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Abstract 
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The aim of this study was to understand how three selected football associations in three 

counties in Sweden work to include children and adolescents with disability in the age 

of 7-20 in their organization.  For this study we have used a qualitative method. The 

data have been collected through using semi-structured interviews with coaches and 

representatives from the board. When analyzing the data, we used Charles Tilly's theory 

Durable Inequality and research within the area of inclusion within sports, the 

significance of activities and the inequality within sports. The conclusions of the study 

showed that there was a stated lack of knowledge in the associations when it comes to 

their work with young people with disabilities and also in their work with the policies. 

Though there was a mutual feeling of insecurity we noticed that in their work with 

coaching young people they adapted the training session in order for everyone in the 

team being able to participate. We also saw that the inclusion of the children and 

adolescents with disabilities varied between the three football associations, how they 

choose to model their activities. Two of the associations had separated teams and we 

analyzed how those teams were different in the aims for the teams and in other ways. 
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1 Inledning 

Föreningslivet är en stor del av det svenska samhället. Av Sveriges dryga nio miljoner 

invånare är det över tre miljoner mellan åldrarna 7 och 70 som är medlemmar i en 

idrottsförening (Riksidrottsförbundet, 2012). Idrotten och idrottsrörelsen har en viktig roll i 

samhället idag. Det är inte bara ur hälsosynpunkt som idrottsföreningar har stor betydelse, 

utan de spelar även en stor roll vad det gäller fostran, nya sociala kontakter, att skapa 

förståelse och respekt för människor med olika bakgrunder och för den personliga 

utvecklingen. Sverige har en stark föreningskultur och det är en betydande del av det sociala 

livet för många unga (Sandström & Nilsson, 2008). Enligt FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättningar ska människor med funktionsnedsättning inte 

exkluderas från detta (Regeringskansliet, 2008). 

 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 

(Regeringskansliet, 2008), som Sverige har ratificerat, framförs det att människor med 

funktionsnedsättningar ska på samma villkor som andra kunna delta i fritidsverksamheter och 

idrott: 

 

För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor 

som andra delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott, ska 

konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att a) uppmuntra och främja 

deltagande i största möjliga utsträckning av personer med funktionsnedsättning i 

allmänt tillgänglig idrottslig verksamhet på alla nivåer… (Regeringskansliet, 

2008, s. 100) 

 

Detta innebär bland annat att staterna ska säkerställa att människor med 

funktionsnedsättningar har möjlighet att organisera, utveckla och delta i idrott och garantera 

att de har tillgång till idrottsanläggningar. Handikapprörelsen menar att det idag fortfarande 

finns stora brister, speciellt vad det gäller möjligheterna för barn med funktionsnedsättning att 

på lika villkor delta i föreningslivet (Regeringskansliet, 2008). 

 

Många personer med funktionsnedsättning träffar på svårigheter och blir uteslutna från 

deltagande i fritidslivet (Blomberg, 2006). Även Apelmo (2012) uppmärksammar detta och 

problematiserar bland annat Svenska handikappidrottsförbundets (SHIF) arbete för att 
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inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället och menar att arbetet inte har fått 

den effekt som önskades. Enligt Apelmo har SHIF istället genom sin särskiljning bidragit till 

att skapa ytterligare avstånd mellan människor med och utan funktionsnedsättning (Apelmo, 

2012). Nixon (2007) menar att det krävs en förståelse kring olika funktionsnedsättningar och 

att den traditionella idrotten vi är vana vid kan komma att ändras för att den ska bli tillgänglig 

för flera människor. Genom att ha lämpliga sportmöjligheter kan människor med 

funktionsnedsättning också ha en chans till inkludering, vilket kan ha betydande konsekvenser 

för inkludering och delaktighet för personer med funktionsnedsättning även i övriga samhället 

(Nixon, 2007). 

 

Inkludering innebär enligt Blomberg (2006) att man är en del av samhället och att man delar 

ansvar likväl som rättigheter. Inkludering utgår från att människor med funktionsnedsättning 

ska vara inkluderade i samhället, vilket är samhällets ansvar, inte individens. Faktorer som till 

exempel möjlighet till egna val, att vara självständig och delaktighet i samhället är viktigt för 

att främja inkludering (Blomberg, 2006). Inom socialt arbete är inkludering ett centralt 

begrepp som används både i arbete och inom forskning. Det behövs mer forskning  och analys 

kring inkludering och exkludering av människor med funktionsnedsättning hävdar Blomberg 

(2006). 

 

Med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 

(Regeringskansliet, 2008) och med tanke på den starka föreningskultur Sverige har 

(Sandström & Nilsson, 2008) menar vi att det är intressant att undersöka hur barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning inkluderas i idrottsföreningar. Vi vill undersöka 

idrottsföreningarna och vilket ansvar de eventuellt tar istället för att se på ungdomarna med 

funktionsnedsättning och deras individuella ansvar. Detta för att vi tycker att det är intressant 

att se huruvida idrottsföreningar upplever om det är en del av deras uppgift att inkludera barn 

och ungdomar oavsett funktionsförmåga, och i så fall på vilket sätt det sker. 

 

Vi valde att undersöka fotbollsföreningar då fotboll är en vanlig sport i Sverige, och därför 

tyckte vi det var intressant att utgå ifrån dem i studien. Då det är just en så vanlig sport och 

tillgänglig för de flesta människor, vore det spännande att se hur pass tillgänglig sporten är för 

människor med funktionsnedättning. Att det blev just tre föreningar hör ihop med antalet 

intervjupersoner. Då vi ville kunna se olika tydliga riktningar inom föreningarna, kände vi att 

en eller två personer inom varje förening inte var tillräckligt att intervjua. Ambitionen var då 
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att få tre intervjupersoner inom tre olika föreningar. Valet av åldersspann utgår från när barn 

börjar skolan och därför kommer i kontakt med sport på ett annat sätt. Vi valde upp till tjugo 

år då vi räknar åldern upp till tjugo år som ungdomsår. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att förstå hur tre utvalda fotbollsföreningar i tre kommuner i Sverige 

arbetar för att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i åldern 7-20 år i sin 

verksamhet. 

 

1.2 Frågeställningar  

1. Vilken kunskap finns det i föreningarna om hur man kan arbeta med inkludering av 

människor med funktionsnedsättning i verksamheten? 

2. Hur efterföljs de policys och dokument som finns? 

 

3. Finns det några skillnader på verksamheten mellan fotbollslagen för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning och utan funktionsnedsättning, och i så fall vilka? 

 

2 Bakgrund 

2.1 Idrottens kontext i Sverige 

Riksidrottsförbundet (2002) menar att Sverige är ett sportande land. Av Sveriges dryga nio 

miljoner invånare är det över tre miljoner mellan åldrarna 7 och 70 som är medlemmar i en 

idrottsförening (Riksidrottsförbundet, 2012). Det kan vara som aktiv tävlare, ledare, tränare, 

supporter eller bara för att hålla sig i form. Bland unga har idrotten en ännu mer dominerande 

ställning, mer än två av tre pojkar och varannan flicka i åldrarna 7 och 15 är medlemmar i en 

idrottsförening. Idrotten vill är namnet på ett policyprogram för svensk sport. Det 

representerar ett gemensamt system av värderingar för hela idrottsrörelsen och ger riktlinjer 

för förbund och klubbar.  I policyn står bland annat att idrott är en fysisk aktivitet som utförs 

för att få bättre kondition, ha kul eller må bra. Idrott består av träning och nöje, tävling och 

uppvisning. Idrott kategoriseras efter ålder och ambitionsnivå. För barn handlar det mestadels 

om att lära sig att utöva sporten, en vinkel av spelet är dock konkurrens men det måste ske på 

barnens egna villkor. Riktlinjen för barnidrott är barnets generella sportsliga utveckling. I 
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ungdoms- och vuxenidrott skiljs det senare på de olika formerna av sport. Själva grundidén 

för idrott är dock att den på alla nivåer ska organiseras så att den utvecklar människor både 

fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt i en positiv riktning (Riksidrottsförbundet, 2002).  

 

Idrottsrörelsen ska ständigt jobba för att utveckla och förbättra sin verksamhet och anpassa 

den i enlighet med de behov som finns och enligt idrottarnas önskemål. En idrottspolicy för 

2000-talet antogs av regeringen och den innebar bland annat att uppmuntra och underlätta 

deltagande av barn, ungdomar och vuxna i idrott och motion med avsikt att främja en god 

folkhälsa, erbjuda ett stort urval av aktiviteter, ge lika möjligheter för flickor/pojkar, 

kvinnor/män och aktivt främja integration (Riksidrottsförbundet, 2002). I tidigare studier har 

det påvisats att idrottens effekter till exempel kan handla om fysisk hälsa, utbildning, 

välbefinnande och även vara av ekonomiskt, socialt och kulturellt slag. Idrotten och det den 

för med sig som idrottsutövandet, föreningen, kompisar och så vidare medverkar till att stärka 

självförtroendet hos många idrottare och bidrar till personligt välbefinnande. Tillfredställelsen 

som idrotten för med sig ger både fysiska och psykologiska effekter, och även den sociala 

aspekten är en viktig del (Sandström & Nilsson, 2008). 

 

2.2 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Den 14 januari 2009 ratificerade Sveriges regering FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning  (Regeringskansliet, 2008). Konventionen utgjorde då en 

fortsättning på FN:s arbete för att få till stånd internationella regler när det gällde människor 

med funktionsnedsättning och deras rätt till delaktighet och jämlikhet. Konventionen skapar 

inte några nya rättigheter utan har till syfte att avlägsna hinder för personer med 

funktionsnedsättning att erhålla sina mänskliga rättigheter. Standardreglerna formulerar 

tydliga ståndpunkter när det gäller att ha samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter och 

ansvar på samhällsområden som andra medborgare i samhället. Även konkreta förslag på hur 

man kan avlägsna hinder för att skapa ett tillgängligt samhälle ges. Länderna ska själva ta 

ansvar för att reglerna praktiseras och även arbeta för principerna om full delaktighet och 

jämlikhet (Regeringskansliet, 2008). 

 

I artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(Regeringskansliet, 2008) tas deltagandet i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott 

upp. Bland annat lyfts det fram att människor med funktionsnedsättning på lika villkor ska 
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kunna delta i idrott och fritidsverksamheter. Det handlar om att underlätta för människor med 

funktionsnedsättning att bli delaktiga och att själva kunna utöva dessa aktiviteter. 

Handikapprörelsen framhåller dock att det fortfarande finns stora brister inom idrott och 

friluftsliv. Speciellt vad det gäller möjligheterna för barn med funktionsnedsättning att kunna 

medverka på lika villkor som barn utan funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 2008). 

 

2.3 Svenska Fotbollsförbundet 

Svenska Fotbollsförbundet (2013) har ingen egen uttalad strategi för att arbeta med människor 

med funktionsnedsättningar eftersom de menar att SHIF har det ansvaret. Dock finns det 

enskilda fotbollsföreningar som erbjuder verksamhet för människor med 

funktionsnedsättningar och det är svensk fotbolls inställning att hjälpa de föreningar som är 

intresserade av att bedriva den verksamheten. Detta för att kunna leva upp till visionen 

Fotboll för alla (Svenska Fotbollsförbundet, 2013). 

 

2.4 Begreppsförklaring 

Nedan kommer vi förklara en del av de begrepp som används i studien och hur de definieras. 

 

Sport och idrott kan som begrepp förklaras som en ”sammanfattande benämning på skilda 

slag av kroppsövningar” (Nationalencyklopedin, 2013), sammanfattningsvis en benämning 

för fysiska aktiviteter. Det är två olika begrepp men har samma definition, och vi väljer att 

använda oss av dessa för att få en variation i texten.  

