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“A sport for all – always” -A journey of inclusion in 

Swedish floorball  

Abstract 

The Swedish Sports Confederation is performing a large organisational change. The change involves 
transferring the sports that are administered by the Parasport Federation to the other national sports 
organisations (NSO). This way, athletes with disabilities will be included in other NSOs that are 
offering the same or similar sports, mainly for athletes without disabilities. This means new demands 
for the NSOs structures for the process, specifically regarding resources and distribution of them, 
availability, and special competence. The aim of this study was to examine this change process and 
what results this can bring within one of the receiving NSOs, The Swedish Floorball Federation. More 
specifically, this study has investigated obstacles, opportunities, and preparedness on club- and 
athlete-level through semi-structured interviews with representatives from clubs and athletes with and 
without disabilities. The results showed a low level of knowledge regarding the change and how it will 
be carried out, why it is implemented, and which effects it can bring. Many obstacles were identified 
such as adapting to new and unknown environments, providing teams with leaders and adjusting the 
clubs’ operations. An increased sense of belonging for people with disabilities was one of the identified 
opportunities. Another opportunity was that the process will lead to a better and more united sports 
movement where Swedish floorball will be one step closer to their vision on being “a sport for all – 
always”. The results were analysed through frame factor theory. Through this analysis, the conclusion 
is that floorball clubs follow and contain structures that are both enabling and limiting the inclusion 
process. For example, there are structures regarding knowledge about disabilities that create 
inaccurate ideas about athletes with disabilities and disability sports. This finding highlights a need for 
increased competence about disabilities to enable a process toward equal conditions for participation 
in sports. 

Keywords: Athletes with disabilities, Change processes, Disability sports, Parasport 

 

Sammanfattning  

Svensk idrottsrörelse står inför en stor organisationsförändring där Svenska Parasportförbundets 
idrotter ska föras över till mottagande specialidrottsförbund. Idrottare med funktionsnedsättning ska 
därmed inkluderas i de övriga specialidrottsförbundens ordinarie verksamheter. Detta innebär att krav 
ställs på specialidrottsförbundens strukturer för mottagande gällande resursfördelning, tillgänglighet 
och specialkompetens. Studiens syfte var att undersöka beredskap för förändringsprocessen och vilka 
utmaningar och möjligheter den kan föra med sig inom ett av de mottagande specialidrottsförbunden, 
Svenska Innebandyförbundet. Denna kvalitativa studie har undersökt utmaningar, möjligheter och 
beredskap gällande processen på föreningsnivå genom semi-strukturerade intervjuer med 
föreningsrepresentanter och aktiva utövare med och utan funktionsnedsättning. Resultatet visade på 
en låg kunskap om förändringen och hur den ska ske, varför den ska ske, och vilka effekter den kan 
medföra. Flertalet utmaningar identifieras i form av bland annat ledarförsörjning, anpassningar av 
verksamhet och rädsla för förändring och nya miljöer. De möjligheter som förändringen anses 
generera är bland annat ökad känsla av tillhörighet för personer med funktionsnedsättning, ökad 
acceptans för olikheter bland samtliga i samhället och en bättre och mer enad idrottsrörelse. 
Inkluderingen ses även som ett steg mot att nå svensk innebandys vision om att vara ”folksporten för 
alla – alltid”. Resultatet analyserades utifrån ramfaktorteorin med slutsatsen att föreningsidrotten 
innehåller och följer strukturer som både begränsar och möjliggör inkluderingsprocessen. Exempelvis 
finns strukturer gällande kunskap om funktionsnedsättningar som skapar felaktiga föreställningar om 
utövare med funktionsnedsättning och deras idrottande. Detta resultat synliggör ett behov av ökad 
kompetens om funktionsnedsättningar för att realisera en process mot likvärdiga villkor inom idrott. 

Nyckelord: Funktionsnedsättning och idrott, Inkludering, Parainnebandy, Parasport 
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Inledning  

De flesta barn är medlemmar i en idrottsförening någon gång i livet men ett undantag 

är barn med funktionsnedsättningar som är underrepresenterade när det kommer till 

regelbundet deltagande i idrott (Pihlblad, 2017). Olika anledningar till detta har 

identifierats i form av utmaningar såsom brist på kunskap om personer med 

funktionsnedsättning och hur de kan engageras och involveras i lagidrott eller fysiska 

utmaningar såsom begränsad tillgänglighet gällande lokaler och miljöer att utöva 

idrott i (Kiuppis, 2018). Oavsett vad denna frånvaro grundar sig i så visar forskning 

att personer med funktionsnedsättning inte har en lika positiv upplevelse av 

idrottande som personer utan funktionsnedsättning (Stevenson, 2009).   

Efter initiativ från Parasportförbundet tog Riksidrottsmötet år 2017 ett beslut 

gällande en omfattande organisationsförändring inom svensk idrott 

(Riksidrottsstyrelsen, 2017). Denna förändring innebär att de idrotter som idag 

administreras av Parasportförbundet ska föras över till mottagande 

specialidrottsförbund (SF). På så sätt ska Parasportförbundets idrotter och dess 

utövare med funktionsnedsättning inkluderas i SFens reguljära verksamheter 

(Svenska Parasportförbundet, 2018). Förändringen är ett steg mot att skapa 

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

funktionsnedsättning i enlighet med Idrotten Vill och Strategi 2025 

(Riksidrottsförbundet, 2019; n.d.). Denna organisationsförändring, eller 

inkluderingsprocess, kräver dock nya strukturer gällande bland annat fördelning av 

resurser och tillgänglighet i mottagande SF. 

Vilka strukturer som faktiskt finns för organisationsförändringen inom mottagande 

SF och vilka utmaningar och möjligheter de ger är vad föreliggande studie intresserar 

sig för. Studien avser därför att följa inkluderingsprocessen som pågår inom den 

svenska idrottsrörelsen genom att närmare studera ett av de mottagande SFen, 

nämligen Svenska Innebandyförbundet, på föreningsnivå. Detta görs genom att 

undersöka föreställningar kring processen och vad den för med sig bland 

föreningsrepresentanter och aktiva utövare. Vidare ger denna studie möjlighet till en 

djupare förståelse av hur inkludering konstrueras i praktiken och intresserar sig 

särskilt för vad organisationsförändringen betyder för de personer den är till för, det 

vill säga barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som vill utöva idrott. 
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Bakgrund 

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med närmare 3,3 miljoner medlemmar 

i ca 20 000 olika föreningar inom Riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundet, 2021). 

Riksidrottsförbundets (RF) idédokument Idrotten vill beskriver den svenska 

idrottsrörelsens ideologi om idrottande för alla där det också beskrivs att idrotten ska 

efterleva FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där 

”personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till idrott som andra” 

(Riksidrottsförbundet, 2019, s. 7). RF har även en framtidsvision kallad Strategi 

2025 där ett av fem prioriterade mål är en inkluderande idrott för alla där 

föreningarnas verksamhet ska erbjuda möjligheter för människor med olika förmågor 

att delta i idrott (Riksidrottsförbundet, n.d.).  

