inte låter sig fångas i tankar och ord. Vi kan alla missta 

vår intellektuella förmåga, men vi upphör aldrig att vara människor (Grunewald, 

2015) 

                                                                                                                                     

Enligt Sveriges ledande historiska magasin Populär Historia, skriver Ericson Wolke 

(2001) att RF bildades 1903, det markerar staten för den organiserade idrottsrörelsen och 

en framväxande samhällsbetydelse. Som nämnts ovan kom Normaliseringsprincipen fram 

på slutet av 1960-talet. Trots att idrottsrörelsen varit verksam i mer än hundra år, samt att 

normaliseringsprincipen ville minska segregeringen, är idrotten hundra år senare 
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fortfarande en bit ifrån idrott för alla. De senaste åren har personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning fått mer uppmärksamhet i media och i idrottsvärlden. Grunden Bois 

är en fotbollsförening som bedriver idrott för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och fått stor nationell publicitet. Föreningens mål är att skapa 

möjligheter genom idrott, att leva ett liv som alla andra, en plats in i idrottsfamiljen 

(Grunden Bois, 2017). Föreningen tog emot ett bejublat pris under den årliga idrottsgalan 

den 12.e november 2018 av fotbollslegenden Zlatan Ibrahimovic, till hela TV-publikens 

stora muntration.  

 

Stipendiet på 1 000 000 går till en förening som varje dag står för det som borde vara 

självklart - att alla ska få vara med. Stort grattis Grunden Bois, Sveriges nästa 

Number 10 (Numberten.club, 2018). 

 

Personer med en intellektuell funktionsnedsättning har tio gånger större risk att drabbas 

av ohälsa, indikerar Pihlblad (2017). Samhället lever idag i en kultur av hälsa, ett 

vedertaget begrepp som via sociala medier och pressen uppmärksammas genom olika 

bantningsmetoder, motionsprogram och kosmetiska produkter. Detta är med anledning 

av att vi ska hålla oss vackra, friska och pigga så länge som möjligt (Dekaljo, 2011). 

Ovanstående problematisering kan synliggöra att studiens målgrupp inte är en del av 

hälsotrenden som tenderar i dagens samhälle, idrotten kan där vara med och göra skillnad, 

vi har kommit långt - men har lång väg kvar.  

 

I studien undersöks vilka förutsättningar och betydelsen av som idrotten har för personer 

med en intellektuell funktionsnedsättning. Kan samhället ge mer stöd för personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning att delta i idrotten på sina villkor? Studien speglar 

hur situationen ser ut idag i två medelstora kommuner i södra Sverige. Personerna som 

presenteras i studien är närstående, mentorer, ledsagare eller gode män till personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning. Från Idrottsrörelsen har intervjuer hållits med 

personer från Smålandsidrotten, Smålands parasportförbund och ledare. Till sist redogörs 

en enkätundersökning som innefattar kommunernas arbete för att skapa möjligheter och 

förutsättningar till målgruppen. 

 

Idèn till den här uppsatsen bottnar i intresset för allas rätt till idrott, att oavsett 

funktionsnedsättning få utöva idrott. Vad är anledningen till att personer med en 
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intellektuell funktionsnedsättning inte är lika aktiva som övriga befolkningen? Vad finns 

det för behov, och vad skulle det ge dessa personer att få ingå i gemenskapen som finns i 

en idrottsförening? Vår målsättning är att belysa och skapa kunskapsunderlag för att 

idrottsföreningar ska fortsätta diskussionen som berör ämnet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att belysa situationen för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning i relation till föreningsidrotten. Mer precist handlar det om att 

studera vilka förutsättningar och hinder som finns för dessa personer att inkluderas in i 

en aktiv idrottsutövning. Studien kartlägger också vilka behov och erfarenheter av fysisk 

och social aktivering som närstående upplever finns hos personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning.  

 

Studiens forskningsfrågor är uppdelade i två delar i enlighet med närstående och 

idrottsrörelsen: 

   

Närstående: 

1. Vilka behov av fysisk och social aktivitet finns hos ungdomarna?  

2. Vilka erfarenheter finns av att ungdomarna inkluderas in i fysiska och sociala 

aktiviteter? 

3. Hur påverkas ungdomarnas hälsa av fysisk och social inkludering? 

 

Idrottsrörelsen: 

1. Vilka förutsättningar och hinder finns för att inkludera ungdomar med en 

intellektuell funktionsnedsättning till en aktiv idrottsutövning i en 

idrottsförening?  

1.2  Avgränsningar 

Under kommande rubrik beskrivs hur avgränsningen i arbetet har utformats och vilka som 

intervjuats och varför. Avgränsningen behandlas utifrån två pelare för att bilda en så bred 

uppfattning som möjligt av undersökningen. Först tydliggörs avgränsningen för 

närstående, för att sedan övergå till idrottsrörelsen.  
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Närståenden 

Första avgränsningen riktar sig mot närstående personer till ungdomar med en 

intellektuell funktionsnedsättning. Anledningen till val av närstående personer är för att 

få en tydlig bild av hur interaktionen med idrotten upplevs eller har sett ut för ungdomen. 

Dessa personer ska ha upplevelse och insyn i ungdomarnas vardag. Närstående kan i detta 

fall innefatta lärare, mentorer, ledsagare, gode män eller vårdnadshavare. 

Socialförvaltningens förklaring på begreppet är att en närstående person är en som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsen, 2017). Barn med förekommen 

diagnos, visar sig ha svårigheter att kommunicera i social kontext, vilket kan försvåra 

utbytet i samtalen (Andersson, 2006). Med detta i beaktning kommer studien inte att 

involvera ungdomarna själva. Viktigt för studien att poängtera är att personer som inte 

besitter en offentlig ställning inom Sveriges idrottsorgan kommer nämnas i annat namn, 

på grund av konfidentialitet.  

 

Förutsättningar till Idrottsrörelsen 

Genom att göra en avgränsning mellan hur närstående upplever situationen samt hur 

förutsättningarna ser ut, ger det studien en tydlig bild utifrån två perspektiv. Andra 

avgränsningen kommer därför riktar sig mot idrottsrörelsen, kommuner och skolan som 

via sina positioner har kunskap om vilka förutsättningar som finns för att idrottsrörelsen 

ska arbeta för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. I intervjuerna med 

dessa tydliggörs en bild av hur situationen ser ut i dagsläget.  

 

Sett ur ett geografiskt perspektiv kommer hela undersökningen rikta sig mot två 

medelstora kommuner i södra Sverige. De båda kommunerna är sett ur ett idrottsligt 

perspektiv representativa då de har ett rikt idrotts, - och föreningsliv. Anledningen till val 

av region är att kontakter och transport har underlättat processen och möjligheten till att 

ha fysiska intervjuer med utvalda respondenter. För att studien ska få en realistisk 

datainsamling angående förutsättningar, har en enkätundersökning skickats till 27 utvalda 

kommuner i södra Sverige. Enkäten bringar en vidare och djupare förståelse för hur 

kommuner tillsammans med idrottsrörelsen arbetar för att skapa förutsättningar.  
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2.  Bakgrund  

För att bilda en förståelse för studien och dess målgrupp ser vi det tämligen relevant att 

tidigt i arbetet tillhandahålla en begreppsbeskrivning angående intellektuell 

funktionsnedsättning och interaktion. Därefter följs både ett historiskt samt ett 

nutidsperspektiv angående mänskliga rättigheter för personer med en 

funktionsnedsättning. Avslutningsvis kommer kapitlet behandla idrottsrörelsens 

styrdokument.  

2.1 Intellektuell funktionsnedsättning 

Karl Grunewald (2009) ger en historisk tillbakablick i boken Från idiot till medborgare 

vilket visar att olika begrepp använts för att beskriva intellektuella 

funktionsnedsättningar, exempelvis förståndshandikapp, begåvningshandikapp, 

begåvningshinder och utvecklingsstörning. Senaste tiden har intellektuell 

funktionsnedsättning blivit det nya begreppet som används i lagstiftningen. Närståenden 

och professionella personer antyder att den nya begreppet ger ett intryck av en mer positiv 

identitet (ibid). 

 

The International Classification (ICF) definierar begreppet disability som ett 

paraplybegrepp för nedsättning, aktivitetsbegränsning och deltagarbegränsning (WHO, 

2018). Över en miljard människor uppskattas leva med någon form av 

funktionsnedsättning, vilket motsvarar 15% av världens befolkning (ibid). 

Socialstyrelsen (2017) skriver följande angående funktionsnedsättning: “En 

funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga”. Precis som nämns i avgränsningen kommer undersökningen rikta sig 

mot ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Socialstyrelsen (2007) beskriver att personer med en funktionsnedsättning är en 

heterogen grupp med olika svårighetsgrader. Lagerkvist och Lindgren (2012) skriver i 

boken barn med funktionsnedsättning att svårighetsgraden brukar beskrivas som lätt, 

måttlig eller svår, beroende på hur mycket funktionsnedsättningen påverkar den dagliga 

aktiviteten. Socialstyrelsens terminologi reviderade begreppen funktionsnedsättning och 

funktionshinder år 2007, då de ibland används i olika sammanhang och tidigare varit 
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varandras synonymer. Helt klart har dessa begrepp mer än en gång medfört oklarhet över 

vad som åsyftas. Begreppen idag är två olika definitioner, funktionshinder har fått en 

annan betydelse, medans funktionsnedsättning fortfarande är detsamma. Från och med år 

2007 definieras funktionshinder som: “en begränsning som en funktionsnedsättningen 

innebär för en person i relation till sin omgivning” (socialstyrelsen, 2007), det handlar 

främst om den bristande tillgängligheten i omgivningen. Funktionshindret uppstår när en 

person med en funktionsnedsättning möter en miljö som har bristande tillgänglighet eller 

andra former av barriärer.  

 

Intellektuell funktionsnedsättning innebär en långsammare utvecklingstakt under barn,- 

och ungdomsåren och finns sedan med under hela livet (Habilitering och hälsa, 2018). En 

studie från USA författad av Stoddard Holmes (2014) antyder att en intellektuell 

funktionsnedsättning har en påverkan på det inbyggda språket och även ett samförstånd 

för sociala uppgifter. Annan internationell forskning (American Psychiatric Association, 

2017) antyder att en intellektuell funktionsnedsättning innebär nedsättning på mentala 

förmågor som påverkar funktioner inom två områden, den första är intellektuell funktion, 

såsom lärande och problemlösning. Den andra är adaptiv funktion, vilket innebär 

vardagsaktiviteter och det självständiga livet (American Psychiatric Association, 2017; 

Simpson, Mizen & Cooper, 2016). Vanligt förekommande är att målgruppen har andra 

nedsättningar som till exempel rörelsehinder, cerebral pares, autism men också syn- eller 

hörselnedsättning (habilitering och hälsa, 2018). 

 

Precis som alla andra är dessa personer unika med olika talanger, personligheter, styrkor 

och svagheter. Dock medför utvecklingstakten att målgruppen har svårigheter att ta emot 

och bearbeta information, att den kunskap som byggs upp är svårare att använda 

(Habilitering & Hälsa, 2018). Funktionsnedsättningens svårighetsgrad, stödets kvalite 

och omgivningens utformning är avgörande för vilka konsekvenser varje unik individ 

med en intellektuell funktionsnedsättning får (Tideman, 2017).  

2.2 Interaktion 

Med anledning av studiens avgränsning som undersöker idrotten och dess utövare är 

interaktion ett centralt begrepp som väver samman studiens två pelare. Interaktion är en 

förutsättning för att ungdomarna ska kunna utöva den idrott som önskas, både genom att 
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idrotten bjuder in men också genom att utövaren tar kontakt. Begreppet interaktion kan 

förklaras utifrån boken interaktion i särskilt boende för personer med en 

utvecklingsstörning och utmanande beteende skriven av Helena Antonsson (2013). Hon 

menar att interaktion uppstår då två parter på något sätt kommunicerar med varandra. 

Kommunikationen är en länk som för samman människor, oberoende av vilket beteende 

eller i vilken miljö dessa befinner sig i. För att förstå hur en annan människa 

kommunicerar bör båda parter vara lyhörda och mottagliga för att ta in den andra 

människan, liksom vilka förväntningar som finns (Antonsson, 2013). 

 

Som för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning begränsas möjligheterna att 

delta i sociala sammanhang och verbala samtal, då deras sätt att uttrycka sig ofta tenderar 

att bli asymmetriskt. Personer med någon form av kognitiva svårigheter kommunicerar 

allt som oftast även med kroppsspråket och behöver därför stöd och stöttning för att kunna 

uttrycka sig. Beroende av om personen med en intellektuell funktionsnedsättning har en 

ledsagare eller anhörig bör denne vara väl medveten om, och ha förståelse för, hur 

individen kommunicerar (Antonsson, 2013). 

2.3 Mänskliga rättigheter  

Kommande avsnitt syftar till att skapa en förståelse hur samhället och lagar idag arbetar 

för personer med en funktionsnedsättning. Avsnittet behandlar dåtidens utveckling och 

fram till idag. I boken Funktionshindrade i välfärden författad av Lindqvist (2012) ger 

han en historisk tillbakablick hur det såg ut i Sverige i början på 1900-talet. Vidare 

indikerar Lindqvist att fattigvården existerade, dessa anstalter breddade plats åt åldringar, 

funktionsnedsatta, sjuka och drinkare. Syftet med fattigvården var att samhället ansåg att 

dessa inte kunde försörja sig. För att få en kort överblick över den utveckling som skett 

kommer här tre definitioner över hur den socialpolitiska ideologin såg ut under respektive 

årtal (ibid, s.29): 

• 1930-talet: Segregering. Social kontroll. Hjälp och skydd. 

• 1960-talet: Integrering. Normalisering. 

• 1990-talet: Full delaktighet i samhällslivet. Jämlikhet i levnadsvillkor.  

Denna korta genomgång illustrerar institutionernas avveckling och utveckling gällande 

sociala och mänskliga rättigheter för personer med en funktionsnedsättning. 
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År 1989 initierade Sverige ett arbete inom FN för att forma internationella regler om rätt 

till delaktighet och jämlikhet för personer med en funktionsnedsättning. FN började 

arbeta för att säkerställa att alla medborgare har samma rättigheter och skyldigheter, 

oberoende av funktionsnedsättning eller ej. Arbetet mynnade ut i 22 regler, som 

fastställdes av FN:s generalförsamling år 1993 (Socialdepartementet, 2008).  

Den 16.e mars år 2000 lämnade regeringen in en proposition till riksdagen, en nationell 

handlingsplan för handikappolitiken: 

 

Regeringen anser att kraftfulla politiska insatser fordras för att flickor och pojkar, 

kvinnor och män med funktionshinder skall få rätten till full delaktighet, värdighet 

och självbestämmande. Ytterst är handikappolitiken en demokratifråga - samhället 

måste byggas med insikten om att alla människor är lika mycket värda, har samma 

grundläggande behov och skall behandlas med samma respekt, att mångfald berikar, 

att varje människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång till samhället. 

Personer med funktionshinder skall ha lika möjligheter att röra sig i samhället och i 

samma sammanhang som andra. 

                                                      (Socialdepartementet, 2008) 

 

Sett ur ett globalt perspektiv arbetar Unicef för att alla barn med funktionsnedsättning ska 

inkluderas i samhället och få sina rättigheter (unicef, 2018). I Sudan idag får endast vart 

tionde barn med funktionsnedsättning en plats i skolan. Barnen får ingen samhällsservice 

och saknar skydd, vilket innebär att de är dömda till utanförskap och fattigdom redan vid 

födseln. Än idag är det vanligt att barn som föds med en funktionsnedsättning i 

låginkomstländer blir övergivna av sina föräldrar (unicef, 2018). 

2.4 Idrottsrörelsen  

För att besvara forskningsfrågan kring idrottsrörelsens förutsättningar kommer denna 

rubrik behandla idrottsrörelsens styrdokument och dess applicering. Därefter kommer en 

presentation göras angående idrottens strategi 2025, kopplat mot kapitlet inkludering. För 

att bilda en djupare förståelse angående idrottsrörelsens uppbyggnad och organisation 

kommer det vara en del av den teoretiska referensramen i kapitel 4.1. 

2.4.1 Styrdokument 

Redan år 2001 startade Riksidrottsförbundet projektet “Idrottsresurser på lika villkor”. 

Syftet med projektet var att synliggöra att alla idrottare oavsett fysiska förutsättningar, 
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ska ha tillgång till anpassade resurser vid idrottsanläggningarna. Aspekter som ansågs 

värdefulla var att söka vilka fysiska aktiviteter som utövas av personer med någon form 

funktionsnedsättning och kunna anpassa resurser med efterfrågade aktiviteter. En 

ståndpunkt i hela projektet blev att synliggöra bristen av resurser för att dessa personer 

skulle kunna utöva den aktivitet de själva önskade. Projektet mynnade sedan ut i en FoU 

rapport som blev ett underlag för svensk idrottsutveckling (Riksidrottsförbundet 2003).  

 

År 1995 vid riksidrottsmötet antogs idéprogrammet idrotten vill som ska ge 

utgångspunkter för idrottens verksamhet. Idrottens värdegrund bygger på fyra riktlinjer, 

Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel. 

Nedan citeras allas rätt att vara med:  

 

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 

förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etnisk ursprung, religion, ålder, 

kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i 

föreningsdriven idrottsverksamhet (Idrotten vill, 2009, s.12).  

 

Federala lagar finns för att skydda barns rättigheter, att oavsett förutsättningar delta i 

föreningsdriven idrottsverksamhet. Detta går att läsa i både idrottsrörelsens värdegrund 

och stadgar, att idrotten ska följa FN:s internationella konvention om barns rättigheter 

(RF stadgar, 2017, kap.1). Styrdokumentet Idrotten Vill kan inte påstås vara en 

vetenskaplig forskning, dock har en vetenskaplig undersökning gjorts av Redelius Gör 

idrotten som Idrotten Vill? (2011; 2016) angående applicering av just idrottens 

styrdokument. År 2011 gjorde Redelius en pilotstudie, som lade grunden för en mer 

omfattande studie år 2016. I pilotstudien indikerar Redelius att det resulterade i att drygt 

hälften av respondenterna inte kände till Idrotten Vill. Enbart ett fåtal, fem procent, sa sig 

ha läst dokumentet. I samma undersökning ställdes frågor gällande barnkonventionen, då 

en stor majoritet svarade att de inte vet att barn- och ungdomsverksamheten utgår från 

FN:s konvention om barns rättigheter (därmed rättigheter för barn med 

funktionsnedsättning). Undersökningen år 2016 innefattar en enkätundersökning som 

besvarades av 466 tränare, angående kännedom kring Idrotten vill.  Undersökningen 

visade återigen att 50 procent inte har kännedom angående dokumentet, 27 procent har 

hört talas om det, 12 procent har ögnat igenom det och 11 procent har läst igenom det. 

Rapporterna visar den (o)kunskap som personer inom idrottsrörelsen verkar ha om det 

viktigaste policydokumentet som idrotten lagt sin grund på. Att idrottsrörelsen är oense 
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kring tränarnas olika syn på ungdomsverksamhetens utformning, är riskabelt för 

föreningarnas och idrottsrörelsens arbete och anda (ibid, s.30).  

 

Svensk idrott arbetar idag med en utvecklingsresa som benämns strategi 2025, där fem 

olika utvecklingsområden sätts i fokus i arbetet för idrottsrörelsens utveckling. 

Riksidrottsstyrelsen beskriver behovet av det nya strategiarbetet med anledning av att allt 

fler slutar idrotta inom föreningsverksamheten. År 2013 formades ett strategiarbete om 

hur idrotten bör arbeta för att få fler att idrotta och hålla igång livet ut. Som nämnts ovan 

inkluderar arbetet fem utvecklingsresor: ett stärkt ledarskap, jämställdhet för en 

framgångsrik idrott, en modern förening, en ny syn på träning och tävling och en 

inkluderande idrott. Den sista utvecklingsresan (inkluderande idrott) tydliggör idrottens 

välkomnande miljö oavsett förutsättningar, fysiska, socioekonomiska eller ekonomiska - 

alla ska kunna idrotta. Målgruppen för den här studien går under utvecklingsresan för en 

inkuderande idrott och allas rätt till idrott, likaså personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Riksidrottsstyrelsen arbetar för att skapa de rätta förutsättningar för 

att svensk idrott ska uppfylla målen kring en miljö som ska verka inbjudande, utmanande 

och glädjefylld (Riksidrottsstyrelsen, 2017) 
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3.   Forskningsläge 

Under kommande rubrik tecknas en bild av kunskapsläget gällande de fåtaliga studier 

som publicerats i anslutning till undersökningens syfte. I forskningsläget presenteras 

aktuell problematik från arbeten som gör nedslag utifrån begreppet funktionsnedsättning. 

