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Inledning 

Denna rapport är ett resultat av ett samverkansprojekt mellan Pedagogiska institutionen och Svenska 

Innebandyförbundet (SIBF). I projektet har innebandyförbundets arbete med att inkludera personer 

med funktionsnedsättning (parainnebandy) i sin verksamhet följts under ett års tid (maj 2020 – april 

2021) av forskare vid Pedagogiska institutionen. Det pågående arbetet har studerats på förbunds-, 

distrikts-, förenings- och utövarnivå. Vilka förutsättningar som finns för att inkludera parainnebandy 

inom SIBF:s verksamhet och vilka utmaningar och möjligheter detta för med sig är vad föreliggande 

studie intresserar sig för.  

Vid Pedagogiska institutionen bedrivs sedan 2019 ett forskningsprojekt finansierat av 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) om den organisationsförändring som 

Riksidrottsförbundet genomgår för att uppnå likvärdiga och jämlika villkor för de som vill utöva idrott 

i föreningsregi. Samverkansprojektet mellan Pedagogiska institutionen och SIBF har integrerats i det 

projektet som en delstudie. Detta har för samverkansprojektet inneburit att den samlade 

kompetensen inom forskningsprojektet kunnat nyttjas för arbetet, samt att datainsamlingen kunnat 

utvidgas till att omfatta ett större antal personer. De resultat som vi nu presenterar vilar därför på en 

solidare grund än vad som annars varit fallet.  

En fördjupad teoretisk analys av föreningsperspektivet inom svensk innebandy, det vill säga hur 

ledare, tränare, aktiva och anhöriga ser på den pågående inkluderingsprocessen finns i 

magisteruppsatsen En folksport för alla – alltid. Svensk innebandys inkluderingsresa (Andersson, 

2021). Resultat från samverkansprojektet har också presenterats vid den vetenskapliga konferensen 

International Symposium of Adapted Physical Activity vid Jyväskylä universitet den 17:e juni 2021. 

I och med att denna rapport färdigställts och överlämnats till SIBF är det ettåriga 

samverkansprojektet avslutat.  

Rapportens disposition 

Rapporten inleds med en sammanfattning av de huvudsakliga resultaten från de delstudier som 

genomförts inom samverkansprojektet. Därefter ges en bakgrund till den pågående 

organisationsförändringen inom Riksidrottsförbundet och SIBF:s del i denna process. Efter detta 

följer en beskrivning av relevant forskning när det gäller förändringsprocesser inom svensk idrott, 

följt av ett metodavsnitt som beskriver design, urval och valda metoder för projektet. En fördjupad 

bild av resultaten presenteras därefter som Möjligheter, Utmaningar och Beredskap under 

huvudrubrikerna Förbundsstyrelse och förbundskansli, Specialdistriktsförbund, Föreningsledare och 

Aktiva och anhöriga. Rapporten avslutas med en reflektion över vad resultaten berättar i relation till 

målsättningen med inkluderingen av parainnebandy i SIBF:s verksamhet och till forskning om 

förändringsprocesser huvudsakligen inom svensk idrott.  

Sammanfattning 

På samtliga nivåer inom SIBF är en framträdande uppfattning att inkluderingen av parainnebandy 

kommer att förändra den innebandynorm som för närvarande finns inom sporten. Studiens deltagare 

menar att inkluderingen kommer att föra med sig en medvetenhet och kunskap om personer med 

funktionsnedsättningar och således bredda synen på hur innebandy ska spelas och hur en 

innebandyspelare ska vara. Detta tros öppna upp verksamheter och möjliggöra deltagande för 

individer som står utanför innebandyn och idrotten idag. Förhoppningen är vidare att inkluderingen 
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ska leda till en ökad känsla av tillhörighet genom att alla som utövar en viss idrott ”tillhör samma 

familj”, det vill säga ett och samma specialidrottsförbund.  

Den största utmaningen med inkluderingen upplevs på samtliga nivåer vara tillgången till olika typer 

av resurser och fördelning av dessa. De resurser som nämns är av olika slag men främst handlar det 

om ekonomiska-, personella- och kunskaps- och kompetensmässiga resurser, som exempelvis 

utbildning av ledare. När det gäller beredskapen för att arbeta med inkluderingsprocessen visar 

resultaten en ojämn nivå inom SIBF och dess medlemsorganisationer. Kännedomen och kunskapen 

om processen är hög bland de som aktivt arbetar med frågan, främst på förbunds- och distriktsnivå, 

samtidigt som många representanter på förenings- och utövarnivå inte ens hört talas om processen.  

Förbund 

På förbundsnivå ses inkluderingen som en möjlighet för en bättre uppfyllelse av innebandyns vision 

om att vara en folksport för alla - alltid. En stor utmaning för en framgångsrik inkludering menar man 

är den låga graden av styrning och otydliga riktlinjer från Riksidrottsförbundet och 

Parasportförbundet, framför allt om hur överföringen av föreningar och paraidrottare ska gå till. 

Denna utmaning medför enligt respondenterna en bristande beredskap för inkluderingen då flera 

frågor kring det organisatoriska övertagandet av parainnebandy fortfarande är oklara. 

Distrikt 

På distriktsnivå ses inkluderingen av parainnebandy som en möjlighet att nå ut till och rekrytera fler 

medlemmar till föreningarna. Genom en större medvetenhet om parainnebandyn och att fler ges 

möjlighet att prova på menar man att innebandyn kommer att växa och att det kan leda till en ökad 

folkhälsa i samhället. Den största utmaningen på distriktsnivå för en framgångsrik inkludering 

upplevs vara den risk som finns med att paraidrotten ska ”försvinna” när den blir en del i en större 

verksamhet. För att detta inte ska ske och för att paraidrottarnas intressen och behov ska kunna 

tillgodoses menar man att den kunskap och kompetens som finns inom Parasportförbundet behöver 

överföras till SIBF under processens gång. 

Skillnader mellan SIBF:s distriktsförbund avseende bland annat geografi, kanslistöd, antal föreningar 

och antalet aktiva upplevs ge olika förutsättningar för den verksamhet som bedrivs. Dessa skillnader 

anses ha betydelse för beredskapen inom distrikten och förväntas därför också påverka processen 

och resultaten av inkluderingsarbetet. 

Föreningar 

Inkluderingen av parainnebandy ses på föreningsnivå som något positivt inte bara för utövarna utan 

också för hela föreningen. Att vara en inkluderande förening, det vill säga att verksamheten är öppen 

och välkomnande för alla, visar på goda värderingar och är idealbilden för hur en idrottsförening ska 

vara. En utmaning som framträder i resultaten är att det bland föreningsledare finns olika perspektiv 

på om lika villkor för deltagande i föreningsidrotten faktiskt innebär samma förutsättningar eller om 

det kräver vissa anpassningar i verksamheterna. En annan utmaning som inkluderingen förväntas 

föra med sig är ledarförsörjningen. Med en ny grupp av utövare förväntas kraven öka på de som ska 

leda den dagliga verksamheten. Dels behövs särskild kompetens hos dessa ledare, dels upplevs 

paraidrotten innebära ett större engagemang och åtagande rent tidsmässigt. Gällande beredskap 

lyfts just kompetens och kunskap hos ledare fram som avgörande för en framgångsrik 

inkluderingsprocess. I nuläget finns därför ett upplevt behov av ledarutbildning. 
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Aktiva och anhöriga 

Utövare och anhöriga ser positivt på inkluderingen eftersom det ger paraidrottare bättre 

förutsättningar att utvecklas inom sin idrott då det finns en högre grad av innebandyspecifik 

kompetens inom SIBF än inom Parasportförbundet. Man ser också ett stort värde med att man som 

paraidrottare får bära ett klubbmärke eller föreningsnamn som inte innehåller eller fokuserar på 

paraidrott eller handikapp. Som utövare är man inte någon särskild utan en aktiv på lika villkor som 

alla andra i föreningen. En utmaning som man uppmärksammar är att inkluderingen för vissa utövare 

med funktionsnedsättning kan leda till en upplevd otrygghet då man kan komma att befinna sig i nya, 

obekanta och större sammanhang. Detta menar man kan innebära ett hinder för deltagande och till 

och med föra med sig att utövare väljer bort innebandyn som idrott. En annan utmaning handlar om 

en bristande kunskap om funktionsnedsättningar i samhället generellt sett, vilket också betyder att 

ett negativt bemötande av utövare med funktionsnedsättningar i SIBF:s regi kan förekomma.  

 

Bakgrund 

Frågan om inkludering av paraidrott i övriga specialidrottsförbund började diskuteras redan 2013 

efter Parasportförbundets (dåvarande Svenska Handikappidrottsförbundet) årsstämma. 

Riksidrottsstyrelsen tog sedan, efter initiativ från Parasportförbundet, år 2017 ett beslut gällande en 

omfattande organisationsförändring inom svensk idrott (Riksidrottsstyrelsen, 2017). 

Organisationsförändringen innebär att de idrotter som idag administreras av Parasportförbundet ska 

föras över till mottagande specialidrottsförbund. Genom denna förändring ska Parasportförbundets 

idrotter och dess utövare med funktionsnedsättning inkluderas i specialidrottsförbundens reguljära 

verksamheter (Svenska Parasportförbundet, 2018). I enlighet med den svenska idrottsrörelsens 

vision och styrdokument, Idrotten Vill och Strategi 2025, är detta en åtgärd för att skapa likvärdiga 

villkor för deltagande i och utövande av idrott för personer med funktionsnedsättning 

(Riksidrottsförbundet, 2019; n.d.). Organisationsförändringen, eller inkluderingsprocessen, ställer 

dock nya krav på de mottagande specialidrottsförbunden gällande bland annat tillgänglighet och 

resursfördelning. 

Personer med funktionsnedsättning lyfts av SIBF fram som en grupp med högre tröskel till 

deltagande i idrott. Identifierade trösklar är bland annat föreningsidrottens tävlingsstruktur, 

ekonomiska utmaningar och färre möjligheter till fysisk aktivitet (Svenska Innebandyförbundet, n.d.-

b). SIBF uppmuntrar sina medlemsföreningar att driva inkluderingsarbete för marginaliserade 

grupper då ett sådant arbete är i linje med Barnkonventionen och idrottens demokratiperspektiv och 

bidrar till att bredda föreningsverksamheten och öppna upp för fler att delta. SIBF beskriver vidare 

inkludering på föreningsnivå som att skapa förutsättningar för att alla ska känna sig välkomna, vilket 

kan göras genom att exempelvis bedriva innebandyverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning (Svenska Innebandyförbundet, n.d.-b). I Svensk Innebandy Vill beskrivs en 

vision och önskan om framtiden där parainnebandyn är en naturlig del av innebandyförbundets 

verksamhet (Svenska Innebandyförbundet, n.d.-a).  