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, även kallad 

Funktionsrättskonventionen, antogs av FN år 2006 som ett komplement till de redan 

existerande mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 2015). Konventionen 

förtydligar rättigheter för personer med funktionsnedsättning såsom rätten till 

fullständigt deltagande och inkludering i samhället. Jämfört med övriga människor 

så har personer med funktionsnedsättning andra förutsättningar och livsvillkor inom 

olika samhällsområden där idrotten inte är något undantag (Klenk et al., 2019). Med 

andra ord uppfyller inte samhället i stort, och idrotten specifikt, de mänskliga 

rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Ojämlikheter inom idrotten 

existerar enligt Takala et al. (2012) inte bara för denna grupp av människor utan även 

andra faktorer såsom exempelvis socioekonomi, kön och etnicitet påverkar 

människors delaktighet i idrott. Det är således inte bara konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning som inte efterlevs inom idrotten utan även 

RFs Idrotten Vill med visionen om idrott för alla skiljer sig från hur det ser ut i 

praktiken. Brister i efterlevnad av dessa regler och riktlinjer visar att idrottsrörelsen 

har en del att jobba med för att dess visioner ska bli verklighet (Karp et al., 2012).  

Svenska Parasportförbundet är ett av 70 SF inom RF och administrerar idag 13 olika 

paraidrotter (idrotter för personer med funktionsnedsättning), däribland innebandy, 

för personer med utvecklingsstörning, rörelsehinder och synskador. En skillnad i 

tränings- och tävlingsorganisering mellan para- och icke-paraidrott är att idrotter 

såsom parainnebandy generellt indelas och sedan klassificeras utefter dessa 

kategorier av funktionsnedsättningar snarare än ålder eller kön (Svenska 
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Parasportförbundet, 2016). Svenska parasportförbundet är idag en viktig aktör för att 

påverka och skapa förändringar inom idrotten med jämlikhet för personer med 

funktionsnedsättning i åtanke (Svenska Parasportförbundet, 2020). Som följd av 

beslutet om organisationsförändringen som fattades av Riksidrottsmötet 2017 gjorde 

Parasportförbundet 2018 en kartläggning över paraidrottens dåvarande nuläge och 

bakgrundsbeskrivning inför denna förändringsprocess (Svenska Parasportförbundet, 

2018). I denna kartläggning identifieras både möjligheter och farhågor med att 

inkludera paraidrotten i övriga specialidrottsförbund där exempel från bland annat 

den norska idrottsorganisationen lyfts fram där en liknande process genomförts. 

Möjliga positiva effekter av inkluderingen ansågs vara bland annat att utövare med 

funktionsnedsättning får tillgång till högre grad av specialistkompetens och därmed 

större möjlighet till utveckling inom sin idrott. Farhågor som framgick var bland 

annat att föreningar var oroliga att specialkompetens om både idrotten generellt men 

även funktionsnedsättningar specifikt skulle gå förlorad samt att idrottare med 

funktionsnedsättning inte skulle bli lika prioriterade som när de har ett eget 

specialidrottsförbund (Svenska Parasportförbundet, 2018). 

Inkluderingsprocessen inom RF är nu i rörelse och omfattar totalt 18 SF som står 

som mottagare för en paraidrott (Brodin, 2020). Samtliga SF skapar individuella 

planer kring övertagande och befinner sig därför i olika lägen i processen. Inför 

övertagandet av en paraidrott specificeras dessa planer tillsammans med bland annat 

överenskommelser kring resursfördelning i en så kallad avsiktsförklaring som tas 

fram mellan varje enskilt SF och 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 SFen befinner sig i har 

Parasportförbundet tagit fram en processmodell med olika nivåer som nås genom 

inkluderingsprocessen. Den första nivån kallas ”insteget” och ses som ett 

förberedelsesteg innan ett SF kan gå vidare till den nivå som kallas ”Steg 1”. Totalt 

beskrivs 5 steg, exklusive ”insteget”, för SFen att gå igenom innan målet har nåtts och 

ett övertagande skett. Svenska Innebandyförbundet förväntas skriva under en 

avsiktsförklaring under nuvarande år, 2021, och befinner sig således i dagsläget på 

”insteget” där en underskriven avsiktsförklaring krävs innan SFet kan gå vidare i 

processen (Brodin, 2020). 
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Svenska Innebandyförbundet är, precis som Svenska Parasportförbundet, ett 

specialidrottsförbund inom RF. Med ungefär 900 föreningar som bedriver 

innebandyverksamhet och över 100 000 aktiva under sitt tak är de Sveriges näst 

största lagidrott (Svenska Innebandyförbundet, 2020). I sitt styrdokument Svensk 

Innebandy Vill (Svenska Innebandyförbundet, n.d.-a) beskriver Svenska 

Innebandyförbundet en vision om att vara en folksport för alla-alltid. De lyfter även 

fram personer med funktionsnedsättning som en målgrupp med högre tröskel till 

deltagande i idrott där trösklarna kan vara i form av ekonomiska utmaningar, färre 

möjligheter till fysisk aktivitet och föreningsidrottens tävlingsstruktur (Svenska 

Innebandyförbundet, n.d.-b). Svenska Innebandyförbundet motiverar sina 

medlemsföreningar att driva inkluderingsarbete för marginaliserade målgrupper dels 

för att förhålla sig till riktlinjer och regler såsom barnkonventionen och idrottens 

demokratiperspektiv men också för att bredda föreningsverksamheten och öppna 

upp för fler människor att delta i föreningslivet. Vidare beskriver Svenska 

Innebandyförbundet inkludering på föreningsnivå som att skapa förutsättningar och 

strukturer för alla att känna sig välkomna genom att exempelvis bedriva 

innebandyverksamhet för personer med funktionsnedsättning (Svenska 

Innebandyförbundet, n.d.-b).  I Svensk Innebandy Vill beskrivs en önskan och vision 

om framtiden där parainnebandyn då är en naturlig del av innebandyn (Svenska 

Innebandyförbundet, n.d.-a). 

Denna studie baseras på material som uppsatsens författare samlat in som en del av 

ett större projekt vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Projektet, 

Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse-framgångsfaktorer för ökad 

inkludering inom idrottsområdet, följer inkluderingsprocessen genom idrottens 

näringskedja hela vägen från RF och ner till utövarnivå inom ett antal idrotter. Denna 

uppsats avgränsas till att behandla Svenska innebandyförbundets övertagande av 

innebandy för personer med funktionsnedsättning på föreningsnivå. Uppsatsen 

använder sig av Parasportförbundets begreppsdefinition där funktionsnedsättning 

innefattar nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och där 

idrott för denna målgrupp även benämns parasport/paraidrott (Svenska 

Parasportförbundet, 2019). 

 

https://innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/inkluderande-innebandy/
https://innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/inkluderande-innebandy/
https://innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/inkluderande-innebandy/
https://innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/inkluderande-innebandy/
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Tidigare forskning 

I denna del presenteras tidigare forskning inom för studien relevanta områden. 

Forskning har sökts via Google Scholar med sökorden; Inclusion, People with 

disabilities, Disability sports, Organisational change, och Change processes. Dessa 

sökord har även använts på svenska, i kombination med varandra och med 

tilläggsordet Sports, ex Inclusion + Disability sports och Change processes + Sports. 

Sökningen begränsades till forskning från år 2000 eller senare. Ytterligare litteratur 

har även hittats genom referenser i genomgången forskning och via 

Riksidrottsförbundets, Parasportförbundets samt Svenska Innebandyförbundets 

respektive hemsidor. Avsnittet fokuserar på vad tidigare forskning säger om idrottens 

betydelse och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, inkludering av 

personer med funktionsnedsättning, och slutligen begränsningar vid 

förändringsprocesser på organisationsnivå. 