Anledningen beror på att forskningsläget för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning är ytterst eftersatt. Ändå finns en relevans i dessa publikationer då 

de delvis berör målgruppen. Därav finns det ett behov att undersöka förutsättningar och 

behov, för personer med en intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Redogörelsen fokuserar först på hur den fysiska aktiviteten och hälsoläget ser ut, för att 

sedan övergå till en kartläggning kring det sociala samspelet. Avslutningsvis avrundas 

kapitlet  med en konklusion där vi sammanfattar vår analys av forskningsläget.  

3.1  Fysisk aktivitet 

Forskning om personer med en intellektuell funktionsnedsättning gällande fysisk aktivitet 

och socialt samspel är eftersatt. Två forskare som veterligen studerat personer med 

intellektuell funktionsnedsättning i relation till fysisk aktivitet är Murphy och Carbone 

(2008). Deras arbete har omfattande anföranden i liknelse mot studiens syfte. Deras 

rapport Promoting the Participation of Children with Disabilities in Sports, Recreation, 

and Physical Activities hävdar att alla barn har nytta av fysisk aktivitet - barn med 

funktionsnedsättning är inte något undantag. Artikeln ämnar beskriva rätten för dessa 

barn att inkluderas in i fysisk aktivitet. Deltagande för dessa barn främjar inkludering, 

minimerar segmentering, optimerar fysisk funktionalitet och ökar välbefinnandet. Det 

kan konstateras att trots kunskapen angående dessa fördelar menar Murphy och Carbone 

att barn med funktionsnedsättning är begränsade i sitt deltagande. Den kliniska rapporten 

diskuterar rekreation, vikten av fysisk aktivitet och idrottsaspekten för barn med 

funktionshinder. Hinder som kan uppstå inom familj, ekonomi och samhälleliga för just 

deltagandet, bör identifieras i relation med lokala samt federala lagar (ibid).  

 

För att förtydliga riskerna med den inaktivitet som Murphy och Carbone (2008) antyder 

hänvisar vi till fysiologerna Hamilton, Hamilton och Zderic (2007). De antyder i deras 
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internationella studie från New Zeeland att inaktivitet och en stillasittande vardag har en 

direkt påverkan på förtidig död, hjärt,- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma.  

 

En betydande nationell forskning publicerad i Global Health Action är artikeln 

Physiotherapeutic interventions and physical activity for children in Northern Sweden 

with cerebral palsy: a register study from equity and gender perspectives, författad av 

Degerstedt, Wiklund och Enberg (2017). Forskningen stärker vetskapen om att barn med 

en funktionsnedsättning i större utsträckning bör ges specifika förutsättningar för att 

kunna delta under olika fritidsaktiviteter. Artikeln väver också in vilka möjligheter till 

fysioterapeutisk hjälp som finns att tillgå för dessa barn för att kunna kartlägga varje 

individs behov till fysisk aktivitet. Det går att urskilja en skillnad mellan könen då det har 

visat sig att fler pojkar än flickor givits förutsättningar till denna hjälp för att kunna delta 

på fritidsaktiviteter utanför skolan, vilket även skiljer sig mellan landstingen (ibid).  

 

Precis som Degerstedt antyder, är ett av Sveriges stora forskningsinstitut (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011) att fysisk aktivitet har multifaktoriella effekter på både biologiska 

och fysiologiska system i kroppen. Forskning visar att samhällets största 

folkhälsoproblem är dagens fysiska inaktivitet. Under den senaste tiden har övervikt 

bland barn och ungdomar ökat drastiskt (ibid).  

 

Vad gäller behovet av fysisk aktivitet för denna målgrupp, finns det ett flertal nationella 

publikationer att nämna, däribland Enström (2004) som indikerar att påståendena 

angående försämrat hälsotillstånd aktualiserar ett ökat antal forskningsfrågor, främst om 

barns fysiska aktivitet. Barn och ungdomar med en funktionsnedsättning har ökad risk att 

påverkas negativt av fysisk inaktivitetet. Samtidigt som Enström framhäver behovet 

antyder Lindkvist och Lindgren (2012) i en senare forskning att fysisk aktivitet mer sällan 

anpassas mot funktionsnedsatta i kamrat- och fritidsaktiviteter. Det finns en begränsning 

i barns fritidssysselsättning, i synnerhet för barn med en intellektuell 

funktionsnedsättning (ibid, s.67). Ett flertal forskningar indikerar på att ohälsan bland 

denna målgrupp är tio gånger större jämfört med övriga befolkningen (Pihlblad, 2017; 

Statens folkhälsoinstitut, 2011; Ineland, et al., 2013). Trots att det gått tio till femton år 

mellan forskningarna kvarstår problematiken med inaktivitet och ohälsa för personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning även år 2017. Pihlblad antyder i sin rapport att 25 
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procent av personer med en funktionsnedsättning har en stillasittande vardag, jämfört med 

övriga befolkningen som ligger på 11 procent. Vidare framställs också att 16 procent av 

kommunerna har som mål att öka tillgängligheten till idrott för personer med en 

funktionsnedsättning. 39 procent av målgruppen har aldrig idrottat jämfört med 20 

procent bland övriga befolkningen.  

 

“Den inneboende viljan till att röra sig och leka är universell” antyder Pihlblad, han 

menar att det är av vikt att förstå att det inte är funktionsnedsättningen i sig som hindrar 

någon från att delta. Fokuset bör rikta sig mot det som hindrar möjligheten att delta. 

Sjukdomar, skador, trötthet eller mediciner är några exempel. Pihlblad menar att 

forskning visar att osäkerhet, låg tilltro till sin egna förmåga, okunskap med att träna, 

rädsla för diskriminering är ytterligare faktorer som riskerar en passivitet hos personer 

med en funktionsnedsättning. Kunskapsnivån och stödet hos familj, tränare och lärare kan 

vara avgörande om personen i frågan vågar och vill anmäla sig till en idrottsförening. 

Efter forskningsläget som presenteras kan alltså kan den problematik som framställdes i 

början av 1960-talet, syftet med normaliseringsprincipen, nästan sextio år senare, ses som 

aktuellt även idag. 

3.2 Hälsoläge 

Två forskare som har intresserat sig för hälsa hos personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning är Patricia Noonan Walsh från Irland och Tamar Heller från 

Chicago, mer precist ligger deras fokus på hälsan hos kvinnor med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Studien behandlar de kulturella, politiska och socioekonomiska 

miljöer som påverkar hälsan hos dessa kvinnor. De indikerar på att gruppen kvinnor är 

den mest utsatta gruppen i samhället, eftersom de inte anses leva ett liv i jämlikhet. 

Lagerkvist och Lindgren (2012) uppmärksammar, precis som Walsh och Heller, 

hälsoaspekter hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning. De antyder att 

personer med funktionsnedsättning har en ökad risk för alla former av utsatthet. En av de 

mest omfattande studierna inom detta aktuella ämne indikerar på att dessa barn löper tre 

gånger större risk att utsättas för sexuella övergrepp, fyra gånger ökad risk att utsättas för 

fysiskt våld och vanvård jämfört med övriga barn (ibid, s.75).  

 



 

 

 18 

En av de mest utförliga kartläggningarna av hälsoläget för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning i Sverige som har gjorts, återfinns i pedagogernas Jens Ineland, 

Martin Molin och Lennart Sauers bok Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. Boken 

innefattar en kapitellång beskrivning om just hälsoläget och hälsoproblem. I Sverige har 

hälsan generellt sett förbättrats, människor är friskare, lever längre än tidigare - så är det 

inte för alla. Det återfinns relativa skillnader i hälsan mellan olika samhällsgrupper som 

förblivit oförändrat, i enstaka fall även ökat. Grupper som ses som mindre resursstarka, 

som har begränsade möjligheter att påverka och vara delaktiga, har enligt forskning 

generellt sämre hälsa. Dessa grupper anses vara olika socioekonomiska grupper, det finns 

också systematiska skillnader mellan inrikes,- och utrikesfödda samt personer med en 

funktionsnedsättning (ibid, s.182).  

 

Hälsoriskerna förklarar Ineland, Molin och Sauer utifrån tre olika perspektiv. Ett av 

synsätten är genetiska faktorer, vilket kan förklaras genom att personer med Down 

syndrome kan utsättas för sviktande sköldkörtel. Det andra synsättet som framhävs är 

Sociala faktorer, vilket kan innefatta låga inkomster, social isolering, mobbning eller 

också kommunikationsbrist att kunna identifiera olika hälsobehov. Det tredje synsättet 

handlar om miljöfaktorer, det kan då röra sig om bristande tillgänglighet kring sociala 

och fysiska behov. Det är denna faktor som dels kan skapa ett funktionshandikapp. Sista 

perspektivet som kan lägga grund för ohälsa är individuella faktorer, vilket kan röra sig 

om (o)kunskap om levnadsmönster och hälsosamma livsstilar. De påtagligt större 

hälsorisker som tidigare presenterats följer av bland annat sämre kosthållning, övervikt, 

tand,- och munhälsa och fysisk inaktivitet (ibid, s.186).  

 

Förutom dessa utredningar av det aktuella hälsoläget på nationell nivå finns det en viktig 

historisk anblick som tagit utvecklingen dit den är idag, framtagningen av 

normaliseringsprincipen. I rapporten Livssituationen för unga vuxna med lindrig 

utvecklingsstörning tyder Mineur et al., (2009) att år 1990 riktades kritik mot samhällets 

bemötande av funktionshindrade. Genom kritiken växte normaliseringsprincipen fram 

under 1960-talet. Nirje (2003) förklarar normaliseringsprincipen som följande:  

 

Normaliseringsprincipen innebär att personer med utvecklingsstörning bör få 

uppleva vardagsvillkor och levnadsmönster som ligger så nära samhällets gängse 

som möjligt eller är desamma som dessa. Normaliseringsprincipen bygger på 
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förståelse för hur förhållandena i normala livsrytmen och rutiner, sedvänjor och 

sociala mönster i en kultur inverkar på de utvecklingsstördas utveckling, mognad 

och tillvaro. 

     (Nirje, 2004) 

 

Normaliseringens genomslag tog fart, och institutioner omorganiserades eller lades ner. 

Trots integreringens strävan som fanns, ledde principen, i stor utsträckning, enbart mot 

den fysiska bemärkelsen. Risken och problematiken kring utanförskap och 

otillräckligheten ökade i form av att inte bli socialt integrerad (Mineur, et al., 2009). 

3.2.1 Familj 

Det finns väl dokumenterad internationell forskning kring det dagliga livet för familjer 

med barn som har en funktionsnedsättning (Lindblad, 2006). Lindblad skriver i sin bok 

Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning att en livssituation där barnet har 

omfattande funktionsnedsättning, upptas stora delen av det dagliga livet av omsorg och 

vård av sitt barn. Osäkerhet och stress hos föräldrar är två begrepp som är vanligt 

förekommande. Osäkerhet bottnar i hur mycket de ska skydda och främja barnets 

välbefinnande och även osäkerhet i förändringar i barnets hälsa. Oförutsägbarhet kring 

barnets hälsotillstånd är en av de största faktorerna till den stress som föräldrar säger sig 

uppleva (ibid, s.14). Ett barn med en funktionsnedsättning menar Lagerkvist och 

Lindgren (2012) att det sätter stora krav på vårdnadshavare och syskon. Vid en 

svårighetsgrad som anses vara måttlig eller svår kan ibland leda till att vårdnadshavare 

behöver reducera sina arbetstider. Just den ekonomiska kontentan, antyder Pihlblad 

(2017), att det kan ha en förklaring och betydelse av hur mycket ungdomarna rör på sig.  

3.3 Social inkludering 

Den mest omfattande internationella undersökningen som veterligen har studerat kring 

idrottens förutsättningar för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning, är 

rapporten Promoting social inclusion through Unfield Sports for youth with intellectual 

disabilities: a five-nation study, författad av R. McConkey, S. Dowling, D. Hassan och 

S. Menke (2013). Studien indikerar på att uppmärksamheten har ökat på senaste tid 

angående idrottens roll som en plattform för social integration bland missgynnade 

grupper, dock gäller inte detta för barn med en intellektuell funktionsnedsättning - som 

annars upplever en stor social isolering. Som redan framhållits i undersökningen 
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(mänskliga rättigheter & idrottsrörelsen), antyder även McConkey et. al. att samhället har 

tagit fram rättighetsförklaringar som artiklar i FN:s barnkonvention samt policydokument 

angående just rättigheter för personer med en funktionsnedsättning. Utmaningen förblir 

att översätta retoriken av rättighet till verklighet. Vad kartläggningen handlar om är att 

analysera den empiri som pilotstudien med Youth Unified Sports genomförde. 

Pilotstudien skapade idrotts-kontexter och sammanhang för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning att ingå i, McConkey et. al. undersökte vad för resultat som gavs av 

inkluderingen.  

 

Alla informanter bekräftade att projektet, Youth Unified Sports, resulterade i en ökad 

social inkludering. Undersökningen förklarar att genom den kontexten och 

sammanhanget som dessa personer kontinuerligt fått tillhöra har lett till interpersonell 

utveckling, i form av ökat självförtroende och självkänsla, utveckling av trovärdighet 

samt förbättrad kommunikationsförmåga. Utvecklingen har inneburit, menar McConkey, 

att personerna i frågan har via de förbättrade förmågorna skaffat sig högre status i deras 

samhällen. En del i den personliga utvecklingen visar att undersökningen har lett till en 

ökad förståelse av samhällslivet, genom engagemanget i aktiviteter. Detta har inte bara 

lett till personlig utveckling, utan samhället har fått en ökad synlighet för målgruppen. 

McConkey menar att ett viktigt bidrag som undersökningen vill framhäva är att vi måste 

prata med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, funktionsnedsättning 

har varit tabu i många år och det måste förändras. Han menar att människor måste sluta 

skämmas, att personer runt omkring fortfarande reagerar mot dessa personer, att de är 

rädda. En av anledningarna till att undersökningen genomfördes var alla förutfattade 

meningar (ibid). 

 

Jag skäms över att säga att jag brukade skratta åt personer (personer med intellektuell 

funktionsnedsättning), nu ska jag säga att någon ska sluta skratta om jag ser det och 

kommer att stå upp för människor om jag kan. Det är fel på dessa människor som 

inte gör det, men jag visste inte mycket innan jag bara gjorde vad alla andra gjorde. 

(McConkey et. al., 2013) 

 

En icke-vetenskaplig forskning, men relevant mot vårt syfte, är att kartlägga vad Svensk 

idrott gör för att skapar förutsättningar, genom att överskåda Riksidrottsstyrelsens (2009) 

värdegrund. Anledningen till denna infallsvinkel är att McConkey menar att utmaningen 

i samhället är att förverkliga de rättigheter som är fastställda i lagar och styrdokument. 
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Policydokumentet för svensk idrott framhäver att idrotten är av stor vikt gällande barn 

och ungas sociala och fysiska utveckling. Föreningsidrotten bidrar till gemenskap och 

fostran och är en plattform för att lära sig respekt och ödmjukhet. För barn med någon 

form av funktionsnedsättning är delaktigheten i idrotten en förutsättning för att främja 

deras hälsa.  

 

Med anledning av den bristande forskningen har vi valt att även granska uppsatser på 

kandidat,- och magisternivå. Lotta Norlander (2018) har skrivit ett examensarbete om 

Föreningsliv och idrott för personer med funktionsnedsättning– Hur ser det ut?. Syftet 

med uppsatsen var att studera vilka möjligheter och hinder som finns inom idrotten för 

personer med en funktionsnedsättning. Norlander granskar hur parasporten och 

föreningar arbetar med dessa frågor. Slutsatsen som framkom av studien var att personer 

med en funktionsnedsättning bör ges möjlighet till bättre transport till och från sina 

aktiviteter för att kunna vara både integrerade och inkluderade. Det framgick även av 

studien att kommunikationen mellan föreningar och organisationer var ett betydande 

verktyg för att personer med en funktionsnedsättning skulle ha samma möjlighet till en 

meningsfull fritid. Utifrån resultatet av Norlanders undersökning finns likheter med att 

personer med en funktionsnedsättning, oberoende av om det är en kognitiv sådan, bör 

befrias från onödigt krångliga transportförbindelser och kommunikationsmissar. Det som 

tydligast särskiljer vår studie från Norlanders undersökning är att vi även granskar 

upplevelsen av idrotten utifrån de närståendes perspektiv, att målgruppen är riktad mot 

personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Med anledning av att det är en 

markant skillnad på att ha en funktionsnedsättning mot att ha en intellektuell 

funktionsnedsättning anser vi det tämligen rimligt att undersöka idrottens möjligheter 

enbart för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Peter Nilssons (2017) magisteruppsats - En parasportförenings sociala påverkan på dess 

medlemmar är en studie gjord i parasportföreningen FIFH Malmö. Studiens syfte var att 

granska hur den sociala aspekten påverkar föreningens medlemmarna. Det visade sig, att 

för personer inom breddverksamheten var de sociala aspekterna av större vikt än för 

eliten. Medlemmarna poängterade att kompetent personal i föreningen var en central del 

för att känna trygghet och bidrog till att man ville engagera sig mer, vilket också lade 

grunden för ett bredare socialt nätverk. Det som särskiljer Nilssons studie från denna är 
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att han intervjuat personer från samma förening, vilket blir en något smalare ingång 

utifrån ett helhetspektiv.  

 

För att inkluderingen ska möjliggöras krävs det att idrottsanläggningarna är tillgängliga 

för personer med speciella behov. Därav ses stor vikt att presentera den undersökningen 

som parasportförbundet redogjort, tillgänglighetsundersökning (2016), en undersökning 

som involverar 129 idrottsanläggningar runt om i Sverige. Undersökningen visar att 60% 

av de tillfrågade anläggningarna inte planerar några förändringar, eller rentav saknar 

riktlinjer för en tillgänglighetsplan. Nästan alla anläggningar anger att de utfört någon 

form av tillgänglighetsanpassning, dock åtgärder som är av stor betydelse för ökad 

tillgänglighet utförs inte. 44% av föreningarna anser att de lyft tillgänglighetsfrågor till 

kommunens politiker (ibid). Slutligen avslutar studien med att de hoppas att fler 

kommuner och fastighetsägare arbetar mer aktivt med att kartlägga och åtgärda enkla 

tillgänglighetsåtgärder (Tillgänglighetsundersökning, 2016).  

3.4 Konklusion 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det rådande forskningsläget har såväl 

internationell som nationell överblick av vikten och konsekvenser av fysisk aktivitet samt 

inaktivitet. Forskarnas blickar tycks ge en bild av det rådande hälsoläget fysisk inaktivitet 

och socialt utanförskap. Forskningsläget anses således riktas mot större aktörer som 

skola, medicinska aspekter och samhället i stort, och här fann vi en kunskapslucka. Vi 

hoppas med denna studie inte bara kunna konstatera medicinska fördelar av fysisk och 

social aktivitet, utan även belysa om och hur idrottsföreningar arbetar med att inkludera 

denna målgrupp. Forskningsläget visar att personer med en funktionsnedsättning har 

större risk för ohälsa och utanförskap, samt en mer inaktiv fritid. Arbetet ämnar vidare 

för hur en lokal förankring av idrottsföreningar arbetar med dessa frågor. Forskningsläget 

synliggör hur målgruppen utvecklas och tillgänglighet för, och inom idrottsföreningar, 

dock kan vi skönja en brist av hur upplevelsen och tankar kring närstående är gällande 

dessa frågor.  Studien vill se bortom idrottens och samhällets lagar och policydokument, 

för att kunna skapa en förståelse av hur närståenden upplever den befintliga situationen.  
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4.  Teoretisk utgångspunkt  

I detta avsnitt redovisas studiens teoretiska ramverk. Redogörelsen inleds med en 

bakgrundsteckning över idrottens organisatoriska uppbyggnad. Därefter övergår 

diskussionen i en handfast teoretisk operationalisering, där studiens teoretiska modell 

preciseras.   

4.1 Organisationsteori 

Svensk idrott vilar, liksom övriga folkrörelseorganisationer, på associationsformen ideell 

förening. Idrottsrörelsens organisation kan uppfattas vara svår att förstå. Utifrån studiens 

syfte anser vi det tämligen relevant att redogöra idrottsrörelsens uppbyggnad, med 

anledning av att strukturen kan analyseras i relation till forskningsfrågorna. Christer 

Pallin, chefsjurist på Sveriges Riksidrottsförbund (RF) ger en förklaring i rapporten 

Svensk idrottsorganisation och uppbyggnad (2012). Pallin skriver att RF har verkat som 

den svenska idrottsrörelsens paraplyorganisation i över 100 år. RF:s ställning inom 

svensk idrott är central och direkt styrande för hur idrottsförbund och idrottsföreningar 

har kommit att organisera sig. Pallin indikerar på att det är medlemskapet som är den röda 

tråden, som flätar samman den nationella idrottsorganisationen.  