Som en följd av beslutet om inkluderingsprocessen gjorde Parasportförbundet 2018 en kartläggning 

över paraidrottens dåvarande läge (Svenska Parasportförbundet, 2018). I denna kartläggning 

identifieras både möjligheter och farhågor med att inkludera paraidrotten i övriga 

specialidrottsförbund bland annat med exempel från den norska idrottsorganisationen där en 

liknande process genomförts. De möjligheter som sågs med inkluderingen var bland annat att 
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utövare med funktionsnedsättning får tillgång till en högre grad av specialistkompetens i det nya 

specialidrottsförbundet och därmed större möjlighet till utveckling inom sin idrott. En farhåga var att 

specialistkompetens både gällande idrotten generellt och funktionsnedsättningar specifikt, skulle gå 

förlorad samt att utövare med funktionsnedsättning inte skulle bli lika prioriterade som i sitt eget 

specialidrottsförbund, Parasportförbundet (Svenska Parasportförbundet, 2018).  

Inkluderingsprocessen inom Riksidrottsförbundet har nu påbörjats och omfattar totalt 18 

specialidrottsförbund som står som mottagare för paraidrott. Specialidrottsförbunden befinner sig i 

olika lägen i processen när det gäller övertagande av paraidrott (Brodin, 2020). Inför övertagandet 

utformas specificerade planer, tillsammans med bland annat överenskommelser kring 

resursfördelning, i en så kallad avsiktsförklaring som varje enskilt specialidrottsförbund tar fram 

tillsammans med Parasportförbundet. De olika tidslägena för processen innebär att några förbund 

har nått i mål, några är på god väg och några är fortfarande vid starten. I dagsläget står 13 idrotter 

kvar inför denna förändring. För att beskriva denna process och de olika lägen som 

specialidrottsförbunden befinner sig i har Parasportförbundet tagit fram en processmodell med olika 

nivåer som nås genom inkluderingsprocessen. Den första nivån i processmodellen kallas ”insteget” 

och ses som ett förberedelsesteg innan ett specialidrottsförbund kan gå vidare till den nivå som 

kallas ”steg 1”. Totalt beskrivs 5 steg, exklusive ”insteget”, för specialidrottsförbunden att gå igenom 

innan målet har nåtts och ett övertagande skett (Brodin, 2020).  

Redan 2016 tog representanter från SIBF och Parasportförbundet gemensamt fram en första 

avsiktsförklaring för ett eventuellt framtida övertagande av parainnebandy. I samband med denna 

avsiktsförklaring fastställdes en projektplan, där första steget var att undersöka SIBF:s förutsättningar 

för inkluderingen. Ett viktigt delmål i projektplanen var att upprätta och säkerställa förutsättningar 

för ett framtida övertagande. Ambitionen var att arbetet skulle ge underlag för beslut om 

mottagande i mitten av 2017, det vill säga samma år som Riksidrottsmötet (RIM) officiellt fattade 

beslutet om en inkludering av samtliga paraidrotter. Då ett flertal personer som arbetade med 

inkluderingen i nuläget inte finns kvar vare sig inom SIBF eller Parasportförbundet kommer SIBF att 

under 2021 skriva under en uppdaterad avsiktsförklaring.  I nuläget befinner sig således SIBF på 

”insteget” enligt den processmodell som beskrivits i stycket ovan.  

Vid RIM 2019 fick Riksidrottsstyrelsen som uppdrag att ta fram en processplan för 

specialidrottsförbundens övertagande av paraidrotter samt utreda ekonomiskt stöd och 

konsekvenser av detta. Riksidrottsstyrelsen fick också i uppdrag att i samråd med Parasportförbundet 

och berörda specialidrottsförbund göra en utredning om kompetensstöd till paraidrotten och att 

återkomma med förslag på organisering och villkor för detta till RIM 2021. Beslut kring det första 

uppdraget fattades i maj 2020 och ett förslag kring kompetensstöd lades fram för beslut till RIM 2021 

som genomfördes 28-30 maj (Riksidrottsförbundet, 2021). I och med detta har beslut som 

Riksidrottsförbundet, Parasportförbundet och specialidrottsförbunden, inklusive SIBF väntat på 

fattats av RIM och de specialidrottsförbund som pausat eller skyndat långsamt kan nu gå vidare i sitt 

arbete med inkluderingsprocessen.  

 

Genom en tidslinje (Fig. 1) illustreras de beslut som fattats på central nivå för den 

organisationsförändring som Riksidrottsförbundet genomgår samt SIBFs arbete med 

inkluderingsprocessen. 
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Figur 1. Tidslinje över centrala beslut och SIBF:s arbete med inkluderingsprocessen 

 

Studien är en kartläggning av var SIBF befinner sig i sitt arbete med inkluderingsprocessen och vilka 

förutsättningar som finns för det fortsatta arbetet. Studien kan dels ses som en fallstudie av det 

förändringsarbete som pågår inom Riksidrottsförbundet när det gäller att uppnå likvärdiga och 

jämlika villkor för att utöva idrott, dels som ett underlag för diskussioner och strategiska beslut om 

SIBF:s fortsatta arbete med inkluderingsprocessen.  

Förändringsprocesser inom idrotten 

Två stora förändringsinsatser har genomförts inom svensk idrott under 2000-talet. Dessa insatser 

skedde på uppdrag av regeringen med syfte att öppna upp idrotten för fler och nya deltagare (Karp, 

Fahlén & Löfgren, 2014). Först ut var Handslaget, år 2004-2007, följt av Idrottslyftet, år 2007-2011 i 

sin ursprungliga form. Här finns tydliga paralleller till den nu pågående organisationsförändringen 

inom Riksidrottsförbundet som syftar till att utövare med olika typer av funktionsnedsättningar ska 

få jämlika och jämställda villkor för att utöva idrott inom mottagande specialidrottsförbund. Även om 

den nu pågående organisationsförändringen har sina specifika syften handlar den också som i 

Handslaget och Idrottslyftet om att öppna upp idrotten för fler och nya deltagare. 

Bristande styrning och motstånd mot förändring 

Utvärderingar och forskning om de två stora insatserna visar på låg grad av måluppfyllelse, bland 

annat beroende på låg grad av styrning och bristande planering. Gällande Handslaget har Patriksson, 

Stråhlman, Eriksson och Kristén (2007) visat att bristande styrning från Riksidrottsförbundet ledde till 

att specialidrottsförbunden inte lyckades uppnå projektmålen. Wallin, Jonsson, Sörensen och Tillgren 

(2007) menar att central styrning gällande resursfördelning och ansvarstagande kring utvärdering 

och kunskapsöverförande saknades, vilket ses som en anledning till bristande resultat. I en studie av 

Handslagets effekter (Söderström, Karp & Olofsson, 2007) är en central slutsats att traditionella 

strukturer bör utmanas för att en förändring ska bli bestående. Det räcker inte att tillfälliga insatser 

görs för att uppnå förändring, vilket var fallet i de specialidrottsförbund som studerades.  

Fundberg och Pripp (2007) har undersökt vad som åstadkommits på föreningsnivå och menar att 

föreningars motstånd mot förändring bidrog till ett svagt resultat där fokus låg på antal aktiviteter 

och insatser snarare än kvaliteten på dessa. Detta resultat ligger i linje med Stenlings (2013) studie av 

organiserad spontanidrott i föreningar. En viktig slutsats i Stenlings studie är att även om en 



6 
 

förändring påverkar samtliga organisationer i en kontext så kan betydelsen av förändringen variera. 

En idrottsförenings anpassning till vad som ska uppnås beror till stor del på hur väl förändringens 

syfte och mål stämmer överens med föreningens kärnvärden och de praktiker som finns i en 

förening. Föreningar som ingick i Stenlings studie såg till exempel inte organiserad spontanidrott som 

en verksamhet med ett värde i sig och med möjlighet att öppna upp idrotten för nya målgrupper, 

utan istället som ett projekt med möjlighet att rekrytera spelare till befintlig verksamhet.  

Trots kritik om brister gällande Handslagets genomförande och resultat följde Riksidrottsförbundet 

upp med Idrottslyftet som var utformat på i princip samma sätt som Handslaget. I en analys av 

Idrottslyftets resultat diskuterar Karp, Fahlén och Löfgren (2014) mekanismerna bakom tröghet till 

förändring inom idrotten som organisation. Författarna visar att historiskt fattade beslut och 

händelser begränsar vad som kan åstadkommas i förändringsprocesser och att invanda mönster 

måste brytas för att någon kvalitativ förändring ska kunna ske. Analysen visar att få insatser gjordes 

inom Idrottslyftet för att bryta mönster och möjliggöra förändring. Karp et al. menar vidare att 

Idrottslyftets insatser snarare stärkte redan pågående aktiviteter i stället för att utveckla nya.  

Långsiktiga strukturer, samsyn och kompetens för förändring 

I både utvärderingar av och forskning om Idrottslyftet uppmärksammas att utveckling och förändring 

av verksamhet har små möjligheter att göra varaktiga avtryck i den vardagliga idrottspraktiken om 

förändringar genomförs i projektform. Projekt är till sin karaktär temporära och när de avslutas är 

risken stor att de insatser som gjorts bleknar bort. Om en kvalitativ utveckling ska kunna ske behöver 

det därför finnas långsiktiga strukturer som stöder den verksamhet som initierats genom projekten 

för att det ska finnas möjlighet att den övergår i reguljär verksamhet (Karp, Eliasson, Fahlén, Löfgren 

& Wickman, 2012). En viktig förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete är också att det 

finns en samsyn mellan vad som ska åstadkommas mellan olika nivåer och ett delande av 

erfarenheter om hur detta kan uppnås (Karp & Söderström, 2015). I en studie av vad som 

kännetecknar fotbollsföreningar som har en verksamhet som kommit långt när det gäller barn och 

ungdomars möjligheter till delaktighet och medbestämmande i överensstämmelse med Idrotten Vill 

och Barnkonventionen konstaterar Söderström, Ferry och Karp (2016) att en nyckel till framgångsrikt 

utvecklingsarbete är att värderingarna av vad som ska åstadkommas delas av alla nivåer inom 

föreningen och att man inte heller räds att sätta dessa värderingar i spel i den vardagliga 

verksamheten.   

I Idrottslyftets externa utvärdering (Karp, et al., 2012) framgick ett behov och en önskan hos SIBF att 

bredda sin verksamhet till att inkludera och behålla fler utövare med särskilt fokus på målgruppen 

tjejer inom innebandyn. Här pekades ledares, tränares och förtroendevaldas kompetens ut som 

särskilt viktigt för att nå tillväxt och kvalitetssäkrad utveckling. Vidare belyses SIBF:s strävan av att 

vara en jämställd idrott där det är en självklarhet att alla som spelar innebandy har samma värde. Ett 

antal utmaningar eller begränsande faktorer för realiseringen av detta identifierades dock i form av 

exempelvis hallbrist, distriktsförbundens varierande förutsättningar och olika problematik kring 

ledarutbildning och kompetens.  