Funktionsnedsättning och idrott 

Fördelarna med idrottsutövande är många och välkända, inte minst för personer med 

funktionsnedsättning, då fysisk aktivitet har positiva effekter både på utövarens 

fysiska och mentala hälsa (Van Der Ploeg et al., 2004). Idrott skapar möjligheter till 

utveckling såväl fysiskt som mentalt och socialt genom att erbjuda ett sammanhang 

där utövaren kan träna dessa färdigheter vilket många gånger kan stärka individens 

självkänsla och självförtroende (Wickman, 2015). I sin kvalitativa studie med unga 

personer med funktionsnedsättning inom idrott belyser Wickman (2015) vidare det 

faktum att idrotten ger möjlighet till alternativa identiteter för utövare och att de allra 

flesta hade mycket positiva erfarenheter av att delta i organiserad idrott då den gav 

dem utrymme för alternativa identiteter. Detta innebär att individen betraktas och 

identifieras som en utövare av sin idrott, exempelvis som en innebandyspelare, och 

inte bara som en person med funktionsnedsättning. För att ge möjlighet till detta är 

det viktigt att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till deltagande på lika 

villkor i idrottsliga sammanhang (Wickman, 2015). 

En kvalitativ studie av Lee et al. (2014) med fokus på unga personer diagnosticerade 

med ADHD i Kanada visar på både den fördelaktiga sidan av deltagande i idrott såväl 

som den negativa för personer med någon typ av funktionsnedsättning. Studiens 

deltagare upplevde att idrottande bidrog med sociala förmåner och minskning av 

stress men även att deras funktionsnedsättning påverkade deras sociala förmåga 
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negativt och således även deras idrottsliga upplevelse. Lee et al. (2014) menar att 

förutom personens egen förmåga i att hantera dessa situationer så spelar stöttning 

från övriga människor i idrottskontexten, såsom tränare, en nyckelroll i att stärka de 

positiva aspekterna och minska de negativa konsekvenserna av deltagande i idrott. 

Tidigare forskning identifierar flera olika utmaningar som begränsar möjligheten för 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning att delta och inkluderas i idrotten. 

DePauw och Gavron (2005) lyfter i sin bok Disability Sport fram brist på 

aktivitetsmöjligheter, information, resurser samt otillgängliga lokaler som några av 

de hinder som personer med funktionsnedsättning möter inom idrotten. Wickman 

(2015) menar att personer med funktionsnedsättning också begränsas av social 

isolering och överbeskyddande vuxna och att de sällan själva får möjligheten att 

påverka sina livsval och komma till tals i frågor kring detta. Genom en enkätstudie i 

Australien om personer med funktionsnedsättnings deltagande i fysisk aktivitet drar 

Sotiriadou och Wicker (2014) slutsatsen att idrottsorganisationer och deras 

beslutsfattare bör stötta deltagande för denna målgrupp i större utsträckning utifrån 

deras behov. Det som anses utgöra hinder för deltagande och som 

idrottsorganisationer således bör erbjuda stöttning kring handlar främst om 

idrottarnas behov kring fysiska förutsättningar och tillgänglighet.  

Funktionsnedsättning och inkludering 

Inkludering är ett brett och svårdefinierat begrepp med olika betydelse eller 

beskrivning i olika sammanhang (Kiuppis, 2018).  Booth et al. (2006) hävdar att det 

inte finns någon internationellt överenskommen definition av begreppet utan 

innebörden beror på den aktuella kontext där diskussionen förs. Genomgången av 

tidigare forskning om inkludering av personer med funktionsnedsättning börjar 

därför i utbildningskontexten där begreppet är väl etablerat och går sedan över till 

studiens kontext, det vill säga idrottskontexten. 

Inkludering är ett frekvent använt begrepp i skolvärlden där diskussionen om 

utanförskap hos elever har gått från att i stort sett fokusera främst på personer med 

funktionsnedsättning till att inbegripa alla elever oavsett kön, etnicitet, social 

bakgrund eller just funktionsnedsättning (A. Qvortrup & L. Qvortrup, 2018). Enligt 

Booth (2005) handlar inkludering i skolvärlden om att utveckla miljöer för att vara 

öppna för mångfald och främja deltagande för alla. Mittler (2000) menar i sin bok 

Working Towards Inclusive Education: Social Contexts att inkludering handlar lika 
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mycket om att undvika segregering och exkludering som det handlar om att erbjuda 

möjlighet till deltagande för alla. Vidare menar Mittler (2000) att i 

utbildningssammanhang ses inkludering som en omstruktureringsprocess med syfte 

att försäkra alla elevers tillgänglighet till alla möjligheter som skolvärlden erbjuder.  

När det kommer till deltagande i idrott för personer med funktionsnedsättning läggs 

stor vikt vid deras upplevelser av idrottsutövande och den process som benämns just 

inkludering inom idrott. Misener och Darcy (2014) ger i sin forskningsöversikt ett 

förslag till definition av inkludering i en idrottskontext genom att beskriva att 

inkludering är då alla givits likvärdiga villkor till deltagande. De två begreppen 

inkludering och deltagande kan enligt Kiuppis (2018) dock inte likställas med 

varandra då deltagande inte nödvändigtvis betyder att inkludering sker. En person 

med funktionsnedsättning kan exempelvis ha fysisk möjlighet att delta i en aktivitet 

utan att för den delen ha möjlighet att interagera med andra utövare. Således sker 

ingen faktisk inkludering då inkludering även innebär ett socialt utbyte och inte bara 

handlar om att en viss person placeras i ett visst sammanhang (Kiuppis, 2018).  

Även Wickmans (2015) kvalitativa studie om personers med funktionsnedsättningar 

egna erfarenheter från idrotten visar att dessa erfarenheter är som mest positiva då 

de själva även varit socialt inkluderade i sammanhanget. Vid användandet av en 

definition av inkludering så som den Misener och Darcy (2014) föreslår menar 

Kiuppis (2018) att det är nödvändigt att beakta individens rätt att välja och välja bort 

deltagande i sammanhang. Individens valmöjlighet till deltagande är en viktig aspekt 

gällande inkludering i idrott som skiljer idrotten från andra kontexter såsom 

exempelvis skolvärlden. Vidare menar Kiuppis (2018) att om en individ väljer att inte 

delta i idrott innebär inte detta att individen i fråga är exkluderad, givet att 

exkludering står som direkt motsats till inkludering, då exkludering sker när viljan att 

delta finns men möjligheterna till detta saknas.  

Även Depauw och Gavron (2005) menar att inkludering i idrott kräver mer än bara 

möjlighet till deltagande. De menar att inkludering sker först då attityder och 

handlingar påverkas och förändras för att överkomma utmaningar och trösklar som 

skapar exkludering. Vidare menar Depauw och Gavron (2005) att för att nå denna 

typ av förändring avseende inkludering inom organisationer så behövs särskild 

kompetens inom området kopplat till funktionsnedsättning. Ju mer verksamheten 
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rör sig mot inkludering så minskar behovet av specialistkompetens och istället 

kommer mer generell expertis inom det valda området kommer att krävas.  