 

 

Bilden ovan visar organisationsstruktur, från RF ner till medlemmarna - organisationens 

styrka. Som nämndes RF en paraplyorganisation, som även kan benämnas som federation 

av nationella specialidrottsförbund. Likt paraplyorganisation, är idrottsrörelsen en 

organisation med mindre organisationer under sig. Som ses på bilden ovan, är alla 
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medlemmar kopplade till ett specialidrottsförbund (SF) som kan vara svenska 

fotbollförbundet. Under varje SF finns ett SDF ett distriktsförbund (smålands 

fotbollförbund). Pallin indikerar på att som medlem i idrottsrörelsen, är personen 

automatiskt skriven under RF (ibid).  

 

För personer med en intellektuell funktionsnedsättning är en väg in till idrotten genom 

Svenska parasportförbundet, som är ett SF. Svenska parasportförbundet driver 

paraidrotten framåt för personer som har ett rörelsehinder, en synskada eller en 

intellektuell funktionsnedsättning. Svenska parasportförbundet driver, tillsammans med 

Sveriges olympiska kommitte, 15 egna idrotter i 21 olika distrik och är ett av de 71 SF i 

Sverige som är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Idrottsförbundet arbetar aktivt med 

Special Olympics som är en motion,- och breddverksamhet för personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning (parasport.nu, 2018). Svenska parasportsförbundets 

vision är att skapa ett livslångt idrottande för personer med en funktionsnedsättning och 

förbundet har tagit fasta på deras utvecklingsarbete av strategi 2025. Kommitten och 

Sveriges parasports diskussionsunderlag av strategi 2025, slår fasta på “en stark 

parasport”, som ett av deras två mål. De andra målet formuleras genom Paraförbundet 

som “en framtida effektiv organisation”. Genom utvecklingsarbetet arbetar 

idrottsförbundet idag med: “Bättre idrott för fler – tillsammans skapar vi bästa möjliga 

förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva (Sverige, 

2019).  

 

I boken The Structuring of Organizations författad av Henry Mintzberg (1979) benämns 

ett flertal organisationsteorier.  Vad som kan urskiljas är att idrottsrörelsen kan liknas vid 

en eller flera organisationstyper. Innan teorierna definieras är det av vikt att veta 

grundpelarna som ingår i en organisationsmodell. Som visas på bilden nedan antyder 

Mintzberg att det finns fem huvudsakliga delar: strategisk ledning, mellannivå, operativ 

kärna (dessa tre är inte så kontroversiella), servicestruktur (påverkar organisationen lite) 

och teknostrukturen (påverkar organisationen mycket). De tre organisationstyperna som 

mest kan likna idrottsrörelsens paraplyorganisation är professionell byråkrati och 

divisionaliserad form (ibid). 
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(Mintzbergs grundmodell, s.105) 

 

Professionell byråkrati menar Mintzberg lägger fokus på kompetens och standardisering. 

Färdigheter ses som en central faktor för att genomföra de huvudsakliga uppgifterna. 

Tydliga exempel på organisationer som verkar inom professionell byråkrati är lasarett, 

universitet och advokatbyråer. Mintzberg förklarar vidare att det gemensamma för dessa 

områden är att professionella personer arbetar “på golvet”. Inom idrottsrörelsen finns det 

fördelaktigen olika professioner och specialiseringar för att kunna förhålla sig till 

organisationernas specifika uppgifter. Inom svenska fotbollförbundet finns det roller som 

kräver specifika förmågor, jurister, projektörer och konsulter. Precis som Mintzberg 

antyder för denna form är arbetet “på golvet” centralt i verksamheterna, då besluten inom 

idrottsrörelsen fattas på den operativa nivån. Idrotten blir idag allt mer professionaliserad 

vilket innebär att färdigheter inom specifika områden blir efterfrågade i större 

utsträckning. Svårigheter och utmaningar med denna typ av verksamhet, som är mer 

kunskapsintensiva, är att risken ökar för att organisationen stretar åt olika håll. Detta 

kräver ett starkt och tydligt ledarskap. Hur ska man belöna, värdera och bedöma kunskap 

- som inte går att se eller mäta? (ibid, s.349). 

 

Enligt Mintzberg är en divisionaliserad form en verksamhet som har en central strategisk 

ledning med flera små enheter under sig, koncerner. Nackdelar som medföljer denna form 

är svårigheten att detaljstyra. Ett sätt att främja komplikationer är att arbeta med 

standardiserade resultat, att den strategiska ledningen gör uppföljningar. För att undvika 

att olikheterna leder till sprickor och oenigheter är det viktigt att ledarskapet fokuserar på 

företagets värdegrundsarbete, back-to-ground (Mintzberg, 1979). 
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4.2 Sociokulturella perspektiv  

Som för många kan Vygotskijs alla verk och upptåg liknas vid Mozarts alla tonsättningar. 

Vygotskijs teori bygger på hur människans samspel ligger till grund för dess utveckling 

(Bråten, 1996). Med återkoppling av att personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning besitter en kognitiv funktionsnedsättning, samt ett socialt 

utanförskap, kan Vygotskijs tankar visa på betydelsen av samspel för målgruppens 

utveckling. Vygotskijs teori är kopplat till skolans lärande och arbetssättet för att 

inkludera eleverna genom samspel och interaktion. Trots att studien är riktat mot idrotten 

anses teorin bli relevant till studien, då den ger en bild av idrottens sätt att inkludera barn 

med intellektuell funktionsnedsättning. Moberg (2018) hävdar att känslan av tillhörighet 

påverkar barns engagemang positivt, och att motivationen för att lära sig nya saker ökar. 

Vygotskijs teori poängterar vikten av vuxnas närvaro. 

 

I den sociokulturella teorin är det viktigt att barnet deltar i kulturellt betingade 

verksamheter under ledning av en mognare och mer kunnig person. En person som 

kan hjälpa barnet att öka tankeförmågan i sociala sammanhang. Eleven lär sig 

behärska och förstå sin omgivning genom samspel med mer erfarna personer. 

Personer som hjälper eleven att lägga en innebörd i orden. Detta innebär att barnet 

är i en mycket grundläggande och existentiell mening beroende av den vuxne. Barnet 

blir som en lärling i sociala samspel som det vuxna redan utövar.   

                   (ibid, 

s.12) 

 

Mikaela Mjövik (2018) betonar i sin artikel Miljöns betydelse för barns lek och lärande: 

utformning ur ett makt- och demokratiperspektiv angående ett huvudbegrepp som används 

inom sociokulturellt perspektiv, artefakter eller redskap. Dessa begrepp inbegriper att 

våra förmågor inte bestäms av biologiska förutsättningar, snarare hur vi kan utveckla och 

använda oss av redskap. Dessa redskap kan vara intellektuella, fysiska och sociala och 

kan användas för att övervinna förmågor. Perspektivet som Vygotskij betonar är att vi 

ständigt lär oss saker som sker tillsammans med andra i sociala sammanhang (ibid, s.8).  

 

Teoretikern Gesell (1880-1961) menar, till skillnad från Vygotskij, att lärande är en 

individuell process som sker hos varje individ. Denna studies grunder är baserad på en 

undersökning om vad idrotten har för förutsättningar, samt dess betydelse. Två nyckelord 

som idrotten omfamnar är fysisk och social aktivitet, som återspeglas i teorin. Vygotskijs 
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teori bygger på att hjälpa och inte fokusera på svårigheten, uppgifterna ska istället 

anpassas, vilket han ansåg vara av vikt för att uppnå dem. Vår studies målgrupp har en 

kognitiv och intellektuell nedsättning, vilket medför en nedsatt inlärningsförmåga 

(Stoddard Holmes, 2014; American Psychiatric Association, 2017; Simpson, Mizen & 

Cooper, 2016). Anpassningar minskar risken för att skapa en otillgänglig och 

svårmanövrerad arena för dessa personer (socialstyrelsen, 2007). Med detta i beaktning är 

det sociala samspelet och dess redskap som det sociokulturella perspektivet inbringar stor 

vikt för vår målgrupps kognitiva utveckling.  

4.3 Social-ekologiska modellen 

Docenten Liselotte Schäfer Elinder och dr. Johan Faskunger, har författat rapporten 

Fysisk aktivitet och folkhälsa (2006) som är publicerad av Statens folkhälsoinstitut. 

Rapporten behandlar och diskuterar den social-ekologiska modellen. Under senare tid har 

ekologiska modeller fått en allt större betydelse i ett hälsofrämjande arbetet (ibid). Som 

tidigare nämnts har personer med en funktionsnedsättning tio gånger större risk att 

drabbas av ohälsa, vilket påvisar att ett hälsofrämjande arbete är högst väsentligt för den 

aktuella studien (Pihlblad, 2017).  Modellen skapar en insikt angående vikten av 

miljöfaktorer för att skapa en förståelse av häslobeteenden och levnadsvanor. Modellen 

inkluderar bestämningsfaktorer på alla nivåer, allt från den enskilde individen till den 

globala, allt i samma modell, med betoning på fysiska och sociala miljöfaktorer (ibid, 

s.106).  
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Figur: “Den social-ekologiska modellen. Hälsans bestämningsfaktorer finns på alla nivåer i 

samhället, från gennivån till den globala nivån” (ibid, s.106) 

 

Elinder och Faskunger indikerar på att modellen är en lovande ansats för att komma till 

rätta med fysisk inaktivitet och fetma, med anledning av att den ger plats för åtgärder på 

allt från det individuella-, omgivning- och till det globala planet (ibid, s.107). Detta 

argumenterar för att modellen är av stor realism för studien, med tanke på forskningsläget 

som visar den  inaktivitet och risk för ohälsa för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. En ekologisk modell bygger enligt författarna på olika principer 

och antagande. Den första är att bestämningsfaktorer för hälsobeteenden finns på många 

nivåer i samhället, vilka är följande: individuella, interpersonella (exempel familj, 

institutionella (skola, arbetsplats), faktorer i lokalsamhället eller offentlig politik. Det 

andra innefattar att miljön kan beskrivas i sociala och fysiska termer, samt om den är 

verklig eller upplevd. Faktorer i miljön påverkar människors beteenden, som i sin tur kan 

påverka miljön (ibid, s.107). En viktigt aspekt är att det saknas forskning angående 

ekologiska metoders effektivitet i hälsoarbetet, samtidigt som forskare förtydligar att 

detta är en nödvändig och realistisk modell för en mindre stillasittande vardag. Elinder 

och Faskunger antyder ett viktigt etiskt argument, vid förbättringar i omgivningen till en 

stödjande miljö för fysisk aktivitet krävs det ett långsiktigt tänk. Begäran om att 

människor ska förändra sina beteenden bör hållas realistiskt och långsiktigt. “Det vill 

säga, det är inte etiskt försvarbart att locka människor att börja cykla till jobbet, om 
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färdvägen innebär en hög risk för skador eller till och med fara för livet” antyder Elinder 

och Faskunger (ibid, s.108).  

 

Att arbeta för olika nivåer innefattar ett tillvägagångssätt som förklaras som flernivå-

interventioner, som kräver att politiska beslut genomförs. Genom att arbeta på detta 

tillvägagångssättet minskar risken att samhällsgrupper hamnar på efterkälke, därför 

rekommenderar forskare världen över att agera utifrån flernivå-interventioner.  

4.4 Konklusion 

Det teoretiska ramverket bedöms högst relevant för studiens syfte. Studien grundas på 

organisationsaspekter, socialt samspel och att söka förstå hur omgivningen påverkar 

individer.  Den bakgrundsteckning som förklaras av idrottsrörelsens uppbyggnad, 

möjliggör en analys, för att kunna se fördelar och nackdelar för dess organisationstyp. 

Samspel och lärande i social kontex, som Vygotskij indikerar på, är det idrottsrörelsen 

kan möjliggöra och utveckla för studiens målgrupp. Utifrån den sistnämnda teorin, social-

ekologiska modellen, finns det bestämningsfaktorer från individens nivå till nationell och 

global nivå. Dessa nivåer kan bildligt bidra till att denna målgrupp balanserar mellan 

normalitet och avvikelse. Ramverken har i studien använts för att studera, analysera och 

förstå, idrottens förutsättningar och betydelsen av, för ungdomar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. 
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5.  Metod 

I följande kapitel presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis 

motiveras studiens forskningsstrategi. Vidare diskuteras datainsamlingsteknik som har 

tillämpats på studien. Fortsättningsvis presenteras urvalet, samt en kort presentation av 

de intervjuade respondenterna. Därefter fortskrider studiens genomförandeprocess, 

bearbetning av data, trovärdighet och avslutningsvis studiens forskningsetiska 

överväganden. 

5.1 Forskningsstrategi 

Utifrån syftet kommer studien att behandlas utifrån två tillvägagångssätt, intervjuer och 

en enkätundersökning. Studien syftar till att belysa närståendes upplevelser och 

erfarenheter, samtidigt som studien vill skapa ett brett perspektiv och kartlägga vilka 

förutsättningarna som finns för att möjliggöra ett aktivt deltagande i idrottsrörelsen. 

Intervjuerna ger forskaren värdefull information och kunskap om hur situationen upplevs, 

medans enkätundersökningen skapar underlag för att kunna generalisera och fastställa 

numerisk data. Kommande tillvägagångssätt kategoriseras enligt Bryman (2016) som 

kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. För att besvara forskningsfrågorna yrkar 

studien på en icke-numerisk datainsamling samt en numerisk data - vilket innebär att både 

en kvalitativ och en kvantitativ strategi är mest realistisk för studien. Intervjuer ses som 
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en kvalitativ forskning, och ämnar enligt Bryman att fånga uppfattningar, känslor och 

upplevelse. Medans den kvantitativa betraktas söka samband mellan fakta och statistik. 

Bryman indikerar på att dessa två tillvägagångssätt tidigare setts som oförenliga och har 

idag blivit allt vanligare att kombinera (ibid).  

 

Genomförandet av forskningsstrategin kan urskiljas på ett flertal olika sätt. Studiens 

intervjuer ämnar att sätta ord på upplevelser och känslor, vilket Bryman liknar vid 

semistrukturerade intervjuer. Denna metod ger även närstående möjlighet att återge sin 

livsberättelse då vi kan få mer hjärta i svaren, vilket ger forskaren svar i form av verbal 

formuleringar. Detta stärks av Bryman (2016) som menar att forskaren får en detaljrik 

och övergripande bild av situationen när respondenten svarar på direkta frågor i en 

intervju. Bryman menar att semistrukturerade intervjuer är något otydliga och 

ostrukturerade i sin karaktär och banar väg för en öppen dialog (ibid). Att arbeta med 

sonderingsfrågor och följdfrågor, är ett karaktärsdrag för semistrukturerade intervjuer. 

Bryman menar vidare på att det är sonderingsfrågor som ger upphov till detaljrika svar - 

tillfälle till ytterligare en reflektion. Utmaningar och svårigheter med en semistrukturerad 

metod, är att det finns utrymme för tolkning både från respondenten men även  från 

intervjuarens sida. Viktigt är att ställa de öppna frågorna i relation för studiens 

forskningsfrågor (ibid, s.566).  

 

Studien ämnar att få numerisk data och kartlägga hur kommuner i södra Sverige arbetar 

för att möjliggöra inkludering till idrottsrörelsen för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning, för att säkerställa en god validitet och reliabilitet (ibid, s.50). 

Tidigare nämnts, kommer studien delvis behandla enkätundersökning, ingen strategi 

påstås vara bättre eller sämre - dock bättre lämpad (ibid). Med studiens syfte bedöms 

enkätundersökning vara den bäst lämpade strategin för tillämpad data. Likt intervjuer, 

finns det ett flertal olika tillvägagångssätt gällande enkätundersökning. Bryman menar att 

på senare tid har det ägt rum en omfattande ökning av surveyundersökning, som liknas 

vid en webbenkät. Metoden menas ha blivit den enkät som i större utsträckning föredras, 

tillgängligheten för utformning av enkäter är eftertraktad. Den huvudsakliga fördelen som 

Bryman antyder är respondenternas enkelhet att kunna skicka tillbaka sina svar. Han 

poängterar att webbenkäter medföljer lägre kostnader, snabbare respons och lättare 

insamling av data (ibid, s.303). Likväl som det finns fördelar, finns det också nackdelar. 
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Samtidigt som Bryman antyder att det är mer lättillgänglig, indikerar han på att forskning 

visar att svarsfrekvensen är lägre. Det blir en begränsad population då det kräver tillgång 

till online för respondenterna. Respondenter vid en webbenkät kan, enligt Bryman, 

ifrågasätta trovärdigheten för konfidentialitet (ibid, s.304).  

 

Ovanstående strategier anses, trots nackdelarna, tämligen lämpliga för den aktuella 

studien, då området är mindre utforskat och relevant kunskap anses svår att finna. Utifrån 

studiens forskningsfrågor och syfte krävs en omfattande och djupare datainsamling för 

hur närstående upplever behov samt hur förutsättningarna ser ut för en inkludering till en 

aktiv idrottsutövning. Studiens styrka är att kunna hantera flera olika strategier som 

undersökningsmetoder (Merriam B, 1994).  

 

I arbetet finns det drag av en fallstudie som är en vetenskaplig undersökningsmetod. 

Definitionen av en fallstudie kan återberättas utifrån boken Fallstudien - som 

forskningsmetod (Merrian B, 1994). En fallstudie är en undersökning av en viss händelse, 

social grupp, person eller institution. I studien intervjuas personer inom en tydlig social 

grupp då varje specifikt fall ska granskas. Frågeställningarna utgår ifrån hur både 

närståenden och idrotten, upplever och arbetar med, förutsättningarn för en viss 

samhällsgrupp, men också i vilken utsträckning som fysisk och social aktivitet prioriteras. 

Backman (1998) betonar att en fallstudie undersöker ett fenomen i sin egen kontext eller 

i en realistisk miljö. En fallstudie riktar problemområdet mot olika perspektiv och 

svårigheter som kan uppstå i samband med vardagen och problematiseras av situationer 

som rör valda respondenter (Sharan B Merrian, 1988). När en undersökning försöker 

förstå eller förklara stora företeelser eller system menar Backman (1998) att fallstudie är 

den mest accepterade vetenskapliga metoden. 

5.3 Datainsamling 

I kommande avsnitt redovisas valda metoder för studiens datainsamling, litteraturstudie, 

intervjuer och enkätundersökning. 

 

Om något förklaras så klart och tydligt att ingen kan missförstå så kommer någon att 

missförstå. (Holme & Solvang, 1996).  
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Citatet visar att tolkning av informationen är ett problem och är en kritisk fas i en 

forskares process. Holme och Solvang poängterar att det inte går att skydda sig från 

tolkningar, att det talas om en kommunikationsklyfta mellan respondenter och forskare 

(Holme & Solvang, 1996).  

 

Litteraturstudie 

En litteraturgenomgång utgör enligt Bryman (2016) ett viktigt element i all forskning. 

Litteraturgenomgången i studien fungerar som en beskrivning av det aktuella 

forskningsläget. Syftet med en noga datainsamling är för att tydliggöra medvetenheten av 

vad som redan framkommit, vilket kan stärka behovet av fortsatt forskning (ibid, s.28)  

 

Intervjuer 

Metod för datainsamling utifrån en kvalitativ forskning, kan enligt Patel och Davidsson 

(2011) förklaras som bearbetning av textmaterial. Det vill säga då datan är insamlad och 

intervjuer är transkriberade börjar bearbetningen. Enligt Holme och Solvang (1996) 

menar de att en kvalitativ intervju är den metod där forskaren minst påverkar styrningen 

av respondenternas svar.  

 

Enkäter 

Bryman menar att en enkätundersökning banar väg för en lättare insamling av data. 

Enkäten tenderar att besvaras fort och ger samtidigt utrymme för direkt nedladdning av 

svaren. Vid val av webbenkäter, skapar det därmed möjlighet att få informationen till en 

sammanställd numerisk data (ibid, s.303) 

5.4 Urval 

I kommande avsnitt redovisas studiens urval. Redogörelsen inleds med urvalet mot den 

kvalitativa forskningsmetoden. Därefter övergår diskussionen till kvantitativa 

enkätundersökningen som preciseras.  