 

Idrottens värdegrund i retorik och praktik 

För att öka kunskapen om barn- och ungdomsidrott avsätter Riksidrottsförbundet egna medel för 

forsknings- och utvecklingsarbete. Genom sådana medel har Redelius, Kempe-Bergman, Larsson och 

Linghede (2016) genomfört en studie om idrottsrörelsens mål- och regelstyrning. Studien ämnade 
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undersöka i vilken utsträckning Idrotten Vill realiserats och haft en verkan på föreningsnivå. Eftersom 

beslut gällande föreningsverksamheter fattas av dess medlemmar, oberoende av riktlinjer från 

förbundsnivå, ses varje enskild förening som självständig inom svensk idrottsrörelse. Även om 

Idrotten Vill är svensk idrotts verksamhetsidé så är det alltså i den lokala föreningen, där barn- och 

ungdomsidrott utövas, som idrotten tar sin definitiva form. Studien visar både att tränare i 

föreningarna i hög grad inte känner till Idrotten Vill, samt att det finns en oenighet kring 

dokumentets riktlinjer. Det finns enligt Redelius et al. ett tolkningsutrymme i riktlinjerna i Idrotten 

Vill som leder till att enskilda ledare och föreningar på egen hand tolkar och definierar innebörden av 

dessa riktlinjer. Exempelvis är barns och ungdomars rätt till delaktighet något som genomsyrar 

Idrotten Vill men som sällan syns i föreningarnas egna policydokument. Genom föreningarnas egna 

tolkningar förvandlas riktlinjernas faktiska innebörd, och realiseringen av dem blir således också 

något annat än vad som ursprungligen var tänkt. Vilket resultat realiseringen av idrottens riktlinjer 

får på föreningsnivå beror därför på miljön och de praktiska förutsättningarna i föreningen, men även 

på enskilda ledares tolkningar av dessa riktlinjer, såsom vilket sätt barn ska idrotta på och varför.  

När det gäller innebandyledare och deras uppfattningar och förståelse för idrottens värdegrund har 

Karp (2015) visat att dessa i stor omfattning delar de värderingar som kommer till uttryck i Idrotten 

Vill. Att värderingar är en sak och vad som faktiskt sker i den dagliga verksamheten något annat 

framkommer dock tydligt i de resultat som Karp presenterar. Det finns en tydlig diskrepans när det 

gäller hur ledare upplever att man når upp till riktlinjerna i Idrotten Vill i den egna föreningen i 

relation till hur viktiga de tycker de olika riktlinjerna är. Några riktlinjer anses också som mindre 

viktiga framför allt de som handlar om att träning och tävling ska ske i närområdet, att 

tävlingsresultat ska ges liten uppmärksamhet, att ledarna ska ha grundläggande kunskaper om barns 

utveckling och att barn ska göras delaktiga i utformningen av verksamheten. 

Inkludering och idrottens inneboende logik 

En organisationsförändring liknande den som nu pågår inom svensk idrott har tidigare genomförts i 

Norge. Processen att inkludera paraidrotten i övriga specialidrottsförbund i norsk idrott har studerats 

av Sørensen och Kahrs (2006) genom både intervjuer och enkäter med representanter från central-, 

distrikts- och lokal nivå inom norsk idrott. Resultatet visade att specialidrottsförbundens 

representanter var osäkra på i vilken utsträckning de själva hade ansvar för inkluderingen och vilken 

roll den nya organisationen skulle fylla för personer med funktionsnedsättning. Således fanns olösta 

frågor kring processen på organisatorisk nivå. Inkluderingsprocessen tog dessutom längre tid än vad 

som hade planerats från början och det visade sig också att organisationerna hade ett behov av 

relevant kompetens för inkluderingen. Representanter från studiens samtliga organisationer ansåg 

att inkluderingen var en krävande process men samtidigt påvisades också förbättrade attityder mot 

personer med funktionsnedsättning. Det som enligt Sørensen och Kahrs (2006) sågs som den största 

utmaningen med inkluderingen för det norska idrottsförbundet var dock risken att 

inkluderingsprocessen snarare blev en omvandlingsprocess där paraidrotten måste anpassas efter 

det nya förbundet snarare än tvärtom. Farhågan innebar att utövare med funktionsnedsättning 

endast inkluderas i övrig idrott om de kan passa in i och följa de värderingar och normer som redan 

existerar i det förbundet. En omvandlingsprocess ses som den lättaste vägen för ett förbund i 

övertagandet av en paraidrott då den nya minoriteten anpassar sig efter den redan existerande 

majoriteten och förbundet därmed får nya medlemmar utan att behöva förändra sin verksamhet 

(Sørensen & Kahrs, 2006). En av drivkrafterna bakom detta torde vara idrottens inneboende logik 

som bygger på en mer än hundraårig praktik och tradition av tävling, rangordning och sortering som 

inte alltid ligger i samklang med idrottens formella värdegrund om en idrott för alla och de 

förändringsprocesser som initieras för att uppnå denna (Fahlén & Karp, 2010).   
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Sammanfattningsvis visar forskningen att det finns en tröghet mot förändring inom idrotten som 

organisation. Forskningen visar att nycklar för ett framgångsrikt utvecklingsarbete som leder till 

varaktig förändring är att idrottens inneboende logik utmanas, att det finns en styrning och 

uppföljning från central nivå, att centralt fattade beslut om förändring följs av upprättade och 

långsiktiga strukturer som stöder förändringsprocesser, samt att förutsättningar ges för att en 

samsyn om vad som ska åstadkommas kan utvecklas och delas av de nivåer som berörs av 

utvecklingsarbetet.   

Metod  

Metodologisk ansats 

I fokus för studien är vilka förutsättningar som finns för att inkludera parainnebandy inom SIBF:s 

verksamhet. I dialog med företrädare för SIBF definierades tre områden som centrala att undersöka 

för en djupare förståelse för förutsättningar för en inkluderingsprocess. Dessa områden är 

Möjligheter, Utmaningar och Beredskap. Med Möjligheter avses uppfattningar om vad en inkludering 

kan föra med sig som kan anses gynna svensk innebandy. Med Utmaningar avses uppfattningar om 

sådant som upplevs som hinder eller barriärer för en framgångsrik inkludering. Med Beredskap avses 

vilken kunskap som finns om inkluderingsprocessens syfte och mål och vilka uppfattningar som finns 

om var i processen man befinner sig. Då en framgångsrik inkludering förutsätter ett arbete på olika 

nivåer inom svensk innebandy har de valda områdena undersökts på förbunds-, distrikts-, förenings- 

och utövarnivå. Detta har gjorts genom både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder i 

form av enkäter och intervjuer.  

Enkäter 
Studiens kvantitativa data har samlats in via enkäter. Enkäter används med fördel då syftet är att nå 

ut till många respondenter samt då frågorna inte kräver djupa och ingående svar (Bryman, 2018). 

Enkäter ansågs lämpligt i denna studie då syftet var att få en nulägesbild av inkluderingsprocessen på 

förbunds- och distriktsnivå. 

Intervjuer 
I studien har även kvalitativ datainsamlingsmetod använts i form av semi-strukturerade intervjuer 

med hjälp av en intervjuguide (Bryman, 2018). Intervjuer ger möjlighet till mer beskrivande och 

nyanserade svar och är särskilt passande då människors erfarenheter är i fokus. Semi-strukturerade 

intervjuer innebär att intervjun följer ett antal i förväg fastställda frågeområden, men ger också 

utrymme för intervjuaren att ställa delvis nya frågor och följdfrågor (Bryman, 2018). 

Studiedesign & urval 

Denna studie delas in i fyra nivåer eller delstudier (Fig. 2). Studiens respondenter till både enkäter 

och intervjuer valdes ut genom ett så kallat målinriktat urval där respondenterna har erfarenheter 

som gör att de har förutsättningar att agera informanter för det fenomen som studeras (Bryman, 

2018).  

Figur 2. Studiens urval uppdelat utefter organisatorisk nivå 
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Förbundsstyrelse och förbundskansli 
Förbundets styrelse står som ytterst ansvarig gällande organisatoriska förutsättningar och strategiska 

beslut för arbetet med inkluderingsprocessen medan kansliet arbetar operativt med att omsätta 

besluten i handlingar och aktiviteter. Enkäter skickades till samtliga personer i förbundsstyrelsen och 

på förbundskansliet. Enkäterna genererade totalt 29 svar av 41 utskick vilket ger en svarsprocent på 

71%. Intervjuer genomfördes med fyra representanter från styrelse och kansli.  

Specialdistriktsförbund 
SIBF:s specialdistriktsförbund agerar som förbundets förlängda arm ut mot idrottsföreningarna i 

distrikten och är därmed en viktig aktör vid exempelvis stöttning och kommunikation gentemot 

föreningarna gällande inkluderingsprocessen. Distriktens deltagande i studien ger en bild av 

inkluderingsprocessens förutsättningar och beredskap i olika distrikt och således skillnader i 

förhållanden hos SIBF:s medlemsföreningar. Enkäter skickades ut till personer listade som 

kontaktpersoner eller personal på distriktsförbundens respektive hemsidor. Totalt skickades 69 

enkäter ut, vilket genererade 26 svar och en svarsprocent på 38%. Intervjuer genomfördes även med 

ordföranden i 18 av de 21 distriktsförbunden. 

Föreningar 
Genom att studera de mottagande föreningarna kan den dagliga innebandyverksamheten beskrivas, 

till exempel vilka föreställningar och värderingar som finns om innehåll och mål för de aktiviteter som 

bedrivs. I dialog med personal på SIBF:s kansli valdes tre distrikt ut där två av dem ansågs ha kommit 

längre i processen och ett distrikt inte lika långt i inkluderingsarbetet. Urvalet gjordes för att fånga 

olika perspektiv på processen beroende på hur långt man kommit i arbetet. Inom dessa tre distrikt 

valdes sammanlagt fem föreningar ut som alla påbörjat inkluderingen genom att bedriva verksamhet 

för både para- och icke parainnebandyutövare. Urvalet gjordes även i dialog med Parasportförbundet 

för att säkerställa att de valda föreningarna påbörjat ett inkluderingsarbete och således kommer att 

fungera som mottagande föreningar i processen. Samtliga föreningar är i dagsläget anslutna till både 

SIBF och Parasportförbundet där en av föreningarna har ett lag för rullstolsinnebandy och resterande 

fyra föreningar erbjuder stående innebandy. För att nå en förståelse om värderingar och mål för 

verksamheten genomfördes intervjuer med aktörer både på förenings- och utövarnivå. 

Föreningsnivån innefattar en förtroendevald, en ledare/tränare för parainnebandy och en 

ledare/tränare för icke parainnebandy inom respektive förening. Vissa bortfall skedde på grund av 

organisatoriska olikheter då exempelvis ett lag inte hade någon tränare eller ordförande i dagsläget. 

Totalt intervjuades 15 representanter från dessa fem föreningar. 

Aktiva & Anhöriga 
Genom samtal med utövare med och utan funktionsnedsättning får idrottarna själva komma till tals 

om vad de förändringsprocesser de är en del av betyder för dem och deras idrottande. På så sätt 

skapas en bild av den dagliga verksamheten och hur den gestaltar sig och upplevs av de aktörer som 

organisationsförändringen ytterst är till för. Inom respektive förening intervjuades en 

innebandyspelare utan funktionsnedsättning, en till tre innebandyspelare med funktionsnedsättning, 

och när möjligheten fanns även anhöriga till dessa. Även här förekom bortfall på grund av olika 

organisatoriska avvikelser. Totalt intervjuades 31 personer på förenings- och utövarnivå. Fyra 

personer var både anhörig och tränare/ledare. I dessa fall har personerna intervjuats både som 

anhörig och som ledare/tränare. Utövare och anhöriga valdes ut i dialog med deras tränare/ledare. 

Samtliga respondenter var 16 år eller äldre och jämn könsfördelning har eftersträvats. Inget särskilt 

urval har gjorts gällande typ av funktionsnedsättning.  
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Sammanfattningsvis baseras studien på material från 55 enkätsvar och 57 intervjuer (Fig. 3 och 4). 