Gällande organisering av idrott för personer med funktionsnedsättning finns det 

enligt Misener och Darcy (2014) ett inkluderings-spektra som lyfter fram olika nivåer 

och lägen av inkludering. Dessa lägen beror på vilka anpassningar som görs för 

personer med funktionsnedsättning inom vald aktivitet och fokuserar på den aktives 

egen valmöjlighet till deltagande. Misener och Darcy (2014) menar även att fokus för 

inkludering inom idrott tidigare främst har handlat om etnicitet, kön, religion och 

sexualitet där funktionsnedsättning inte varit en prioriterad fråga.  

Kitchin och Howe (2014) påvisar svårigheter med att nå inkludering på 

organisationsnivå inom idrott efter att ha följt ”mainstreaming-processen” av cricket 

för personer med funktionsnedsättning i England och Wales genom bland annat 

observationer och intervjuer. De menar att strukturella olikheter i själva utövandet 

för personer med och utan funktionsnedsättning är en sak som kan upplevas som en 

utmaning, men att det är anpassningar av kulturen och värderingar inom sporten 

som är svåra att realisera för att nå inkludering. Även om cricket för personer med 

funktionsnedsättning kan anses vara inkluderad rent organisatoriskt så är det 

fortfarande segregerat från det som anses som ”mainstream” idrott. Gällande 

ekonomisk och personell resursfördelning prioriterades inte cricket för personer med 

funktionsnedsättning av förbundet, vilket begränsade inkluderingen. Detta skapar ett 

läge där förbundet snarare ”huserar” cricket för personer med funktionsnedsättning, 

istället för att inkludera dem på riktigt. En anledning till detta tillstånd anses vara 

förbundets motiv och faktiska anledning till inkluderingen där det anses troligt att 

detta gjorts på grund av press att anpassa och rätta sig efter idrottspolitiska riktlinjer 

och underlätta samordning av cricketsporten på förbundsnivå, och inte en genuin 

vilja att uppnå inkludering (Kitchin & Howe, 2014). 

Förändringsprocesser 

I en kvalitativ case-studie av en grundskola i USA beskriver Welborn (2019) hur 

inkludering, jämlikhet och tillgänglighet kan nås genom organisationsförändring. 

Organisationsförändringen i detta fall handlade om att implementera ett program för 

att höja kunskapen kring kulturella olikheter och menar att ett problem för lyckad 

inkludering är skillnaderna mellan policy och praktik i organisationer. För att nå 

förändring mot inkludering och jämlikhet menar Welborn (2019) att erkännande av 
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och medvetenhet om utmaningar och systematiska barriärer är viktigt. Dessa 

utmaningar och barriärer kan bland annat vara motstånd till förändring och 

okunskap om det faktiska behovet av förändring, och leder till nekat tillträde för vissa 

studenter genom nuvarande orättvisa i både policy och praktik. 

Von Ahlefeld Nisser och Olssons (2018) kvalitativa studie om förändring mot ökad 

tillgänglighet i en svensk skolkontext belyser problematiken med förändring på olika 

organisatoriska nivåer. Studien har genomförts på två nivåer inom 

skolorganisationen; den beslutsfattande nivån, det vill säga kommunens styrgrupp 

för förändringen, och genomförandenivån, det vill säga arbetslag och chefer i 

skolorna. Resultatet visar att förändringsprocessen begränsades av de två nivåernas 

bristande samstämmighet om vad som skulle uppnås genom processen. Det anses 

därför nödvändigt att se de två olika nivåerna som sammankopplade där skeenden på 

den ena nivån påverkar den andra. Vidare argumenteras det för att processen varit 

mer lyckosam om människorna i genomförandenivån givits möjlighet till ett 

”gemensamt meningsskapande” (Von Ahlefeld Nisser & Olsson, 2018. s, 90) gällande 

förändringen och begreppet tillgänglighet initialt i processen. 

För organisationer som står inför förändring är individers kunskap om motiven till 

förändring en viktig faktor som minskar osäkerhet och skapar beredskap för 

förändringen (Elving, 2005). Elving (2005) menar att när det handlar om 

organisationsförändringar inom företagsvärlden ses kommunikation som ett 

avgörande verktyg där det i en effektiv form kan minska osäkerhet och oro samtidigt 

som otydlig eller bristande kommunikation inom en organisation kan leda till höjd 

osäkerhet och spridning av felaktig information. 

Gällande organisationsförändring i en idrottskontext har Gibson och Groom (2018) 

genomfört en kvalitativ studie om organisationsförändring i en engelsk Premier 

League-akademi. Studien utgår från ett individperspektiv hos den ansvarige som 

driver förändringsprocessen och med stöd av Wallace (2004) identifierar de tre 

viktiga faser i en framgångsrik förändringsprocess; Initiering, Implementation och 

Institutionalisering. Stegen beskrivs i ovanstående ordning som; behov av och beslut 

om förändring, strategier för förändring och implementering av dessa i praktiken och 

slutligen sista fasen där den implementerade förändringen blir en norm inom 

organisationen och den dagliga verksamheten. 
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Tidigare forskning om den svenska idrottsrörelsen påvisar svårigheter och låg 

benägenhet att åstadkomma förändring, främst gällande jämställdhetsfrågor, inom 

RF och dess 70 SF (Karp et al., 2012). Med visionen om ”idrott för alla” är svensk 

idrotts kärnvärde att vara välkomnande och skapa likvärdiga villkor för idrottande för 

just alla, oavsett kön, socioekonomiska möjligheter, etnicitet eller 

funktionsnedsättning (Riksidrottsförbundet, 2019). Sedan 2004 har riksdag och 

regering gett resurser till idrottsrörelsen i form av tilläggsanslag för programmen 

Idrottslyftet och Handslaget med syfte att få fler att delta i idrott länge upp i åldrarna 

och öppna upp idrotten för grupper med lågt deltagande i organiserad idrott (Karp et 

al., 2012; Svensk Idrottsforskning, 2007). Engström (2008) menar dock att resultatet 

av dessa insatser till stora delar uteblivit. Karp et al. (2012) menar att låg styrning 

från SFen gentemot föreningarna och avsaknaden av metoder och strukturer för 

förändringen på föreningsnivå var en bidragande faktor till att målen inte uppnåtts. 

Att idrottsrörelsens logik inte överensstämmer med föreställningen om ”idrott för 

alla” är en förklaring till detta enligt Fahlén och Karp (2010) och därför möjliggörs 

inte idrottande för nya målgrupper.  

Utöver Handslaget och Idrottslyftet avsatte RF medel för forskning med syfte att öka 

kunskapen om barn- och ungdomsidrott. Som en del i detta genomförde Redelius et 

al. (2016) en studie om idrottsrörelsens mål- och regelstyrning med syfte att studera i 

vilken mån Idrotten Vill implementerats och fått genomslag på föreningsnivå. Även 

om Idrotten Vill är idrottsrörelsens verksamhetsidé så är det på den lokala 

föreningsnivån som idrotten tar sin slutgiltiga form där barn- och ungdomsidrotten 

utövas. Här ses varje enskild förening som självständig då beslutsfattande gällande 

verksamheten sker genom dess medlemmar, oavsett riktlinjer från högre 

organisationer (Redelius et al., 2016). Studien visar dels att tränarna i stor 

utsträckning inte känner till Idrotten Vill, dels att det saknas ett samförstånd kring 

dess riktlinjer. Redelius et al. (2016) menar att det finns utrymme for tolkningar i 

riktlinjerna i Idrotten Vill, vilket leder till att enskilda föreningar och ledare själva 

skapar betydelse och konkretiserar vad riktlinjerna faktiskt innebär. Bland annat 

framhålls barns och ungdomars rätt till delaktighet sällan i föreningarnas 

policydokument. Även i Karps (2015) enkätundersökning med innebandyledare lyfts 

barns delaktighet i utformningen av föreningens verksamhet fram som den riktlinje 

som ledarna anser vara minst viktig för god barnidrott. I föreningars tolkning av 

Idrotten Vill sker således en förvandling av riktlinjernas egentliga innebörd vilket 
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leder till att implementeringen av dem också blir något annat än vad som avsetts av 

RF (Redelius, et al., 2016). Vilket resultat som implementeringen får i föreningen 

beror därför på föreningens miljö och praktiska förutsättningar men även på ledarens 

enskilda uppfattningar om riktlinjernas betydelse, såsom varför barn ska idrotta och 

på vilket sätt.  