5.4.1 Intervju 

I en kvalitativ studie är det vanligt med ett mindre antal respondenter, jämfört med 

kvantitativa studier. I urvalsprocessen är det fördelaktigare att hitta färre personer med 

olika erfarenheter, än att respondenterna är många med samma bakgrund och erfarenhet, 
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vilket kan ge ett fattigare innehåll (Henricson & Billhult, 2017). Därav är den aktuella 

studien ämnad åt personer med olika bakgrunder och befattningar. För den kvalitativa 

forskningsmetoden kommer studien tillämpas på ett målstyrt urval, vilket innefattar en 

strategisk urvalsteknik (Bryman, 2016). Syftet är att forskaren försöker åstadkomma och 

söka deltagare som överensstämmer med forskningsfrågorna. För att fördjupa och 

säkerställa tydliga kriterier indikerar Bryman på ett snöbollsurval vid en kvalitativ 

forskningsmetod. “Snöbollsurval är en teknik där forskare initialt väljer ut en liten grupp 

personer som är av relevans för forskningsfrågorna.” (ibid). Vidare baseras urvalet på ett 

antal kriterier, vilket följaktligen kan förstås som ett målstyrt kriterieurval (Pirkko 

Markula och Michael Silk, 2011).  

 

För att besvara studiens forskningsfrågor (Markula & Silk, 2011) är det viktigaste och 

kanske mest självklara kriteriet att personen i frågan skulle ha upplevelse av och kunskap 

om, ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Att ha upplevelse och kunskap 

om, kan tänkas vara två vida och breda definitioner i en urvalsprocess. Den breda 

definitionen ger undersökningen möjlighet att fånga olika upplevelser, och tankar för att 

få ett brett perspektiv till studien. Varför urvalet inte enbart grundar sig på hur 

idrottsrörelsen behandlar frågorna, baseras på en önskan om att undersöka hur 

verkligheten upplevs och inte enbart idrottsföreningarnas process. Studien har inte 

värderat könsfrågan i urvalsprocessen med anledning av att föräldraskap kan variera. 

Samtidigt som vår ståndpunkten är att kvinnor och män inte bör ses som två homogena 

grupper utan olika individer. Det kan finnas lika mycket skillnader kvinnor emellan, som 

det finns mellan kvinnor och män.  

5.4.2 Enkät 

En enkäts urval ska likt intervjun, riktas mot studiens syfte. Enligt forskning blir urvalet 

mer representativt om ett antal kriterier efterföljs. Ett styrande kriterium för 

undersökningen var att enkäten skulle skickas och besvaras av personer inom kommunens 

förvaltning som uttalat arbetar med det aktuella ämnet (Billhult, 2017; Markkula och Silk, 

2011). Studiens enkätundersökning är baserad på populationen, kommuner i södra 

Sverige. Enkäten är skickad till 27 individer i olika kommuner, dessa personer utgör 

studiens urvalsram. Urvalsramen är baserad på ett specifikt yrke och befattning, samt att 

kommuner är valda med olika idrottsliga nivåer är av relevans (Eliasson, 2018). Utifrån 
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de kriterier som studiens urvalsram baseras på, kan det liknas vid ett stratifierat urval, 

vilket innebär att populationen stratifieras (Eliasson, 2017). Urvalet möjliggör ett 

representativt urval, samt ett urval som kan tillföra rikt innehåll på grund av de olikheter 

som urvalsramen är baserad på (Henricson & Billhult, 2017).  

5.5 Urvalspersoner Intervju  

Som tydliggjordes i avgränsningen men som är ack viktigt att poängtera, kommer 

personer som inte har en offentlig anställning i Smålands idrotts,- eller parasportförbundet 

nämnas vid andra namn, på grund av konfidentialitet.  

 

David: Initiativtagare till att en förening startade ett lag för personer med olika 

funktionsnedsättningar. David har själv erfarenhet av att ta emot fosterhemsbarn, varav 

ett barn har down syndrom. Sedan 14 år tillbaka har de varit ett hem för en kille med en 

intellektuell funktionsnedsättning under vissa veckodagar.  

 

Peter: Vårdnadshavare till en flicka på 17 år som har down syndrom. Peter har en bror 

med en funktionsnedsättning. Han har ett stort idrottsintresse och har själv varit aktiv 

inom föreningsidrotten i många år.  

 

Olle: Vårdnadshavare till en flicka som är 18 år och som har en interaktionsstörning. Olle 

definierar det som att hon är en fyraåring mentalt, men till kroppen är hon som övriga 18-

åringar. Olle berättar att hans dotter lider av övervikt, och hög ljudkänslighet.  

 

Pia: Arbetar på en gymnasiesärskola och har många års erfarenhet av arbete med barn 

som har en intellektuell funktionsnedsättning. Pia har erfarenhet av att vara 

fosterhemsfamilj och tar idag emot en flicka med en intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Sara: Utbildad sjukgymnast och har under flera år arbetat på en ungdomshabilitering. 

Har på eget initiativ startat en simgrupp för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning .  

 

Stina: Har arbetat som idrottslärare i flera år på ett gymnasiesärskola. 
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Kalle: Utbildad idrottslärare, men arbetar delvis på en gymnasiesärskola, arbetar också 

på ett korttidsboende för personer med en intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Bertil: Utbildad idrottslärare och jobbar numera som rektor på en grundskola. Bertil har 

en syster med down syndrom som länge har varit aktiv inom dans och musik. 

 

Ewa Anemyr: Ewa är en offentlig person och har i flera år arbetat på Smålands 

parasportförbund.  

 

Malin Andersson: Idrottskonsulent på Smålands idrottsförbund som delvis arbetar med 

integrationsfrågor mot målgruppen funktionsnedsatta.  

5.6 Genomförandeprocess 

Processen för datainsamlingen startade strax efter att idén till uppsatsen fastslogs. Utifrån 

syftet med studien påbörjades en litteraturgenomgång på universitetets forum, 

OneSearch, detta medföljde ett säkerställande av vad som fanns och sedan vad som vi 

ansågs vara aktuellt. Utifrån syftet, forskningsfrågor och urvalsprocessen formades tre 

olika intervjuguider, som anpassats efter varje specifik målgrupp. I sökandet efter 

respondenter har särskola, privata kontakter och handledare funnits till hjälp. Ett 

informationsbrev skickades ut till respondenterna först efter att de givit sitt godkännande 

till att delta (se bilaga 1). I brevet presenterades kort information om studien och 

kontaktuppgifter till författarna och  handledaren till uppsatsen. Kort därefter bestämdes 

tid och plats för intervjuerna, samtidigt som en anpassad intervjuguide skickades till 

respondenten (se bilaga 2-5). Innan intervjun startade fick samtliga respondenter frågan 

om huruvida det var okej att spela in intervjun eller inte, av etiska skäl. Samtliga 

respondenter godkände inspelning. För forskarna ansågs det viktigt att respondenterna 

skulle känna ett förtroende, med anledning av att de skulle våga delge sina erfarenheter 

och upplevelser. Av nio intervjuer har två delvis hållits via Zoom (universitetets plattform 

för webbaserade intervjuer) och sju intervjuer vid fysiska möten. Under en av intervjuerna 

via Zoom strulade tekniken och fortgick via telefon. Nackdelen med telefonintervju är att 

inte kunna uppfatta respondentens reaktion eller kroppsspråk, vilket försvårade 

helhetsbilden under intervjun, vilket också (Bryman, 2016) menar kan skapa ett begränsat 

samspel och annat tonläge i dialogen. Samtliga två författare har medverkat under sju av 
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nio intervjuer, då två av intervjuerna fått delas upp. Samtliga intervjuer har hållits i 

offentliga miljöer, på cafe eller i mötesrum.  

 

Under intervjuerna nämnde respondenterna ett flertal gånger att kommunen är en viktig 

instans som underlättar vardagen och förutsättningarna för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Med anledning av det återkommande ämnet, fann vi det tämligen 

relevant att genomföra en enkätundersökning för att få klarhet i på vilket sätt kommunen 

bidrar till bättre förutsättningar och samverkan. Frågorna formades utifrån en webbenkät 

och skickades ut till 27 utvalda kommuner (se bilaga 6). Vanligt i en enkätundersökning 

som sker elektroniskt är, enligt Maria Henricson (2016), att två påminnelser skickas ut 

via mail, vilket i detta fall också gjordes.  

5.7 Bearbetning av data 

Intervjuerna som genomfördes spelades in på band, för att säkerställa att ingen data skulle 

gå förlorad. Författarna delade upp transkiberingsarbetet, vilket påbörjades snart efter att 

intervjuerna genomförts. Intervjuerna skrevs ner ordagrant, vilket betonas och styrks av 

Bryman (2016) gällande tillvägagångssätt vid en transkribering. Bryman menar att subtila 

nyanser i en intervju inte ska bortses då de kan utgöra enskildheter i samspelet mellan 

intervjuare och respondent. Med anledning av att båda författarna var på plats under 

flertalet av intervjuerna, kunde vi tillsammans förhålla oss till ljuden och tystnaden som 

senare uppstod på bandet.  

 

Vid insamlingen av svaren från webbenkäten kunde svar från nio kommuner 

sammanställas. Av de tillfrågade 27 kommunerna är nio en relativt låg svarsfrekvens, 

33%, men ack så betydelsefull för studiens mening. Några av frågorna ämnade besvaras 

med procentuella siffror, vilket senare kom att granskas som numerisk och statistisk data. 

Frågor som gav skriftliga svar gav en överblick av en mer berättande karaktär. Som 

Henricson (2016) nämner är det i detta fall omöjligt för forskaren att styra respondentens 

berättelse, vilket låter respondenten skriva fritt. 



 

 

 38 

5.8 Trovärdighet 

I all enkelhet kan trovärdighet bedömas utifrån två perspektiv, validitet och reliabilitet 

(Bryman, 2016). Reliabilitet kan liknas vid begreppet tillförlitlighet, och kan förklaras 

huruvida resultatet från undersökningen blir densamma om undersökningen skulle 

genomföras på nytt. Vanligast hör reliabilitet ihop med en kvantitativ forskningsmetod, 

och kan ge ett mått på stabilitet eller ej (ibid, s.49). Validitet kan i flera avseenden ses 

som det viktigaste kriteriet och går ut på att bedöma om undersökningen och slutsatsen 

hänger ihop. Studiens trovärdighet baseras på att både reliabiliteten och validiteten är god 

(ibid, s.50).  

 

Eftersom studien är baserad på både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod ökar 

det validiteten i den aktuella undersökningen, då datainsamlingen utförts med två eller 

flera metoder. Eftersom datainsamlingen samlats in och analyserats har resultatet skickats 

till samtliga respondenter för att säkerställa att redogörelsen överensstämmer, samt att 

möjligheten har getts att kommentera eventuella felaktigheter. Detta säkerställer att 

validiteten är god (ibid, s.50). Studiens kvalitativa undersökning genomförs via 

semistrukturerade intervjuer för att undvika ledande frågor, vilket minimerar risken mot 

fördomar. Tillvägagångssättet medföljer att respondenternas svar blir ett stabilt mått (ibid, 

s.49).  

5.9 Forskningsetiska principer 

Med anledning av att frågorna kan leda till att känsliga ämnen behandlas utgår studien 

från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017), där diskussionen förs huruvida 

man ska förhålla sig till aktuella lagar, regler och etiska aspekter. Under intervjuerna med 

de närstående har de fått besvara både personliga och ibland känsliga frågor vilket 

medfört vissa av dessa ställningstaganden. I boken Etiska dilemman författad av Kalman 

och Lövgren et. al., (2012) förtydligar och framhåller de vikten av etiska överväganden 

inom forskning.  “Etiken ger en slags övergripande riktlinjer som hjälper oss att tänka 

kring frågor som rör vårt handlande, frågor om hur vi bör handla för att göra rätt - och 

inte fel.” I en undersökning där människor är inblandade och vårdnadshavare diskuterar 

utifrån sina upplevelser kring sina egna barn läggs det ett stort ansvar på hur resultatet 
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formuleras och läggs fram. (Kalman och Lövgren et. al., 2012). Nedan kommer samtliga 

principer förklaras och diskuteras utifrån studiens genomförande.  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda informanterna om 

forskningens syfte. För att motivera informanterna kan det vara av stor vikt att betona de 

eventuella vinster som kan förekomma i form av ny kunskap som forskningen kan bidra 

till. Forsman (1997) förklarar i sin bok Forskningsetik en introduktion om informerat 

samtycke, som definieras utifrån tre element: att ge information, att den informerade har 

förstått informationen och frivillighet att delta. Informationskravet har beaktats genom 

att  författarna, innan studien inleddes, informerade respektive respondent om studiens 

syfte. I informationsbrevet stod det tydligt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst, utan motivering. Medverkan i studien kan påverka idrottens regionala syn 

på idrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Samtyckeskravet förtydligar villigheten som informationskravet betonar (Forsman, 

1997). Eftersom den primära datainsamlingen sker via intervjuer är det av stor vikt att 

alltid invänta samtycke från respondenten. Viktigt att följa är om en respondent vill 

strykas ur forskningsmaterialet, bör detta tillgodoses så långt som möjligt (ibid, s.10). 

Samtyckeskravet uppfylldes, som nämndes i informationskravet, genom att tydligt 

meddela respondenterna att deltagandet är frivilligt: “Din medverka till studien är 

självklart helt frivillig och du kan när som helst dra dig ur utan motivering om hinder 

inträffar”, ett utdrag från studiens informationsbrev som sändes ut.  

 

Konfidentialitet betyder att forskaren kan få all kännedom om sina respondenter men 

förvarar dess information för att obehöriga inte kan ta del av dem (Forsman, 1997). 

Vetenskapsrådet (2017) förtydligar och hävdar att en forskare inte kan lova att ingen 

någonsin ska få ta del av materialet. De anser att det kan uppstå situationer då insyn i 

forskningen är nödvändigt och befogat. Konfidentialitetskravet hanterades genom att alla 

anteckningar om studiens deltagande avrapporteras på ett sätt att utomstående inte kan 

identifiera de deltagande. Personer som inte sitter på en offentlig anställning inom 

idrottsrörelsen är anonymiserade.  Samtliga respondenter har informerats att inhämtad 

data enbart tillhandahållits av oss skribenter och handledare.  
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Det sista kravet som Vetenskapsrådet (2017) framhäver är nyttjandekravet. Uppgifter 

som insamlats till ändamål för forskningsändamål får endast användas för detta ändamål. 

Nyttjandekravet beaktades på så sätt att all den datainsamling som inkommit enbart 

använts för forskningsändamål, alltså inte i andra icke-vetenskapliga ändamål. Resultatet 

av studien hoppas vi kan vara användbart i kommande arbeten inom inkludering och 

idrottens förutsättningar för personer med en intellektuell funktionsnedsättning.  

 

6. Resultat 

I kommande avsnitt kommer det sammanställda resultatet att redovisas utifrån 

datainsamlingen som framkommit av de kvalitativa och kvantitativa strategierna. Kapitlet 

utgår från tre kategorier: fysisk aktivitet, social inkludering och förutsättningar. 

Redogörelsen kommer sedan att lägga grunden för analysen och därmed besvara studiens 

syfte och frågeställningar.  

6.1 Fysisk aktivitet 

I kommande avsnitt kommer frågorna besvaras utifrån studiens frågeställningar. 

• Hur påverkas ungdomarna av fysisk aktivitet? 

• Vilka erfarenheter finns av att ungdomarna inkluderas i fysisk aktivitet? 

• Vilket behov har ungdomarna av fysisk aktivitet? 

 

Utifrån hur flertalet av våra respondenter har svarat på frågan huruvida deras syn på idrott 

ser ut är ett återkommande svar, att idrott ofta hör ihop med någon form av rörelse, 

antingen i grupp eller på individnivå. Omfattningen av fysisk aktivitet för personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning tycks vara tämligen individuellt. Vissa av 

personerna har inte intresset av idrott, medan andra finner rörelse som en befrielse. I 

jakten på att hitta en aktivitet som fångar varje individs intresse är våra respondenter 

rörande överens om att stöttning och uppmuntran föder en vidare entusiasm. Fysisk 

aktivitet i viss mån svarar dock flertalet av respondenterna på är en nödvändighet för 

personens välbefinnande.  
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Kalle, likt övriga, framhäver behovet av fysisk aktivitet då hälsoläget bland personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning är sämre än övriga befolkningens, större risk för 

hjärt-, och kärlsjukdomar och vanligtvis större risk för övervikt. Med detta i beaktning 

hänvisar Kalle vidare till forskningen av Folkhälsoinstitutet (2001) som antyder att fysisk 

aktivitet har stor påverkan på såväl biologiska och fysiologiska system i kroppen, och 

kan minska riskerna för både hjärt,- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma bland annat. 

Personer med en intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk att drabbas av 

följdsjukdomar och har av olika anledningar en mer stillasittande vardag än övriga barn, 

de har tio gånger större risk att drabbas av ohälsa (ibid). Likt Kalle, menar även Pia att 

hon kan se att fler och fler blir bredare och större än vad barn och ungdomar vanligtvis 

ska vara i deras ålder. “Då är det ännu viktigare att de faktiskt rör på sig för sitt 

välbefinnande” (Pia). I mångt och mycket framkommer det i resultatet att både 

närstående och idrottsrörelsen är måna om att sätta ungdomarna i rörelse med tanke på 

hälsoriskerna.  

 

Relaterat till ovanstående avsnitt, övervikt och hälsorisker, är mat ett återkommande 

problem. Faktorer som påverkar övervikten är respondenterna entydiga om att det är på 

grund av deras stillasittande vardag, men också främst deras matvanor. Pia menar att 

deras funktionsnedsättningar medför att mättnadskänsla och ämnesomsättning hos 

flertalet av personerna inte är som hos oss andra. Kalle menar att deras fritid är kopplat 

mycket till mat, han upplever att mat och godsaker ofta används som ett belöningssystem 

av gruppboenden, vårdnadshavare eller ledsagare. Efter en aktivitet blir det fika, han 

menar att det är fikat som är “grejen”. Stina upplever att dessa ungdomar allt som oftas 

bli övergödda med godsaker, vilket varken underlättar eller främjar viktnedgång:  

 

Jag tror också det ha att göra med att föräldrar har dåligt samvete, när de skickar iväg 

dem på helgen så skickar de med lite godis och lite extra sådär. Man hör ju hur de 

berättar, “jag hade med mig två påsar ostbågar, och sen åt vi pizza på kvällen”. Och 

så gick de kanske en promenad som var 200 m till bussen lixom.  

         (Stina) 

 

Likt ovanstående är mat något som Anemyr diskuterar ideligen med personer hon möter. 

Den kognitiva nedsättningen som dessa personer vanligtvis har, finns inte 

konsekvenstänket angående vad och hur mycket de ska äta. Här anser Anemyr att det 

finns ett stort ansvar på omgivningen, genom att vägleda och förstå deras behov. 
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Vi ser ju att de blir större och större, det är ju det här med mat…[...] Jag tar 

hamburgare istället för sallad, kroppen säger vad de är sugna på, då äter de det. Jag 

säger att de inte ska dricka någon läsk överhuvudtaget, Pizza och korv-moje-maten, 

ni måste sluta med det. Men då får jag svaret - vi kan ju inte laga mat riktigt. 

 

           

           (Anemyr) 

 

Kontentan av övervikten blir således ett mer begränsat rörelsemönster och hämmar 

förutsättningar till att både springa och utföra andra aktiviteter menar Olle. Han uppger 

att hans dotter inte har ett intresse av idrott: “hon sitter gärna och lyssnar på musik och 

tittar på film.. det är hennes stora intressen”. I intervjun med Olle framgick tydligt att 

största anledning till att hans dotter inte aktiverade sig var dels på grund av hennes 

övervikt och att hon har svårigheter med att interagera med folk på grund av hennes 

intellektuella funktionsnedsättning. Samtidigt som hans ork och engagemang inte riktigt 

finns, blir det kontentan av att dottern kanske inte aktiveras så mycket som hon bör säger 

Olle själv.  

 

Utifrån forskningsfrågan om vilka behov som finns hos ungdomarna själva, kan vi skönja 

ett övergripande svar från respondenterna, att flertalet av ungdomarna inte efterfrågar 

idrott på egen hand. Detta behöver inte betyda att de inte vill, utan Pia menar att dessa 

personer är som små barn och lever i nuet. De är nöjda med det som är och har inte samma 

förmåga som oss andra att tänka “vad längtar jag efter?” (Pia). Vidare menar Anemyr att 

det kan bero på att ungdomarna själva inte vet vilket utbud som finns inom idrotten och 

att majoriteten av föreningarna i Småland inte ens bedriver verksamhet för personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet visar att föräldrar eller skola mer eller 

mindre guidat ungdomen in i verksamheten, dels för att närståenden ser behovet på ett 

annat sätt men också för att ungdomen inte har samma konsekvenstänkande eller 

förmågan till självständigt agerande.  