 

Normalisering är ett begrepp som har sitt ursprung i normaliseringsprincipen som bör förstås 

utifrån en historisk kontext och grundar sig i att människor med funktionsnedsättning ska ges 

möjlighet att ha en normaliserad tillvaro. Deras liv ska överlag likna gemene mans liv där 

helger, sexualitet, självbestämmande och livscykel med allt vad det innebär är en del av livet 

(Nirje, 2003).  

 

Funktionsnedsättning förklaras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan ha uppkommit på grund av sjukdom eller 

annat tillstånd, eller efter en medfödd eller förvärvad skada. Dessa sjukdomar, tillstånd eller 

skador kan antingen vara bestående eller tillfälliga (Socialstyrelsen, 2007). 
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Funktionshinder förklaras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2007). Det kan till exempel handla om 

bristande delaktighet i sociala relationer, i arbetslivet och i fritids- och kulturaktiviteter. Det 

handlar främst om bristande tillgänglighet i omgivningen. En person har alltså inte ett 

funktionshinder utan hindret uppstår när en person med en funktionsnedsättning möter 

bristande tillgänglighet eller andra former av hinder i omgivningen. 

 

I studien har det inte gjorts några avgränsningar utifrån specifika funktionsnedsättningar vi 

ämnat undersöka utifrån. Vi förstod att det kunde ses som problematiskt att undersöka utifrån 

alla funktionsnedsättningar då det finns olika former och dessa skiljer sig åt. Vi var dock 

medvetna om att det finns många olika former av funktionsnedsättningar och att de utgör 

olika förutsättningar på fotbollsplanen. Att detta ändå var utgångspunkten handlade om ett 

mål om att få en bred och djup inblick i föreningarna genom att det gick att ställa frågor 

utifrån olika funktionsnedsättningar, då vissa former kräver större anpassningar och 

flexibilitet i organisationen än andra. Nivån av anpassningar anser Nixon (2007) vara en 

anledning till att människor med funktionsnedsättningar inte inkluderas, då det kan finnas en 

ovilja att anpassa idrotten och dess utformning. Utifrån vad Nixon (2007) menar resonerade vi 

att det kunde vara av vikt för studien att kunna ställa frågor om föreningarna och deras 

inkludering utifrån olika funktionsnedsättningar. 

 

Efter att ha redogjort för bakgrund och beskrivit de begrepp som kommer att användas i 

studien kommer nästa avsnitt behandla tidigare forskning. 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Diskriminering och ojämlikhet inom idrotten 

Det går fortfarande långsamt med jämlikheten inom idrotten enligt Wickman et al. (2012). 

Det finns en tydlig skillnad på vad som sägs och vad som görs. Diskrimineringen är dock inte 

lika tydlig längre och är därför svårare att känna igen, bemöta och även motarbeta. Det 

eftersom en ny typ av osynliggörande tycks införlivas och anses vara normalt, naturligt och 

acceptabelt på förbunds- och föreningsnivå (Wickman et al., 2012). Enligt Apelmo (2012) är 

SHIF arbete en bidragande faktor till att människor med funktionsnedsättning diskrimineras 
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inom idrotten, då de skapar en bild av människor med funktionsnedsättning som en grupp som 

särskiljer sig från människor utan funktionsnedsättning. 

 

Idrottsföreningarna kringgår passivt diskriminering genom att referera till policydokument, 

men avstår från att själva arbeta aktivt i förebyggande syfte för en ändring som kan uppnås 

genom välplanerade och påtagliga insatser och åtgärder som även är långsiktiga. En del 

idrottsföreningar menar även att de i sin verksamhet följer de riktlinjer och policys som finns, 

och att det därmed inte finns någon ojämlikhet eller diskriminering inom idrotten (Wickman 

et al., 2012). Policydokument som SHIF har tagit fram riktar in sig mot regering, landsting 

och kommuner, medan policydokument framtagna för människor utan funktionsnedsättning i 

sin tur riktas mot idrottsförbunden och lokala klubbar. SHIF:s dokument pekar ut riskområden 

för regering och andra ansvariga för att dessa ska förbättras. Apelmo (2012) menar att det som 

skrivs inte utgår från en positiv grund utan att policydokumenten är formulerade på ett sätt 

som talar om att människor med funktionsnedsättning har svaga kroppar och behöver träning 

för att klara sin vardag. Sättet som SHIF talar om människor med funktionsnedsättning 

handlar till stor del om att de är svaga, behöver rehabilitering, social integrering och löper risk 

att vara ohälsosamma. Sporten ska reducera det negativa, ord som prestation och vinna nämns 

inte ens när det gäller människor med funktionsnedsättning, medan de är framträdande i 

dokument som riktar sig mot människor utan funktionsnedsättning (Apelmo, 2012). 

 

Enligt Wickman et al. (2012) finns det en problematik i att behandla diskriminering inom 

idrotten som enskilda fall, då strukturell diskriminering omedvetet accepteras och betraktas 

som återkommande enskilda fall. Därför ska sådana tillfällen betraktas som förlopp istället för 

enskilda harmlösa fall, då det blir tydligt att det i själva verket handlar om diskriminering. 

Närmare bestämt sker en konsekvent särbehandling på grund av exempelvis kön, 

funktionsnedsättning eller etnicitet. I idrottsföreningarna samverkar olika relationer av 

förtryck på flera olika nivåer. Problem som uppkommer bör därför ses i samband med 

strukturella, institutionella och individuella faktorer som bekräftar utsattheten och som gör att 

många verksamma inom idrotten och eventuella förmodade utövare diskrimineras (Wickman 

et al., 2012). 

 

För att göra passande sportmöjligheter tillgängliga för människor med funktionsnedsättning, 

innebär det att det behövs en förståelse kring funktionsnedsättningar och den skiftande 
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traditionella idrotten. Detta kan även skilja sig från våra brukliga föreställningar om vad idrott 

är (Nixon, 2007).  

 

3.2 Möjligheterna till idrott och dess inverkan 

Många personer med funktionsnedsättning träffar på svårigheter och blir uteslutna från 

deltagande i fritidslivet. Det är en kommunal skyldighet att kunna erbjuda fritidsverksamhet 

för alla medborgare som bor i kommunen och kommunen har också ett ansvar för uppsökande 

verksamhet. En god fritid har ett stort värde för människors utveckling vad gäller livsstil, 

välbefinnande och hälsa menar Blomberg (2006). För att må bra behövs omväxlande 

stimulans och att människor får fysisk, psykisk och social tillfredställelse. I dagens samhälle 

får fritiden ännu mer central betydelse än tidigare för att uppnå välbefinnande. Vidare visar 

Blomberg (2006) att faktorer som skapar gynnsammare förutsättningar för människor med 

funktionsnedsättning till delaktighet i samhället är medlemskap och en verksam roll i 

handikapprörelsen (Blomberg, 2006). 

 

Diskussionen om idrottsmöjligheter för människor med funktionsnedsättning bör fokusera på 

hur möjligheter som betonar sportens förmåga av deltagare skapas, snarare än deltagarnas 

funktionsnedsättning. Att organisera sport så att människor med funktionsnedsättning kan 

delta kräver en förståelse för de skillnader som finns mellan människor med 

funktionsnedsättning. Det krävs också en förståelse för deras kapacitet att konkurrera i idrott 

av olika slag och nivåer (Nixon, 2007). Desto längre ifrån idrottens normalitet en person 

befinner sig, desto större är enigheten om att problemet ligger hos individen (Wickman et al., 

2012). Men att vara en ”person med ett funktionshinder” innebär inte nödvändigtvis ett 

likvärdigt funktionshinder inom idrotten, särskilt inte om sporten anpassas eller hjälpmedel 

och olika anpassningar införs (Nixon, 2007). I en utvärdering som Riksidrottsförbundet gjort 

av ett projekt kallat Handslaget klargörs det att det finns många olika omständigheter som 

komplicerar villkoren att skapa idrottsverksamhet för människor med funktionsnedsättning. I 

de projekt som ändå lyckats, har en viktig faktor varit att de har utgått från människors behov 

istället för relationen mellan en stark och en svag grupp, alltså mellan idrottsföreningen och 

människor med funktionsnedsättning (Wickman et al., 2012). 

 

De som organiserar den traditionella sporten kan välkomna idrottare med 

funktionsnedsättning enligt Nixon (2007), om de inte behöver anpassningar eller hjälpmedel. 
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Detta då de inte utgör några särskilda problem eller uppfattas som tänkbara hot mot 

integriteten i deras sport. När idrottare emellertid kräver anpassningar eller hjälpmedel avstår 

idrottsfunktionärer ofta från att låta idrottare med funktionshinder delta, även om 

anpassningarna kan vara relativt små. De kan hävda att anpassningar eller hjälpmedel kommer 

att bli dyrt eller opraktiskt. Relativt små förändringar kan ha en betydande effekt på 

tillgängligheten av en sport för personer med funktionsnedsättning. Arrangörer och de som 

organiserar sport måste vara flexibla, anpassningsbara och öppna för förändringar, och de 

måste förstå vikten av lämpligt deltagande. De förmågor, intressen och motivation som 

idrottaren med funktionsnedsättning har matchas tillsammans med de strukturella 

parametrarna i deras sport (Nixon, 2007). 

 

Sport organiserad för personer med funktionsnedsättning kanske inte alltid helt anpassar sig 

till de som eventuellt vill delta. Därav är det viktigt för dem som konstruerar och organiserar 

sport, att förstå den mångfald av individer med funktionsnedsättning som finns, och om vilka 

typer av idrott och anpassningar som behövs för att reglera skillnaderna mellan dessa 

människor. Att det finns just ett val är en viktig del av rättvisan (Nixon, 2007). 

 

3.3 Normalisering och inkludering inom idrotten 

Vikten av inkludering och normalisering vad gäller människor med funktionsnedsättning är 

något som Walmsley (2001) lyfter fram. Hon fokuserar på hur normalisering och sociala 

roller tillvaratas. Normalisering har utvecklats som reaktion för att visa på de dåliga 

levnadsförhållanden som rådde på många institutioner i början av 1900-talet. Institutioner var 

då den mest framstående lösningen på ”problemen” vad det gällde psykiska sjukdomar. De 

möjligheter som människor med funktionsnedsättning hade förr var små, i Storbritannien hade 

de till exempel inte tillgång till utbildning på 1970-talet. Genom normaliseringen 

tillhandahölls de förutsättningar som gav dem möjlighet att säga sin mening. 

Normaliseringsidéer grundar sig på en blandning av mänskliga rättigheter och 

avvikandeteorier. I den skandinaviska modellen grundar den sig i huvudsak på mänskliga 

rättigheter. Normaliseringsprincipen innebär att tillgängligheten för människor med 

funktionsnedsättning, vad gäller livsmönster och villkor i vardagen, ska vara så nära vanliga 

förhållanden och levnadssätt i samhället som möjligt. Normalisering lägger ansvaret för 

förändring på andra, istället för att lägga ansvaret på människorna med funktionsnedsättning 

(Walmsley, 2001). 
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Inkludering är ett flerdelat begrepp som omfattar många olika tolkningar. Vid olika 

resonemang kring inkludering är det lätt att fastna i en diskussion kring exkludering. För att 

undvika detta bör inkludering och exkludering betraktas som processer (Blomberg, 2006). 