Engström (2014) beskriver svårigheter i form av tröghet mot förändring hos de 

specialidrottsförbund som idag står som mottagare för att inkludera de idrotter som 

finns i Parasportförbundets regi. Organisationsförändringen syftar till att erbjuda 

mer likvärdiga villkor för idrottsutövande för personer med funktionsnedsättning och 

även om flera förbund är positiva till denna inkludering framkommer även ett flertal 

befarade negativa resultat av förändringen. En liknande organisationsförändring som 

den som nu pågår inom RF har genomförts inom norsk idrott där Sørensen och Kahrs 

(2006) utvärderat inkluderingsprocessen genom en mixed-method studie på 

förbundsnivå. En viktig erfarenhet från detta är att även om det, precis som Karp et 

al. (2012) belyser, behövs stark styrning och initiativ från förbundsnivå så är det 

också nödvändigt att ”skynda långsamt” och låta processen ta sin tid för att undvika 

bristande beredskap och kompetens inom organisationerna. Vidare belyser Sørensen 

och Kahrs (2006) att kompetensutveckling inom idrottens organisationer kring 

funktionsnedsättningar, generellt och idrottsspecifikt, är en nyckelfaktor för en 

framgångsrik process mot inkludering. 

Gällande förändringar på idrottens gräsrotsnivå har Stenling (2013) gjort en 

intervjustudie om fenomenet Drive in-idrott i idrottsföreningar. Här påvisas att 

anpassning till förändring delvis beror på vilka syften och värderingar som finns i 

föreningarna och hur väl dessa ligger i linje med förändringens kärnvärde. 

Exempelvis kan en förening med elitfokus snarare se Drive in-idrottens sidoeffekter, 

såsom rekrytering av nya medlemmar, som huvudsyfte då detta gynnar föreningens 

fokus mer än Drive in-idrottens faktiska syfte, att erbjuda spontan och gratis fysisk 

aktivitet till fler ungdomar. Förändringen blir då inte en del av föreningens 

grundverksamhet utan snarare som en sidoverksamhet. Hur väl förändringens 

huvudsyfte står i samklang med föreningens påverkar således hur väl föreningen tar 

till sig förändringen som en faktisk del av verksamheten (Stenling, 2013). 
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Sammanfattning Tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på vikten av att ha både organisatorisk 

styrning såväl som strukturer och miljöer som möjliggör inkludering (Karp, et al., 

2012; Kitchin & Howe, 2014). Forskningen visar även att inkludering måste ske på 

relationell nivå genom människors handlingar då det finns en viktig social aspekt av 

inkludering som präglas av värderingar i kontexten (Kiuppis, 2018). Vidare påvisar 

tidigare forskning även utmaningar med förändringsprocesser på organisations- och 

individnivå där vikten av beredskap och kunskap om en förändring lyfts fram 

tillsammans med kommunikation och information som nyckelfaktorer (Elving, 

2005). Det finns en del internationella studier om organisationsförändringar inom 

idrott med syfte att inkludera personer med funktionsnedsättningar. Antalet studier 

som i en svensk kontext studerar inkludering inom idrott specifikt för personer med 

funktionsnedsättning är dock bristfällig.  

Organisationers samstämmighet gällande förändringar och nya riktlinjer samt 

individers tolkning av dessa är även essentiellt enligt tidigare forskning (Stenling, 

2013; Von Ahlefeld Nisser & Olsson, 2018; Redelius et al., 2016). Även ledares 

stöttning och föreningarnas roll i realisering av idrottens visioner belyses (Lee et al., 

2014; Redelius et al., 2016). Genom detta blir vikten av idrottsföreningarnas och 

ledarnas roller i realisering av idrottens riktlinjer tydlig och det finns därför ett värde 

att studera inkluderingsprocessen bland denna grupp. Tidigare forskning gällande 

inkludering inom idrott har till stor del behandlat frågor om kön, etnicitet och 

socioekonomisk status. Det finns därför ett behov av fler studier om inkludering 

kopplat till funktionsnedsättning, särskilt där utövare med funktionsnedsättning 

själva ges möjlighet att göra sina röster hörda och som tar utgångspunkt i deras egna 

upplevelser och föreställningar inom idrott. 

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att beskriva och analysera den inkluderingsprocess av paraidrott 

som pågår inom Svenska Innebandyförbundet och vad denna process för med sig. 

Mer specifikt syftar studien till att konkretisera föreställningar på förenings- och 

utövarnivå för en process mot jämställda och jämlika villkor för deltagande inom 

idrott. Följande frågeställningar har formulerats: 
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• Vilka utmaningar och möjligheter ser föreningsrepresentanter och aktiva 

utövare inom svensk innebandy med inkluderingsprocessen? 

• Vilken beredskap för inkluderingsprocessen finns enligt 

föreningsrepresentanter och aktiva utövare inom svensk innebandy? 

 

Teoretisk referensram 

För att svara på frågan kring vilka utmaningar, möjligheter och beredskap som finns 

för en förändringsprocess inom en verksamhet och dess kontext tar denna studie sin 

teoretiska utgångspunkt i ramfaktorteori. Denna teori ger oss verktyg för att 

analysera hur strukturer sätter gränser för den verksamhet och kontext där 

förändringsprocessen pågår (Nilsson, 1988). 

Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin utvecklades av Dahllöf (1967) och Lundgren (1972) och växte från 

första början fram som ett verktyg för att studera utbildningsprocesser inom svensk 

skola då det argumenterades för att lärarens referensramar påverkade lärande och 

kunskapsbildning. Dahllöf (1999) beskriver ramfaktorteorin som en processmodell 

för att ”studera hur en ram, eller en kombination av ramar, påverkar de pedagogiska 

processer som leder till utfall i olika dimensioner” (Dahllöf, 1999, s. 10). Teorin har 

sedan utvecklats och applicerats inom andra områden än just utbildning där Nilsson 

(1988) har utvecklat en teoretisk modell, baserat på ramfaktorteori, att applicera 

inom en idrottskontext för att förstå hur individer i idrottsföreningar konstruerar och 

anpassar sig till de sociala idrottspraktiker de är en del av. 

Den dagliga verksamheten i idrottsföreningar är enligt Nilsson (1988) ett resultat av 

såväl individerna i verksamheten som strukturella begränsningar kring den. Enligt 

ramfaktorteori formas verksamhetens ”vardag” utav ideologiska föreställningar som 

finns i verksamheten och dess omvärld samt de ramar eller begränsningar som 

omgärdar den. Genom att studera de strukturer som finns i form av ramar och 

ideologier, som i sin tur formar mönster för individens anpassning i verksamheten, 

får vi enligt Nilsson (1988) en förståelse för hur olika värdesystem växer fram. Dessa 

värdesystem sätter gränser för vad som är önskvärda och icke önskvärda handlingar 

och beteenden i kontexten. Detta bidrar till en miljö som kan vara mer eller mindre 

inkluderande eller exkluderande beroende på hur väl individens värderingar och 
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förhållningssätt överensstämmer med mönstret för verksamheten (Nilsson, 1988). 