 

I forskningsfrågan om vilken påverkan fysisk aktivitet ger, indikerar Sara på en positiv 

påverkan. Hon har tidigare arbetat på habilitering och vet att ungdomarna återkommer 

dit på kontinuerliga besök för att checka av sin motoriska utveckling. Sara menar att 

fysisk aktivitet är en förutsättning för att främja den motoriska utvecklingen, vilket allt 
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som oftast kan te sig långsammare för dessa ungdomar. Sara är idag simtränare och 

berättar om hur viktigt det är att anpassa grupperna efter individens förutsättningar så 

mycket som möjligt. Som Sara svarar på frågan om vad idrott och fysisk aktivitet ger till 

ungdomarna nämner hon att: 

 

Idrott för alla vet vi har positiva effekter på väldigt mycket. Det har det även på 

dessa, de är precis som alla andra och mår gott av att röra på sig. Både psykiskt och 

fysiskt mår man väl av idrott. Vi vet att de har blivit starkare, de har blivit uthålligare. 

De har ju varit på återbesök hos habiliteringen och då ser man att de har förbättrat 

muskelstyrkan, och blivit rörligare och så. Den fysiska delen är likadan som för oss 

alla andra, positiva.  

(Stina) 

 

Likt Stina, och övriga, förtydligar Pia att det skapar en kroppsuppfattning, vilket leder till 

en trygghet i sig själva. En förbättrad motorik och kroppsuppfattning kommer gynna 

målgruppen i vardagslivet (Pia). Sammanfattningsvis går att tydliggöra hur både skolan, 

närstående och idrotten har en medvetenhet angående målgruppens hälsoproblem och det 

är entydigt att det finns ett stort behov av hälsofrämjande arbete. De menar att samhällets 

instanser bör verka mer tillsammans för att skapa behjälpliga förutsättningar för att alla 

ungdomar ska få tillgång till idrotten och dess gemenskap. Både för att kunna känna en 

social tillhörighet men också för att främja hälsan genom fysisk aktivitet.  

6.2 Socialt samspel 

I detta avsnitt kommer ungdomarnas behov, upplevelse och erfarenhet av social 

inkludering beröras. Därav kommer följande frågeställningar att besvaras: 

• Hur påverkas ungdomarna av social inkludering? 

• Vilka erfarenheter finns av att ungdomarna inkluderas i social aktivitet? 

• Vilket behov har ungdomarna av social inkludering? 

 

Även om idrott i mångt och mycket var, och fortfarande är, ett hett debattämne gällande 

fysisk aktivitet och hälsa, menar samtliga av respondenterna att idrott handlar om mycket 

mer än bara det fysiska. Sara menar, likt övriga, att idrotten har positiva effekter på 

mycket, att tillhöra något, är det som är allra viktigast för dessa ungdomar. “De tar på sig 

sina blåa föreningströjor och kliver in här och är precis som alla andra simmare och är en 
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del av något stort”. Sara menar att alla människor söker någon form av tillhörighet - det 

är inget undantag för dessa personer. Samsynen kring definitionen av inkludering visade 

sig vara någorlunda överensstämmande, dock i olika uttrycksformer. Bertil ser ordet 

inkludering som ett modeord i samhället, han menar att det kan ha många betydelser. 

Vidare tolkar han det som att individen i frågan ska känna känslan av att han eller hon har 

en tillhörighet, vilket inte behöver betyda att alla gör exakt samma saker men att känna en 

tillhörighet är betydelsefull. Bertil berättar om en av deras elever som har down syndrom 

och är integrerad i en vanlig klass “Jag är övertygad om att han känner att han går i den 

här klassen och på skolan men han gör långt ifrån samma saker som alla andra hela tiden”. 

Likt Bertil, menar Pia att ordet inkludering i grunden handlar om tillhörighet, men enligt 

Pia är det vägen dit som är det centrala definitionen av begreppet inkludering. Hon 

förklarar följande: “Att aktivt arbeta för att kunna möjliggöra allas deltagande trots olika 

behov och funktionsnedsättningar”. Pia berättade att det förr inte fanns någon ramp in till 

idrottshallen, inte heller bra omklädningsrum i simhallen, det medföljde att det blev ett 

hinder och en svår process att utföra aktiviteten. För att möjliggöra inkludering bör man 

jobba aktivt med detta menar Pia.  

 

Med ovanstående i tanke, det vill säga att tillhöra något, upplever David att samhället och 

idrotten inte är på den nivån som det var förr, idrottsrörelsen och samhället har en positiv 

utvecklingskurva, men samtidigt menar han att vi inte är där han hade hoppats på - vi är 

ju ändå i 2019 (David).  

 

Det pratas hej vilt med att vi är ett modern samhälle och att alla ska vara med, alla 

ska ha rätt till idrott och utbildning. Men vi är inte redigt där. I många fall är jag ju 

som en pappa för dem, de delar med sig om olika problem eller funderingar till mig 

i förtroende. I den dialogen då märker man ju att de känner sig inte riktigt med i 

samhället. Det är viktigare än man tror att ha en behörighet i samhället, och vara 

accepterade. Det är många som småskrattar idag åt personer med någon 

funktionsnedsättning. Okunnighet eller dumhet eller vad man väljer för ordval, 

tyvärr är det så.     

                      (David)  

 

David menar vidare på att idrotten som plattform skapar möjlighet och förutsättningar för 

dessa personer att träffas och umgås med kompisar som är likasinnade. I jämförelse med 

“normalstörda” personer menar David att det kräver mycket runt omkring när dessa 

personer ska skjutsas till sina kompisar, “även om jag säger att jag kan köra så är det inte 
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alla som...det funkar inte, jag vet inte varför?!” Att vara en del av idrotten är ett sätt att 

träffa vänner i organiserad form (David). Sara berättar, även hon, om sina upplevelser 

med ungdomarna i simgruppen, hon menar att dessa personer mår gott av att tillhöra en 

grupp, att individuella idrotter ibland kan vara en fördel med anledning av deras kognitiva 

svårigheter och att samtidigt tillhöra en grupp.  

 

En faktor som jag ser att simningen har som fördel är att det är en individuell idrott 

men man gör det i grupp. Jag tror det är lättare för många av dessa barnen att syssla 

med individuella idrotter men man får ändå vara i grupp. Nu har jag inte arbetat med 

grupper inom fotboll och så och det finns fördelar där med. Men de grupper jag har 

här hade nog haft svårt att spela fotboll med andra, jag har då ungdomar med 

neuropsykiatriska svårigheter och då är det kanske lättare att vara för sig själv men 

att ändå vara tillsammans med andra. 

(Sara) 

 

På samma sätt som det är bra att ha likasinnade kompisar, menar även Bertil, med flera, 

att samhället idag bör synliggöra denna målgrupp mer. Vidare påpekar Bertil att det är 

lika viktigt för dessa barn och ungdomar att träffa oss “normalstörda, och tvärtom. Han 

tror att det är lika mycket win-win från båda hållen, det är av stor vikt att alla människor 

får se samhällets olikheter. Sara förklarar att “de finns överallt i samhället, varför kan de 

inte finnas överallt inom idrotten tänker jag.” Anemyr upplever att det ger mycket till en 

föreningar att inkludera personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Samtidigt 

kan vi se en historisk tillbakablick då begreppet funktionsnedsättning var tabubelagt. Peter 

har upplevelse av att samhället idag är öppnare men har ack så lång bit kvar att gå. Han 

berättar att bara för 40-45 år sedan var personer med down syndrom inlåsta på anstalter. 

Peter berättar att han har egna erfarenheter av detta då hans egen bror som var född år 

1965 hade en svår cp-skada. Brodern var inlagd på ett flertal ställen och han berättar om 

en kille med down syndrom som vad inlåst bakom galler och sov i en stålsäng. Peter 

berättade att det var denna bild han hade i huvudet när hans dotter föddes med down 

syndrom, “då var det en puss i pannan och jag sa att hon skulle få alla förutsättningar jag 

kan ge henne inom allt, och det står jag för än idag”.      

 

Resultatet visade att det sociala samspelet är ett stort behov för personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning, den sociala kontexten främjar utveckling och 

självförtroende. I frågan om hur sociala sammanhang påverkat, eller skulle påverka, 

personerna runt omkring dem, är svaret entydigt.  
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Det självförtroendet och självkänslan som hon har nu, tror jag inte hon skulle haft 

om hon bara varit hemma. [...] För ett till två år sedan kom glassbilen, och då kom 

hon ut till mig och sa att nu kommer glassbilen. Ne men vi ska inte köpa någon glass. 

Så gick hon iväg. Sen när jag gick in till huset så stod hon där och sa, nu har jag köpt 

glass. Så gick jag till frysen och där låg en kartong. Men hur har du gjort nu, vem 

har betalt, sa jag. Jag har ju mitt kort, sa hon. Jag tyckte det var så bra, hon tog egna 

initiativ. Det är dit jag vill komma, att man blir självständig på det sättet.  

      

            

                (Peter) 

 

Enligt Peter kan idrott, via den sociala kontexten, lära och utveckla dessa ungdomar till 

att klara sig bättre i samhället. Samhället och omgivning har idag ett stort ansvar över hur 

omfattande funktionsnedsättningen ska framstå. Funktionshinder uppstår när en person 

med funktionsnedsättning möter en miljö som har bristande tillgänglighet. Ett socialt 

nätverk ses som en skyddsfaktor som kan leda till att individen stärker sin identitet och 

därmed en förbättrad psykisk och fysisk hälsa. Dessa perspektiv bidrar bildligt till att 

denna målgrupp balanserar mellan normalitet och avvikelse. Peter indikerar på att idrotten 

och dess sociala kontext har bidragit till dotterns självförtroende idag. På Grunden-Bois-

cupen följde Peter med sin dotter och hennes lag, allt fungerade klockrent, alla samlingar 

och tider som skulle hållas. Klockan halv sju på söndag morgon skulle hela laget stå redo 

och färdigpackade för att äta frukost och bege sig hem, klockan halv sju stod alla klara 

vid entren. Peter menar att det är vid sådana här tillfällen de lär sig att ta ansvar, när de 

ser hur andra gör och kan ta efter.  

 

I frågan om socialt behov menar Anemyr att vi själva kan tänka på vad vi tycker är viktigt, 

det är samma som för denna målgrupp - skulle vi tycka om att bara sitta hemma? Dessa 

personer går till skolan, sitt arbete eller dagcenter för att de måste, och blir placerade där. 

Anemyr förtydligar med att de träffas på kvällarna för att de tycker det är roligt och själva 

valt det, inte för att de måste. Likt anemyr, angående egen tid, fortsätter Pia och menar att 

det sociala samspelet är av stor vikt för att få en meningsfull fritid. Pia berättar om en kille 

som hade låtsaskompisar och skrev samma ord på ett helt A4-papper, enbart för att han 

var understimulerad. Direkt när han fick reda på att han skulle få börja fotboll, försvann 

dessa beteenden för att han fick upp ögonen för något annat. Tanken på att få tillhöra ett 
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lag eller överhuvudtaget idrotta, menar Pia har påverkat denna killes interpersonella 

utveckling.  

 

Det är en elev som är ny här i Sverige sen tre år tillbaka. De fick reda på när de kom 

hit till Sverige att han hade down syndrom [...]. Han är ju inte trygg i sin identitet alls 

för han har ju inte förstått att han har ett funktionsnedsättning och inte mamman 

heller. [...] Varenda gång vi har pratar har han pratat om fotboll, och då har jag tänkt 

att det är ju någonting som jag kanske kan hitta in hos honom med, så nu har jag fått 

tag på en person som kan bli ledsagare till honom. [...] Nu ska denna kille i nästa 

vecka börja spela fotboll med hjälp av en ledsagare och han har varit så lycklig, han 

har haft ett stort leende på läpparna varje dag. [...]Han har faktiskt börjat prata lite 

mer nu och vi sa det senast vi gick hem i fredags, vad det vände när han fick reda på 

att han får börja spela fotboll       

                                              (Pia) 

 

Idrotten skapar inte bara en sundare, utvecklande och en mer stimulerande miljö, många 

av respondenterna hävdade vidare att det ger en sån glädje - det är något enormt vad man 

får igen (David). Ordet glädje är återkommande i samtliga intervjuer när de ser dessa 

ungdomar idrotta och vara tillsammans. David berättar, “Det spelar ingen roll om vi ligger 

under med 10-0 och vi gör ett mål, då är vi bäst. Den här glädjen, när de springer och de 

klappar händer och kramar om varandra”. Vidare säger Peter angående Grunden-Bois-

cupen, “De tyckte det var så jävla roligt, så fantastiskt kul. Det ger så ofantligt mycket det 

här”. Även Anemyr fortsätter på samma spå, “Idrotten ger så mycket glädje, dels får vi så 

mycket glädje av dem. [...] Jag har ju också grupper med intellektuella 

funktionsnedsättningar och det är ju den jag ser mest fram emot”. På de ungdomar som är 

aktiva är responsen entydig från respondenterna, de upplever ungdomarna gladare “De är 

så positiva, och har så mycket att berätta om. Hon får ett liv med mycket innehåll.”. 

Samtidigt har Olle en dotter som inte är lika aktiv och social och i frågan “vad tror du att 

idrotten skulle ge henne?”, kom svaret snabbt och var koncist: “Jag tror framförallt hon 

skulle bli gladare av att få träffa människor på det viset”.  

6.4. Förutsättningar till och av idrottsrörelsen 

Under kommande rubrik kommer resultatet presentera de förutsättningar och hinder som 

finns för att inkludera personer med intellektuell funktionsnedsättning till en aktiv 

idrottsutövning. Mer precist handlar det om att granska vilka förutsättningar och hinder 
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som respondenterna framhäver vara möjligt för att idrottsföreningar ska ta sig an denna 

målgrupp.  

 

På ovanstående rubrik (social inkludering) ger Pia en indikation på att begreppet 

förverkligas när man aktivt arbetar med inkludering och att skapa möjligheter och 

förutsättningar oavsett behov. I slutet av 1960-talet var denna målgrupp exkludera från 

samhället, en upplevelse som återfinns i modern tid, en kommun i södra Sverige 

exkluderade denna målgrupp under en idrottsdag, olympic day - år 2018: 

 

Vad jag upplevde var att jag kom till skolan veckan innan special olympic och hade 

sett att detta skulle vara borta på idrottsanläggningen. Då ställer jag frågan till skolan 

och frågar om de ska vara med, om särskolan är inblandade i det här. Hon sa att hon 

hade ställt frågan till fritidsförvaltningen och de hade sagt att det inte fanns utrymme 

för det, då blev jag lite sur. De berättade att de inte kunde ha folk med 

funktionshinder för de hade inte någon som kunde ta hand om dem. Då hade ändå 

skolans lärare erbjudit sig att vara med på den dagen. Så jag åkte hem och fick då 

tag i kommunen och frågade vad fan han menade med detta, det var då det 

uppdagades att de inte blev inbjudna och inte fick vara med. [...] Jag drog ett mejl 

till riksidrottsförbundet och många andra, det var ett flytande svar direkt. Då kom 

jag in på riksidrottsförbundets, alla ska vara med, då motarbetade detta det rejält så 

att säga. 

                   (Peter) 

 

David själv var involverad i olympic day, och hade på heder och samvete blivit lovad att 

denna målgrupp skulle få vara med. På självaste dagen kom det fram en förälder och 

frågade, “varför är inte vi med?”. Vilket satte David i chock, han hade blivit lovad att 

målgruppen skulle vara en del av dagen. Alla klasser i kommunen var inbjudna till dagen 

- “varför får alla vara med utom vi?”. I intervjun med Malin Andersson från 

Smålandsidrotten upplever hon att samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, 

men också mellan skola-kommun-idrottsrörelsen kommuner ofta kan upplevas lättare. 

Samtidigt hävdar Olle tvärtom, då målgruppen i mindre kommuner vanligtvis är färre, 

vilket han menar gör att arbetet för denna målgrupp kan glömmas bort. En entydig, 

återkommande, diskussion från samtliga respondenter är kommunens ansvar. Anemyr 

indikerar på att kontakten med personerna som jobbar med dessa frågor i kommunen är 

jätteviktig för att inkludera alla på olika plan.  
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Enkätundersökningen som skickades ut till 27 kommuner, genererade en svarsfrekvens 

på en tredjedel, 33%. Första frågan som skulle besvaras involverade hur stor procent av 

alla idrottsföreningar i kommunen som bedriver verksamhet för barn och ungdomar med 

en intellektuell funktionsnedsättning, det visade sig att det totala medelvärdet hamnade 

på 5,2 %. I frågan “Arbetar ni aktivt med att skapa fler verksamheter för dessa ungdomar 

i er kommun?”, svarade 77,8% (sju stycken) ja och 22,2% (två stycken) svarade nej. 

 

“Om Ja på föregående fråga, hur arbetar ni isåfall?”, visade det sig att kommunerna 

arbetar  på olika sätt för att främja inkludering av målgruppen: ekonomiska bidrag, 

utvecklare som träffar kommunens föreningar, ett försök till en anställning enbart mot 

aktuellt ämne och erbjudande av organiserade träningar/träffar. De föreningar som då 

sagt nej på ovanstående fråga säger följande:  

 

“Jag bedömer inte att vi aktivt jobbar med det. Jag tror det handlar om 

kommunstrukturen, vart ligger ansvaret? Vilken förvaltning ska utveckla saker som 

inte redan finns? Skrala personalresurser inom yrken som ej är lagstadgade (Fritid 

och föreningssektorn)” 

 

“Att utveckla blir bortprioriterat. Vi på kultur- och fritidsförvaltningen gör inte det. 

Däremot kan jag tänka mig att OMS-framtid inom kommunen gör mycket för dessa 

ungdomar.” 

 

Ytterligare en fråga som innefattar kommunens förutsättningar är “Känner du att er 

kommun skapar de bästa förutsättningar för att inkludera personer med speciella behov?, 

svarade 33.3% (tre stycken) Ja, samtidigt som 66.6% (sex stycken) svarade Nej. Av de 

sex  kommunerna som svarade nej, är tre av dem rankade som stora och folktäta 

kommuner i södra Sverige. 
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Om nej på föregående fråga, ville vi med enkäten ta reda på vad kommunerna ansåg att 

de kunde utveckla inom detta område. Ett tydligt svar framhävs av dessa kommuner: 

förstärkning av ekonomiska resurser, bättre anpassning i idrottslokaler, men framförallt 

bättre samverkan mellan förvaltningarna och kommunala verksamheter.  

 

Denna enkät gjorde mig/oss uppmärksamma på att vi har mycket att jobba med vad 

gäller intellektuell funktionsnedsättning men även andra former av 

funktionsvariationer. 

 

Idrottsrörelsens arbete alla är olika, olika är bra, menare respondenterna har skapat en 

positiv våg genom hela idrottssverige. Det är uppenbart att respondenterna är entydiga 

med att det finns en medvetenhet om att idrottsrörelsen ska verka för en mer inkluderande 

idrott, att idrotten ska skapa förutsättningar - idrott för alla. Trots den positiva våg som 

finns upplever Andersson att personer med en funktionsnedsättning är en målgrupp som 

inte syns i den utsträckning som den kanske borde göra. Om det sen beror på att idrotten 

brister i att välkomna den målgruppen eller om det är svårt på annat sätt, är svårt att svara 

på. Andersson förklarar fortsättningsvis att inkludering på senare tid har blivit ett högst 

aktuellt ämne inom idrotten. Kopplat till strategi 2025 menar Andersson att 

idrottsrörelsen har en medvetenhet i detta omfattande projekt som strategiarbetet 2025 

innebär, att arbeta och verka för bättre förutsättningar i ett inkluderingsarbete. Dock 

förtydligar Andersson att det finns en resa kvar att göra mot underrepresenterade 

målgrupper, men att det är svårt att definiera det exakta arbetet för personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning.  
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Till skillnad mot Andersson arbetar Anemyr enbart mot Parasport och frågor som berör 

personer med en intellektuell funktionsnedsättning. En central uppgift i Anemyrs arbete 

handlar om att komma ut i föreningar och hjälpa dem att ta emot denna målgrupp. Ett 

hinder för att skapa förutsättningar är den arbetsbelastning som Anemyr framhäver, då 

hon är ensamarbetande över tre län. Anemyr förklara att hon har både praktiska och 

administrativa arbetsuppgifter, vilket egentligen borde fördelas på mer personal. 

Anledningen till hennes arbetssituation är att det idag inte finns tillräckligt med 

ekonomiska förutsättningar för en utökning. Trots belastningen kan hon de senaste åren 

se en positiv utveckling i de län hon är verksam inom, både större och mindre kommuner 

har blomstrat och fler verksamheter har startats. Idag arbetar 200 föreningar i Småland 

för en verksamhet för personer med en funktionsnedsättning. Smålands idrottsförbund 

har under år 2018, 1800 registrerade föreningar, vilket visar att 11 procent av dagens 

föreningar bedriver någon form av verksamhet för personer med en funktionsnedsättning.  

 

I frågan “vad tror du ligger till grund till de verksamheter som har startat?” var det ett 

återkommande svar att det krävs en eller flera personer som har hjärta för dessa personer. 