 

 
Figur 3. Fördelning av enkätsvar 
 

 
Figur 4. Fördelning av intervjusvar 

 

Procedur & databearbetning 

Hänsyn har tagits till Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer kring god forskningssed vid utformande och 

genomförande av studien. Denna rapport skrivs på material som är en del av en större studie som 

genomgått och godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2020-05067). 

Enkäter 
Inledningsvis fastställdes grundfrågor och därefter anpassades de till tre olika enkäter utifrån 

respondenternas nivå, det vill säga förbundsstyrelse, förbundskansli samt distriktsförbund. Enkäterna 

skapades i Microsoft Forms och Google Docs. Länk till enkäten skickades ut till samtliga i urvalet via 

mail tillsammans med information om studiens syfte samt att deltagande var frivilligt och anonymt. 

För att öka svarsfrekvensen skickades två påminnelser ut till samtliga med några veckors mellanrum. 

De som redan besvarat enkäten ombads att bortse ifrån påminnelsen. IBM SPSS Statistics 26 har 

sedan använts som programvara för analys av enkätdata. 

Intervjuer 
Enligt Bryman (2018) är det viktigt att en intervjuguide anpassas för att respondenten ska kunna ge 

svar som är relevanta för studiens frågeställningar, samt att anpassningarna ska ske utifrån 

respondentens perspektiv. Åtta olika intervjuguider utformades därför utifrån olika roller eller 

kategorier av respondenter. Samtliga respondenter var över 16 år gamla och har enligt 

informationskravet (Bryman, 2018) blivit delgivna forskningspersonsinformation med information om 

studiens syfte och hantering och lagring av personlig information. En bekräftelse på godkännande av 

deltagande i studien, ett så kallat informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2017) har samlats in för 

samtliga respondenter.  I de fall det har önskats eller ansetts finnas behov har en enklare version av 
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intervjuguiden skickats i förväg till utövare med funktionsnedsättning för att skapa trygghet inför 

samtalet. Av samma anledning har utövare erbjudits intervju via videolänk och med möjlighet för 

anhörig att vara med under intervjun. I övrigt har samtliga intervjuer skett via telefon. Vid 

intervjutillfällena har respondenten informerats när ljudinspelning startat och avslutats. I de fall där 

video använts har endast ljud och ingen bild spelats in. 

Intervjuer som skett via telefon har spelats in via Skype for Business och de intervjuer som 

genomförts med video via Zoom har spelats in via OBS Studio. Längden på intervjuerna varierar 

mellan 20 och 93 minuter. Samtliga intervjuer har sedan transkriberats med hjälp av programmet 

Express Scribe. Enligt konfidentialitetskravet har de transkriberade texterna givits ett fingerat namn i 

form av en kod (Bryman, 2018). Transkriberingarna har sedan skickats till respondenten för 

godkännande och eventuella ändringar för att sedan vara redo för analys. Som programvara för 

analys av kvalitativa data från intervjuer användes Nvivo 12. I Nvivo 12 analyserades samtliga 

intervjuer där citat kodades till kategorierna Utmaningar, Möjligheter och Beredskap som skapats 

utefter studiens frågeställningar.  

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten delstudie för delstudie det vill säga för respektive nivå inom 

SIBF och under rubrikerna Möjligheter, Utmaningar och Beredskap för inkluderingsprocessen. Varje 

nivå inleds med en sammanfattning i punktform av de mest framträdande uppfattningarna hos 

respondenterna.  

Förbundsstyrelse och förbundskansli 

Möjligheter 
- Inkluderingen är positiv för svensk innebandy 

- Inkluderingen kan på sikt leda till en breddad innebandy- och idrottsnorm 

- Att utövare med och utan funktionsnedsättning tillhör samma verksamhet kan bidra till ett 

mer inkluderande samhälle 

Utmaningar 
- Olika syn på innebörden av inkludering kan skapa utmaningar i processen 

- Det finns frågetecken och otydligheter kring hur inkluderingen ska genomföras, särskilt i 

fråga om resurser av olika slag 

- Det finns en rädsla att inkluderingen kan leda till att andra delar av innebandyn prioriteras 

ned 

Beredskap 
- Det finns en tröghet mot förändring och utveckling inom idrotten i stort, men också inom 

innebandyn 

- Det behövs en kunskapshöjning om inkludering och vad parainnebandy faktiskt är 

- Det behövs tydligare riktlinjer för hur inkluderingsprocessen ska genomföras 

 

Möjligheter 
På förbundsnivå finns en stor samstämmighet om att inkluderingen av paraidrott kommer att 

förändra och bredda de idéer och uppfattningar som i dagsläget finns kring vad som är innebandy 

och inte. Stående innebandy som spelas 5 mot 5 anses vara den ”riktiga” innebandyn och att 

inkludera parainnebandy i samma förbund utmanar detta synsätt och normen kring hur 
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innebandyspelare ska vara och hur innebandy ska spelas. Förbundsrepresentanter uttrycker en 

förhoppning om att genom att inkludera parainnebandy så underlättas även inkluderingen av andra 

marginaliserade grupper då fler människor får plats inom ramen för den breddade normen. En 

breddad norm kring utövare och utövande anses också vara ett steg på vägen för svensk innebandy 

att nå sitt strategiska mål om att vara en folksport för alla. Att innebandyn öppnar upp och breddar 

sin verksamhet kan enligt flera förbundsrepresentanter möjliggöra nyrekrytering och underlätta att 

nå fler utövare. För att vara just en folksport för alla anser de att innebandyn måste öppna upp 

verksamheterna och tillgängliggöra dem för alla som vill spela innebandy oavsett ålder eller vem man 

är och då är inkluderingen en förändring i rätt riktning. En person på förbundsnivå uttrycker detta i 

följande citat: 

Vi har ju ett strategiskt mål eller en vision om att vara folksporten för alla och då är 

det ju såklart positivt för oss att få möjligheten att inkludera parainnebandyn, och 

det är givet för oss, det är klart att den ska finnas. Det är obegripligt att 

parainnebandyn inte ska ligga under innebandyförbundet, så det kommer bli jätte- 

jättebra med fler infallsvinklar och en möjlighet att bredda vad som är innebandy, 

för det begreppet är ju väldigt smalt för många. 

Att normen om innebandyspelare breddas är inte bara något som gynnar innebandyn som idrott och 

förbund utan detta kommer även innebära positiva effekter på individnivå menar 

förbundsrepresentanterna. Genom att tillhöra samma verksamhet och vara närmare varandra lär sig 

utövare med och utan funktionsnedsättning hänsyn och respekt till varandra vilket på sikt skapar ett 

mer tolerant och välmående samhälle. I intervjuerna framkommer det att det även finns ett värde i 

att visa övriga personer att utövare med funktionsnedsättning inte ska vara i en avskild verksamhet 

på grund av deras funktionsnedsättningar. Främst visar det barn och ungdomar utan 

funktionsnedsättning att det är en självklarhet att paraidrottare ska vara med på samma villkor och 

inte ”gömmas undan”, något som uttrycks av en förbundsrepresentant: 

Jag tycker att det är ett jättebra sätt att också få våra barn och ungdomar att känna 

att dom här barnen som har Downs syndrom och som spelar innebandy, dom är 

självklart här och spelar innebandy precis som vi spelar innebandy och att dom inte 

ska vara på något annat ställe och avskilda och inte synas, det tycker jag är den 

stora vinsten med det här. 

Sammantaget framträder en mycket positiv bild av parainnebandyn och inkluderingen av denna på 

förbundsnivå vilket också visas i svaren från den enkät som skickades till förbundskansliets personal. 

På frågan om inkluderingens inverkan på svensk innebandy svarar ca 61% att den huvudsakligen 

kommer att vara positiv och ingen att den huvudsakligen kommer att vara negativ (Fig. 5). 
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Figur 5. Uppfattningar bland kanslipersonal på förbundsnivå om inkluderingens inverkan på svensk innebandy 

 

Utmaningar 
Gällande inkludering så finns det olika syn på vad detta faktiskt är och innebär och det finns en rädsla 

på förbundsnivå att fullständig inkludering därför inte kommer att nås. Att inkluderas organisatoriskt 

och tillhöra samma förbund är en sak, men att faktiskt nå inkludering på en djupare nivå, vilket är det 

eftersträvansvärda läget, är en utmaning. Fullständig inkludering beskrivs av en 

förbundsrepresentant som när den inkluderade målgruppen, parainnebandyn, får vara med och 

påverka verksamheten och beslut inom den. Att nå fullständig inkludering ses ibland som en utopi 

och ett ouppnåeligt mål inom idrotten enligt en förbundsrepresentant: 

Det känns nästan ibland som en utopi när vi pratar om det här med inkludering, jag 

tycker att det känns väldigt svårt att uppnå och kanske speciellt för idrotten, för 

idrotten vilar ju på en väldigt icke-inkluderande tanke (…) men frågan är om vi 

lyckas med inkludering, för då ska vi ju som sagt bredda normen utifrån dom här 

utövarna också. 

En stor utmaning på förbundsnivå är tillgången på och fördelningen av olika slags resurser. Det 

handlar om resurser så som fysisk tillgänglighet i form av lokaler och liknande samt ekonomiska 

resurser för att kunna driva en verksamhet för paraidrottare. Flera menar att det finns oklarheter och 

frågetecken kring resursfrågan och att det grundar sig i en otydlighet från Riksidrottsförbundet och 

Svenska Parasportförbundet om vad som gäller. I nuläget menar man saknas en kartläggning över 

vilka ekonomiska förutsättningar som finns samt en plan för hur dessa ska hanteras och fördelas 

mellan och inom förbund. För att resursmässiga förutsättningar ska finnas för parasporten inom de 

mottagande specialidrottsförbunden efterfrågas tydliga handlings-, konsekvens- och tidsplaner 

kopplat till den avsiktsförklaring som ska skrivas mellan SIBF och Parasportförbundet: 

Det krävs en handlingsplan för att först diskutera ekonomiska förutsättningar, det 

alltid viktigt att prata om, man kan inte låtsas som att de inte är viktiga.  Pengarna 

som fanns till parasport, skulle de föras över? Ska de inte föras över? Hur hanterar 

man det? 
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En annan utmaning som framträder på förbundsnivå är oron för att en intern konkurrens kan uppstå 

för att andra bitar av verksamheten prioriteras bort om för mycket fokus läggs på inkluderingen av 

parasport. Även detta mynnar ut i en resursfråga då uppfattningen är att det inte går att utveckla 

eller bredda verksamheten utan att minska någon annanstans. Så om exempelvis 

motionsinnebandyn ökar kan det innebära att tävlingsverksamheten behöver krympas. 

Beredskap 
En uppfattning på förbundsnivå är att det inom idrotten finns en struktur och kultur med låg 

benägenhet till förändring där innebandyn inte är något undantag. Å ena sidan anses innebandyn 

vara ett ungt och modernt förbund med mindre satta strukturer och en nytänkande styrelse vilket 

underlättar värdegrunds- och jämställdhetsarbete. Å andra sidan finns en uppfattning om att det 

även inom innebandyn finns cementerade strukturer som försvårar ett förändrings- och 

utvecklingsarbete. 