Med andra ord erbjuder ramfaktorteorin ett perspektiv på hur dagliga handlingar och 

aktiviteter i en verksamhet konstrueras och vad det betyder för de individer som är en 

del av den (Karp & Stenmark, 2011). Teorin hjälper oss således att analysera de 

strukturer som finns i den idrottsliga kontexten på föreningsnivå och hur dessa 

begränsar och möjliggör förändringsprocesser såsom den organisationsförändring 

som studien intresserar sig för.  

Nedan följer en beskrivning av ramfaktorteorins begränsningar, föreställningar och 

dagliga aktiviteter i form av ramar, kontextuell ideologi samt mönster. 

Ramar 

Ramar kan enkelt förklaras som ”det som begränsar”. Enligt Nilsson (1988) finns det 

tre olika typer av begränsningar, det vill säga olika typer av ramar. Dessa är 

Konstitutionella ramar vilket kan vara exempelvis lagar och regler inom kontexten. 

Organisatoriska ramar, vilket är en konsekvens av de konstitutionella ramarna, till 

exempel ekonomiska resurser eller snarare effekter av vilka tillgängliga ekonomiska 

resurser som finns såsom prioriteringar gällande resursfördelning. Det finns även 

Fysiska ramar vilket kortfattat är materiella resurser. Ramar kan likställas med 

organisatoriska strukturer i kontexten. 

Kontextuell ideologi 

Kontextuell ideologi är föreställningar som finns i kontexten, med andra ord ”vad 

man vill”. Den kontextuella ideologin består av formella och informella värderingar 

där det förstnämnda är människors föreställningar kring exempelvis innehåll i styr- 

och policydokument, det vill säga delade värderingar som är uttalade inom given 

kontext. Det senare är föreställningar om sådant som inte finns i officiella dokument 

såsom personers enskilda eller delade uppfattningar (Karp & Renström, 2018). Den 

kontextuella ideologin består också av rationella och fostrande mål. Med rationella 

mål menas föreställningar kring praktiska färdigheter som krävs i kontexten och 

fostrande mål är föreställningar kring normer och värderingar som kontexten 

förutsätter (Nilsson, 1988). Kontextuell ideologi kan likställas med ideologiska 

strukturer i kontexten. 

Mönster 

Med mönster avses den dagliga verksamheten med skeenden och handlingar som 

känns igen av de individer som är en del av den. Mönstret är en anpassning av 
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ideologin till ramarna för verksamheten. Inom mönster beskrivs struktur, funktion 

och metodik som kan förklaras som vilka som inkluderas och exkluderas genom de 

existerande strukturerna, vilken funktion verksamheten fyller, och slutligen hur den 

dagliga verksamheten organiseras och bedrivs (Nilsson, 1988). Individerna i 

verksamheten är delaktiga i de processer där värderingar kring önskvärda och icke-

önskvärda beteenden och handlingar konstrueras. Mönster innefattar således 

värdesystem kring vilka beteenden och handlingar som är önskvärda och inte. 

Individens förmåga att anpassa sig efter dessa värdesystem har betydelse för 

huruvida denne passar in i sammanhanget.  

Ramfaktorteori i en idrottskontext 

I föreliggande studie avses med ramar de organisatoriska begränsningar 

(utmaningar) och möjligheter som finns gällande inkluderingsprocessen inom 

idrottsföreningars verksamhet och kontextuella omvärld. Detta innebär att 

konstitutionella ramar exempelvis är beslut fattade av Riksidrottsmötet eller 

riktlinjer från RF (Karp & Renström, 2018).  Organisatoriska ramar är de 

prioriteringar och fördelningar av resurser som sker som ett resultat av dessa beslut 

och riktlinjer. Fysiska ramar motsvaras i denna studie av exempelvis tillgänglighet 

och tillgång till lokaler eller idrottsutrustning. 

Även genom kontextuell ideologi kan möjligheter och utmaningar för inkludering av 

personer med funktionsnedsättning tydliggöras. Med kontextuell ideologi avses 

förtroendevaldas, ledares, anhörigas och utövares föreställningar om idrottens mål 

och syften. Formella värderingar är människors föreställningar om uttalade 

värderingar i idrottskontexten, exempelvis Idrotten Vill (Riksidrottsförbundet, 2019). 

Informella värderingar är egna och delade uppfattningar och värderingar som inte 

framkommer i officiella dokument inom idrottskontexten. Rationella och fostrande 

mål kan i studiens fall exempelvis handla om mål för att utövaren ska utvecklas inom 

sin idrott eller demokratifostran inom idrotten (Nilsson, 1988). 

Mönster hjälper oss att beskriva hur vardagen ser ut inom idrottsföreningar och vad 

människorna i dem möter i sitt idrottsutövande. Även här kan utmaningar och 

möjligheter framträda, men främst svarar vi på vilken beredskap och kunskap för 

förändringsprocessen som finns i föreningskontexten. Detta görs genom att beskriva 

handlingar och skeenden i föreningarna och således vad utövare med och utan 

funktionsnedsättning möter i sitt vardagliga idrottande. I idrottskontexten handlar 
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struktur, funktion och metodik om vilka som inkluderas och exkluderas i idrotten 

genom de existerande strukturerna, vilken funktion idrotten fyller, det vill säga vad 

idrottens syfte är, och hur den dagliga idrottspraktiken organiseras och bedrivs 

exempelvis genom träningsupplägg eller organisering av tävlingsidrott (Nilsson, 

1988).  

Genom att med ramfaktorteorins hjälp beskriva begränsningar, föreställningar och 

handlingar kan vi svara på frågan om vilka utmaningar, möjligheter och beredskap 

detta ger för en inkludering av utövare med funktionsnedsättning inom idrott. 

 

Metod  

I denna del presenteras studiens metod för datainsamling och analys samt 

studiedesign och urval. Även studiens etiska överväganden redovisas. 

Metodologisk ansats 

I studien används kvalitativ datainsamlingsmetod i form av det som Bryman (2018) 

benämner semi-strukturerade intervjuer. Intervjuer kan med fördel användas då 

syftet är att fånga intervjupersonens föreställningar och tankar på djupet. Intervjuer 

ger möjlighet till beskrivande och nyanserade svar och är särskilt passande då 

människors erfarenheter är subjekt för undersökningen. I denna studie är det just 

perspektiv och tankar från människor i kontexten av idrottsföreningar som är det 

centrala och intervju ansågs således som ett lämpligt val av metod. 

Semistrukturerade intervjuer följer en intervjuguide med förberedda frågor men ger 

också utrymme för intervjuaren att ställa nya frågor och följdfrågor. Detta möjliggör 

ett mer öppet samtal då metoden tillåter intervjuaren att ställa frågor utifrån 

intervjupersonens svar och på så sätt ta tillvara intressanta upptäckter utefter 

samtalets gång men fortfarande inom intervjuguidens ramar (Bryman, 2018). 