David exempelvis, startade laget för att han hade en fosterpojke han såg ett behov hos. 

Pojken kunde inte spela med något annat lag, antingen var han för stor eller så hängde 

han inte med - han fick inte plats. Kalle berättade om ett handbollslag som startats i 

området, personerna som startade laget spelar själva i A-laget men arbetar också som 

elevassistenter för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Han upplever idag 

att engagemanget styrs av vissa ledare. Sara startade sin verksamhet när hon såg vilket 

behov och vilken glädje det fanns när hon arbetade på habiliteringen. Vidare menar Sara 

att det handlar om just detta: 

 

Jag tror det kräver en person som tar tag i det som känner att jag har kompetens. När 

man pratar med föreningar som bedriver verksamhet mot detta, är det oftast knutet 

mot en person, tyvärr. Jag tror inte att det är en förening som plötsligt säger, nu 

startar vi detta, utan att en person har bakgrunden till detta. [...] Egentligen kan vem 

som helst göra detta, så jag vet inte varför folk inte vågar. Jag tror att folk tror att det 

kräver viss kunskap, pedagogik eller så för att kunna göra detta. Men egentligen är 

det som för vilken grupp som helst, individanpassat. Man skulle vilja avdramatisera 

det, har man bara god människokännedom och att man är lite ödmjuk och så, kan 

vem som helst träna dessa ungdomar.  

                    (Sara) 
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Att idrotten är en ideell sektor kan både ses som en förutsättning men också ett hinder. 

Andersson poängterar att en ideell sektor innebär att arbetet i idrottsföreningar grundar 

sig på folks engagemang och intressen. Som nämns ovan är drivet och intresset för denna 

målgrupp en av faktorerna till att verksamheter startas. Finns det dock inget intresse eller 

någon erfarenhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är risken stor att 

arbetet uteblir. Hon förtydligar att föreningar är knytna till RF, vilket medföljer riktlinjer 

och inriktningar, vilket till viss del medför att föreningarna blir styrda, på gott och ont. 

Andersson menar att hennes arbete som idrottskonsulent innefattar att möjliggöra 

förutsättningar för föreningens arbete för utveckling, samt bidraga och vägleda med 

kunskap. Hon hävdar att det inte går att besluta om vad som är rätt eller fel i en förenings 

arbete, de kan enbart vägleda och skapa ett kunskapsunderlag. Föreningar verkar utifrån 

det engagemang som finns mot ett gemensamt intresse. Även Sara, likt Andersson, är 

inne på pressen som idrotten har idag, att verka för allas rätt till idrott. Vilket även är 

framtaget ur idrottsrörelsens gemensamma värdegrund, ”allas rätt till idrott”. Vidare 

förklarar Sara följande: 

 

Något som man inte får glömma är att det ställs väldigt höga krav på idrotten idag 

att de ska kunna ta emot alla [...] Där tycker jag att samhället kan hjälpa till, dels att 

utbilda föreningarna och faktiskt hjälpa till med att det inte är farligt, våga liksom 

      

       

Saras fundersamhet angående att folk inte vågar, är hon inte ensam om. När vi vände på 

frågan “vad tror du ligger till grund för varför fler föreningar inte bedriver denna typ av 

verksamhet?”. Visade det sig att samtliga upplevde att det finns en rädsla, att föreningar 

inte vågar, de saknar förståelse. Hon menar vidare också att de flesta föreningar idag 

bedrivs av ideella ledare och det går inte att ställa krav på såna föreningar som inte känner 

att de har förmågan att ta hand om dessa barn, tyvärr. Därav indikerar Sara samhällets 

ansvar att hjälpa föreningar att skaffa kompetens för att möjliggöra välkomnandet av 

målgruppen. Samtidigt hävdar hon att det inte finns tillräckligt med ledare idag, “det är 

ju inte så att det kryllar med folk som vill hjälpa till, dessa barnen kräver kanske då också 

ännu mer resurser än vad en vanlig grupp behöver, det finns kanske många faktorer till 

att föreningar inte tar emot dessa” (Sara). Historiska aspekten är ytterligare en 

infallsvinkel som Sara framhäver som en möjlig faktor, att man inte riktigt tänker i dessa 

banor, för det har inte varit det “normala” inom idrotten. Ledarbristen är även något som 

Stina upplevt, hon menar också att det inte bara är inom denna målgrupp som 
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idrottsrörelsen är i behov av engagerade personer, Stina upplever att det är stor efterfrågan 

på ideella ledare i största allmänhet.  

 

Att rädsla, mod och ledarbrist är en bakomliggande faktor för att förutsättningar inte 

skapas är entydigt från samtliga respondenter. Andersson tror att en anledningarna till att 

föreningar inte tar sig an denna målgrupp kan vara för att de inte har kännedom eller 

kunskap om efterfrågan. Peter kontaktade en motorklubb med förfrågan om att anordna 

en dag för eleverna på särskolan för att få uppleva ett idrottsevenemang. Dagen 

genomfördes, och året därpå var det klubben själva som tog kontakten för att bjuda in till 

ett liknande evenemang. Denna erfarenhet återkopplar till de upplevelser som Andersson 

har, att en tydlig efterfrågan kan möjliggöra ett engagemang. Ur en annan synvinkel 

berättar Anemyr att hon ibland möter stora motgångar i frågan om att starta och väcka 

intresse hos föreningar. På samma sätt som Andersson antyder att föreningar inte har 

kännedom kring efterfrågan har Anemyr en annan upplevelse kring föreningarnas intresse 

för denna fråga. Hon berättar att hon skulle bedriva en rullstols-dag i en kommun, då det 

gick ut ett mejl med en intresseförfrågan om att vara med, endast två föreningar svarade 

av ett tjugotal, resterande återkopplade inte ens. Trots att efterfrågan var tydlig, fanns det 

inget intresse. Samtidigt poängterar Anemyr att om föreningarna inte kan, eller vill ta 

hand om ungdomarna, ska de inte heller medverka. På samma sätt var Anemyr i kontakt 

med en elitförening i hopp om att uppmärksamma denna målgrupp mer medialt på grund 

av populariteten och att bra resurser fanns. Men de satte stopp direkt, de var inte 

intresserade utan ville istället satsa på föreningens damverksamhet. Vidare menar 

Anemyr att till och med kommunen hade köpt in resurser för att möjliggöra 

förutsättningar för deltagande i den tillfrågade föreningen, men som nu står oanvända.  

 

Med återkoppling av Anemyrs upplevelse angående brist på intresse från föreningar, 

förklarar David att han känner likadant. Hans lag gjorde en gång den olympiska resan, 

hela laget fick åka runt på en turné för att testa olika idrotter. David menar att när 

föreningarna mötte detta gäng säger dem “Jo men det här var en rolig grej, det ska jag ta 

med på nästa styrelsemöte. Detta är någonting för oss.” - sen händer det inget mer 

(David). 
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I frågan “vad behöver göras?” är en återkommande diskussion, föräldrarnas ansvar. När 

Anemyr är ute på projekt, Special Olympic, med syfte att få ungdomar att testa och 

inspireras av olika idrotter, poängterar Anemyr vikten av få med föräldrar vid dessa 

tillfällen, “tycker inte föräldrar att det är kul eller något att ha, så kommer inte barnen.” 

Vidare anser hon att föräldrarnas deltagande skapar möjlighet till en förståelse för vad 

idrottsliga sammanhang kan ge deras barn. Peter som är far till en dotter med down 

syndrom antyder att det är föräldrarnas ansvar, “det går inte skylla på några andra på det 

sättet” menar han. Han berättar att han arbetar hårt för att skapa förutsättningar för sin 

dotter, inte bara inom idrotten. Samtidigt som Peter är en högt engagerad far i sin dotters 

liv - finns det en annan sida av myntet. Olle som också har en dotter med en intellektuell 

funktionsnedsättning tror, likt Peter, att föräldrarna har ett ansvar att skapa 

förutsättningar, men han tror inte att de har jobbat tillräckligt hårt med denna fråga. Vad 

det beror på poängterar han att det handlar om trötthet. Han menar att det är viktigt att 

ibland få ha en lugn stund, ibland kan det bli rätt mycket runt omkring. Bertil som är bror 

till en syster med down syndrom har ur ett utifrånperspektiv sett hur en familj hanterar 

dessa frågor.  

 

Dem här föräldrarna sliter nåt så hejdlöst och det är väl den bilden som behöver 

komma ut mer. Idag kommer det ut en väldigt positiv bild av barnen medialt så det 

är ju bra. Men man ser ju inte heller den andra biten, innan dem kommer till skolan 

så kanske det är en kamp i två timmar om att kamma håret, gå på toa, duscha eller 

bada. Det är inte så enkelt som det ser ut och den delen tror jag också att man behöver 

få fram och dem här barnen är väldigt känslostyrda och positiva när de möter nytt 

folk men bakom kulisserna är det inte så enkelt och det tror jag är viktigt att ha 

kännedom om.     

           

               (Bertil) 

 

Att få inblick från olika perspektiv skapar ett underlag till förståelse. Ytterligare en 

erfarenhet som är ack så viktig gällande föräldrarperspektivet, är att i vissa fall kan 

föräldrarna själva besitta någon form av funktionsnedsättning, vilket skapar en annan sorts 

problematik och perspektiv på ansvar. Pia antyder att skolans och omgivningens hjälp och 

ansvar är av stor vikt för att dessa personer ska få en hälsosammare vardag. Flera av 

ungdomarna menar Pia har föräldrar som också har en funktionsnedsättning av något slag, 

vilket gör att de inte har samma förmåga att själva skapa förutsättningar. 
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Vi har ett fall som vi håller på med mycket, en pojke som lever tillsammans med sin 

pappa som också har en funktionsnedsättning. Pappan skulle aldrig klara av att ta 

med sin son till en idrottsförening, utan där måste man få en ledsagartjänst och där 

har vi inte fått tag på någon som kan följa med honom att bowla eller något enkelt. 

Pappan är inte förmögen att klara av det, han skulle missa det varje vecka. 

     (Pia) 

 

Med tanke på att föräldrarna själva kan ha en funktionsnedsättning, eller varken ha ork 

eller tid, ser Pia att skolan har en möjlighet att vara en mellanhand, något hon understryker 

via läroplanen. Samtidigt antyder Bertil att skolan idag inte kan ta allt ansvar gällande 

ungdomarnas liv och fritid. Detta skapar diskussionsunderlag över hur samverkan mellan 

samhällets instanser ser ut, vem ansvarar för vad? Fortsättningsvis, angående skolans 

förutsättningar att samverka för att inkludera deras elever för en aktiv idrottsutövning, 

menar Pia att det i läroplanen ligger ett ansvar på lärarna att verka för elevernas utveckling 

genom kontakt och samarbete med kultur,- och fritidsföreningar:  

 

Då står det såhär: Alla som arbetar i skolan ska verka för att utveckla kontakter med 

kultur och arbetsliv, föreningsliv, samt annat som kan berika den som är lärandemiljö 

och bidra till elevernas utveckling.” Och jag måste säga det att jag visste inte det.  

 

      (Pia) 

 

Vikten av att aktivera dessa ungdomar är ett ansvar vi alla bör ta och är enligt Bertil inte 

ett ansvar som ligger på enbart skolan, utan på flera. Vidare menar Bertil att 

individanpassning utifrån personens behov och förutsättningar är en viktig faktor för att 

lyckas med inkluderingen. Av egna erfarenheter berättar han att de har deltagit i 

orientering där hans syster, med down syndrom, har fått promenera banan istället för att 

springa och på så sätt alltid fått vara med. Familjen har  uppmuntrat hennes egna intressen 

som musik och dans där har hon tillgodosett sina fysiska behov. På samma sätt som Bertil 

antyder, att individanpassa, indikerar Pia vikten av att individanpassa i särskolan, något 

idrottsrörelsen kan dra nytta av. Hon förklarar följande: 

 

I särskolan är det för mig viktigt att när man har någon idrottsgrej att jag som lärare 

ser till att idrotten blir anpassad efter var och en, det är mitt uppdrag. Att det inte ska 

bli funktionshindret utan att jag kan bemöta det och hjälpa dem. Kunna vara med att 

spela fotboll fast de har jättedålig syn, då kanske jag har en boll som låter, så där 

gäller det att hitta möjligheter för att alla ska kunna vara med. 

 (Pia) 
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Som framkommit i våra svar är att skolan tycks har ett övergripande ansvar för dessa 

ungdomar att aktivera dem och skapa en meningsfull fritid med sociala kontakter, vilket 

ofta också öppnar upp för fysisk aktivitet. Svensk särskola har enligt deras läroplan ett 

ansvar att integrera alla barn och ungdomar i olika aktiviteter men som både vårt resultat 

visar och som forskningen säger är utbudet av kamrat,- och fritidsaktiviteter begränsat 

(Lindkvist, Lindegren, 2012).  

 

Den ekonomiska aspekten har visat sig vara ett hinder för denna målgrupp, för att kunna 

delta. David upplever att den ekonomiska frågan är tuff för många, det kan förekomma 

kostnader på bland annat träningsavgift, anmälningsavgifter, träningskläder, logi under 

cuper och resor. De personer som arbetar på ett dagcenter har en dagpenning som är låg 

i förhållande till övriga löner, vilket gör att idrotten skapar en ekonomisk belastning. Med 

hjälp av SISU och sponsorer arbetar Smålands parasportförbund aktivt för att underlätta 

och förbättra de ekonomiska villkoren för ungdomar med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Anemyr berättar att kostnaden för läger och cuper hålls nere i den 

mån det går, att verksamheten egentligen bara ska gå runt. Hon poängterar att dessa 

personer har en stram budget för att kunna bekosta fritidsaktiviteter i den utsträckning de 

vill.  

 

Sara och David, två personer som har dragit igång verksamhet för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, som framhäver föreningens resurser för att underlätta 

och skapar förutsättningar för deras verksamheter. De bidrar med träningstider, 

matchtröjor och extra bassängbanor för att möjliggöra en tillgänglig miljö. Även Anemyr 

indikerar på att det inte krävs så mycket resurser för att skapa bra förutsättningar, “ibland 

tror jag att personer tänker att det krävs mer än vad det behöv, sätt undan en timme per 

vecka på träningsplanen så är det en början” (Anemyr). 
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7. Analys 

I följande avsnitt analyseras resultatet i förhållande till det teoretiska ramverket. För att 

ställa resultatet i relation till ett teoretiskt perspektiv har vi valt att dela upp kapitlet i 

samma utgångspunkter som resultatet preciseras utifrån: fysisk aktivitet, socialt samspel 

och förutsättningar. 

7.1 Fysisk aktivitet 

Texten nedan kommer ställa fysisk aktivitet i relation det social-ekologiska perspektivet. 

Utifrån hälsoaspekten för ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning blir 

modellen, utifrån ett analytiskt perspektiv, relevant i förhållande till studiens resultat. 

 

Resultatet i studien framhävs entydigt från samtliga respondenter att personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning är en riskgrupp som i större uträckning drabbas av 

ohälsa, vilket även forskningsläget indikerar på. Målgruppen har en ökad risk för hjärt,- 

och kärlsjukdomar och för tidig död, därav lägger den social-ekologiska modellen 

grunden till ett hälsofrämjande arbete, vilket är högst aktuellt för målgruppens 

välbefinnande. Elinder och Faskunger förklarar att modellen har bestämningsfaktorer på 

individ,- interpersonell,- närsamhället och global nivå. Dessa faktorer främjar 

hälsoarbetet vilket kan mynna ut i minskad fetma och övervikt, men också hur 

levnadsvanor och miljöaspekter påverkar respektive nivå. För såväl ungdomarna är 

samhällets ekologiska förändringar en förutsättning för att kunna applicera modellen 

utifrån ett hälsoperspektiv.  

 

Individnivån visar att gener, fysiologi/biokemi, levnadsvanor, utbildning och ekonomi är 

bestämningsfaktorer utifrån den enskilda individens hälsotillstånd. Studiens utfall har 

visat ett tydligt behov av fysisk aktivitet sett till hur gener, fysiologiska och biokemiska 

aspekter ter sig hos personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning kan dels ha försämrad munhälsa, andningssvårigheter 

men även en ökad risk för njursvikt. Respondenterna poängterar deras levnadsvanor som 

en hälsorisk, då studien givit tydliga resultat om att gener och fysiologi är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till i frågan om vilket behov som ungdomarna bör eller kan utöva fysisk 

aktivitet på. Deras kognitiva nedsättning medför därför att de inte förmås ta hälsosamma 
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beslut i samma utsträckning som de bör, med tanke på övervikten som många av dem har. 

För att sammanfatta behovet målgruppen har, kopplat till forskningsläget, men också till 

resultatet, är att de inte har samma mättnadskänsla och ämnesomsättningen som övriga. 

Vad som dock, återigen, blir problematiskt är de levnadsvanor som respondenterna 

uppger att de har. Utifrån vad vår respondent Kalle nämner, kan han se ett mönster i hur 

föräldrar och andra stödpersoner belönar dessa personer med godsaker, vilket i deras fall 

inte gynnar dem, utan snarare stjälper dem. Som även forskningsläget visar, är 

hälsoriskerna en bieffekt av deras genetiska anlag och behovet av fysisk aktivitet av stor 

vikt. Med tanke på deras levnadsvanor idag så förutsätts en förändring. Med 

uppmärksamhet till deras kognitiva nedsättning är det enligt respondenterna fel att 

överlägga ansvaret på dem. För att återkoppla till det Pia säger, poängterar hon att de 

lever som barn, de lever i nuet och tänker inte på konsekvenser. Sett ur den social-

ekologiska modellen krävs det ett ansvar och att åtgärder görs av den interpersonella 

nivån, det sociala nätverket och relationer. Som tidigare framhållits och är nog viktigt att 

poängtera är att personer med en intellektuell funktionsnedsättning inte har samma 

förmågor att ta in och använda den kunskap som besitts. Därför har den interpersonella 

nivån ett stort ansvar över det hälsofrämjande arbetet sett till de hälsoproblem som finns 

på individnivån.   

 

Under rubriken fysisk aktivitet redogör Pia rörelsens betydelse för ungdomarnas 

motoriska utveckling och därmed påverkar självförtroenden positivt. Vidare menar Pia, 

likt övriga och forskningsläget, att rörelse och utvecklad motorik medföljer en bättre 

kroppsuppfattning. En förbättrad kroppsuppfattning skulle, enligt Pia, ge en positiv 

självbild och en bättre förståelse som enligt modellen kan lägga positiva grunder för de 

psykologiska faktorerna. Sett ur de fysiologiska aspekterna, främjar rörelse hälsan som 

enligt Elinder och Faskunger (2006) är en av modellens bestämningsfaktorer. Att rörelse 

är en viktigt hälsofrämjande aktivitet för att främja denna utveckling, är entydigt från 

resultatet.  

7.2 Sociala samspelet  

Under kommande rubrik kommer resultaten från, sociala samspelet, analyseras utifrån 

Vygotskijs tankar som applicerats på det sociokulturella perspektivet. Med återkoppling 

till resultatet  är målgruppen i stort behov av samspel med människor för att inkluderas 



 

 

 59 

och utmanas. Med ovanstående i beaktning är Vygotskijs tankar tämligen en rimlig teori 

för att analysera studiens resultat.  

 

Resultatet visar entydigt att tillhörighet och samhörighet är två primära faktorer för att 

målgruppen ska utvecklas och utmanas i sitt lärande. Ur respondenternas synvinkel är 

tillhörighetsaspekten det viktigaste som idrottsrörelsen kan bidra med för denna 

målgrupp. Vygotskijs tankar bygger på att människors samspel ligger till grund för dess 

utveckling och lärande (Bråten, 1996). Teorin indikerar på att socialt samspel utmanar 

personers utveckling genom sociala kontexter. För att återkoppla till Davids upplevelse 

om målgruppens tillhörighet berättar han: “[...] I den dialogen då känner man ju att de 

inte känner sig riktigt med i samhället. Det är viktigare än man tror att ha en tillhörighet 

i samhället, och vara accepterad”. Problemet här kan, enligt David likt övriga, förstås vara 

på grund av det utanförskap som målgruppen upplever. Det kan således bli tydligt att 

idrottsrörelsen brister i arbetet att inkludera och synliggöra målgruppen. Andersson 

poängterar att målgruppen inte syns i den omfattningen som börs, om det betyder att 

idrotten brister i kommunikationen eller andra svårigheter, menar Andersson är svårt att 

veta.  

 

Idrotten kan på så sätt göra en stor insats i dessa personers liv, som enligt forskning och 

resultat visar att denna målgrupp har större risk för utanförskap i samhället än övriga. Om 

dessa personer fortsätter att känna utanförskap och exkluderas från samhället kommer det 

enligt Vygotskij att missgynna deras utveckling som forskningen redan antyder är 

långsammare än hos övriga befolkningen.  