Inkludering kan enligt Blomberg (2006) definieras som tillhörighet, att vara innesluten i, att 

man är en del av samhället och delar ansvar likväl som rättigheter. Inkludering har sin 

utgångspunkt i att människor med funktionsnedsättning ska var inkluderade i samhället. Till 

skillnad från integration handlar inkludering om en förändring av perspektiv. Blomberg 

(2006) menar att det är samhällets ansvar att förändras, snarare än individens. Faktorer som 

leder till exkludering måste urskiljas och avlägsnas för att inkludering ska kunna uppnås. Det 

är även viktigt att människor med funktionsnedsättning har möjlighet till egna val, till 

delaktighet och självständighet för att främja inkluderingen (Blomberg, 2006). Haycock och 

Smith (2011) behandlar inkludering ur en engelsk kontext med utgångspunkt i policys där 

unga människor med funktionsnedsättning ska inkluderas i de aktiviteter som skolor 

tillhandahåller. De har i sin undersökning tittat på hur skolor arbetar för att inkludera barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning i idrottsundervisningen. Det var tydligt att dessa barn 

och ungdomar deltog i betydligt lägre utsträckning oavsett kön än vad pojkar och flickor utan 

funktionsnedsättning gjorde. Under intervjuer med idrottslärare blev det tydligt att barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning överlag inte uppmuntrades att delta på lektionerna. De få 

unga som ändå blev uppmuntrade hade inte fysiska funktionsnedsättningar utan 

inlärningssvårigheter eller beteendestörningar (Haycock & Smith, 2011).  

 

En del av problemet menar Haycock och Smith (2011) var idrottslektionerna i sig, då det var 

stort fokus på lagsporter som inte passade alla. Detta trots att forskning ett tiotal år tidigare 

pekat på att detta var ett problem för många elever oavsett funktionsförmåga. Flera av 

skolorna uppgav att deltagandet ökade när aktiviteter anpassades på ett sätt att ungdomarna 

kunde delta även om de hade en funktionsnedsättning. Det var mer individuella aktiviteter 

med mindre fokus på framgång, tävling och spetskompetens som var mer populära bland 

ungdomarna med funktionsnedsättning, speciellt de vars funktionsnedsättning var fysisk. 

Studiens empiri visade att när ungdomar med funktionsnedsättning deltog i aktiviteter fanns 

det tendenser att de tränades separat och inte tillsammans med elever utan 

funktionsnedsättning (Haycock & Smith, 2011). 
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Inkludering innebär enligt Nixon (2007) att personer med funktionsnedsättning ska kunna 

konkurrera utan att stigmatiseras eller vara rädda för att få sin identitet förstörd. Deras status 

eller interaktion ska inte heller påverkas negativt av deras funktionsnedsättning eller på grund 

av uppfattningar om dem. Under senare år har det lyfts fram att inkludering av människor 

med funktionsnedsättning inom idrotten är en mänsklig rättighet. Att ha chans att bedriva en 

sport, precis som människor utan funktionsnedsättning har, ses som en fråga om rättvisa. 

Strävan efter sportmöjligheter av och för människor med funktionsnedsättning har dock inte 

nödvändigtvis lett till att de inkluderas i de allmänna sporterna. Den historiska avsaknaden av 

allmänna sportmöjligheter för personer med funktionsnedsättning är ett av de viktiga motiven 

för utvecklingen av separata sportmöjligheter för människor med funktionsnedsättning. Då 

ordinarie idrottsföreningar inte alltid varit tillmötesgående mot idrottare med 

funktionsnedsättning har de oftare sökt sig det till den segregerade handikappidrotten. Där har 

människor med funktionsnedsättning funnit lika villkor istället istället för att inkluderas i de 

föreningar som varit till för idrottare utan funktionsnedsättningar (Nixon, 2007). 

 

Enligt Nixon (2007) har barriärer av stigmatisering och sociala handikapp såväl som praktiska 

svårigheter blockerat tillgången och försvårat inkluderingen för personer med vissa typer eller 

grader av funktionsnedsättning i den traditionella idrotten. Personer med 

funktionsnedsättning, som är i stånd att konkurrera med eller mot personer utan 

funktionsnedsättning, kan hindras från att göra det om de har en funktionsnedsättning. Detta 

då människor som är i kontroll av en sport inte tillåter anpassningar i exempelvis utrustning 

eller lokaler eftersom de inte kan eller vill acceptera nya eller annorlunda uppfattningar om 

träning i sin sport. Detta leder till att människor med funktionsnedsättning mister chansen att 

visa sina atletiska talanger och utmana negativa stereotypa uppfattningar om idrottare med 

funktionsnedsättning samt människor med funktionsnedsättning i allmänhet (Nixon, 2007). 

Apelmo (2012) menar att SHIF själva är en bidragande faktor till detta då de spär på gamla 

stereotyper om att människor med funktionsnedsättning är svaga, behöver social integrering 

och kostar samhället pengar.  

 

Människor med funktionsnedsättning inom idrotten ska enligt Nixon (2007) inte missgynnas 

på grund av sina funktionsnedsättningar. Detta kan innebära att konkurrenter med 

funktionsnedsättning kan behöva anpassad utrustning eller ändringar av regler för att kunna 

delta på ett lämpligt sätt i idrotten med andra människor som både har och inte har 

funktionsnedsättning. Idrott ska vara inkluderande och organisationen ska göra det möjligt för 
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deltagare med funktionsnedsättning att få acceptans och respekt av andra konkurrenter och 

människor i samhället. Bakom denna princip finns tanken att lämpligt deltagande kan leda till 

inkludering inom idrotten och främja inkludering i det större samhället för människor med 

funktionsnedsättning. Lämpligt deltagande och inkludering kan förekomma i segregerade 

funktionshindersporter och inkluderande i vanliga sporter (Nixon, 2007). Det slutgiltiga målet 

bör vara att sträva efter passande idrottsval för personer med funktionsnedsättning som 

matchar deras nivåer av funktions- och idrottsförmåga. Genom att ha lämpliga 

sportmöjligheter kan människor med funktionsnedsättning också ha en chans till inkludering, 

vilket kan få betydande konsekvenser för inkludering och delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning i det större samhället (Nixon, 2007). 

 

Detta avsnitt har redogjort för den tidigare forskning som kommer att användas i studien. I 

avsnittet som följer kommer en presentation över studiens teoretiska utgångspunkt. 

 

4 Teori 

I detta avsnitt kommer den valda teorin presenteras. Den teori vi har valt att använda är 

Charles Tillys (2000) teori om beständig ojämlikhet. Tillys teori förklarar hur ojämlikheter 

skapas, upprätthålls och hur det reproduceras i samhället över tid. Genom Tillys teori vill vi 

skapa förståelse för fotbollsföreningarnas struktur och de eventuella ojämlikheter som råder 

inom föreningarna mellan människor med funktionsnedsättning och människor utan 

funktionsnedsättning. Vi förstår fotbollsföreningar som en form av organisation, även om det 

också är en ideell verksamhet. Tilly (2000) menar dock att organisationer inte alltid behöver 

vara formella, rangordnade strukturer, utan de kan även bestå av tydliga samlingar av sociala 

relationer. Det kan till exempel vara släktskap, företag eller skolor. Vidare menar Tilly (2000) 

att beständig ojämlikhet uppstår i alla former av organisationer. Vi anser att Tillys teori 

lämpar sig bra för att analysera fotbollsföreningar då vi kan förstå dem som en organisation. 

Tillgångar till resurser i ett fotbollssammanhang kan exempelvis handla om träningstider, 

fotbollsplaner och material. 

  

4.1 Beständig ojämlikhet 

I alla sociala relationer finns det övergående och skiftande ojämlikheter. Tilly (2000) förklarar 

beständig ojämlikhet som en ojämlikhet som varar från en social interaktion till en annan. 
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Denna är bestående över yrkesbanor, livstider och organisationshistorier. Beständig 

ojämlikhet uppstår till följd av att individer som har tillgång till värdeskapande resurser löser 

påfrestande organisatoriska problem genom kategoriska skillnader. Dessa människor inrättar 

mer eller mindre ett medvetet system för social slutenhet, exkludering och kontroll. Den 

beständiga ojämlikheten beror i hög grad på hur pass institutionaliserade kategoriska par är 

(Tilly, 2000). 

 

4.2 Ojämlika kategoripar 

Ojämlikhet består i regel av en ojämn fördelning av tillgångar mellan till exempel individer, 

kategorier, grupper eller större regioner. Tillgångar kan till exempel vara makt, respekt, 

tjänster eller extraförmåner (Tilly, 2000). Tillys (2000) teori om beständig ojämlikhet bygger 

på uppfattningen om att det finns ojämlika kategoripar. Det är i det asymmetriska paret som 

man hittar ojämlikhetens organiserade form eftersom det är i skillnaderna mellan kategorier 

som man hittar den betydande och varaktiga ojämlikheten, inte i individuella egenskaper, 

avsikter eller insatser. En kategori är en grupp som har en gräns mot en annan grupp. Genom 

denna gräns skiljs de från och förbinds med åtminstone en annan grupp som tydligt stängs ute 

genom denna gräns. Till exempel medborgare/utlänning, svart/vit, arbetsgivare/anställd, 

barn/vuxen eller som i denna studies fall, människor med funktionsnedsättning och människor 

utan funktionsnedsättning. Dessa kategorier utestänger och åtskiljer. Det är i åtskiljningen 

mellan dessa kategorier som de olika kategoriparen bildar en enhet, de består av en gemensam 

gräns och har en ojämlikhet sinsemellan. Genom en kategori förenas individer som anses vara 

lika och skiljer ut individer som betraktas vara olika och definierar relationerna som finns 

mellan de båda grupperna (Tilly, 2000).  

 

4.3 Hur ojämlikhet skapas och vidmakthålls 

Enligt Tilly (2000) skapas ojämlikhet med hjälp av två orsaksmekanismer vilka är 

exploatering och möjlighetsansamling. Exploatering innebär att de som har makten 

kontrollerar andras arbete och verksamhet på ett sätt som gör att de mäktiga tillgodogör sig en 

del av den produkt som uppstår. De underordnade stängs ute från att ta del av det de 

producerat eller bidragit till och får ut mindre än det som motsvarar deras insats. I 

fotbollsammanhang kan det till exempel handla om att det exploaterade laget inte får tillgång 

till att träna på de bästa fotbollsplanerna, utan får hålla sig till de sämre fotbollsplanerna, trots 

att det finns lediga tider vid de andra. Möjlighetsansamling är icke-elitens samlade mängd av 
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möjligheter. Då en avgränsad kategori får möjlighet till en resurs som är viktig, förnyelsebar 

och möjlig att monopolisera, stöds nätverkets aktiviteter. Detta förstärks av nätverkets sätt att 

fungera, då gruppen regelmässigt samlar sitt tillträde till resursen och skapar föreställningar 

och praktiker till stöd för sin kontroll av den. 

 

Den ojämlikhet som uppstår genom exploatering och möjlighetsansamling befäster och 

förstärker över tid genom ytterligare två mekanismer; efterlikning och anpassning. 

Efterlikning innebär att man kopierar redan etablerade organisationsmönster, reproducerar 

dessa och tillämpar dem sedan på andra organisationer eller sammanslutningar. På så sätt 

överförs ojämlikheten som fanns i dessa organisationer från ett sammanhang till ett annat, 

vilket innebär att ojämlikheten befästs på fler och fler områden. Man lånar utan vidare in både 

ordning och ojämlikhet efter redan kända mönster. Efterlikning i fotbollsammanhang kan 

exempelvis handla om att man bygger upp ett lag för människor med funktionsnedsättning på 

liknande sätt som andra föreningar gör, utan att veta om det är ett fungerande sätt. Anpassning 

gör så att olika handlingssätt bildas vilka underlättar vardagens interaktion så att man kan 

förhålla sig till den ojämlika kategoriella relation man är en del av (Tilly, 2000).  