Den mest framträdande och generella uppfattningen inom förbundet är att det behövs en 

kunskapshöjning inom svensk innebandy om vad parainnebandy är och hur den fungerar men också 

om hur inkluderingen ska gå till. I enkäten till förbundskansliets personal ställdes frågan om den 

svarande skulle kunna berätta vad inkluderingsprocessen (organisationsförändringen) innebär. 

Svaren är utspridda där 34% svarar att de inte är tillräckligt insatta, 31% skattar sig i mitten medan 

31% svarar att de är väl insatta i frågan (Fig. 7). 

 

 
 

Figur 7. I vilken omfattning kanslipersonal på förbundsnivå anser sig kunna berätta om vad 

inkluderingsprocessen (organisationsförändringen) innebär 

 

En farhåga som finns är att rätt kompetens och förberedelse inte finns inom förbundets olika nivåer 

för att faktiskt kunna driva verksamhet för parainnebandy. Utövare av parainnebandy befaras vara 

de som kommer att drabbas av denna okunskap om de möts av föreningar som inte kan hantera eller 

bemöta olika typer av funktionsnedsättningar och behov: 

Hinder och utmaningarna är att mottagarna inte är beredda, varken resursmässigt 

eller kunskapsmässigt, och det blir en jätteutmaning när det bara kastas över. Det 

låter så politiskt korrekt och det är rätt att göra och jag tycker att det är rätt att 
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göra men jag ser en stor fara i att man bara kör på, för vad händer när det helt 

plötsligt kommer en tjej eller kille i rullstol och den som lämnar av tror att det bara 

är att lämna av? De som tar emot har ingen aning om hur de ska hantera det.  

Gällande kunskap och förberedelse för inkluderingsprocessen efterfrågar förbundsrepresentanter 

också mer direktiv och styrning från Riksidrottsförbundet och Parasportförbundet. I nuläget finns 

oklarheter kring vem SIBF bör vända sig till gällande inkluderingen och vem som äger frågan. En 

uppfattning som finns på förbundsnivå är att när beslut fattades om att inkludera parainnebandyn 

fanns det för lite kunskap om vad det faktiskt innebar och även i dagsläget finns inga riktiga direktiv 

gällande exempelvis hur resurser ska fördelas: 

Riksidrottsmötet det blev ett beslut som alla applåderade för att det var politiskt 

korrekt men det var väldigt få av dom som satt där och applåderade som hade 

förmåga och kunskap att sen förstå vad det innebar och framförallt så blev det lite 

för mycket att ”ja nu har vi fattat beslut, här är verksamheten, lycka till” (…) jag 

tycker att man tog för lätt på det beslut som var, man borde mycket kraftigare ha 

tittat på den här konsekvens och handlingsplanen och från parasport absolut, från 

Riksidrottsförbundet definitivt, från dom mottagande förbunden jättegärna. 

  

Specialdistriktsförbund 

Möjligheter 
- Inkluderingen är steg närmare visionen om en folksport för alla 

- Idrottsrörelsen blir mer enad och känslan av ”vi och dom” minskar 

- Inkluderingen kan bidra till ökad fysisk aktivitet och bättre folkhälsa 

- Inkluderingen ger praktiska och administrativa fördelar 

Utmaningar 
- Paraidrotten riskerar att marginaliseras 

- Det finns en hierarki där parainnebandyn har lägre status 

- Uppdraget är otydligt och behöver tydliggöras 

- Tillgång till och fördelning av ekonomiska och fysiska resurser är stora utmaningar 

Beredskap 
- Skillnader mellan distrikten ger varierade förutsättningar för att arbeta med inkluderingen 

- Det skiljer i kunskap och kompetens mellan distrikten om vad inkluderingen syftar till 

beroende på var man befinner sig i processen 

 

Möjligheter 
Även på distriktsnivå anses en av de största möjligheterna med inkluderingen vara att svensk 

innebandy i och med detta tar ett steg närmare sina uppsatta mål och visioner om att vara en 

folksport för alla. Förhoppningen är att människor som tidigare känt att de inte haft förutsättningar, 

inte varit tillräckligt bra eller inte vetat vilka paraidrotter som erbjuds, blir medvetna om och vågar 

prova på innebandyn. Flera distriktsordföranden menar att innebandyn som idrott i och med detta 

också kommer att växa då nya målgrupper kan rekryteras och därmed blir innebandyfamiljen större 

med alla under samma tak. Förhoppningar finns också i distrikten att om fler människor börjar 

idrotta kan det medföra hälsovinster och bidra till en ökad folkhälsa generellt i samhället genom att 

exempelvis motverka stillasittande bland ungdomar: 
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Det kanske kan resultera i att man faktiskt blir fler som idrottar och det påverkar ju 

folkhälsan i sig med all negativ forskning som har kommit år efter år att det minskar 

och att ja alla ipads och dataspel och you name it, mobiltelefoner och allt tar allt 

mer tid, göra allt för att vända den trenden skulle jag säga. 

Som nämnts på förbundsnivå finns en förhoppning om att inkluderingen av paraidrott kommer att 

medföra att normer som finns inom idrotten förändras. Denna uppfattning finns också på 

distriktsnivå och uttrycks bland annat som att inkluderingen minskar den känsla av ”vi och dem” som 

ibland finns mellan utövare med och utan funktionsnedsättning. Därmed skapas en mer enad 

idrottsrörelse i stort, inte bara inom innebandyn. Tillhör man samma sport ska man tillhöra samma 

familj och inkluderingen möjliggör detta. På temat att tillhöra samma familj ses en möjlighet för 

familjer med barn både med och utan funktionsnedsättning. I och med att parainnebandy och övrig 

innebandy i dagsläget tillhör olika förbund och i många fall bedrivs i olika föreningar så tillhör dessa 

familjer i många fall olika föreningar. Inkluderingen kan därför innebära en förbättring för dem då 

syskon som tidigare utövat sin idrott i olika föreningar kommer att kunna tillhöra en och samma 

förening.  

På distriktsnivå har man även sett positiva effekter för individen av att parainnebandy och övrig 

innebandy bedrivs i samma förening. Det finns utövare med funktionsnedsättning som varit aktiva 

inom ett parainnebandylag och sedan gått över till ett icke-parainnebandylag i föreningen, något som 

antas inte skulle skett om de inte tillhört en och samma verksamhet. På så sätt menar 

distriktsordförandena att inkluderingen möjliggör utveckling och valmöjlighet för individer med 

funktionsnedsättning att delta i icke-paraidrott. Det finns även praktiska fördelar för distrikten att 

lägga samman verksamheterna på distriktsnivå då en förhoppning exempelvis är att det ska vara 

möjligt att använda samma domare och funktionärer vid matcher till såväl parainnebandy som övrig 

innebandy: 

Det skulle vara grymt läckert att kunna hitta samarbeten där man har matcher i 

angränsande till varandra, att vi har funktionärer eller ledare eller domare som 

liksom går mellan. Det spelar ingen roll vem vi är så när jag dömer så skulle jag lika 

gärna kunna åka och döma en parainnebandymatch som en vanlig match, om jag 

ska uttrycka mig på det sättet, och det ska kännas helt naturligt, det skulle vara en 

vinning i distriktet tror jag. 

Liksom på förbundsnivå så anses det på distriktsnivå att inkluderingen av parainnebandy kommer att 

ha en huvudsakligen positiv inverkan på svensk innebandy, något som framkommer i enkätsvaren 

(Fig. 8). Hela 50% av de svarande har uppskattat inkluderingens inverkan som huvudsakligen positivt. 
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Figur 8. Uppfattningar på distriktsnivå (anställda och kontaktpersoner) om inkluderingens inverkan på svensk 

innebandy 

Utmaningar 
En utmaning som förs fram på flera nivåer men som är tydligast på distriktsnivå är risken att 

parasporten ska försvinna när den blir en del i en större organisation. Enligt flera distriktsordförande 

finns en risk att paraidrott och paraidrottare inte kommer att få samma uppmärksamhet eller 

prioritering när det inte längre finns ett förbund som specifikt bevakar deras intressen. I dagsläget 

finns en kunskap och känsla för paraidrott inom Parasportförbundet som riskerar försvinna i och med 

övergången till SIBF. För att undvika detta lyfter en distriktsordförande fram vikten av att behålla 

engagemanget och kompetensen från människor som i dagsläget är engagerade i paraidrotten: 

Det skulle ju kunna vara faran för parainnebandyn då, att det blir en så liten del av 

vår verksamhet att det försvinner i resten, det är väl en fara jag skulle se om jag 

satt på den sidan, det får liksom inte hända, för de har ju byggt upp nånting redan 

och vill ju utveckla det, inte marginaliseras och försvinna i en större organisation. 

Distriktsordförandena upplever att det finns en skillnad i status mellan para och icke-parainnebandy 

där icke-parainnebandy är högre upp i hierarkin och har tolkningsföreträde och mer makt. Detta 

förväntas förändras i och med inkluderingen men uppfattningen är att det är en långdragen process 

som kommer att ta tid: 

Jag tror att vi i överskådlig tid kommer betrakta det som, ja men olika är fel ord, 

men skilda verksamheter, att rullstolsinnebandy och stående innebandy är som 

olika verksamheter och inom en överskådlig tid så kommer den stående innebandyn 

vara normen och därmed högre uppe i hierarkin på nåt sätt och ha både ett 

tolkningsföreträde och mer makt, men målet måste vara att minska den där 

skillnaden över tid men jag tänker att det vore naivt att tro att det bara gör man 

sådär eller att det går snabbt, jag tänker att det är en jättelång process. 

Precis som på förbundsnivå uppfattar distriktsrepresentanter att uppdraget kring 

inkluderingsprocessen är otydligt och man vet ej vad som krävs eller förväntas av distrikten i 

processen. Även här efterfrågas tydligare direktiv kring vilken typ av verksamhet som ska erbjudas 

och i vilken utsträckning. Stöttning och hjälp med detta önskas från SIBF i form av en 

genomförandeplan.  
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I enkäten till distriktsförbunden ställdes frågan hur information från SIBF fungerat gällande 

inkluderingsprocessen. Även i dessa svar framkommer att det finns en efterfrågan på mer 

information och tydlighet gällande inkluderingsprocessen (organisationsförändringen) där ingen har 

svarat att det har fungerat mycket väl och 69% uppskattar att det ej fungerat väl (Fig. 9). 

 

 
Figur 9. Uppfattningar på distriktsnivå (anställda och kontaktpersoner) om hur väl informationen från 

innebandyförbundet om inkluderingsprocessen (organisationsförändringen) fungerat 

 
Resursfrågan är en återkommande utmaning även på distriktsnivå där omoderna lokaler, brist på 

träningstider och otillgängliga idrottsarenor lyfts fram som begränsningar för verksamheten. 