 

Att känna tillhörighet kan skapa ett engagemang på ett positivt sätt, Moberg (2018) menar 

att engagemang kan leda till en ökad motivation att lära sig nya saker. Ett tvetydigt 

resultat som indikerar på att engagemang och tillhörighet leder till motivation och lärande, 

är Pias berättelse om pojken som utvecklade sitt tal när han fick veta att han skulle få 

börja spela fotboll. I det sociokulturella perspektivet är det av vikt att barnet ingår i en 

verksamhet under ledning av en vuxens närvaro, en mogen och kunnig person. Ur denna 

synvinkel kan barnet få hjälp med att öka sin tankeförmåga via sociala samspel. Att förstå 

sin omgivning genom samspel med en erfaren person kan hjälpa en person med en 

kognitiv funktionsnedsättning att förstå innebörden av ord och handlingar. 
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Respondenterna klargjorde att socialt samspel bildligt bidrar till att målgruppen 

utvecklas, vilket också ökar deras förståelse för omgivningen. Peter antyder att det är vid 

tillfällen tillsammans med andra som dessa personer lär sig att ta ansvar, när de ser hur 

andra gör och kan ta efter. Idrottsrörelsen sägs bedriva en inkluderande verksamhet, vilket 

dock, återigen, inte stämmer överens med vad verkligheten i resultatet visar. En 

ytterligare aspekt, är att forskningsläget visar att personer med en funktionsnedsättning 

har en mer inaktiv fritid, detta stärker det behov som nämns ovan i fysiska behov.  

 

Omfattningen av en persons funktionsnedsättning avgörs beroende på omgivningens 

förutsättningar. För dessa personer uppstår ett funktionshinder vid en icke-tillgänglig 

miljö. En central del av Vygotskijs teori väver in vikten av att hjälpa, inte bara genom att 

se svårigheterna, utan att göra anpassningar efter barnen. Vygotskij ansåg att samspelet 

mellan människor är av vikt för att möjliggöra anpassning. Likt Vygotskij, menar Pia att 

omgivningen bör granska möjligheterna för att skapa en inkluderande miljö. Kan en 

person springa men har dålig syn, kan en fotboll som låter vara ett alternativ, detta 

innefattar ett aktivt arbete för att inkludera alla, oavsett funktionsnedsättning.  

 

Avslutningsvis ur social-ekologiska modellen, kan redskap och artefakter enligt 

Vygotskij användas för att utveckla och lära. Att hävda att ett redskap enbart är materiella 

ting, anses missvisande, här bör tydliggöras att ett redskap i studiens fall är ett bredare 

fenomen. Begreppet redskap, analyseras i studien som ett hjälpmedel för att utveckla och 

förändra, i detta fall hälsofrämjande hjälpmedel. Respondenterna klargjorde att 

idrottsrörelsen är en plattform och ett hjälpmedel för att främja psykisk och fysisk hälsa 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Andersson understryker att idrottens 

uppgift grundas i att arbeta hälsofrämjande mot hela befolkningen, de vill nå ut till alla. 

Denna dimension av idrottsrörelsen, angående fysisk och social aktivitet, ses som 

självklara i idrottens sammanhang, men vilka ingår i idrottsrörelsen idag och vilka riktar 

de sitt arbete mot? Ett nog så viktigt redskap för att arbeta mer hälsofrämjande för social 

inkludering, är redskap som främjar kommunikation. Respondenterna framhäver att ett 

hinder för samhörighet kan i mångt och mycket vara brist i kommunikationen, och 

svårighet för målgruppen att uttrycka sina behov och känslor. Detta sätter ett ansvar på 

den interpersonella nivån av att det sociala nätverket skapar möjligheter för att främja en 

tydligare och en mer anpassad miljö. Ytterligare en dimension för att arbeta för utveckling 
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är det ansvar som ligger på nationell nivå, att kommunen och politiker arbetar för att 

utveckla utrustning, tekniska redskap och ge kunskap till närstående för att möjliggöra 

uttryck och behov för respektive part.  

7.3 Förutsättningar till och av idrottsrörelsen 

Att fastställa förutsättningar har varit en utmanande uppgift. Med anledning av 

diskussionen som väcktes kring Anderssons tydliggörande av (o)vetskapen som fanns i 

föreningarna angående efterfrågan, är detta ett väsentligt analysunderlag i relation till det 

teoretiska ramverket. Finns inte vetskapen om vilken efterfrågan som finns, blir det svårt 

att skapa förutsättningar i sin tur, menar Andersson.  

 

Som kan urskiljas från resultatet som nämns tidigare i analysen, fysisk och social aktivitet, 

är att individnivån visar att målgruppen är i stort behov av stöd från resterande nivåer för 

att komma i kontakt med nya miljöer, i jämförelse mot övriga befolkningen. Först 

analyseras hur den interpersonella nivån kan skapa förutsättningar för en aktiv 

idrottsutövning för målgruppen: sociala nätverk och relationer samt närmiljön. Från 

respondenterna var det entydigt att föräldrarna både har det största ansvaret men samtidigt 

är det största hindret för målgruppens interaktionsprocess. Peter menar att föräldrar som 

har ork och kraft kan i mångt och mycket skapa bra förutsättningar för sina barn. Men 

som framkom ur en annan synvinkel, likt forskningsläget, är bilden som oftast döljs, 

kampen och slitet som gör att föräldrar till personer med måttlig eller svår intellektuell 

funktionsnedsättning, har en trötthet.. Det sista perspektivet som även där styrks av 

forskningsläget är att föräldrar till personer med intellektuell funktionsnedsättning själva 

kan ha en funktionsnedsättning, som kan medföra ett sviktande ansvarstagande, inte 

heller samma förmåga att själva skapa förutsättningar. Respondenterna anser att det inte 

går att undgå det ansvar som föräldrarna har, men samtidigt kan vi se att resultatet 

efterfrågar stöd och hjälp från närsamhället för att möjliggöra förutsättningarna. Viktigt 

att belysa är att inga bestämningsfaktorer är självstående, utan påverkas och är beroende 

av varandra, men alla nivåer och bestämningsfaktorer har varsitt ansvar (Elinder och 

Faskunger, 2006).  

 

Under rubriken, sociala samspelet, antyder Vygotskij vikten av att hjälpa, inte genom att 

se svårigheter, utan att anpassa utefter varje individ och dess behov. Vilket kan liknas  ur 
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den social-ekologiska modellen, närmiljön, en tillgänglig miljön för alla individer för att 

möjliggöra ett hälsofrämjande arbete. Återkoppling till Pia, antyder hon att inkludering 

är ett aktivt arbete för att främja allas deltagande oavsett behov, därmed möjliggörs en 

tillgänglig Närmiljö. Dock kräver åtgärderna insatser från Närsamhället, återigen är 

samverkan över gränser en avgörande faktor. Sett till forskningsläget, visar 

tillgänglighetsundersökning (2016) att 60% av anläggningarna inte har något 

tillgänglighetsplan. Närmiljö kan således förstås vilka förutsättningar som en 

idrottsförening ges utifrån målgruppens behov. Sara berättar vidare om vilka 

förutsättningar och resurser hon blivit tilldelad från föreningens håll, det är större 

utrymme i bassängen jämfört med övriga träningsgrupper, med anledning av att större 

utrymme är ett behov för målgruppens utövning. Ur den interpersonella nivån menar 

Elinder och Faskunger (2006) att närmiljön är en bestämningsfaktor för att arbeta 

hälsofrämjande. Även närsamhället, indikerar på att den fysiska miljön är av stor vikt för 

att skapa hälsosamma förutsättningar. Återkoppling till David hävdar även han 

föreningens betydelse för att möjliggöra förutsättningarna för laget han bedriver, resurser 

som träningstider, matchtröjor och sponsring. Han menar vidare, likt Anemyr, att varje 

förening kan skapa förutsättningar utifrån deras förmågor, stort som smått.  

 

Resultatet visade vidare, angående faktorer för verksamheter som startat, att 

återkommande är att en eller flera personer är drivande och har hjärta för målgruppen. 

Med hjälp av det interpersonella perspektivet blir det här tydligt att personer som har en 

relation och är omringad med ett socialt nätverk med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning är drivande i att förutsättningar skapas. Där stärker också det 

Andersson poängterar att drivet baseras  på egna intressen.  

 

Vidare kopplat till närsamhället framkom det i intervjuerna, att kontakten och stödet från 

kommun, habilitering och andra förvaltningar, är en viktig förutsättning för personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning. Som resultatet visar förtydligar idrottsrörelsen och 

vissa respondenter att kommunen bör involveras och skapa tätare samarbeten och 

samverkan, vilket kommunen redan gör, men inte i den utsträckning som önskas. De 

tillfrågade kommunerna nämner att de har ett engagemang och arbete för personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning men påvisar att ämnet har utvecklingspotential. 

Respondenterna berättar att kommunernas förvaltningar ansvarar för att få tillgång till 
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ledsagare, färdtjänst och andra stödfunktioner, vilket i sin tur underlättar tillgängligheten 

till en aktiv idrottsutövning, som direkt kan kopplas till en fysisk miljö. Kommunerna 

själva anser att de inte arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna, närmare bestämt 

66.6% av kommunerna. Problemet här kan, enligt enkätundersökningen, förstås grunda 

sig i att kommunstrukturen medför en otydlig ansvarsfördelning. “En bättre samverkan 

mellan förvaltningarna och kommunala verksamheter tror jag skulle nå fler och göra det 

bättre för målgruppen”. Det tydligaste som framkom av enkätundersökningen var att 

kommunen uppenbart är en instans som har en viktig delaktighet i samverkansprocessen 

för att skapa de rätta förutsättningarna för allas rätt till idrott.  

 

Habiliteringen, vilket framkommer som ännu en viktigt kontakt och resurs för personer 

med en intellektuell funktionsnedsättning, kategoriseras även den under närsamhället. 

Likt Sara, nämner Bertil att habiliteringen är den första instansen man som nybliven 

förälder till ett barn med en funktionsnedsättning kommer i kontakt med, vilket yrkar på 

att närsamhället har stor påverkan av vilka förutsättningar som ges till målgruppen. 

Habiliteringen finns till för att hjälpa personerna att komma i kontakt med, och erbjuda 

sociala och fysiska aktiviteter utöver deras egna utbud. Sara nämner att  habiliteringen 

finns till som ett behjälpligt stöd, med bland annat talpedagoger, psykologer och 

arbetsterapeuter. Utifrån den social-ekologiska modellen finns ett tydligt samband med 

att närsamhälle och instanser kring personer med en intellektuell funktionsnedsättning 

tillsammans skapar de rätta förutsättningar.  

 

Resultatet behandlar skolverkets riktlinjer som innefattar att lärarna ska verka för 

elevernas utveckling genom att samarbeta med kultur-, och fritidsföreningar för att berika 

målgruppens lärandemiljö. Detta stärker idrottens sociala kontext som en 

utvecklingsmiljö med hjälp av Vygotskijs teori - samverkan med andra. Med hjälp av det 

interpersonella perspektivet, likt kommunen, har skolan ett ansvar att skapa 

förutsättningar genom samarbete med fritidsföreningar, för att bidra till målgruppens 

utveckling och hälsofrämjande arbete. Problemet här kan, enligt Pias tolkning, vara brist 

på medvetenhet gällande skolverkets riktlinjer. Pia indikerar, trots hennes anställning och 

utbildning, på den ovisshet hon hade angående riktlinjerna innan vi genomförde intervjun. 

Tyvärr tror Pia att för få är medvetna om att detta står i särskolans läroplan, vilket i sin 
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tur påverkar målgruppens möjligheter att inkluderas för ett socialt samspel och fysisk 

aktivitet inom idrottsrörelsen.  

 

Tidigare i arbetet redogjordes det att idrottsrörelsen alltjämt har en generell ledarbrist, 

samtidigt som personer med en intellektuell funktionsnedsättning kan innebära en mer 

resurskrävande verksamhet. I denna analys blir det dock tydligt att vara medveten om, 

och ha förståelse för, att idrottsrörelsen ingår i den ideella associationsformen, vilket 

betyder att personer engagerar sig utanför arbetstid. Likt ovanstående, framhäver Sara att 

det idag ställs höga krav på att idrotten ska ta emot alla. Vad som dock är problematiskt 

är idrottens vision och policydokument som antyder att de ska arbeta för att idrotten ska 

vara inkluderande för alla, vilket sätter krav på respektive idrottsförening ute i Sverige. 

Utifrån Mintzbergs (1979) organisationstyp, divisionaliserad form, är stadgarna och 

idrotten vill en detaljplan att alla koncerner inom idrottsrörelsen ska verka utifrån samma 

styrdokument. Sett ur Redelius (2016) undersökning angående applicering av idrotten vill 

som påvisar att enbart 11% hade läst igenom dokumentet, skapar ord utan handling för 

att inkludera personer med funktionsnedsättning. Anemyr, likt övriga, ifrågasatte om 

idrotten är för alla som den säger att den ska vara. Detta är enligt Mintzberg svårigheten 

gällande en divisionaliserad form - att granska att alla arbetar enligt detaljplanen. Likheter 

som finns mellan Mintzbergs organisationstyper och idrottens associationsform är att 

kraven sätts från den strategiska ledningen och ner på den operativa nivån, vilket inom 

idrottsrörelsen är ideellt engagerade personer. Respondenterna antyder att kraven som 

både samhället och den strategiska ledningen sätter på ideella idrottsföreningar måste 

vara realistiska, som idag kan anses för höga. Andersson hävdar även hon att det är viktigt 

att ha i åtanke att det är ett ideellt uppdrag och att tiden ofta är knapp för de ideella ledarna. 

Hon menar vidare på att den tid som läggs, prioriteras egna intressen och utifrån ens egna 

driv. Därav bygger en förening sin verksamhet på de intressen och behov som föreningen 

anser finnas. Sara menar vidare att om idrotten ska kunna uppfylla kraven, en 

inkluderande idrott, behöver samhället hjälpa till. Vilket kan hänvisas vidare till den 

social-ekologiska modellen som indikerar på att ett hälsofrämjande arbete är beroende av 

närmiljön: kommun, arbetsliv, näringsliv och skola med flera. Vidare poängterar 

Andersson att hon inte tror att föreningarna har den kunskap och kännedom över det 

behov och efterfrågan som finns för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. 

Kopplat till Anderssons erfarenhet av efterfrågan, kan vi skönja ett övergripande svar som 
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indikerar på det hon upplever - att inte idrott efterfrågas  i samma utsträckning som för 

övriga befolkningen. En viktig analys att framhäva är att det inte betyder att målgruppen 

inte vill, de har inte förmågan att tänka vad de längtar efter och saknar, de lever i nuet 

(Pia). För att uppnå en verklig inkludering, behövs tämligen en bredare och djupare 

förståelse från den interpersonella nivån och närsamhället för att möjliggöra ett utbud 

som målgruppen kan se och eftertrakta, för att i sin tur främja hälsa och utveckling.  

 

Med reservation från ovanstående finns det indikationer som antyder en förändring inom 

idrotten, en allt mer professionaliserad organisation. Vilket innefattar ett ökat antal 

anställningar och krav på specifika kompetenser inom idrottsrörelsen. Sett till Mintzbergs 

organisationstyper förflyttar sig idrottsrörelsen åt en mer professionell byråkrati och sett 

till sin paraplyorganisation, en divisionaliserad form. Färdigheter inom den professionella 

byråkratin menar Mintzberg är en central faktor, alla har sin position för att de besitter 

specifika färdigheter. I denna analys kan en förändring mot en professionell byråkrati 

gynna de idrottsliga förutsättningar för målgruppen. Stina och Kalle menar att 

bakgrunden till att en förening startade sin verksamhet för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning var för att föreningen fick en anställning. Därav kunde föreningen 

på arbetstid verkställa riktlinjerna från idrottsrörelsen och möjliggöra förutsättningar för 

denna målgrupp, Stina menar, “skulle inte han vara anställd är det tveksamt att detta 

skulle finnas”. Därav skulle det som Andersson lyfter, att föreningarna styrs av egna 

intressen, inte vara ett hinder på samma sätt, då skulle RF kunna kräva ett mer 

inkluderande arbete. Denna syn förbiser dock det faktum att idrottsrörelsen är uppbyggd 

på en ideell associationsform, vilket skulle motsäga hela idrottens värdegrund. Sett till 

RF som har ett flertal mindre koncerner under sig, kan enligt Mintzberg liknas vid 

en  divisionaliserad form, där medlemmarna är idrottsrörelsens styrka. Problem som kan, 

och redan har uppkommit, är svårigheten att applicera idrottens policydokument. Något 

som Redelius (2016) framhäver i hennes resultat som visar att mer än 50 procent inte har 

läst idrottens styrdokument, idrotten vill. Hur vet vi då att idrotten gör som idrotten vill?  

 

För att avsluta där kapitlet började, individnivån, diskuterar modellen ekonomi och 

utbildning. I frågan gällande den ekonomiska kontentan fanns all anledning att inse att 

det är för många ett hinder och inte någon förutsättning. Anemyr menar att dessa personer 

lever på en dagpenning som inte ens går att jämföra med vad övriga personer i samhället 
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tjänar. Hon berättar om hur idrottsrörelsen arbetar för att strama åt kostnaderna för att så 

många som möjligt kan delta. Det framgår också att ersättningen som ungdomarna 

erhåller inte täcker mer än till mat och hyran. Forskningsläget visar att om en person har 

måttlig eller svår funktionsnedsättning kan riskerna medföra att vårdnadshavare får 

reducera sin arbetstid, vilket leder till försämrad inkomst. Därav kan den social-

ekologiska modellen visa att ekonomin bidrar till försvårat hälsofrämjande arbete för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
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8. Diskussion  

I kommande kapitel kommer studiens resultat diskuteras utifrån vårt perspektiv. 

Avslutningsvis kommer vi vidare att presentera en slutsats och ett antal handlingar, som 

vi anser vara nödvändiga genomföranden utifrån resultatet, för att idrottsrörelsen ska 

utvecklas. 

 

Resultaten som redogörs visualiserar två i förhållandevis skilda ting. Behovet av ett 

hälsofrämjande arbete, både socialt och fysiskt, är stort för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Det finns en medvetenhet om att de är inaktiva och inte tillräckligt 

synliga och inkluderade i samhället. Samtidigt visar resultatet vad som faktiskt görs, 

personer som engagerar sig för denna målgrupp, personer som drivs av att skapa 

möjligheter. Å andra sidan kan resultatet framhäva vad som skulle kunna göras, det 

handlar oftast om enkla saker som bara behöver synliggöras. Genom att uppnå verklig 

inkludering behövs rimligen en bättre förståelse och förändringar i samverkan mellan 

förvaltningar. För att förändra tydligheten och det faktum att det idag finns en brist 

gällande förståelse för denna målgruppen, kan vi, likt respondenterna, se att det resulterar 

i en rädsla för att möta dessa personer i idrottssammanhang. Är det inte idrottsrörelsens 

ansvar att indoktrinera föreningspersoner att känna trygghet och nytta av att inkludera 

dessa personer? Är idrottsrörelsen, som sägs vara för alla, verkligen inkluderande? Vi 

skulle vilja påstå att idrottsrörelsen inte är för alla, att ens detta ämnet florerar i dagens 

idrott är tämligen omodernt - har vi inte kommit längre? Alla vet om vad idrott kan bidra 

med gällande fysisk och social aktivitet, men varför händer inget? Resultatet synliggör 

att föreningar i en kommun enbart bedriver verksamhet till 11% för denna målgrupp. För 

att det ska hända någonting tror vi, likt Anemyr, att samhället och idrottsrörelsen måste 

synliggöra och i större utsträckning förstå vikten av vilket behov av fysisk och social 

gemenskap dessa personer har, “syns man inte, finns man inte” (Anemyr). Vi tror, att om 

fler föreningar inkluderar dessa personer skulle verksamheten gynnas på olika sätt, dels 

av glädjen dessa personer bringar, men också genom samhällsnytta.  

 

Det bör icke förringas om hur bra idrotten är, samtidigt tror vi att den kan bli mycket 

bättre. Precis som resultatet synliggör, bidrar idrotten med en otrolig glädje, gemenskap 

och utveckling. Den åstadkommer så mycket, en meningsfull fritid, det vill vi inte förbise. 
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Vi tror i mångt och mycket att det handlar om att föreningar ska börja våga och arbeta för 

vad som är riktigt och rätt, därmed kommer rädslan och okunskapen minimera. Ni som 

startar verksamheter för denna målgrupp, ni som skapar förutsättningar - fortsätt med det.  

 

Enkätundersökningen visade att enbart 11% av en kommuns föreningar bedriver 

verksamhet för målgruppen. Detta innebär, likt resultatet, och sett till utbudet, att det sätts 

ett stort ansvar på föräldrar - de ska starta en verksamhet. Föräldrar till “normalstörda” 

barn tror inte vi, långt ifrån, har samma behov av att skapa förutsättningar - de finns redan. 