 

4.4 Skript och lokal kunskap 

Tilly (2000) använder sig av ytterligare två begrepp, skript och lokal kunskap. De kan 

användas för att förstå processer och rutiner i en organisation. Det är genom dessa begrepp 

som människor socialiserar och får kommunikationen att fungera. Skript avser en tankemodell 

där dagliga rutiner med planer, mål och rutiner är formulerade, kunskapen vi har för modellen 

i förhållande till att genomföra en handling. Lokal kunskap är kunskap som inte är 

formaliserad utan består av personlig kunskap istället. Det är en lokal, generell kunskap som 

uppnås under en längre tid. Skript främjar likformighet medan den lokala kunskapen är mer 

föränderlig. Det finns även ett samspel mellan skript och lokal kunskap som skapar 

gynnsammare förutsättningar för organisationer att fungera. Applicerad på organisationsnivå 

behöver alla former av organisationer skript i form av regler och rutiner, men även lokal 

kunskap för att lösa oväntade problem (Tilly, 2000). 

 

Efter att ha presenterat den teoretiska utgångspunkten kommer vi i nästa avsnitt beskriva det 

metodologiska tillvägagångssätt vi använt för att få förståelse för hur idrottsföreningar arbetar 

med inkludering av barn och ungdomar med funktionsnedsättning.  



 

15 

 

 

5 Metod  

5.1 Metod för att tolka intervjupersonernas beskrivning  

Då vi ville undersöka fotbollsföreningarnas arbete i deras sammanhang och hur de beskrev 

inkluderingen av barn och ungdomar med funktionsnedsättning, utgick studien från ett 

hermeneutiskt perspektiv. Gilje och Grimen (2007) menar att hermeneutiken redogör för vad 

förståelse är och hur man förstår och tolkar betydelsefulla fenomen. För att få förståelse måste 

vi tolka tränarnas och styrelserepresentanternas beskrivning av sina erfarenheter och kunskap 

kring inkluderingen av barnen och ungdomarna i föreningarna. Thomassen (2007) nämner 

den hermeneutiska cirkeln, ur vilken vi utvecklar vår förståelse. Detta sker genom en ständigt 

pendlande rörelse mellan helhet och del av det material som vi försöker förstå. Vi läser och 

tolkar materialets delar utifrån dess helhet, genom detta blir även vår förståelse för helheten 

djupare. Detta gör att en ny förståelse för det som studeras uppstår, vilket i sin tur kommer 

påverka den fortsatta tolkningen av delarna. Samtidigt har den som tolkar alltid med sig ett 

visst mått av förförståelse, vilken pendlar tillsammans med helhet och del (Thomassen, 2007). 

Detta hade vi i åtanke inför studien då förförståelsen kan påverka sättet att se på och tolka 

fenomen, även om strävan såklart var att förhålla oss objektiva. 

 

I studien har vi använt oss av kvalitativ metod. Bryman (2011) menar att den kvalitativa 

metoden lägger vikt på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Det var av 

relevans för denna studie, då vi ville undersöka hur de som arbetade inom föreningarna 

beskrev hur barn och ungdomar inkluderades i föreningen. Med hjälp av kvalitativ metod ville 

vi få en djupare förståelse för föreningarnas arbete och få fram intervjupersonernas 

perspektiv, till skillnad från i kvantitativ metod där den viktigaste fokuset är mätning. Den 

kvalitativa forskningen har dock fått kritik för att vara alldeles för subjektiv, kritiker menar att 

det bygger på forskarnas fristående uppfattningar av vad som är betydelsefullt och viktigt 

(Bryman, 2011). Då är det viktigt att som forskare själv vara medveten om och förtydliga de 

olika uppfattningar vi har och som vi kan komma att bära med oss in i undersökningen 

(Eliasson, 1995). Inom kvalitativ forskning ligger inte fokus på mått av ett begrepp utan 

begreppen i sig utgör en stor del av undersökning genom sin betydelse. Begreppen kan verka 

som redskap för forskaren, då det kan bidra till en allmän bild från vilken hen kan undersöka 

hur händelser som hör samman med begreppet på olika sätt manifesterar sig (Bryman, 2011). 
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Vi utgick från begreppen inkludering och delaktighet i vår undersökning, inkludering är ett 

begrepp som nämns som motpol till exkludering och dessa två nämns ofta tillsammans. Att 

anta begreppet inkludering handlar om att vi ville rikta in oss på det arbete som görs och inte 

ta för givet att fotbollsföreningarna i sin verksamhet exkluderar människor med 

funktionsnedsättning. 

 

5.2 Urval, urvalsmetod och bortfall 

I denna studie användes det som Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval. Det 

innebär att forskaren själv väljer ut personer som är relevanta för forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011). Eftersom vi var intresserade av att undersöka fotbollsföreningars 

erfarenheter av att jobba med inkludering i sin verksamhet, och ville intervjua personer inom 

föreningarna ansåg vi att ett målinriktat urval lämpade sig bra. Vi hade för avsikt att intervjua 

nio personer i tre olika föreningar, både representanter från styrelsen och tränare från 

föreningen. Vi valde att intervjua flera inom samma förening, då vi resonerade kring att 

perspektiven kan skilja sig beroende på ens roll i föreningen, och vi ville täcka in dessa 

eventuella olika uppfattningar. Tre olika föreningar i tre olika kommuner valdes ut som låg 

geografiskt nära oss. Vi sökte sedan upp kontaktinformation på deras hemsidor och tog 

kontakt med föreningarna via mail, där vi bifogade vårt informationsbrev (se bilaga 1) som 

kort beskrev vilka vi var och undersökningens syfte. Kort efter att vi hade skickat ut mailen 

ringde vi upp och frågade om de var intresserade av att vara med. Två av de tre föreningarna 

svarade direkt att de kunde tänka sig ställa upp, och med dem avtalade vi tid och plats när 

intervjupersonerna ville och kunde. Den tredje föreningen fick vi inget svar ifrån, trots att vi 

ringde dem flera gånger vid olika tidpunkter. Då letade vi upp en annan förening som vi tog 

kontakt med, men de tackade nej. Till slut fick vi tag på ytterligare en förening som ville delta 

i studien. Vår ursprungsplan var att intervjua sammanlagt nio personer inom tre olika 

föreningar, alltså tre personer i varje förening. Dock blev det ett bortfall då en intervjuperson 

vi hade bokat tid med fick förhinder och inte hade tid inom den tidsram som krävdes för 

studien. Våra intervjupersoner bestod slutligen av sammanlagt åtta personer, sju män och en 

kvinna. Tre av dessa var tränare, två var styrelserepresentanter och tre var både tränare och 

medlem i styrelsen. 
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5.3 Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer är flexibla i sin utformning då forskaren kan ställa följdfrågor och även 

följa olika riktningar och eventuella nya kunskaper som kommer fram under intervjun. För att 

samla in material till studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer, där forskaren 

arbetar utifrån olika teman, men kan ändå ställa följdfrågor för att följa upp det som 

intervjupersonen säger (Bryman, 2011). Under våra intervjuer utgick vi från en intervjuguide 

(se bilaga 2) med fasta teman och olika detaljerade frågor. Genom att göra på detta sätt höll vi 

oss inom det område vi var intresserade av och fick svar på våra frågor, samtidigt som vi var 

flexibla och hade möjlighet att löpande följa upp sådant som vi fann intressant under 

intervjun. Som komplement till intervjuerna undersöktes även de policys och riktlinjer som 

fanns ifrån föreningarna och andra förbund. Detta gjordes för att utveckla frågor till 

intervjuerna kring deras arbete. 

 

Vi valde att låta intervjupersonerna välja var de ville att intervjun skulle äga rum, detta för att 

de skulle känna sig trygga under intervjun vilket är viktigt för att intervjupersonen ska känna 

sig bekväm med att kunna säga vad hen vill. Oavsett var vi befann oss så genomfördes 

intervjuerna med endast oss och intervjupersonen närvarande. Intervjuerna tog 45-60 minuter 

att genomföra och vi använde oss av ett inspelningsprogram på våra mobiltelefoner för att 

spela in intervjuerna, efter samtycke av intervjupersonerna. Bryman (2011) menar att för att få 

med vad intervjupersonen både säger och hur personen säger det, så underlättar det om intervjun 

spelas in. Transkriberingen gjordes efterhand som intervjuerna blev genomförda. Intervjuerna 

avidentifierades vid transkriberingen, varken namn, föreningens namn, ortnamn eller kommun 

står med. Vi har under transkriberingen tagit bort vissa ord för att få ett bättre flyt i texten. 

Exempel som tagits bort är ”eeh”, ”ehm”, upprepningar av ord och stamningar. 

 

5.4 Bearbetning och analys av intervjumaterial 

För att analysera vår empiri använde vi oss av kvalitativ innehållsanalys vilket innebär att 

man systematiskt går igenom data och utifrån dessa skapar kategorier. Kategorierna ska vara 

av relevans för frågeställningarna i studien (Grønmo, 2006). Grønmo (2006) talar om vikten 

av att bestämma fokus innan datainsamlingen, även om det framkommer ny data under 

perioden av datainsamling är det problemformuleringarna som ligger till grund för vad som är 

relevant för undersökningen. I kvalitativ innehållsanalys är det problemställningarna som 

ligger till grund för de teman som forskaren lägger fokus på och de typer av texter som 
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används (Grønmo, 2006). I vårt fall valde vi ut några teman innan intervjuerna som vi kunde 

utgå ifrån i vår intervjuguide. När vi gjort alla intervjuer och transkriberat dem gick vi igenom 

det utskrivna materialet och markerade väsentliga meningar och begrepp. Vi läste igenom det 

flera gånger för att inte missa något och för att få en djupare förståelse. De meningar vi 

markerat blev sedan våra meningsbärande enheter som vi utgick från i vår analys. Vi 

sammanfattade sedan de meningsbärande enheterna i koder som vi sedan kategoriserade för 

att hitta den underliggande meningen i texten. Utifrån kategorierna skapade vi sedan tre olika 

teman som vi använder i vår resultat- och analysdel. 

 

5.5 Urval av litteratur 

När vi har sökt litteratur att använda i studien har vi använt oss av Linnéuniversitetets 

bibliotek och olika databaser som till exempel LIBRIS, SwePub och Social Services Abstract. 

De huvudsakliga sökord vi har använt är barn, ungdomar, funktionshinder, inkludering och 

idrott. När vi sökt internationell forskning har vi använt sökord som children, adolescence, 

disability, inclusion och sport. Vi har också sökt efter dokument och riktlinjer på de olika 

fotbollsföreningarnas hemsidor, och även ifrån olika förbund, såsom exempelvis Svenska 

Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Bryman (2011) diskuterar kring hur pass relevant validitet och reliabilitet är för kvalitativa 

undersökningar då dessa, speciellt validitet, är ute efter att mäta vilket mer riktar sig till den 

kvantitativa forskningen. Det har dock gjorts anpassningar av dessa begrepp för den 

kvalitativa forskningen då man istället utgår från extern och intern validitet, samt intern och 

extern reliabilitet. Det är dessa begrepp vi har haft i åtanke när vi har diskuterat validiteten 

och reliabiliteten i vår studie. 