Studiedesign 

Materialet till denna studie har samlats in av författaren som en del i en större 

kartläggning av Svenska Innebandyförbundets strukturer för 

organisationsförändringen. Intervjuerna har genomförts mellan november 2020 och 

april 2021. Materialet avgränsas till att innefatta intervjuer med 

föreningsrepresentanter och utövare och anhöriga i fem olika innebandyföreningar i 
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Sverige. Genom att studera de mottagande föreningarna kan vi beskriva ramarna för 

verksamheten liksom vilka föreställningar och värderingar, både formella och 

informella, som finns om innehåll och mål för de aktiviteter som bedrivs. 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 kan vi få en bild av den dagliga verksamheten, det vill säga mönster, 

och hur den gestaltar sig och upplevs av de aktörer som organisationsförändringen 

ytterst är till för. 

Urval 

Studiens intervjupersoner valdes ut efter ett så kallat målinriktat urval där det 

studerade fenomenet, inkluderad verksamhet, bedrivs och människorna i 

sammanhanget därför har förutsättningar för att agera informanter i frågan (Bryman, 

2018). I dialog med personal på Svenska Innebandyförbundets kansli valdes tre 

distrikt ut där två av dem ansågs ha kommit längre i processen och ett distrikt ansågs 

inte kommit lika långt i inkluderingsarbetet. Detta urval gjordes enligt det Bryman 

(2018) benämner kontexturval där olika områden väljs ut för att exemplifiera olika 

typ av innehåll. För studiens del valdes olika distrikt för att fånga perspektiv från 

olika steg i inkluderingsarbetet då detta kan innebära skillnader i beredskap och 

föreställningar kring processen. Inom dessa tre distrikt valdes det sedan ut fem 

föreningar som alla påbörjat inkluderingen genom att bedriva verksamhet för både 

para och icke parainnebandy. Urvalet skedde 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 både till Svenska Innebandyförbundet och 

Parasportförbundet. En av föreningarna har ett lag för rullstolsinnebandy och 

resterande fyra föreningar erbjuder stående innebandy. För att nå en förståelse om 

informella värderingar och mål och den dagliga idrottspraktiken i verksamheten 

genomfördes intervjuer med aktörer både på förenings och utövar-nivå (se figur 1).  
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Figur 1. Sammanställning urval 

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 och en förening saknade styrelse i dagsläget. I fallet där styrelse 

saknades intervjuades en person i en annan ledande roll i föreningen. Totalt 

intervjuades 15 representanter från dessa fem föreningar. Gällande utövar-nivån 

intervjuades en innebandyspelare utan funktionsnedsättning, en till tre 

innebandyspelare med funktionsnedsättning och när möjligheten fanns även 

anhöriga till dessa inom respektive förening. Även här förekom bortfall på grund av 

olika organisatoriska avvikelser. Totalt intervjuades 20 utövare och anhöriga i de fem 

utvalda föreningarna. Fyra av de intervjuade innehar dubbla roller, exempelvis som 

både anhörig och tränare/ledare. I dessa fall har personerna svarat på frågor gällande 

båda roller. Utövarna och anhöriga valdes ut i samspråk med deras tränare/ledare. 

Samtliga intervjupersoner var 16 år eller äldre och jämn könsfördelning har 

eftersträvats. Inget särskilt urval har gjorts gällande typ av funktionsnedsättning.  

Procedur 

Inför intervjuer är det enligt Bryman (2018) viktigt att en intervjuguide utformas som 

stöd för samtalet. Intervjuguiden bör anpassas för att den intervjuade skall kunna ge 

för studiens frågeställningar relevanta svar, samt att detta ska ske utifrån den 

intervjuades perspektiv. Fem olika intervjuguider utformades därför för de fem olika 

roller eller kategorier av intervjupersoner som ingår i urvalet (förtroendevalda, 
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ledare/tränare, anhöriga, utövare utan funktionsnedsättning, utövare med 

funktionsnedsättning) men med utgångspunkt i samma tematiska grundfrågor (se 

bilaga 2).  De tematiska frågorna berörde de intervjuades bakgrund och erfarenheter 

inom idrotten, föreningens verksamhet, inkluderingsprocessens utmaningar och 

möjligheter samt övriga tankar kring inkludering och delaktighet. Dessa huvudteman 

skapades med syfte att svara mot ramfaktorteori och idrottens strukturer samt 

studiens syfte och frågeställningar. Frågorna utformades även i enlighet med 

Brymans (2018) riktlinjer genom att exempelvis formulera öppna och icke ledande 

frågor. Till utövare med funktionsnedsättning utformades även en mer förklarande 

version av intervjuguiden för att användas i de fall då extra tydlig kommunikation 

ansågs nödvändig (se bilaga 2). 

I varje förening söktes kontakt i första hand med ordförande för att information kring 

studien skulle förankras på styrelsenivå. I annat fall skedde en första kontakt med 

kanslist eller ledare/tränare för att vid ett senare tillfälle få kontakt med 

styrelsemedlem. Ledarna/tränarna i föreningarna agerade sedan som en 

kommunikationslänk gällande information kring studien och kontakt till utövarna 

och anhöriga. Samtliga utövare och anhöriga fick således information kring studien 

från sina ledare/tränare innan kontakt togs med den som skulle intervjuas. 

Ledarna/tränarna bistod även med riktlinjer kring vilka kommunikationsmedel som 

ansågs bäst för utövarna, det vill säga telefonsamtal, SMS eller mail. I vissa fall 

skedde en ytterligare kontakt via anhöriga innan utövaren kontaktades. Detta gjordes 

för att utövaren först skulle få information från en person i sin närhet innan en 

kontakt togs av intervjuaren för att försäkra att utövaren själv ville delta i studien. 

Med undantag för utövare har samtliga intervjupersoner kontaktats via mail eller ett 

telefonsamtal och därefter har information om studien skickats ut och tid för intervju 

bokats. I de fall det har önskats eller ansetts finnas behov har den enklare versionen 

av intervjuguiden skickats i förväg till utövare med funktionsnedsättning för att skapa 

trygghet inför samtalet. Av samma anledning har utövare erbjudits samtalet via 

videolänk och att samtalet kan göras tillsammans med en anhörig närvarande. Den 

anhörige som deltagit under utövarens samtal har intervjuats först för att sedan sitta 

med under utövarens samtal. För att möjliggöra transkribering har samtliga 

intervjuer ljudinspelats. Intervjuer som gjorts via telefon har spelats in via Skype for 

Business och de intervjuer som genomförts med video via Zoom har spelats in via 

OBS Studio. I slutet av varje intervju har den intervjuade erbjudits möjlighet att göra 
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eventuella tillägg till samtalet. Längden på intervjuerna varierar mellan 20 och 93 

minuter.  

Databearbetning 

Samtliga intervjuer har transkriberats av författaren i programmet Express Scribe. 