En förutsättning som inte går att söka hos respondenterna gällande denna målgrupp, sett 

till forskningsläget och respondenternas upplevelse, är ett bristande utbud av 

fritidsaktiviteter. Att föräldrar har ett ansvar över sina barn är en självklarhet, vilket också 

samtliga respondenter intygar. Samtidigt går att antyda i resultatet att föräldrarna inte har 

tid och kraft att dra hela lasset själva. Även som Pia upplever, likt forskningsläget, att 

föräldrarna själva kan ha en funktionsnedsättning. Trots en stor omtänksamhet över sitt 

barn, finns inte förmågan att ta samma ansvar som i dagsläget krävs. Föräldraskapet, som 

vi anser, kan te sig i många olika konstellationer, både med och utan blodsband eller i 

värsta fall av frånvaro. En person som är förstående, ödmjuk, empatisk och godhjärtad 

kan vara minst lika värdefull att ha i sin närhet för en person med en intellektuell 

funktionsnedsättning. En person som hjälper till att skapa de bästa förutsättningarna för 

att få utöva idrott. Så varför ställa så höga krav på just föräldrarna? Rimligen borde krav 

ställas på personerna i individens närvaro, närståenden, som det nämns om i studien.  

 

Vilka krav kan man sätta på ideellt arbetande personer? Som nämns i studien baseras 

idrottsrörelsen på en ideell associationsform, vilket innebär fritt deltagande  utanför 

arbetstid. Något som vidare resoneras är idrottens riktning mot en mer professionaliserad 

verksamhet, fler anställningar och mer fokus på pengar. Detta anser vi kan vara både på 

gott och ont för idrottens utveckling. Till fördel för målgruppens inkludering, tror vi att 

detta skulle kunna vara rätt väg att gå. Det skulle kunna innebära att krav ställs, det ska 

ingå i arbetsbeskrivningen, likt vad Stina antyder tror inte hon att deras verksamhet 

gällande basket skulle vara verksam om det inte vore för en anställning. Samtidigt 

motarbetar dessa funderingar idrottens värdegrund, makt hos medlemmarna. Vilket 

isåfall skulle innebära att verksamheter blir beroende av egna intressen, vilket det för 

denna målgrupp i dagsläget inte finns i så stor utsträckning. Det är dags att alla parter tar 
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tag i denna fråga tillsammans för att idrotten ska stå för de ord som sägs - allas rätt till 

idrott.  

 

Det handlar om att se över vilka förutsättningar som kan bidra till en inkluderande aktiv 

idrottsutövning, idrottsrörelsen har ett stort ansvar,  men de är inte själva. Vi kan, som 

nämns i resultatet, skönja ett stort ansvar i arbetet som utförs i kommun och skola. 

Kommunens fritidsförvaltning ska arbeta för att utveckla och kvalitésäkra en förenings 

arbete, samtidigt som de vill arbeta hälsofrämjande för samtliga invånare. Vi kan i 

särskolans riktlinjer indikera på att de ska arbeta för att inkludera eleverna till kultur- och 

fritidsföreningar för en utvecklande miljö. Vi kan från kommunens håll se, och konstatera 

utifrån resultatet, att det finns en otydlighet kring denna fråga mycket på grund av en 

otydlig ansvarsfördelning, samt att de själva inte anser att de arbetar för att skapa de bästa 

förutsättningar i dagsläget - en grupp i samhället exkluderas. Likväl i skolan saknas 

medvetenhet och riktlinjer kring hur skola och föreningsliv kan samverka för att skapa 

förutsättningar, det är människor som hamnar i kläm. Det är omgivningen som avgör i 

vilken omfattning som funktionsnedsättningen påverkar individens självständighet. Detta 

medför att denna målgrupp är en hårfin skillnad mellan normalitet och avvikelse.  
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9..Slutsats och framtida forskning  

Som en avslutning nedan, presenteras ett antal slutsatser som studien ämnar mynna ut i. 

För att säkerställa studiens forskningsfrågor kommer dessa att besvaras i tur och ordning. 

Hela studien avslutas med förslag på framtida forskning. 

9.1 Slutsats 

Vilka behov av fysisk och social aktivitet finns hos ungdomarna? 

En av studiens mest entydiga och kanske viktigaste resultat, är att det finns ett stort behov 

av fysisk och social aktivitet. Sett till det fysiska har de högre risk för ohälsa,  många lider 

av övervikt och har andra påtagliga hälsoproblem. Med den kognitiva nedsättningen i 

beaktning är målgruppen i stort beroende av omgivningen och samhället. Samtliga 

respondenter indikerar starkt på att målgruppen har ett behov och längtan att känna 

gemenskap, tillhörighet och acceptans, i och av samhället. Att målgruppen har en eftersatt 

kognitiv utveckling, är det tämligen tydligt att en social kontext utmanar och skapar en 

utvecklande miljö.  

 

Vilka erfarenheter finns av att ungdomarna inkluderas in i fysiska och sociala aktiviteter? 

Då erfarenheterna återspeglar hur närstående upplever situationen, finns en tydlig nyans 

av utanförskap i svaren. Efterfrågan av fysisk och social aktivitet kan skönjas vara större 

än det utbud som finns att utöva idrott för studiens målgrupp. Respondenterna är rörande 

överens om att det finns en erfarenhet av att inkluderas in i fysiska och sociala aktiviteter, 

dock inte i den utsträckning som behovet kräver, tyvärr.  

 

Hur påverkas ungdomarnas hälsa av fysisk och social inkludering? 

Vad samtliga respondenter antyder, är att pågående verksamheter idag enbart bringar 

positiva följder. Fysisk aktivitet bevisas främja målgruppens hälsa positivt och social 

inkludering ökar känslan av tillhörighet. Fysisk och social inkludering ämnar således vara 

livsnödvändigt för personer med en intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Vilka förutsättningar och hinder finns för att inkludera ungdomar med en intellektuell 

funktionsnedsättning till en aktiv idrottsutövning i en idrottsförening?  
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På senare tid kan vi se en ökning av verksamheter för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Det går sakta, men utbudet är fortfarande tämligen lågt. Sett till den 

kunskap som besitts angående behov, påverkan och erfarenhet är det för oss en gåta att 

kommun, skola och instanser i samhället inte arbetar mer målinriktat för att skapa ett 

inkluderande samhälle. Idrottsrörelsen säger sig vara en plats för alla, men idag sätter 

rädsla och okunskap hinder för att detta ska förverkligas. Det som kan skönjas i resultatet 

är att de förutsättningar som idag skapas är av personer med ett eget intresse och driv. 

Föräldrarna har ansvaret över sina barn, samtidigt som de vädjar om hjälp från samhället.  

9.2 Framtida forskning  

Under arbetets process har tankar på framtida forskning blivit tydligare och starkare. 

Frågor vi fått från utomstående som vore intressant att ta vidare är att kartlägga om det 

finns skillnader och likheter mellan individuella- respektive lagidrotter i arbetet för 

inkluderingsarbetet för målgruppen. Att undersöka vad skillnader och likheter isåfall kan 

bero på. Vad som ytterligare kan tänkas vara spännande är hur individuella,- kontra 

lagidrotter påverkar personer med en intellektuell funktionsnedsättning. Med tanke på 

deras kognitiva nedsättningar och begränsningar kan det tänkas påverka dem på olika sätt 

beroende på diagnos. 

 

Med anledning av resultatet som visar, att det finns en rädsla och okunskap som hindrar 

föreningar att ta sig an målgruppen, vore det intressant att göra en enkätundersökning som 

sträcker sig enbart till ett stort antal tränare eller styrelsemedlemmar. Anser de själva att 

det finns en rädsla? Vad ligger till grunden för att verksamheten bedriver, eller inte 

bedriver en verksamhet för målgruppen? Vår undersökning har till viss del berört ämnet, 

men en mer djupare och mer specifik undersökning tror vi hade främjat utvecklingen. Om 

en djupare kartläggning kan göras, kan det inbringa att rädslan minskar och förståelsen 

ökar. All forskning som kan innefatta målgruppen är av positiv effekt, då vi anser att en 

väg att gå för att arbeta för en mer inkluderande idrott är att det måste uppmärksammas 

mer.  

 

Utifrån studiens enkätundersökning tror vi att en djupare granskning av hur strukturen 

och organisationen inom de olika kommunerna kan utvecklas och effektivisera arbetet. 

Det hade varit intressant att kartlägga hur en tydligare samverkan mellan samhällets olika 
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instanser och kommuner hade påverkat tillgängligheten och förutsättningarna till idrott 

för studiens målgrupp. Resultatet i denna studie tydliggör att samverkan är en 

betydelsefull aspekt för att kunna skapa de bästa förutsättningar för ett aktivt idrottsliv 

för alla.  
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Bilaga 1, Informationsbrev 

 

Informationsbrev om studien, Idrottens förutsättningar för och betydelsen av, som idrotten 

ger ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Hej!  

Vi är två studenter som studerar på Linnéuniversitetet i Växjö på programmet Coaching och 

Sportmanagement och är igång med vårt examensarbete. Här nedanför presenteras ett 

informationsbrev som sammanfattar vår undersöknings tillvägagångssätt.  

 

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar för och betydelsen av som idrotten ger 

till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Vårt urval grundar sig mot närstående, 

personer som den enskilde anser sig ha en nära relation till. Detta kriterium riktar sig både mot 

privatlivet men också upplevelse och insyn inom idrotten. Med detta i beaktning kommer våra 

aktörer bestå av: Närstående, smålandsidrotten, parasportförbundet, föreningsliv och personer 

som har djup insyn i ungdomarnas liv.  

 

Vi undrar om ni är villiga att ställa upp på en intervju som beräknas ta omkring 30-60 min. Vi ser 

helst att intervjun genomförs via en fysisk träff men motsvarande alternativ som telefon eller 

skype fungerar också, allt efter era önskemål.  

 

Din medverkan till studien är självklart helt frivillig och du kan när som helst dra dig ur utan 

motivering om hinder inträffar. Vi kommer av etiska principer att anonymisera samtliga 

respondenter och det är upp till dig om intervjun tillåts att spelas in på band. Intervjuerna kommer 

i så fall endast att finnas tillgängligt för oss som intervjuar, handledare och examinator. Genom 

detta brev tillfrågas du om deltagande till denna studie.  

 

Vill du vara med och påverka och göra din röst hörd för allas rätt till idrott, då ser vi fram 

emot ditt deltagande! 

 

Har du frågor gällande studien är du välkommen att kontakta studenterna. 

Studenter: Lisa Elg & Sofie Petersson 

Mail: elglisa96@gmail.com; sofie.io.petersson@gmail.com 

Telefon:076-1886 347; 070-5164 755 

Handledare: Tobias Stark 

tobias.stark@lnu.se 
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Bilaga 2, Intervjuguide - Vårdnadshavare  

Inför  

Har du några frågor angående studien och syftet?  

Vill ni veta lite om vilka vi är? 

Vill ni medverka med ert namn eller vara anonym?  

Är det okej att vi spelar in intervjun?  

 

Bakgrund från informanten 

1. Vill du berätta lite om dig själv? ålder, utbildning, yrke och egna 

idrottsliga erfarenheter. 

2. Har du tidigare varit aktiv i en idrottsförening? 

3. Är du aktiv i en idrottsförening idag? 

 

Frågor och teman 

Barnet i centrum 

4. Hur skulle du vilja beskriva ditt barn? Intressen, personlighet, fritid.  

5. Kan ni beskriva ert barn? Intressen, ålder, personlighet 

6. Befinner sig ditt barn idag i några sociala sammanhang?  

7. Hur påverkas ditt barn av sociala sammanhang? 

8. Utövar ditt barn någon form av fysisk aktivitet, och så fall vilken och hur 

ofta? 

• Hur påverkas hen av det? 

9. Utövas den fysiska aktiviteten i interaktion med någon idrottsförening? 

10. Hur kom ni i kontakt med föreningen i så fall?  

11. Hur ser utbudet för aktiviteter ut för ditt barn i föreningen? 

12. Stämmer efterfrågan överens med vilket utbud som finns? 

13. Om ni har fler barn, upplever ni att det finns en skillnad i bemötandet 

gentemot idrottsföreningen? 

14. Upplever ni att X själv har efterfrågat idrott? 

 

Upplevelse, erfarenhet  



 

 

 78 

15. Hur skulle du vilja definiera ordet inkludering? Vad säger det ordet dig. 

16. Hur förs diskussionerna här i Vetlanda/Jönköping angående 

idrottsföreningarna och inkluderingen för era barn? delar du uppfattningen?  

17. Anser du att Vetlanda/Jönköping ger ungdomarna möjlighet att utöva 

idrott? 

18. Har du någon gång upplevt motstånd/motgång för att ditt barn ska 

inkluderas in i idrotten?  

19. Vad upplever du vara problematiskt i frågan om att inkludera barn och 

ungdomar in i föreningsidrotten?  

20. Vad tycker du att föreningsidrotten bidrar med? 

21. Hur tror du att idrotten, gällande inkludering av barn med 

funktionsnedsättning, ser ut om 20-30 år?  

22. Hur vill du att utvecklingen ska se ut, och vad krävs för att uppnå de?  
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Bilaga 3, Intervjuguide – Idrottsförening 

 

Inför  

Har du några frågor angående studien och syftet?  

Vill du veta lite om vilka vi är? 

I intervjun är ni anonyma, och kommer framstå i andra namn.  

Är det okej att vi spelar in intervjun?  

 

bakgrund - 

1. Vill du berätta lite om dig själv? kön, ålder, utbildningsnivå, yrke och 

egna idrottsliga erfarenheter. 

2. När kom du i kontakt med föreningsidrotten för första gången? 

3. Vad betyder föreningsidrotten för dig? 

4. Vill du berätta lite om din tid och dina uppgifter i föreningen genom åren 

och fram tills idag? 

 

Tema - ungdomarna 

5. Vad var det som fick er att starta er verksamhet?  

6. Vilka får och är med i ert lag?  

7. Hur stor är efterfrågan från ungdomarna att vara med i laget? 

8. Hur skulle du beskriva känslan i laget? 

9. Kan du beskriva hur idrotten och gemenskapen påverkar ungdomarna? 

10. Vad betyder verksamheten för dig och för ungdomarna?  

11. Forskning säger att ungdomar med en funktionsnedsättning är mindre 

aktiva i en förening än övriga befolkningen, hur upplever du att det är?  

12. Hur har ni kommit i kontakt med de ungdomar som idag är aktiva? 

13. Ändrar sig laget eller deltagandet mellan säsongerna? 

 

Tema - idrottsrörelsen 
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14. Skulle du vilja berätta hur resan sett ut från dag ett fram till nu? Vad ser 

du för utveckling både hos spelarna men också i samhället?  

15. Vad har du för upplevelse i stort av idrott för personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning? 

16. Hur arbetar ni för att nå fler?  

17. Finns det fler idrottsföreningar i närområdet som bedriver idrott för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning?  

18. Vad ges ni för förutsättningar till att bedriva er verksamhet på? 

(Ekonomiskt, träningstider, resurser, kläder och kunskap osv.)  

19. Får ni något stöd utifrån i ert arbete? (såsom kommun, föreningar, 

smålandsidrotten m.m.)  

20. Har du upplevt någon generell skillnad under arbetet i andra lag som 

innefattar personer som inte har en funktionsnedsättning? 

(förutsättningar/resurser, bemötande, kommunikation, föräldrakontakt)  

21. Hur tror du att det ser ut om 15-20 år?  
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Bilaga 4, Intervjuguide – Idrottsrörelse 

Inför  

Har du några frågor angående studien och syftet?  

Vill du veta lite om vilka vi är? 

Vill du medverka med ditt namn eller vara anonym?  

Är det okej att vi spelar in intervjun?  

 

bakgrund - 

1. Vill du berätta lite om dig själv? kön, ålder, utbildningsnivå, yrke och 

egna idrottsliga erfarenheter. 

2. Hur föddes intresset för idrott och viljan att påverka/utveckla svensk 

idrott?  

3. Beskriv dina arbetsuppgifter inom detta område?  

 

Idrotten -  

4. Hur skulle du beskriva idrotten generellt som plattform för social och 

fysisk gemenskap? 

5. Hur upplever du att idrott för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning ser ut idag?  

6. Varför skulle du säga att idrotten är viktig för just dessa personer? 

7. På vilket sätt skulle du säga att idrotten arbetar för att få fler personer med 

en intellektuell funktionsnedsättning in i verksamheten?  

8. Hur jobbar ni med att få fler föreningar att jobba med sådan här typ av 

verksamhet?  

9. Hur skulle du/ni beskriva responsen från föreningarna som ni tillfrågat om 

att ha en verksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är?  

10. Hur många föreningar i Småland idag bedriver verksamhet för just 

personer med en intellektuell funktionsnedsättning? 200 
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11. Hur upplever du att idrott för personer med en intellektuell 

funktionsnedsättning ser ut idag?  

12. Hur resonerar du kring att idrotten ska vara för alla, när vi pratar om 

denna målgruppen?  

13. Hur ser samarbetet ut med Ewa (Smålands parasport) 

• Hur kommer det sig att Ewa sitter själv på sin post med tanke på 

arbetsbelastningen och utveckling som skett?  

14. Upplever du att det finns motgångar och svårigheter i arbetet med att 

inkludera dessa ungdomar in i idrotten?  

15. Hur skulle du säga att efterfrågan är i jämförelse med det utbud som finns 

idag?  

16. Hur skulle du säga att föreningar arbetar utefter era 

riktlinjer/vision/styrdokument?  

17. Anser ni att föreningar besitter tillräckligt med kunskap för att bedriva 

verksamhet för dessa ungdomar?  

18. De föreningar som idag bedriver verksamhet mot dessa ungdomar, vad 

ligger till grund för uppstarten?  

19. Hur har utvecklingen i stort sett ut 

20. Hur tror du det ser i om 10-15 år?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 83 

Bilaga 5, Intervjuguide - Skola 

 

Inför  

Har du några frågor angående studien och syftet?  

Vill du veta lite om vilka vi är? 

Vill du medverka med ditt namn eller vara anonym?  

Är det okej att vi spelar in intervjun?  

 

Frågor och teman 

Barnet i centrum 

1. Hur skulle du definiera syftet med idrott?  

2.Vad skulle du säga att rörelse ger just dessa ungdomar?  

3.  Hur skulle du vilja beskriva er elevgrupp? åldrar, olika personligheter 

och fritidsintressen? 

4. På vilket sätt arbetar ni på skolan med att inkludera era elever in i 

idrottsföreningar?  

5. Har ni något samarbete med idrottsföreningar i regionen?  

6. Hur väl anpassas inslussningen till föreningarna till varje enskild 

individ? 

7. Hur viktig anser du att skolans hjälp är i det hela? 

8. Hur upplever ni vårdnadshavarnas roll i ungdomarnas inaktivitet eller 

aktivitet?  

9. Hur upplever ni föreningarnas arbete gentemot barn med intellektuell 

funktionsnedsättning?  

10. Hur upplever du att behovet hos dessa ungdomar ser ut?  

11. Utövar era elever någon form av fysisk aktivitet, och så fall vad? 

• Är den fysiska aktiviteten i interaktion med någon 

idrottsförening? 



 

 

 84 

12. På vilket sätt skulle ni säga att det är viktigt för dessa ungdomar med 

fysisk och social aktivitet? 

13. Hur förs kommunikationen mellan föräldrarna och er gentemot 

elevernas fysiska och sociala behov?  

14. Finns det någon arbetssituation som ni har erfarenhet av hos era elever 

gällande deras fritid och behov?  

15. Vad ser du för hinder/motgångar för dessa elever att idrotta? 
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Bilaga  6, Enkätfrågor 

- Inom vilken kommun arbetar du ? 

- Vilken befattning har du inom kommunen?  

- Bedriver idrottsföreningar i er kommun verksamhet för barn och ungdomar med 

en intellektuell funktionsnedsättning?  

o Om Ja på föregående fråga, på vilket sätt underlättar ni för dem att bedriva 

sin verksamhet? 

- Hur stor procent av alla idrottsföreningar i er kommun bedriver verksamhet mot 

målgruppen?  

- Arbetar ni aktivt med att skapa föer verksamheter för målgruppen?  

o Om ja på föregående fråga, Hur arbetar ni isåfall? 

o Om ner på föregående fråga, Varför gör ni inte det?  

- Känner du att er kommun skapar de bästa förutsättningarna för att inkludera 

målgruppen till en aktiv idrottsutöning? 

- Om nej på föregående fråga, på vilket sätt skulle er kommun kunna utvecklas 

inom det aktuella område? Är det ett behov ni ser finns?
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