 

Validitet handlar om en uppskattning kring om de slutsatser som kommit fram under 

undersökningen hänger ihop eller inte, och om forskaren har undersökt det som har varit 

avsett att undersökas (Bryman, 2011). Den interna validiteten handlar enligt Bryman (2011) 

om de slutsatser som dragits i den aktuella situationen är trovärdiga. Eftersom vi endast har 

varit i kontakt med tre föreningar går resultatet inte att generalisera. Dock har föreningarna 

befunnit sig i olika kommuner och är, enligt vår tolkning, av samma uppfattning vilket ändå 

bidrar till den interna validiteten. Den externa validiteten, som handlar om i vilken 
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utsträckning resultaten kan generaliseras, är problematisk i kvalitativ forskning (Bryman, 

2011). Vi är medvetna om detta då vi har ett begränsat urval med endast åtta intervjupersoner 

och deras individuella upplevelser och erfarenheter kan inte svara för alla tränare och 

styrelsemedlemmar i alla fotbollsklubbar i Sverige. Dock är vår uppfattning att 

intervjupersonerna i hög grad resonerade liknade kring våra frågor vilket vi anser kan bidra en 

del till den externa validiteten. 

 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och om resultaten blir ungefär densamma om 

man skulle göra om undersökningen på nytt (Bryman, 2011). Vi har beskrivit så noggrant som 

möjligt hur vi har gått tillväga i vår studie. Men Bryman (2011) skriver också att 

replikerbarheten i kvalitativ forskning är svår att uppfylla, då undersökningen har gjorts i en 

viss social miljö med olika sociala villkor, vilket kan bli svårt att upprepa då detta är 

föränderligt. Undersökningarna är ofta ostrukturerade och bundna till forskarens 

initiativförmåga, vilket också påverkar replikerbarheten. Det som kan minska reliabiliteten är 

den förförståelse som vi bär med  oss och som man som forskare enligt Bryman (2011) tolkar 

sitt resultat utifrån. I studien har vi strävat efter att vara så objektiva som möjligt, men likväl 

kan vår förförståelse omedvetet ha påverkat vid intervjuerna och vid tolkning av resultaten. 

Tillförlitligheten hos intervjupersonerna kan diskuteras då det kan tänkas att man, medvetet 

eller omedvetet, vill ge en positiv bild av föreningen och dess arbete. Detta anser vi dock inte 

att vi märkt av utan vi tycker att intervjupersonerna har reflekterat  kritiskt både gentemot sig 

själva och mot föreningen, och visat på komplexiteten i deras arbete. 

 

5.7 Etiska överväganden 

Denna studie har haft Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) som utgångspunkt. De fyra huvudprinciperna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

beaktades redan i informationsbrevet (bilaga 1) där det tydligt informerades om uppsatsens 

syfte, och att intervjupersonernas deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan eller välja att inte svara på frågor. Intervjupersonerna informerades 

även om att materialet kommer avidentifieras. Denna information upprepade vi även inför 

varje intervju för att påminna och göra det extra tydligt för våra intervjupersoner. Vi 

informerade även att den information som samlades in endast skulle komma att användas i vår 
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uppsats. Alla intervjupersoner lämnade muntligt samtycke till att intervjuas och att intervjun 

kunde spelas in. 

 

Inför studien gjorde vi vissa konsekvensbedömningar, vilket innebar en bedömning av risken 

att intervjupersonerna skulle ta skada (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom vi intervjuat 

personer i form av tränare och styrelsemedlemmar från olika fotbollsföreningar blev det inte 

lika känsligt som om vi till exempel hade intervjuat de minderåriga deltagarna. Däremot kan 

det vara känsligt om intervjupersonerna till exempel kritiserar den egna föreningen och dess 

arbetssätt. Därför var det viktigt att vi avidentifierade alla intervjupersoner och de olika 

föreningarna i vår studie för att undvika att det skulle leda till några konsekvenser för 

intervjupersonerna. Det var också viktigt att vi inför intervjuerna reflekterade över hur vi 

ställde våra frågor så att intervjupersonerna inte kände att vi tog part för någon, utan att vi 

försökte förhålla oss objektiva i högsta möjliga mån. 

 

5.8 Arbetsfördelning 

Vi har i stort sett jobbat tillsammans med studien under hela tiden. Ibland har vi delat upp 

vissa delar, som till exempel tidigare forskning, för att spara tid. Då delade vi upp den 

litteratur vi hade hittat mellan oss, läste, sammanfattade och sedan sammanställde vi 

gemensamt. De första fyra intervjuerna hade vi gemensamt, resterande delade vi upp mellan 

oss. Likaså transkriberingen av intervjuerna delade vi upp så att det skulle bli någorlunda 

rättvist tidsmässigt. Även om vi har jobbat med de olika delarna var för sig har vi ändå 

slutligen gått igenom och sammanställt dem tillsammans. 

 

I detta kapitel har metod och tillvägagångssätt för studien presenterats och diskuterats. I nästa 

avsnitt redovisas studiens resultat och analys, där vår studies empiri analyseras utifrån vår 

valda teori, beständig ojämlikhet, och den tidigare forskning som presenterats. De kategorier 

som kommer behandlas i olika teman är villrådighet kring policys, det ideella arbetets bryderi, 

och verksamhetens skiftande fokus.  Dessa teman kommer bland annat att ta upp kunskapen 

gällande olika policys och dokument, de verksammas upplevda kunskap kring sin roll i 

arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt skillnader i verksamheterna. 
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6 Resultat och analys 

6.1 Villrådighet kring policys 

En kategori som utkristalliserade sig i empirin var en uttalad otillräcklig kunskap kring de 

policys och dokument som fanns i den egna föreningen. Gällande de riktlinjer som kom från 

andra förbund såsom Svenska Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet rådde det även en 

bristande kunskap kring dessa ute i föreningarna. De dokument och policys som tränarna i 

föreningarna hade mest kännedom kring var relaterade till seriespel där ämnen såsom regler, 

upplägg och fair-play redogjordes. Kunskapen kring dessa riktlinjer var dock inte av relevans 

i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning, då de lagen inte var med i någon 

serie ännu. Tränarna arbetade även utefter ”sunt förnuft” som många valde att kalla det. Den 

kunskap tränarna hade kring skripten (Tilly, 2000) gällde i huvudsak de övergripande målen, 

skript som till exempel policys och dokument använde de inte i så stor utsträckning på grund 

utav att de inte hade kunskapen om dem. Istället använde sig tränarna som hade 

handikapplagen av sin lokala kunskap, alltså sin egen kunskap från tidigare erfarenheter och 

sin egen pedagogik. Lokal kunskap (Tilly, 2000) tillsammans med skript används för att förstå 

hur bland annat rutiner fungerar i en organisation. De ligger till grund för hur vi människor 

kommunicerar och båda är av vikt för att en organisation ska fungera väl, skript är formulerad 

och står för rutiner och verkar för regelbundenhet i en organisation. Just gällande policys och 

liknande dokument är rutiner och formulerad kunskap viktigt för att få en fungerade 

organisation (Tilly, 2000). Om inte detta finns riskerar det bli en ojämn kvalitet på 

organisationen och dess representanter. Detta då ”sunt förnuft” inte alltid är allmän kunskap, 

utan den är varierande mellan individer, vilket empirin visade. 

 

Styrelserepresentanterna hade en märkbart större kunskap kring dokument och policys från 

föreningarna än vad tränarna hade. Men gällande de direktiv som kom från Svenska 

Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet fanns det ingen märkbar skillnad utan det rådde 

en allmän uttalad osäkerhet kring dessa i föreningarna. En av de intervjuade ger exempel och 

uttalar sig på följande sätt: 

 

 Men jag skulle vilja säga att dom här dokumenten som finns, ja dom finns på 

papper men vi har egentligen ingen koll på hur det har följts eller efterlevts.  
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Citatet ovan är representativt för empirin och visar att det finns en självupplevd brist i 

kunskapen kring de dokument och policys som tagits fram och ska användas i föreningarna. 

Empirin skiljer sig från det Wickman et al. (2012) är kritisk mot där idrottsföreningar 

undviker att aktivt arbeta förebyggande mot diskriminering genom att hänvisa till just 

policydokument. Det Wickman et al. (2012) hävdar stämmer inte överens med empirin då 

policydokumenten i föreningarna inte används aktivt och därmed hänvisar föreningarna ej 

tillbaka till dessa som en manöver för att inte behöva arbeta mot diskriminering. 

 

En policy var gemensam för alla lagen och det var ”alla ska få vara med”, just den delen 

kände alla intervjupersoner till, men hur det skulle uppnås var inte lika tydligt. Denna policy 

var en gemensam nämnare för alla föreningar, men trots det fanns det ingen uttalad 

handlingsplan för hur alla skulle kunna vara med. Det fanns inte heller någon specifik 

nedskriven policy för handikapplagen i föreningen, däremot fanns det uttalade policys vilka 

handlade om att alla skulle få vara med och att det skulle vara roligt. Att få vara med och delta 

går i led med den normaliseringsprincip som finns i Sverige, denna princip grundar sig i 

mänskliga rättigheter och innebär att människor med funktionsnedsättning ska få en tillvaro 

som liknar gemene mans (Nirje, 2003). Då deltagande i idrottsliga aktiviteter är en stor del av 

svenskars liv är ett deltagande av stor vikt även för människor med funktionsnedsättning, då 

de ska ha möjlighet att delta i idrottandet på lika villkor enligt FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 2008). Fritiden är viktig för 

välbefinnandet i dagens samhälle, dock är det vanligt att människor med funktionsnedsättning 

inte tillåts delta vid fritidsaktiviteter utan blir uteslutna ur dessa (Blomberg, 2006). Denna 

problematik fanns delvis i empirin då en förening saknade handikappverksamhet.  

 

Detta avsnitt har behandlat föreningarnas kunskap gällande de dokument, policys och 

riktlinjer som finns i föreningarna, både de egna lokala och de direktiv som kommer från 

andra förbund. Empirin visade att det rådde en uttalad brist på kunskap i föreningarna 

gällande dokument och policys, de som var relaterade till barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning var inget undantag från detta. Nästa avsnitt kommer behandla den 

kunskap som finns inom föreningarna gällande arbetet med barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Det tidigare avsnittet undersökte kunskapen i föreningarna med policys 

och dokument som utgångsläge, det handlade om kunskapen kring en kollektiv 

informationskälla som alla intervjupersoner hade tillgång till. I kommande del är det den 
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individuella kunskapen kring arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning som 

är i fokus. < 

 

6.2 Det ideella arbetets bryderi 

En av kategorierna som utmynnades var den självupplevda bristen på kunskap kring arbetet i 

föreningarna riktat till barn och unga med funktionsnedsättning. Det handlade om svårigheter 

att arbeta med och inkludera ungdomarna med olika funktionsnedsättningar på ett sådant sätt 

att idrotten fungerade för dem alla. Vi tolkar detta som en brist utifrån Nixons (2007) 

resonemang om vikten av att de som organiserar sporten faktiskt förstår den mångfald av 

människor med funktionsnedsättning som finns och är öppna för de förändringar som behövs. 

Dock görs mer anpassningar i föreningarna än vad intervjupersonerna själva ger uttryck för 

vilket vi kommer behandla i detta avsnitt. 

 

Ett annat mönster i empirin handlade om anpassning. Trots att intervjupersonerna uttalade sig 

om att de inte anpassade sitt arbete, blev det tydligt när vi gick djupare in på ämnet utifrån 

deras arbete kring anpassning att de ändå gjorde det. Detta gällde tränarna vilka alla 

anpassade träningarna för att alla skulle kunna delta oavsett om de var tränare för ett lag för 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning eller om det hade ett lag för ungdomar utan 

funktionsnedsättning.  

 

Ja alltså man behöver nog inte anpassa själva träningsmomenten det är ju inte det, 

fast man får ju liksom anpassa sig efter den individ, alltså efter den individen, 

personen, människan... 