Anpassningar av verksamheternas fysiska miljö behöver därför göras för att ge lika förutsättningar 

för samtliga utövare. Även ekonomiska resurser framstår som en utmaning men till skillnad från 

förbundsnivå handlar det på distriktsnivå inte lika mycket om riktlinjer kring ekonomi som det 

handlar om avsaknad och befarad brist på ekonomiska resurser. En distriktsordförande ger uttryck 

för resursproblematiken genom följande citat: 

Ja resurser, vad har distrikten för resurser för att kunna tillämpa det här? Det är ju 

en jätteviktig parameter där alla upplever väl mer eller mindre att dom har fullt upp 

att bedriva sina verksamheter utifrån basverksamheter, tävling, träning, domare 

och så vidare. Ska man inkludera nånting, ska man göra ytterligare nånting, ja men 

då krävs det att man har resurser för det, om inte annat så krävs det att man är 

väldigt innovativ, så det ser jag som en utmaning.  

En tidigare nämnd uppfattning är att den idrottsliga normen breddas i och med inkluderingen av 

paraidrott. Distriktsordförandena lyfter även fram normer som en utmaning då de utgör svårigheter 

för olika personer att inkluderas. Det finns även en typ av hierarki inom innebandyn där 

föreställningar kring kapacitet och normer skapar olika höga trösklar för inkludering av aktiva med 

olika slags funktionsnedsättningar.  

Beredskap 
SIBF:s 21 distriktsförbund har olika förutsättningar att bedriva sin verksamhet beroende på till 

exempel geografiska skillnader, olikheter i storlek, skillnader i kanslistöd, skillnader i antal föreningar 

och antalet aktiva. Med detta följer också olika förutsättningar för att arbeta med 

inkluderingsprocessen så som personella, ekonomiska och kompetensmässiga resurser. Det finns 
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därför enligt ordförandena skäl att tro att inkluderingsprocessen kommer att se olika ut i olika distrikt 

och att vad som åstadkoms på kort och lång sikt kommer att skilja sig åt. 

En annan skillnad distrikten emellan gäller kunskap och kompetens kring inkluderingsprocessen och 

hur pass aktuell processen är i dagsläget. Denna olikhet är enligt ordföranden ett resultat av att 

distrikten kommit ”olika långt” i processen där somliga arbetat med parainnebandy under en längre 

tid och några inte alls påbörjat inkluderingen. Bland vissa distrikt finns även en osäkerhet kring vad 

parasport och parainnebandy är och således vad inkluderingen betyder och innebär. 

Även på denna nivå finns en önskan om tydligare information och direktiv om vad som ska uppnås. 

Detta ser man som en förutsättning för att man ska kunna styra och stödja arbetet med 

inkluderingen inom distriktet. Det finns en risk att de olikheter som redan finns mellan distrikten och 

vad som kommer att uppnås i inkluderingsarbetet förstärks om varje distrikt för sig bestämmer egna 

riktlinjer för vad som ska uppnås och hur arbetet ska genomföras: 

När det knackas på dörren och kanske, i det här fallet, Svenska Innebandyförbundet 

inte har nån färdig strategi då blir det väl lätt så att distrikten tar tag i det och gör 

sina egna lösningar kan jag tänka mig (…) vissa har kommit längre än andra, och 

när alla springer åt olika håll och springer olika fort så tror jag sällan att det blir 

bra. 

Att kompetens och kunskap kring inkluderingsprocessen skiljer sig mellan distrikten framkommer 

även i enkätsvaren där det är spridda svar när det gäller om man för någon annan skulle kunna 

berätta om vad inkluderingen (organisationsförändringen) innebär (Fig. 10). 

 
 

Figur 10. I vilken omfattning anställda och kontaktpersoner på distriktsnivå anser sig kunna berätta om vad 

inkluderingsprocessen (organisationsförändringen) innebär 

 

I enkäten lämnas även en kommentar gällande kompetensen kring parasporten på förbunds- och 

distriktsnivå som lyder: 

Jag tror tyvärr att paraidrotten kommer att förlora mest på att bli inkluderad i olika 

idrotter där de hör hemma. Paraidrotten får i det läget svårt att få rätt stöttning 

eftersom kompetens saknas hos specialidrottsförbund/distrikt. 
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Föreningsledare 

Möjligheter 
- Inkluderingen gynnar både individen, föreningen, och samhället i stort 

- Paraidrotterna ges möjlighet att växa inom de nya förbunden 

- Erfarenhetsutbyte mellan förbund under processen utvecklar innebandyn 

Utmaningar 
- Rekrytering av ledare kommer att försvåras 

- Det finns olika syn på innebörden av ”lika villkor” inom föreningarna 

- Hur ska befintliga resurser fördelas 

Beredskap 
- Utbildning om funktionsnedsättningar efterfrågas av tränare och ledare 

- Parainnebandylag riskerar att bli isolerade öar i föreningarna 

 

Möjligheter 
Över lag finns en uppfattning att det är en stor vinning för individen att man inkluderar parasporten 

på föreningsnivå. Förhoppningen är att det ska bidra till känsla av tillhörighet och gemenskap med 

föreningen oavsett om man är paraidrottare eller inte. Att utövare av en idrott är välkomna i en och 

samma förening ökar dessutom känslan av att man är med i ett sammanhang där man vill vara och 

där man hör hemma. Så här uttrycker sig en föreningsordförande: 

Största förändringen torde ju vara för den enskilda idrottaren, att man känner sig 

mera med, att man känner sig mer välkommen, att man verkligen är en del av ett 

sammanhang där man vill vara. Jag menar, håller jag på med innebandy då vill jag 

ju vara i ett gäng som håller på med innebandy, så jag tänker att det borde vara 

den största förbättringen måste vara för den enskilda, det ökar verkligen känslan 

av att man är med i rätt sammanhang.  

Även för föreningarna anses inkluderingen vara något positivt. En tränare för icke-parainnebandy 

förklarar att genom att erbjuda både para- och icke-para verksamhet visar föreningen att man står 

för värderingar där alla är välkomna och får vara med på sina egna villkor, vilket är idealbilden av hur 

en idrottsförening ska vara: 

Jag tror att det gynnar hur man ser på en idrottsförening, jag är mycket mer positiv 

och tycker att oj vilken bra förening när jag ser att man har hela konceptet att dom 

har allting. Det är nånting som jag gillar och nåt som jag står för att det tycker jag 

att jag har fått lärt mig när jag var liten också att ja men i en idrottsförening där är 

alla välkomna, i en idrottsförening där kan alla vara med oavsett om man är bra 

eller dålig eller om man är aktiv eller om man vill bara titta på eller hjälpa till, alla 

ska kunna vara med i en idrottsförening och för oss tycker jag att det stärker bara 

våran förening att kunna möta ännu mer människor och få med dom. 

Inkluderingen ger också enligt föreningsrepresentanter paraidrotten möjlighet till och förutsättningar 

för att växa då den blir mer tillgänglig för fler att ta del av. Andra fördelar för paraidrotten är att 

geografiska avstånd minskas om fler föreningar erbjuder paraverksamhet vilket också ger 

förutsättningar för fler matcher, nya serier och underlättar för utövare att ta sig till verksamheten. 
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En styrelsemedlem och tränare pekar på de positiva effekter som kan uppstå under processens gång 

när en idrott ska föras över från ett förbund till ett annat.  Det kan leda till ökat erfarenhetsutbyte 

och problemlösning då personer med erfarenheter från två olika förbund hjälps åt och på så sätt 

växer svensk innebandy: 

Det jag tänker på det är att man blir större tillsammans, man kan ju hjälpa varandra 

med olika problemlösningar. Det kan hända att Svenska Innebandyförbundet har 

ett stort problem som dom sitter och bollar i sig och sen kommer 

paraförbundspersonalen ”ja men vi löste det såhär” och kanske är jättebra, alltså 

att man tar hjälp utav varandras erfarenheter. 

Även på föreningsnivå menar man att inkluderingen av paraidrott på sikt kan bidra till ett mer 

inkluderande samhälle. Att ledare och aktiva med och utan funktionsnedsättningar finns tillsammans 

inom samma organisation och förening kan bidra till en inkludering av grupper som nu står utanför 

även i verksamheter utanför idrotten.  

Utmaningar 
Ledarrekrytering och ledarkompetens ses som en av de största utmaningarna för en fungerade 

verksamhet på föreningsnivå. Redan i dag är det svårt att rekrytera ledare och det befaras bli ännu 

svårare då ledare för paraidrott anses behöva viss specialkompetens, till exempel kunskap om 

funktionsnedsättningar och om bemötande. Att vara ledare för en grupp inom parainnebandy anses 

dessutom enligt de tränare som intervjuats vara ett betydligt större åtagande rent tidsmässigt än att 

vara ledare för en grupp icke-parautövare. Inom paraidrotten finns ofta inga åldersgränser på samma 

sätt som inom övrig idrott. Detta kan innebära ett idrottande längre upp i åldrarna inom paraidrotten 

vilket kräver ledarförsörjning under en längre tidsperiod. En anhörig och tränare för parainnebandy 

berättar om sin egen upplevelse kring tränaråtagande och rekrytering: 

Det är ”lättare” inom citationstecken att vara förälder och hjälpa till som tränare 

när man har en dotter eller son som börjar spela fotboll vid 10 års ålder och lägger 

av vid 14. Då har det gått 4 år i hallen eller 4 år vid fotbollsplanen och sen är det 

klart, och sen flyttar dom hemifrån för dom ska plugga på annan ort och sen blev 

det inget mer idrottsledande då. Men här känns det som att det nästan är livslångt 

och det tror jag är en skillnad (…) det här är nånting som jag sett då andra 

föreningar har svårt att få tag i folk för att det är nästan ett livslångt åtagande och 

det är inte alla som är beredda på det, och det är ingen rolig tanke att jag ska stå 

här om 20 år, jag vill inte det, inte om 10 år heller faktiskt. 

En utmaning att hantera är de olika perspektiv på ansvarsfördelning, förväntningar, krav och 

identitetsbildning som respondenter på föreningsnivån ger uttryck för. Företrädare för ett perspektiv 

förespråkar likvärdiga villkor för alla och att ett deltagande i samtliga föreningsaktiviteter är en 

förutsättning för inkludering och för att vara med och ”synas i familjen”. Detta uttrycks av en 

föreningsordförande: 

Absolut ska vi anpassa men samtidigt så måste dom vilja vara en del i föreningen 

och så fort det kanske kommer lite mer krav på föräldrar då vill man inte ha det, 

men man vill gärna ha det andra, så det är väl egentligen den stora utmaningen 

hur inkluderar man några som kanske inte vill göra jobbet i föreningen (…) ett sätt 

att inkludera dem är att få upp intresset för föreningen (…) om man inte går på 

föreningsaktiviteter, om man inte är med på kioskaktiviteter, om man inte går på 

matcher, då syns man inte riktigt heller i familjen. 



22 
 

Företrädare för ett annat perspektiv menar att likvärdiga villkor inte alltid betyder att alla ska göra 

samma saker då parasporten i vissa fall behöver anpassningar och inte kan svara upp till samma krav 

på exempelvis föreningsarbete och liknande åtaganden. En tränare, som också är anhörig till en 

parainnebandyspelare, uttrycker det så här: 

Ekonomiskt sett är det tufft för alla klubbar nu, man har inga inkomster men man 

har fortsatt utgifter och sådär och då skulle man då börja sälja, och det här var ett 

”ska-krav” för alla lag oavsett lag. Då sade jag ”med all respekt men vi kommer 

absolut inte under några omständigheter sälja dom här häftena som ni pratar om”, 

”ja men det åligger alla lag”, ”nej det gör det inte, ni kan inte ställa det kravet på 

oss vi har inte den möjligheten att kunna sälja, hur ska dom 5 som bor på ett 

gruppboende som inte ens har sina föräldrar i närheten kunna sälja? Ska dom sälja 

det till sina boendekompisar då kanske eller? Jag förstår inte, här får ni ta och tänka 

om men oavsett vad ni säger, vi kommer inte under några omständigheter att sälja 

några lotter för klubben tyvärr”. 