 

Detta visade på att det fanns en högre grad av anpassning ute i föreningarna än vad de själva 

var medvetna om. Anpassningarna kan visa på att det fanns en högre grad av lokal kunskap 

(Tilly, 2000) än vad som mestadels uttalades, men den visade även på att inkludering av barn 

och ungdomar med funktionsnedsättning gjordes i en högre utsträckning utöver att det fanns 

separata handikapplag i vissa av föreningarna.  

 

Empirin visade att det fanns kunskap om hur arbetet i föreningen skulle utföras för att alla 

ungdomar oavsett funktionsnedsättning skulle kunna delta. Dock handlade detta inte om en 

kollektiv kunskap utan det var enskilda individer som fått till sig den genom tidigare 
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interaktioner med människor med funktionsnedsättning. Dessa interaktioner låg nu till grund 

för arbetet i föreningen men det var enbart personlig kunskap, det som Tilly (2000) beskriver 

som lokal kunskap. Den lokala kunskapen används i relation till skript, vilken är formulerad 

och gynnar likformighet medan lokal kunskap är mer flexibel, det är genom dessa två begrepp 

vi människor kommunicerar och socialiserar. Båda två är av vikt i en organisation där skript 

står för regler och rutiner i organisationen och den lokala kunskapen kan bidra till att lösa 

oväntade problem (Tilly, 2000). Lokal kunskap (Tilly, 2000) skapar flexibilitet i en 

organisation, vilket Nixon (2007) lyfter fram som en viktigt aspekt i föreningarna då idrotten 

kan behöva anpassas. Synsättet på idrott och hur den ska vara påverkar hur väl människor 

med funktionsnedsättning inkluderas, då strukturer och regler som är oflexibla omöjliggör 

deltagande för alla (Nixon, 2007). Flexibilitet i en organisation är viktigt både enligt Tilly 

(2000) och Nixon (2007) då det möjliggör deltagande för alla individer. Empirin visade att det 

fanns en självupplevd brist på kunskap i föreningarna och de enda som inte uttryckte detta 

hade personlig kunskap som förvärvats i privatliv. Här fanns en tydlig svårighet i 

föreningarna då kunskapen behövde finnas hos fler individer på olika poster för att kunna 

skapa en flexibel organisation.  

 

Att det fanns en självupplevd brist på kunskap i föreningarna påpekades både av 

styrelsemedlemmar och tränare, vilka gav uttryck för att de saknade kunskap i hur man 

arbetar med gruppen ungdomar med funktionsnedsättning. Att vara ledare/tränare eller 

styrelsemedlem i sig upplevdes inte som något problem, utan det var just hur dessa ungdomar 

skulle ”hanteras” som var det svåra. I detta ses en uppdelning mellan gruppen med och utan 

funktionsnedsättning, dessa två grupper bildar ett ojämlikt kategoripar (Tilly, 2000), där den 

ena gruppen inte följer normen inom idrotten med anledning av sin funktionsnedsättning. 

Utifrån Tillys (2000) begrepp kategoripar kan vi förstå Blombergs (2006) resonemang om att 

människor med funktionsnedsättning är en grupp som utesluts från fritidslivet, trots att 

fritiden är en viktig del i välbefinnandet och utvecklingen. Då det är människor med 

funktionsnedsättning som är gruppen som skiljer sig ifrån normen och därmed enligt 

Blomberg (2006) fråntas möjlighet att delta i aktiviteter. En av fotbollsföreningarna vi besökte 

saknade helt handikapplag och därmed utesluts individer med funktionsnedsättning från den 

gemenskap som Blomberg (2006) anser vara av stor vikt för delaktighet i samhället.  

 

Inom teoribildningen av beständig ojämlikhet (Tilly, 2000) skapas olikheter mellan grupper, 

där en grupp skapar skillnader genom sin tillgång på värdeskapande resurser gentemot andra 
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grupper. Gruppen med tillgång till dessa resurser skapar dessa skillnader genom exklusion 

och kontroll, dock behöver detta inte vara en medveten procedur utan det kan ske omedvetet 

(Tilly, 2000). Tränarna och styrelserepresentanterna var gruppen med tillgång till 

värdeskapande resurser och därmed var de gruppen med mest kontroll. Nixon (2007) menar 

att individer och grupper med makt över sporter är motvilliga till anpassning och förändring 

då det går emot deras syn på sporten.  

 

Sen vet jag att vi pratade mycket om det här med… om det kommer en tjej eller 

kille i rullstol, nej då är det ju svårt att spela fotboll […] men då behöver vi ju ha 

en plan hur kan vi få med den här personen ändå […] I en annan roll, jag kan inte 

spela men tränare kanske [fungerar]… 

 

Detta kan vi förstå utifrån den brist på anpassning vilket Nixon (2007) är kritisk mot då det 

ses som omöjligt för en individ som är rullstolsburen att vara aktiv i föreningen som 

fotbollsspelare. Nixon (2007) menar för att kunna organisera sport krävs det en förståelse för 

människor med funktionsnedsättning och deras kapacitet inom idrotten, denna varierar 

beroende både på idrotten och på personen i fråga. Att en person har en funktionsnedsättning 

ska inte likställas med att personen har ett funktionshinder i själva idrotten då anpassningar 

och hjälpmedel kan motverka detta (Nixon, 2007). Detta går att se utifrån att fanns en 

ambition om att inkludera en person med funktionsnedsättning även om hen satt i rullstol. 

Även om det inte var  just som fotbollsspelare vilket vi frågade kring, men som deltagare i en 

annan form. Det går även att förstå det som att somliga i föreningarna saknar den personliga 

lokala kunskapen som Tilly (2000) visar är av vikt i en organisation. Bristen på lokal kunskap 

ledde i detta fall till att barn och ungdomar med funktionsnedsättning som exempelvis var 

rullstolsburna inte sågs som fotbollsspelare på grund av sitt funktionshinder. Hade det funnits 

mer kunskap, som tränarna också sa sig vilja ha, hade bilden av en fotbollsspelare varit mer 

flexibel. 

 

Flera intervjupersoner uttryckte en önskan av att få till sig en större kunskap och förståelse för 

hur olika individer med funktionsättning påverkas av dessa. Samt hur de i sin roll som tränare 

och/eller styrelserepresentanter skulle bemöta dessa grupper på bästa sätt då de upplevde det 

som att personer har olika behov beroende på funktionsnedsättning.  
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Vi har fått chans till utbildning om vi vill, till tränarutbildningar men inte till att 

handskas med barn med funktionshinder utan detta var nånting som vi fick träna 

fram med tiden. […] På så sätt tycker jag att de kunde gett oss en liten kurs eller 

bara sitta framför en dataskärm och läsa men ingen information, inget hur vi 

skulle handskas med dom, det var nånting man fick komma fram till själv.  

 

Empirin visade att det fanns ett tydlig önskan efter mer kunskap i hur det egna arbetet och 

föreningens arbete för ungdomarna med funktionsnedsättning ska utföras. Detta kan förstås 

som en god ambition, men det är inte enbart positivt att göra en särskiljning på gruppen med 

och utan funktionsnedsättning och uppmärksamma spelarna med funktionsnedsättning som en 

egen kategori.  Detta påpekar Apelmo (2012) när hon kritiserar SHIF:s arbete bland annat för 

att de skapar just kategorier av människor genom att i sitt arbete dela upp människor i 

grupperna med eller utan funktionsnedsättning. Gruppen människor med funktionsnedsättning 

målas dessutom upp som svaga och i behov av rehablitering och social inkludering (Apelmo, 

2012). Även om föreningarna i studien inte menade att reproducera de stereotyper som 

Apelmo (2012) tar upp, finns det en risk med att göra tydliga skillnader mellan lag för 

människor med funktionsnedsättning och andra lag i föreningen. Tilly (2000) använder 

benämningen ojämlika kategoripar där det finns en gräns mellan grupper som åtskiljer dem, 

det är just mellan dessa grupper som märks av i organiserad form. Därför kan det även ses 

som problematiskt att ha separat handikapplag i föreningen då det skapar grupperingar, vilket 

Tilly (2000) uppmärksammar som mindre bra. 

 

Detta avsnitt har redogjort för kunskapen kring att arbeta med barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning i föreningarna. Det fanns en självupplevd brist på kunskap och vi har 

problematiserat utifrån begreppen lokal kunskap och skript (Tilly, 2000). Under nästa rubrik 

kommer vi behandla skillnaderna på fotbollen för lag med och utan funktionsnedsättning. 

 

6.3 Verksamhetens skiftande fokus 

Alla föreningarna i studien ansåg att gemenskapen var en stor del av fotbollen. Empirin visade 

att tränarna hade fått höra av spelarna själva och dess anhöriga att fotbollen betydde mycket 

för barnen och ungdomarna med funktionsnedsättning. Föreningarna ansåg att betydelsen av 

att vara med i en förening och att vara delaktig i en idrott gav barnen och ungdomarna 

identitet. Tränarna lyfte fram att träningarna alltid bestod av mycket glädje och att de hade det 
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roligt tillsammans. De menade även att barnen och ungdomarna gav mycket i utbytet med 

varandra. Även interaktionen mellan tränarna och barnen samt ungdomarna var viktig, för 

tränarna likaså för barnen och ungdomarna. Att barnen och ungdomarna är delaktiga i en 

idrott, får möjlighet till idrottens gemenskap och även utvecklar sin identitet kan vi enligt 

Blomberg (2006) se som en viktig del för inkludering och även kring vikten av att ha en 

värdefull fritid. Det är även viktigt för normaliseringen (Walmsley, 2001), då barnen och 

ungdomarna med funktionsnedsättning får tillgång till en fritid som liknar andra människors 

fritid. 

 

Ett tydligt mönster i studien var de skillnader i verksamheterna kring hur man arbetar med 

barn och ungdomar som har funktionsnedsättningar. Av de tre föreningar vi kom i kontakt 

med hade två av dem ett eget lag för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, vilket låg 

i linje med vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(Regeringskansliet, 2008) framför angående att de på lika villkor ska ha rätt till en fritid och 

kunna delta i olika fritidsverksamheter. Den tredje föreningen arbetade inte med barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning på ett specifikt sätt, men hade tanken och ambitionen att 

starta upp någon slags verksamhet, i vilken form var dock ännu oklart. Oavsett vilken sorts 

verksamhet föreningarna hade fann vi i empirin ett tydligt fokus på att barnen och 

ungdomarna med funktionsnedsättning skulle ha roligt. Träningarna bestod av bland annat lek 

i varierande grad, olika fotbollsövningar och träningsmatcher. Dock går det att se två sidor av 

detta fenomen. När vi frågade vidare vilka mål fotbollsföreningarna hade för sin verksamhet 

för människor med funktionsnedsättning nämnde de att ”det ska vara roligt”.  

 

Målet med handikappade ungdomar eller rörelsehindrade är att dom ska få en 

intressant fritid, träffa kompisar som har ungefär samma problem och att dom ska 

få roligt under den timmen dom har där. 

 

Detta skiljde sig ifrån fotbollslagen med barn och ungdomar utan funktionsnedsättning, där 

fokus även låg på utveckling och tävling i förhållande till vilken ålder de var i. När de var 

barn handlade det mest om att lära sig spelet, men i takt med att de blev äldre så ändrades 

nivån av fokus på utveckling och tävling (Riksidrottsförbundet, 2002). Skillnaden märktes 

extra tydligt när fotbollsföreningen som ännu inte hade en handikappverksamhet uttryckte att 

det viktigaste i deras verksamhet, var utveckling både för individen att utvecklas som 

fotbollspelare, och för hela laget att bli bättre. Vi utesluter inte att skillnaderna kan bero på att 
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barnen och ungdomarna var nöjda som det var, att de själva ville ha mer fokus på att det 

skulle vara roligt än på utveckling. Det nämndes också en del svårigheter med att träna ett 

fotbollslag för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som kan spela in. Bland annat så 

var det stora ålderspann i lagen, det kunde skilja upp till 15 år mellan den yngsta och den 

äldsta i laget. Detta innebar stora skillnader i bland annat fysik och förkunskaper vilket kunde 

göra det problematiskt på träningarna, men oftast gick det enligt tränarna ändå bra och barnen 

och ungdomarna tog hänsyn till varandra. Dock arbetade inte föreningarna med 

handikappverksamhet i lika stor uträckning utefter att barnen och ungdomarna med 

funktionsnedsättning var där för fotbollens skull, och att de ville utvecklas inom den. Istället 

låg huvudfokus enligt tränare och styrelserepresentanter på att barnen och ungdomarna var 

där för att träffa kompisar och ha roligt. Detta kan ses genom Tillys (2000) kategoripar, då de 

olikheter som finns i fotbollsföreningarna mellan människor med och utan 

funktionsnedsättning bildar kategoriella skillnader. Skillnaderna skapar parställda kategorier, 

eftersom människor med funktionsnedsättning endast finns i förhållande till människor utan 

funktionsnedsättning. När barnen och ungdomarna med funktionsnedsättning stängs ute från 

det som fotbollslagen utan funktionsnedsättning har tillgång till, som exempelvis 

utvecklingsmöjligheterna, uppstår även ojämlikhet mellan kategorierna (Tilly, 2000). 

 

Vid frågor kring hur föreningarna gjorde gällande om man kunde byta lag till att vara med i 

ett lag för människor utan funktionsnedsättning, observerades att det inte var vanligt 

förekommande då intervjupersonerna uppgav att det inte var något de hade reflekterat över. 

Det hade dock förekommit att någon från de övriga lagen hade flyttat över till laget för barn 

och ungdomar med funktionsnedsättning. 

 

Nej han kanske inte klarar, killen kanske inte orkar med och träna kanske. […] Då 

har vi haft det en gång att det är en kille som har flyttat ner till oss, eftersom vi då 

har ett handikapplag. Däremot har vi aldrig funderat på tvärtom för, jag vet inte.  

 

Detta gjorde att möjligheterna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att utvecklas 

inte var överensstämmande med de som gavs till barn och ungdomar utan 

funktionsnedsättning. I och med att fotbollslag för människor med funktionsnedsättning oftast 

hade andra målsättningar än lag för människor utan funktionsnedsättning. Om man inte endast 

ville spela för att det var roligt, utan även hade som mål att utvecklas som fotbollspelare var 

alternativen begränsade. Fokus i handikappverksamheterna var annat än vad det var i de andra 
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fotbollslagen, och samtidigt var det inte brukligt med spelare med funktionsnedsättning inom 

de andra fotbollslagen. De olika grupperna (kategorierna) hålls åtskilda, vilket cementerar 

skillnaderna och bidrar till ojämlikheten (Tilly, 2000). Vidare kan detta även kopplas till 

Nixons (2007) aspekt kring att man inte ser människor med funktionsnedsättning som 

konkurrenter och att de därmed inte utgör något hot. Barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning ses inte som riktiga idrottare i den bemärkelsen att de kan utvecklas och 

vara med och tävla (Nixon, 2007). Den allmänna uppfattningen i denna studie verkar vara att 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning endast håller på med idrott för att det är roligt. 

Detta är något som även ligger i linje med vad Apelmo (2012) åsyftar. Hon pekar på att SHIF 

själva har varit en bidragande faktor till att människor med funktionsnedsättning idag inte ses 

som riktiga idrottare, då ord som prestation och vinna inte ens nämns när det gäller människor 

med funktionsnedsättning (Apelmo, 2012). Men enligt normaliseringsprincipen som 

Walmsley (2001) lyfter fram, är det viktigt för delaktigheten att vardagen i stort sett är likadan 

som för människor utan funktionsnedsättning, och att de har samma möjligheter. 

 

Som tidigare nämnts visade empirin att man arbetade väldigt olika i föreningarna med barn 

och ungdomar med funktionsnedsättning. Ett tydligt exempel på detta var en av föreningarna 

som hade ett lag för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Där hade fotbollslaget för 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning, förutom den vanliga träningen, ytterligare 

tillfällen under vinterhalvåret då de även provade på andra sporter. Detta gjordes för att 

barnen och ungdomarna skulle få chansen att prova på och få upp ögonen för andra sporter. 

Tränarna menade att detta hjälpte ungdomarna att utveckla sig själva och deras identitet. 

Barnen och ungdomarna fick då chansen att prova på både individuella sporter och lagsporter, 

vilket är en aspekt som även Haycock och Smith (2011) tar upp. De menar att människor med 

funktionsnedsättning oftast har svårare att medverka i lagidrotter och att detta inte alltid tas 

hänsyn till. Men genom att barnen och ungdomarna får chans att prova på olika sporter, som 

även är individuella, får de möjlighet att hitta andra sporter som passar dem. Enligt Tilly 

(2000) kan detta också ses som en form av möjlighetsansamling (Tilly, 2000). Då detta var ett 

område dit endast barnen och ungdomarna med funktionsnedsättning hade tillgång till inom 

föreningen. Genom denna möjlighetsansamling får ungdomarna tillgång till ny kunskap som 

de kan dra nytta av och upptäcka att de har möjlighet till att praktisera andra idrotter. Detta 

kan också förklaras enligt Wickman et al. (2012) som menar att ju längre ifrån idrottens 

normalitet en person befinner sig desto större är enigheten att problemet ligger hos individen. 

Har man en funktionsnedsättning befinner man sig utanför vad som anses vara ”normalt” 
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enligt allmänheten och får därmed inte tillgång till alla olika sporter som finns. Att prova på 

flera olika sporter är ett sätt att hantera detta för att visa att ens funktionsnedsättning inte 

behöver vara ett hinder inom idrotten, särskilt inte om sporten anpassas. I och med detta 

uppstår det ett val. Barnen och ungdomarna med funktionsnedsättning har möjlighet att välja 

bland flera olika idrotter, vilket är en viktig del av rättvisan (Nixon, 2007). 

 

Som beskrivits ovan var det två av de tre föreningar som studerades som hade någon form 

handikappverksamhet. Handikappverksamheten i de båda föreningarna bestod av ett lag för 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Den föreningen som inte hade någon 

handikappverksamhet sa sig inte ha några barn eller ungdomar med funktionsnedsättning som 

de visste om. Haycock och Smiths (2011) studie visade även den på att ungdomar med 

funktionsnedsättning oftast tränas separat från ungdomarna utan funktionsnedsättning. Det 

problematiska med att ha ett eget lag för barn och ungdomar med funktionsnedsättning är att 

det blir en omedveten uppdelning inom föreningen, då vi upplevde att de olika 

verksamheterna hölls separerade, de hade ingen regelbunden samverkan med varandra. I och 

med denna omedvetna uppdelning finns det risk för att även ojämlikheterna kvarstår, då laget 

för människor med funktionsnedsättning enligt Wickman et al. (2012) riskerar att ses som en 

”svag” grupp, då de är skilda från den övriga verksamheten (den starka gruppen). I enlighet 

med Wickman et al. (2012) skapar föreningarna en bättre idrottsverksamhet för människor 

med funktionsnedsättning om de istället utgår ifrån individernas behov som alternativ till att 

se människor med funktionsnedsättning som en svag, gemensam grupp. Det som sker är en 

kategorisk utestängning av barn och ungdomar med funktionsnedsättning vilket kan ses som 

en form av exploatering (Tilly, 2000). Genom att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning placerades i ett och samma lag, oavsett ålder och funktionsnedsättning, 

kategoriserades dem och sågs som en gemensam grupp med liknande behov (Tilly, 2000). Det 

finns dock många olika sorters funktionsnedsättningar, allt ifrån fysiska rörelsehinder till 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket gör det problematiskt när dessa förs samman 

i ett enda lag istället för att se till varje individs behov och i vilket lag de bäst skulle passa in. 

Även Nixon (2007) menar att idrotten måste vara öppen för den mångfald av människor med 

funktionsnedsättning som finns. Vi kan också se detta fenomen som en form av efterlikning 

(Tilly, 2000). Fotbollsföreningarnas lag för människor med funktionsnedsättning är 

strukturellt uppbyggda på liknande sätt som andra lag och föreningar. De kopierar alltså redan 

befintliga organisationsmönster och tillämpar dem i sin egen verksamhet. Detta gör att de 

även får med sig de rådande ojämlikheter som förekommer. 
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Dessa särskiljningar som förekommer måste ses och förstås som ett förlopp (Wickman et al., 

2012 och Blomberg, 2006), för att en förändring ska kunna ske mot ökad jämlikhet. Om dessa 

olika händelser betraktas som förlopp blir det tydligt att det handlar om särbehandling. När 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning inkluderas i idrottslivet får det även betydande 

konsekvenser för inkludering och delaktighet i samhället i stort (Nixon, 2007).  

 

I detta avsnitt har empirin sammanställts utifrån de tre kategorier vi utrönat och analyserats 

utifrån tidigare forskning och teori. Nästa kapitel kommer vår avslutande diskussion och 

vidare forskning presenteras. 

 

7 Avslutande diskussion 

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(Regeringskansliet, 2008) som vi nämner i inledningen, ska människor med 

funktionsnedsättning ha möjlighet att delta i idrott på lika villkor som människor utan 

funktionsnedsättning. Materialet visar att detta skiljer sig beroende på förening. Detta kan 

bero på att Svenska Fotbollsförbundet avsäger sig ansvaret och istället menar att det är upp till 

SHIF. Det är då istället upp till varje enskild förening hur de väljer att jobba med människor 

med funktionsnedsättning, och därför kan det också bli stora skillnader föreningar emellan. 

 

Studien visade att det fanns en uttalad okunskap gällande vilka dokument, policys och 

riktlinjer som fanns i föreningen och även från högre förbund som exempelvis Svenska 

Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet. Det handlade om en bristande kunskap i vilka 

dokument som fanns och det är då ingen orimlig tanke att även arbetet påverkades, då 

dokumenten kan ligga till grund för arbetet i verksamheten. Det fanns skillnader mellan 

föreningarna och deras kunskap, men det rådde även skillnader i kunskapen mellan tränare 

och styrelserepresentanter. Det fanns inte heller någon uppföljning i arbetet med dokumenten 

vilket gör det svårt att veta hur dessa efterföljs. Bristen på kunnande kring de riktlinjer som 

finns kan vara tecken på att dessa inte efterföljs i den utsträckning som de borde. Vi ställer oss 

frågan hur de ska kunna arbeta utifrån dessa policys/dokument och riktlinjer när de inte har 

någon kunskap kring dem? Bristen på uppföljning som intervjupersonerna nämner, kan tolkas 

som en del av problemen eller som en av orsakerna. Om ingen uppföljning förekommer 
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riskerar kraven på medlemmar i olika positioner att falla bort. Då denna brist i organisationen 

gällande arbetet med policys överlag kunde vi inte utifrån empirin utläsa om det skilde sig 

mellan allmänna policys och de som gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 

Dock fanns det ingen större mängd dokument och policys som gällde dessa ungdomar. Vi 

upplever att barn och ungdomar med funktionsnedsättning inte är en prioriterad grupp när det 

kommer till policys och dokument, då det överlag saknades riktlinjer för arbetet med dem.  