Även på föreningsnivå lyfts ekonomiska, administrativa men även fysiska resurser som en av de 

största utmaningarna. Det handlar om faktisk tillgång till dessa resurser, exempelvis att 

rullstolsinnebandy behöver utövas på parkettgolv och inte gummimatta. I stort sett menar dock 

företrädare för föreningsnivån att resurser finns om det planeras väl och i rätt tid och om kunskap 

och medvetenhet finns om nödvändiga förutsättningar för utövande av parainnebandy. 

Beredskap 
Intervjuerna med föreningsledarna visar att det finns en beredskap inom föreningar att göra åtgärder 

som möjliggör en uppstart av paraverksamhet och ett mottagande av paraidrottare. Exempel på 

detta är reducerade medlemsavgifter, anpassning av lokaler för fysisk tillgänglighet, och att förse lag 

med tränare och ledare som har särskild kompetens. Flera av tränarna efterfrågar dock utbildning 

framför allt när det gäller icke-idrottsliga kompetenser kring funktionsnedsättningar och vad de 

innebär.  

Man skulle behöva ha en kompetensutveckling som tränare i ett paralag som har 

väldigt många olika funktionsnedsättningar, ha lite mer kunskap om vad är dom 

här olika funktionsnedsättningarna egentligen? Vad innebär dom egentligen? Vad 

betyder dom? Vad är det för nånting som gör att han eller hon är på det sättet? 

Vad är det för nåt som är personligheten? Vad är det som är funktionshindret? Lite 

såna delar tycker jag är nånting som saknas. (Tränare och anhörig inom 

parainnebandy) 

En uppfattning bland föreningsrepresentanter är att det finns en generell okunskap om paraidrott i 

föreningarna bland de lag och personer som är verksamma inom icke-parainnebandy. Denna 

uppfattning finns bland representanter både inom para- och icke-parainnebandy och leder till att 

vissa parainnebandylag upplever sig själva som en egen ö inom föreningen utan riktig kontakt eller 

koppling till övrig verksamhet: 

Jag har inte fått några reaktioner på något vis, däremot är okunskapen ganska stor 

då, ingen vet vad det är för någonting och man känner inte till det (…) dom som vet 

vilka vi är dom hälsar ju glatt liksom. (Tränare och anhörig inom parainnebandy) 
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Aktiva och anhöriga 

Möjligheter 
- Den innnebandyspecifika kompetens som finns inom SIBF kommer parainnebandyn till del 

- Parainnebandyn kommer att synliggöras vilket kan förändra nuvarande föreställningar om 

funktionsnedsättningar och paraidrott 

- Rekrytering till parainnebandyn både av spelare och sponsorer kommer att underlättas 

- Inkluderingen bidrar till en positiv självbild för medlemmar i föreningen  

Utmaningar 
- Nya sammanhang och miljöer kan skapa otrygghet för utövare med funktionsnedsättning 

- Kompetenser kring paraidrott upplevs vara personbundna 

- Inkluderingen kan innebära en ekonomisk belastning för utövare av parainnebandy 

Beredskap 
- Kunskapen om inkluderingen bland utövare och anhöriga är låg 

- Kunskapen om funktionsnedsättningar och paraidrott bland människor är låg vilket påverkar 

bemötande av utövare negativt 

 

Möjligheter 
Bland utövare och anhöriga ser man det som en stor fördel att få bli en del av SIBF, eftersom det är 

ett ”nischat” förbund med bara en idrott i sin verksamhet. Den innebandyspecifika kompetens som 

finns inom förbundet hoppas man ska bidra till en utveckling av parainnebandyn och ge bättre 

förutsättningar för lag och enskilda utövare att utvecklas i sin idrott. 

En stor förhoppning bland utövare och anhöriga är att inkluderingen också ska bidra till mer kunskap 

och större medvetenhet om parainnebandy bland människor som inte varit i kontakt med sporten. I 

dagsläget menar man att medvetenheten om parasport som företeelse och om parainnebandy som 

idrott är låg både i samhället i stort, men också inom idrotten. Genom att gå med i SIBF kan 

parainnebandyn nå ut till en större publik och synas och höras mer. Det ger även en möjlighet för 

utövare utan funktionsnedsättning att få en annan syn på paraidrotten och dess utövare, något som 

uttrycks av en utövare med funktionsnedsättning: Alltså att spelarna därifrån ser hur bra vi är, alltså 

på så sätt att dom får upp en annan blick kanske för parasporten att det inte är sådär som dom 

kanske har trott att det är. 

Även bland utövare och anhöriga nämns möjligheten att ”dela på” domare som något positivt. 

Förbättrade möjligheter att rekrytera ledare till lagen är också något som nämns liksom nyrekrytering 

av spelare till parainnebandyn. Inkluderingen anses också ge bättre förutsättningar för rekrytering av 

sponsorer. I föreningar där parainnebandylag gjorts synliga, exempelvis genom uppvisningar i 

periodpauser vid A-lagsmatcher och liknande har man sett positiva effekter i form av nya sponsorer 

till föreningen. Parainnebandyn blir mer synlig för sponsorer genom inkluderingen och sponsorerna 

ser i sin tur ett värde med att förknippas med föreningar som bedriver paraverksamhet då det tyder 

på en sund värdegrund i föreningen. 

Att tillhöra en förening som inte enbart bedriver paraverksamhet anses viktigt av både anhöriga och 

utövare då det finns ett starkt symbolvärde i att bära ett klubbmärke eller föreningsnamn som inte 

innehåller eller fokuserar på just paraidrott. En utövare med funktionsnedsättning menar att det är 

positivt att inte behöva nämna paraidrott när hen får frågan var hen spelar innebandy: Det känns 

bättre att säga, lite fräschare. Även flera anhöriga till utövare påpekar detta och en anhörig förklarar: 
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Det här att bli en del av en innebandyförening, att tillhöra den, jag tror bara att ta 

på sig dom här tröjorna, att det står (föreningens namn) på, det är en annan 

symbolik än att du har att det står handikappidrottsförening, nej men symbolvärdet 

tror jag är väldigt, har varit viktigt. 

Det är dock inte bara utövare med funktionsnedsättning som gynnas av inkluderingen på 

föreningsnivå utan det har ett värde för samtliga personer i föreningen. Även om utövare med 

funktionsnedsättning anses gynnas mest ger även övriga utövare uttryck för att de själva påverkas 

positivt då de exempelvis känner stolthet och glädje över sin förening som inkluderat 

paraverksamhet: 

Man blir ju stolt när man har ett paralag som har samma logga som oss och det 

tror jag betyder, de spelar i (föreningen) om du frågar dem nu så spelar de inte i 

(para-laget), de spelar i (föreningen) (…) nej men jag tror det betyder mycket för 

(föreningen) och det betyder mycket för dem. (Utövare icke-parainnebandy) 

Utmaningar 
Bland utövare och anhöriga finns en oro för att inkluderingen kan leda till otrygghet bland utövare 

och att man av den anledningen till och med kan välja att sluta med sin idrott. Enligt flera utövare 

och anhöriga är trygghet, rutiner, och att känna till sin omgivning, viktiga förutsättningar för att man 

som utövare ska trivas med sitt idrottande. Att behöva befinna sig i nya grupper och sammanhang 

eller att utöva sin idrott i en arena med bullrig och händelserik miljö kan därför bli en tröskel för 

deltagande, något som en utövare av parainnebandy uttrycker så här: 

Om man har den sortens problematik att man har svårt att koncentrera sig så 

kanske det är sämre att vara på en stor arena där det händer mycket. Det kanske 

känns mer nervöst för att åka dit att ja då är det folk där och känner jag mig uttittad 

nu? Ja men tryggheten som man kanske känner med att spela i den här lilla hallen 

känns jättebra, det här för mig känns tryggt mot att komma till en större lokal med 

en massa annat som kanske blir ett steg till för att ta sig dit. 

Den kunskap och kompetens som finns om parainnebandy och funktionsnedsättningar bland ledare 

och övriga föreningsrepresentanter är, främst enligt anhöriga, väldigt personbunden och inte alltid 

förankrad i föreningen som helhet. En anhörig uttrycker en oro kring detta: Huvudtränaren har ju rätt 

grundläggande värderingar, men det behövs ju bara att dom försvinner och det kommer dit nån med 

ett Excelblad istället som inte har den här känslan på nåt sätt, då är det ju kört. 

Inkluderingen på föreningsnivå kan enligt flera anhöriga och utövare även innebära en ekonomisk 

belastning för paraidrottarna som i många fall redan är en ekonomiskt resurssvag grupp. Deltagande 

i föreningsidrott vilar på en tanke om lika villkor för samtliga lag där ekonomiska aspekter såsom 

medlems- och träningsavgifter inte är ett undantag. Detta utgör ett hinder för deltagande för 

individer eller grupper med olika socioekonomisk status, något som en utövare utan 

funktionsnedsättning berättar om: 

Jag vet att det finns utmaningar i ekonomiska utmaningar också i familjer där man 

inte har råd att sporta. Ja men det har ju förekommit också i lagen som jag har varit 

tränare för att man har stängt av spelare från föreningens sida att man får ett mail, 

att ledarna får ett mail att dom här spelarna får inte träna för dom har inte betalat 

sin avgift. 
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För att inkluderingen av parainnebandy på föreningsnivå ska bli lyckad anser anhöriga att det krävs 

att föreningarna själva faktiskt vill genomföra inkluderingen och bedriva paraidrott. Man ser en risk 

med en förändringsprocess som drivs uppifrån eftersom den kan innebära att föreningar av politisk 

korrekthet känner att de måste bedriva verksamhet för paraidrottare, även om det inte finns någon 

genuin drivkraft för detta bland föreningens ledare och aktiva. 

Beredskap 
När det handlar om beredskap för inkluderingsprocessen lyfts bland utövare och anhöriga främst 

frågan om kunskap och kompetens. Man menar att kunskapen och kännedomen om 

inkluderingsprocessen generellt är låg bland utövare, både med och utan funktionsnedsättning. 

Detta gör att man som paraidrottare har svårt att se vad inkluderingen kommer att innebära både i 

ett större perspektiv, men även för dem själva som idrottsutövare. Uppfattningen är att 

inkluderingen är något som sker på förbundsnivå och inget som har någon direkt inverkan på den 

verksamhet som de själva är en del av.  

Av anhöriga efterfrågas kompetens inom föreningarna om bemötande och kunskap kring olika typer 

av funktionsnedsättning. En sådan kompetens menar man behöver finnas för att kunna möta 

paraidrottares förhoppningar och förväntningar när de kommer som nya till föreningen eller vill 

prova på parainnebandy. Utövarna med funktionsnedsättning upplever att de får ett positivt 

bemötande inom innebandyn men att det finns undantag som tycks grunda sig i okunskap hos 

människor som inte känner till paraidrott. Följande citat från två utövare med funktionsnedsättning 

gestaltar denna okunskap och belyser vikten av de anhörigas önskan om kompetens kring 

bemötande.  