 

Överlag fanns det en känsla av en otillräcklig kunskap om hur tränarna och 

styrelserepresentanterna ska anpassa sitt arbete med barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning i föreningen. Dock upptäckte vi efter att ha frågat mer kring anpassning 

av träningar att trots att de först inte uppgav att det aktivt gjorde det, anpassades träningarna 

för att alla i laget skulle ha möjlighet att delta. I denna fråga fanns mer kunskap än vad de 

själva insåg. Lokal kunskap och skript är begrepp som Tilly (2000) använder sig av i sin 

beskrivning av hur organisationer fungerar, båda behövs för att organisationen ska fungera då 

de är en del av en fungerande kommunikation. Vi förstår känslan av otillräcklig kunskap som 

våra intervjupersoner ger uttryck för som en brist på lokal kunskap och att den allmänna 

bristen på kunskap kring de riktlinjer och dokument tolkar vi som en brist på skript. Detta kan 

leda till en organisation som saknar balans och även i viss mån effektivitet. En brist på lokal 

kunskap och skript (Tilly, 2000) kan leda till orättvisor inom föreningen som påverkar arbetet 

på ett negativt sätt. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning är inget undantag ifrån 

detta, utan även de riskerar att påverkas negativt. Det finns en problematik i att lokal kunskap 

är just personlig, oformulerad och förvärvas över tid, då det krävs mer än att bara läsa ett 

dokument för att förvärva den formen av kunskap.  

 

Vi ser i materialet att det fanns en vilja att få kunskap kring hur arbetet ska anpassas för barn 

och ungdomar med funktionsnedsättning. Det kan uppfattas som problematiskt då viljan att få 

specifik kunskap kan peka ut gruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som en 

separerad grupp från övriga föreningen. Vi påstår inte att det inte kan behövas särskild 

kunskap i arbetet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning utan vill bara belysa att 

fokus inte bara ska vara på deras olika funktionsnedsättningar, utan även idrotten och hur den 

ska läras ut är av vikt. Fotbollen får inte glömmas bort i arbetet med att inkludera barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning. Vi ställer oss även frågan hur mycket specialkunskaper 

det behövs för att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tidigare 
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forskning visar att det krävs en flexibilitet i sporten, dess utformning och utövande. Detta 

kräver en del kunskap men även ett öppet sinne hos tränare och styrelserepresentanter, för om 

kunskapen finns men inte tillåts appliceras på sporten blir det en kontraproduktiv förening. 

Blomberg (2006) lyfter fram vikten av en god fritid för människor med funktionsnedsättning 

och att de tillåts deltaga i fritidslivet. Med detta som grund tolkar vi att “fotboll för alla” är en 

god ambition men den behöver utvärderas, utvecklas och delas av alla i föreningen för att 

målet ska uppnås. Det behöver även byggas upp en kollektiv kunskap i föreningen om hur 

man arbetar med de riktlinjer som finns i föreningen men även med inkludering av barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning.  

 

Den största skillnaden på fotbollen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning till 

skillnad från barn och ungdomarna utan funktionsnedsättning var vad de hade för 

målsättningar och var fokus låg. Det var inte fokus på själva fotbollen och tävling utan det var 

fokus på att det skulle vara roligt. Vi har förståelse för detta resonemang men det för med sig 

både för- och nackdelar. Det kan vara en fördel då det öppnar upp för alla att vara med för att 

ha roligt, träffa kompisar och att delta i en fysisk aktivitet. Dock har människor med 

funktionsnedsättning inte möjlighet till lika många alternativ som människor utan 

funktionsnedsättning har när det gäller att spela fotboll, vilket är en nackdel. I och med de få 

alternativen är det svårt att som fotbollsspelare med funktionsnedsättning kunna satsa på 

fotbollen och formulera egna mål. Vi tolkar detta som att människor med 

funktionsnedsättning fråntas möjligheten till att vara atleter, något som också Nixon (2007) 

tar upp. Den ojämlikhet som redan finns mellan grupperna blir extra tydlig i och med detta 

och bidrar till att befästa och vidmakthålla den beständiga ojämlikheten (Tilly, 2000).  

 

Det finns också problem med att sätta ihop ett lag för endast barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning, då det finns många olika typer av funktionsnedsättningar. Dessa 

behöver inte vara ett funktionshinder om föreningen, som Nixon (2007) tar upp, är flexibel 

och anpassar sporten i den mån det behövs. Vi menar att om föreningarna skulle se till barnen 

och ungdomarnas individuella behov (Wickman et al., 2012) samtidigt som vissa 

anpassningar skulle göras, skulle det vara fullt möjligt för vissa barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning att vara med i ett lag för människor utan funktionsnedsättning. Som det 

är idag är människor med funktionsnedsättning mer eller mindre tvungna att söka sig till 

segregerad handikappidrott, vilket hade kunnat avhjälpas om man valde att inkludera i 

ordinarie idrotten istället (Nixon, 2007). Vi menar inte att alla människor med 
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funktionsnedsättning måste inkluderas i den ordinarie verksamheten. Det är inte alltid det är 

mest lämpligt eller är rätt för alla, och de lag som idag finns för människor med 

funktionsnedsättning är väsentliga. Men fler alternativ och valmöjligheter bör finnas, för att 

det ska vara idrott på lika villkor. Det går även att vända på resonemanget och ifrågasätta 

konventionell idrott med fokus på tävlan och prestation, då det kanske inte är det bästa sättet 

för alla som vill delta oavsett funktionsförmåga. 

 

Studien visar även på problematiken kring de begränsade utvecklingsmöjligheter för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning som finns. Då fotbollslagen för ungdomar med 

funktionsnedsättning inte har det fokuset samtidigt som det är svårt att komma med i ett 

ordinärt lag om man har en funktionsnedsättning. Detta är ytterligare en faktor som bidrar till 

ojämlikheten och som också bibehåller den. Studien visar på att föreningars lösning för att 

inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning är att starta upp ett eget lag för dem, 

inte att försöka inkludera dem i den redan befintliga verksamheten.  

 

7.1 Vidare forskning 

En reflektion som framkommit hos oss under studien är huruvida det är bäst att ha lag enbart 

för människor med funktionsnedsättning eller om det är bäst att inkludera dem i den ordinarie 

verksamheten? Och går det att uppnå full inkludering om lagen är skilda från varandra? Detta 

är frågor som är av vikt att forska vidare kring. En annan fråga vi ställer oss är vart barnen 

med funktionsnedsättning är. Den yngsta som spelade i laget för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning var 12 år och även om yngre förmågor var välkomna funderar vi över 

hur det kommer sig att så få barn under tolv år deltar. Hur påverkas de yngre barnen av detta? 

Är yngre barn med funktionsnedsättning med i de ordinarie barnlagen som finns eller idrottar 

de inte? Både Blomberg (2006) och Nixon (2007) har pekat på betydelsen av att delta i 

fritidsaktiviteter, utifrån detta drar vi slutsatsen att vidare forskning kring barn med 

funktionsnedsättning och deras idrottande bör vara av vikt. I denna studie har vi utgått från 

fotboll som idrott men det skulle vara intressant att utforska hur andra idrotter arbetar med 

inkludering, både för att hitta likheter men även för att få en bättre kunskap om hur arbetet 

kan utföras och utvecklas. Det hade även varit intressant att intervjua barnen och ungdomarna 

med funktionsnedsättning själva för att se vad de tyckte, hur de upplever sitt idrottande och 

hur det kan utvecklas och förbättras. Alltså även forskning kring ämnet idrott och inkludering 

men utifrån ett brukarperspektiv. ”För att inte inklusion ska förbli en illusion krävs både 
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ytterligare identifiering och analys av de exkluderande faktorernas betydelse i praktik, 

forskning och politik, och konkreta insatser för att eliminera denna” (Blomberg, 2006, s. 190). 

Vi avslutar denna studie med Blombergs citat om vikten av att fortsätta med forskningen 

kring inkludering då den påverkar många olika delar av samhället och kan åstadkomma 

förändringar.  
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV  

 

Hej, 

Vi är två socionomstudenter som just nu läser termin 6 vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Nu under våren skriver vi vårt examensarbete, tidigare kallat c-uppsats. Syftet med vår 

uppsats är att förstå hur idrottsföreningar i Sverige jobbar med att inkludera barn och 

ungdomar med funktionshinder i deras verksamhet. Vi vill då intervjua till exempel 

både tränare och ordförande i föreningen, för att få med de olika perspektiven.  Därför 

har vi nu kontaktat er, för att se om ni är intresserade av att medverka i en intervju.  

 

Intervjuerna beräknas ta ca 1 timme, och vi kommer att använda oss av ljudupptagning. 

Inspelningarna kommer att förvaras på en säker plats så att endast vi kan ta del av dem. 

I uppsatsen kommer ni avidentifieras, vilket innebär att det inte kommer gå att urskilja 

varken ert eller föreningens deltagande genom namn eller liknande information. Er 

medverkan är frivillig, och ni kan när som helst under intervjun välja att inte svara eller 

att avbryta er medverkan utan att ange någon orsak. 

 

Vi vill intervjua tre personer från föreningarna, gärna en styrelserepresentant och en 

tränare. Vi kommer kontakta er inom kort för att följa upp om ni är intresserade av att 

medverka, och eventuellt boka in en tid för intervju när det bäst passar er. 

Om ni har frågor, är ni välkomna att höra av er på nedanstående telefonnummer eller e-

postadress 

. 

Med vänliga hälsningar 

 

Evelina Karlsson   Isa Gillman 

Mobilnr: 070-xxx xx xx   Mobilnr: 070-xxx xx xx 

Mail: xxxxx@student.lnu.se  Mail: xxxxx@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Ann Ottengrim, doktorand vid Institutionen för socialt arbete 

Telefonnr: xxx-xxx xx 

Mail: xxxxx@lnu.se 

 

mailto:xxxxx@student.lnu.se
mailto:xxxxx@student.lnu.se
mailto:xxxxx@lnu.se


 

II 

 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE  

 

Intervjuguide 

 

Berätta om anonymitet, att de har rätt att avsluta intervjun när de vill, inte behöver svara 

på de frågor dem inte vill, mm. 

 

Inledning/uppvärming 

Vad har du för uppgift/roll i föreningen? 

Hur länge har du varit aktiv inom föreningen? 

Vad är ert mål i föreningen? (huvuddrag) 

Har ni några uppdelningar inom lagen? 

 

Frågor kring vår undersökningsgrupp 

Hur tänker du kring ditt eget arbete med barnen/ungdomarna?  

Vad känner du är din viktigaste uppgift i det arbetet? 

Hur gör du själv för att alla ska kunna var med? (skapa reflektion) 

Hur arbetar ni i föreningen med att inkludera barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning? 

På vilket sätt anpassas träningens utformning efter deltagarnas funktionsförmåga? 

 

Styrdokument 

För ordförande: 

- Har ni styrdokument i klubben? 

- Hur har ni tagit fram dem? 

- Hur delger ni all dessa regler/förhållningssätt? 

- Har ni uppföljningar kring det? 

 

Vad styr ert arbete? 

Hur påverkar det dig? 

Hur ser ni på ert inkluderingsarbete?  

Finns det något ni skulle vilja ändra i det? 

 



 

III 

 

Känner du till: 

 

Några styrdokument ifrån klubben? Vad bygger de på? 

Några ifrån lokala fotbollsförbundet/Svenska Fotbollsförbundet/Riksidrottsförbundet? 

Om nej på dessa.. Vad har ni för värdegrundsarbete?  

Utgår du mest från dig själv och dina egna värderingar/”sunda förnuft” eller ifrån de 

dokument/regelverk som finns? 

 

Kan vi återkomma om vi får fler frågor? 