Ja såna som inte förstår vad Parasport är för idrott och sagt nåt olämpligt (…) ja 

men lagt en onödig kommentar till en att ”Ja men varför spelar du sånt? Varför är 

du så?” Och sånt där, det är ju för att dom inte förstår situationen av att det är inte 

fel att spela i Parasport och när man har funktionsnedsättning, varför ska man 

skjuta det under stolen? Och då kan dom tycka att ja men ”Gud vad konstigt, tur att 

det finns vanlig sport”. 

Säger nån Parasport då låter det mer som ”Jaha men sitter dom i rullstol? Är dom 

handikappade?” Förstår du att dom gör det på så sätt i stället och det är ju det som 

gör det så fel men det är väl också att många inte är införstådda vad Parasport 

innebär att det finns olika grader av Parasport, det finns dom som sitter i rullstol 

och utövar sporter och sen finns det dom som bara har funktionshinder men ändå 

är rörliga (…) det har blivit mer en stämpel på att ja men Parasport dom kan inte, 

och det är väl där det blir då lite jobbigt när nån säger ”Åh vad duktig du är” och 

man bara ”Va? Vadå duktig? Jag gör precis som dina spelare gör”, så det är väl det 

som kan vara lite tråkigt på så sätt att det har blivit så mycket så. 

 

Vad berättar resultaten? 

SIBF:s framtidsvision och styrdokument Svensk Innebandy Vill (Svenska Innebandyförbundet, n.d.-a; 

Svenska Innebandyförbundet, 2020) uttrycker en vilja om att vara en idrott som är öppen och 

tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar. I enlighet med detta är syftet med att föra över 

paraidrotterna till övriga specialidrottsförbund, och således inkludera utövare med 

funktionsnedsättning i dessa förbund, att skapa likvärdiga villkor för deltagande i idrott för personer 
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med funktionsnedsättningar. Denna organisationsförändring är således ett steg mot jämställda och 

jämlika villkor för alla som vill utöva idrott i enlighet med SIBF:s framtidsvision, men även FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Riksidrottsförbundets egna 

idéprogram och framtidsvision, Idrotten Vill och Strategi 2025 (Riksidrottsförbundet, 2019; 

Riksidrottsförbundet, n.d.).  

Studiens resultat visar att inkluderingen av parainnebandy av många ses som ett steg på vägen för att 

öppna upp idrotten för fler grupper eller individer och på så sätt komma närmare innebandyns och 

idrottens mål och vision om likvärdiga villkor för idrottande för alla (Svenska Innebandyförbundet, 

n.d.-a; Riksidrottsförbundet, 2019). Det finns förutsättningar för att detta ska realiseras eftersom det 

finns en stor samsyn på alla nivåer inom svensk innebandy att detta är något eftersträvansvärt. Av 

betydelse är naturligtvis också att en enad idrottsrörelse står bakom beslutet att paraidrotten ska 

inkluderas i befintliga förbund. Resultaten visar att inkluderingen kan minska föreställningar om ”vi 

och dem” mellan para- och icke-parainnebandy och på så sätt ge förutsättningar för en mer enad och 

inkluderande idrottsrörelse i linje med Idrotten Vill och Strategi 2025. 

Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att SIBF bara står i början av sin inkluderingsresa. Det våra 

delstudier fångar handlar till stora delar om uppfattningar om något som ska komma, det vill säga om 

något som man ännu inte har så stor erfarenhet av. I ett sådant skede av en förändringsprocess kan 

det vara lättare att inta ett positivt förhållningssätt än när man står inför de faktiska utmaningar som 

ett förändringsarbete kan medföra. Det är också viktigt att påminna sig om att vad som sägs och vad 

som utspelar sig i praktiken kan vara delvis olika saker (Karp, 2015). I resultaten framskymtar en 

medvetenhet om detta när inkluderingen beskrivs som en utopi för att idrotten i grunden vilar på en 

icke-inkluderande tanke, det vill säga det som av forskare benämnts som idrottens inneboende logik 

och som grundar sig på tävling, rangordning och sortering (Fahlén & Karp, 2010).  

Svag styrning från Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden har i utvärderingar av tidigare 

förändringsprocesser identifierats som en av de viktigaste orsakerna till bristande resultat och 

måluppfyllelse (Patriksson et al. 2007; Wallin et al. 2007). Mot bakgrund av att SIBF befinner sig i 

början av inkluderingsresan är det förståeligt att styrningen och stödet ännu inte funnit sina former. 

Men resultaten från delstudierna visar att detta är något att ta med sig i den fortsatta processen. 

Inom samtliga nivåer uttrycker respondenterna både att det finns en bristande styrning av vad som 

ska uppnås och hur processen ska genomföras. Man upplever också att det finns en okunskap om 

inkluderingsprocessen i stort och vad den syftar till. Enligt Redelius et al. (2016) är en nyckelfaktor för 

framgång att det finns en gemensam förståelse för vad som ska åstadkommas och för innebörden i 

riktlinjer för ett förändringsarbete. Om man inte lägger tid på att bygga en kollektiv förståelse blir 

tolkningarna och förståelserna individuella, vilket kan leda till motstridiga uppfattningar om vad som 

ska uppnås och hur det ska ske. I våra resultat ser vi till exempel att det förekommer olika tolkningar 

av vad lika villkor är och beroende på vilket perspektiv man anlägger medför det avsevärda skillnader 

för hur inkluderingsarbetet ska bedrivas och då sannolikt också för vad som uppnås. Detta ligger 

också i linje med de resultat om delande av värderingar och erfarenheter som Karp och Söderström 

(2015) och Söderström et al. (2016) har presenterat som förutsättningar för ett framgångsrikt 

förändringsarbete på föreningsnivå. En diskussion om vad inkludering innebär och vad den syftar till, 

liksom innebörden av lika villkor kan med fördel föras inom SIBF i den fortsatta processen för att 

närma sig en delad och gemensam förståelse på alla nivåer av vilket mål som eftersträvas. 

Ett viktigt resultat från våra delstudier är att det finns ett behov av olika typer av kompetens inom 

olika nivåer av förbundet. Inte minst är sådan kompetens viktig för att förhindra marginalisering av 

parainnebandyn när den tas emot i det nya förbundet. Resultaten visar att det finns en farhåga att 

paraidrotten kommer att ”försvinna” i den större organisationen. Erfarenheterna från Norge visar att 
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detta är en farhåga att ta på allvar. Sørensen och Kahrs (2006) menar att kunskap och medvetenhet 

om paraidrott och funktionshinder är nödvändiga kompetenser för att ett mottagande förbund ska 

kunna anpassa sina värderingar och normer för att inkludera minoriteten paraidrott och inte enbart 

omvandla den. En annan kompetens som nämns i våra resultat är bemötande av personer med 

funktionsnedsättning och hur viktigt det är att ledare och tränare i föreningarna får möjlighet att 

utveckla just denna kompetens. 

I våra resultat framkommer att det i nuläget finns föreställningar om utövare med 

funktionsnedsättningar som bidrar till hierarkier och normer där paraidrotten har lägre status. I 

förlängningen kan detta bidra till att parautövare bemöts på ett fördomsfullt och negativt sätt. Bland 

våra respondenter finns dock på alla nivåer en förhoppning om att inkluderingen kommer att leda till 

breddade normer och en förändrad syn på innebandyn som idrott och även dess utövare. 

Förhoppningen är att dessa förändrade normer på sikt även kommer att spridas utanför idrotten och 

på så sätt leda till ett öppnare och mer inkluderande samhälle. Tidigare forskning lyfter fram just 

förbättrade attityder mot personer med funktionsnedsättning som ett av de främsta positiva 

resultaten av inkluderingen av paraidrott i mottagande förbund (Sørensen & Kahrs, 2006).  

Delaktighet, inflytande och demokrati är några av grundpelarna i idrottens värdegrund 

(Riksidrottsförbundet, 2019). Dessa går hand i hand med den nu pågående inkluderingsprocessen 

och Vision 2025 som syftar till jämlika villkor för alla som vill utöva idrott. Som mottagande förbund 

av paraidrott kan det finnas skäl att reflektera över vad detta betyder för ett långsiktigt 

inkluderingsarbete. Det finns tidigare studier som visar att just frågor om delaktighet, inflytande och 

demokrati inte ligger högst upp på dagordningen i den vardagliga praktiken inom idrottsrörelsen 

(Karp et al., 2012; Karp, 2015; Redelius et al., 2016).  

Shier (2001) har presenterat en modell med fem nivåer för att beskriva en process där grupper eller 

individer med makt öppnar upp en verksamhet för att göra andra grupper eller individer delaktiga. 

Denna modell kan appliceras på den inkluderingsprocess som nu pågår inom Riksidrottsförbundet 

och inom SIBF. Nivåerna av delaktighet är 1) Att individen blir lyssnad till, 2) Individen får stöd i att 

uttrycka sina åsikter och synpunkter, 3) Individens åsikter och synpunkter beaktas, 4) Individen 

involveras i beslutsfattande processer, 5) Individen delar makt och ansvar över beslutsfattande.  

I våra resultat ser vi att medvetenheten på föreningsnivå och då särskilt bland utövare är låg när det 

gäller den pågående inkluderingsprocessen. Det innebär att utövarna, det vill säga de som 

inkluderingen ytterst är till för har små möjligheter att bilda sig en uppfattning om vad förändringen 

betyder för dem. För att öppna upp idrotten och förändra existerande normer till förmån för 

inkludering torde en högre nivå av delaktighet bland utövare vara en nödvändighet i det framtida 

arbetet. Våra resultat visar att delaktigheten är låg i nuläget om man betraktar dem utifrån de nivåer 

som Shier beskriver i sin modell. För inkluderingsprocessen är förstås detta problematiskt, men också 

för att en så låg nivå av delaktighet stämmer dåligt överens med idrottens värdegrund. 

Som avslutning vill vi lyfta den positiva grundinställning som finns till inkluderingen av parainnebandy 

inom alla nivåer av SIBF och den positiva attityd som finns kring att inkluderingen kommer att föra 

med sig en breddad norm om vad innebandy är. Om vi till detta lägger att syftet med det pågående 

arbetet både ligger i linje med idrottsrörelsens och innebandyns värdegrund finns det förutsättningar 

för att även föreningarnas kärnvärden och praktiker kan förändras i riktning mot en mer 

inkluderande idrott (Stenling, 2013). Om de respondenter som deltagit i våra delstudier får rätt 

kommer inkluderingen att bidra till att svensk innebandy närmar sig visionen om en folksport för alla 

– alltid.  
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Sammanfattningsvis finns mot bakgrund av studiens resultat och tidigare forskning några frågor som 

söker svar för en framgångsrik inkludering: 

- Hur ska styrningen av inkluderingsprocessen ske under de kommande åren? 

- Hur ska en samsyn på olika nivåer inom SIBF nås om inkluderingsprocessens mål och 

innehåll? 

- Vilka stödstrukturer behöver utvecklas på lång och kort sikt för att varaktig förändring ska 

nås? 

- Hur ska aktiva, både para- och icke paraidrottare göras delaktiga i den pågående 

inkluderingsprocessen? 
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