Detta har gjorts med hänsyn till Kvale och Brinkmanns (2014) tankar kring 

transkriberingsprocessen där det är viktigt att fånga uttryck ordagrant för att behålla 

samtalets autenticitet när tal förvandas till text. I samband med transkribering har 

samtliga intervjupersoner fått en kod kopplat till sitt namn som även deras text- och 

ljudfiler döpts till. Transkriberingarna har sedan skickats till de intervjuade för 

godkännande och erbjudande om eventuella ändringar och tillägg för att sedan vara 

redo för analys. Som programvara för analys av kvalitativa data från intervjuer 

användes Nvivo 12. I Nvivo analyserades samtliga intervjuer genom det Kvale och 

Brinkmann (2014) benämner meningskoncentrering och identifiering av centrala 

teman. Citat från intervjuerna kodades till kategorierna Utmaningar, Möjligheter 

och Beredskap som utformats utefter studiens frågeställningar. Mindre kluster har 

sedan skapats av citat inom liknande teman, exempelvis ekonomiska resurser eller 

utbildning av ledare. Ramfaktorteorin har sedan applicerats som ett analytiskt filter 

på dessa kategorier där utmaningar, möjligheter och beredskap sedan sorterats in i 

Ramar, Kontextuell ideologi samt Mönster med tillhörande underkategorier vilket 

presenteras i analys och resultatdiskussion. 

Citat som speglat dessa teman har sedan valts ut för att illustrera resultaten. Viss 

språklig redigering har gjorts av citaten då vissa uttryck eller säregna 

språkanvändningar som ansetts irrelevanta för sammanhanget tagits bort eller 

omformulerats. Detta har gjorts dels för att underlätta för läsaren men främst med 

tanke på konfidentialitetskravet och att minimera risken att avslöja de intervjuades 

identiteter (Bryman, 2018). Markeringen (…) betyder att mindre delar av citatet 

tagits bort för att underlätta förståelse. 

Etiska överväganden 

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

utformande och genomförande av studien. I enlighet med etikprövningslagen ska 

studier som behandlar känsliga personuppgifter genomgå etikprövning. Denna 

uppsats skrivs på material som är en del av en större studie som genomgått och 

godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2020-05067). Samtliga 
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intervjupersoner var över 15 år gamla och har enligt informationskravet (Bryman, 

2018) blivit delgivna forskningspersonsinformation med information om studiens 

syfte och hantering och lagring av personuppgifter (se bilaga 1). Deltagande i studien 

har enligt samtyckeskravet (Bryman, 2018) varit frivilligt vilket samtliga deltagare 

informerats om, bland annat i forskningspersonsinformationen. En bekräftelse på 

godkännande av denna information samt deltagande i studien, ett så kallas 

informerat samtycke (Vetenskapsrådet, 2017) har begärts av samtliga 

intervjupersoner. Vid intervjutillfällena har den intervjuade informerats när 

ljudinspelning startat och avslutats. I de fall där video använts vid intervjutillfället 

har endast ljud och ingen bild spelats in. Enligt konfidentialitetskravet har de 

transkriberade texterna givits ett fingerat namn i form av en kod (Bryman, 2018).  

 

Resultat  

Nedan följer en redovisning av studiens resultat. Denna del innehåller presentation 

av resultatet utifrån föreliggande studies frågeställningar kring utmaningar, 

möjligheter och beredskap för inkluderingsprocessen på förenings- och utövarnivå 

och avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

Utmaningar 

Resurser 

En av de största utmaningarna som framkommer på föreningsnivå är frågor och 

osäkerheter kring resurser. Detta innefattar bland annat fysiska och ekonomiska men 

även administrativa resurser i föreningarna. Utmaningarna handlar främst om 

medvetenhet kring vilka resurser som behövs och fördelning av dessa, men även om 

fysisk resurstillgång, såsom att det krävs parkettgolv och inte gummimatta för att 

utöva rullstolsinnebandy. Enligt föreningsrepresentanter måste därför parasportens 

resurser särskilt tas i åtanke vid exempelvis fördelning av träningstider för att 

exempelvis säkerställa rätt lokaler. Här ses planering som en nyckel enligt 

föreningsrepresentanter då de upplever att resurser finns om det planeras väl och i 

god tid, men det kräver dock i sin tur medvetenhet och kunskap kring utövade av 

parainnebandy. 

Enligt flera anhöriga och utövare kan inkluderingen på föreningsnivå innebära 

resursutmaningar i form av ekonomisk belastning för paraidrottarna som i många fall 
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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. För grupper eller individer med olika 

socioekonomisk status kan detta utgöra ett hinder för deltagande, något som en 

utövare utan funktionsnedsättning berättar: 

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

har råd att sporta, det har ju förekommit också i lagen som jag har varit 

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

ett mail att de här spelarna får inte träna för de har inte betalat sin avgift.” 

Ledarförsörjning 

Redan i dagsläget är ledarförsörjning ett av flera intervjupersoner upplevt problem i 

föreningarna vilket således även anses kunna utgöra utmaningar för parasporten. 

Något som kan försvåra rekryteringen ytterligare är att de som tar på sig ett 

ledaruppdrag inom paraidrott även behöver viss specialkompetens gällande 

exempelvis bemötande, enligt både anhöriga och föreningsrepresentanter. Tränare 

uttrycker att det är ett betydligt större åtagande rent tidsmässigt att vara ledare för en 

grupp inom paraidrotten. I övriga grupper kanske ett barn utövar en idrott i några år 

och slutar sedan i relativt ung ålder men då det inom paraidrotten inte finns 

åldersgränser eller indelningar på samma sätt gynnar detta ett idrottande längre upp 

i åldrarna och kräver således också 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 de hemifrån för de 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, de 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.”  
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Ansvarsfördelning 

En annan problematik vid inkludering av parainnebandy på föreningsnivå är olika 

perspektiv och syn på ansvarsfördelning, förväntningar, krav och identitetsbildning. 

Ett perspektiv som förs fram av föreningsrepresentanter är att för att vara med och 

”synas i familjen” och verkligen bli inkluderade så krävs lika villkor för alla och 

deltagande i samtliga föreningsaktiviteter för lagen och dess medlemmar. Detta 

perspektiv fångas genom följande citat från en föreningsordförande: 

”Absolut ska vi anpassa men samtidigt så måste de 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.”  

Ett annat perspektiv som förs fram är att lika villkor inte alltid betyder samma villkor 

då parasporten i vissa fall inte kan svara upp till samma krav på exempelvis 

föreningsarbete och liknande åtaganden och därför behöver vissa anpassningar 

göras. Detta återges i nedanstående citat av en tränare och anhörig för 

parainnebandy: 

”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 och då sade jag 'Med all 

respekt men vi kommer absolut inte under några omständigheter sälja de 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 de 5 som bor på ett gruppboende som inte ens har sina föräldrar i 

närheten kunna sälja? Ska de 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'.”  
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Otrygga miljöer 

Att inkluderingen kan leda till otrygghet bland utövare med funktionsnedsättning då 

dessa kommer att befinna sig i nya sammanhang är en uppfattning som finns bland 

utövare och anhöriga. Flera anhöriga och utövare anser att personer med 

funktionsnedsättning generellt sett har ett större behov av trygghet och rutiner samt 

att känna till sin omgivning, vilket gör att förändringar av olika slag kan innebära 

utmaningar.  Att befinna sig i nya sammanhang och grupper är ett exempel på något 

som kan skapa otrygghet såväl som att utöva sin idrott i en arena med händelserik 

och högljudd miljö. En utövare med funktionsnedsättning uttrycker att detta kan leda 

till en högre tröskel för deltagande: 

”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 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.”  

Främst bland anhöriga finns en uppfattning att den kunskap och kompetens som 

finns om funktionsnedsättningar och parainnebandy bland ledare och övriga 

föreningsrepresentanter är personbunden och inte alltid förankrad i 

föreningsverksamheten som helhet. En anhörig uttrycker en oro kring detta på 

följande sätt: ”Huvudtränaren har ju rätt grundläggande värderingar, men det behövs 

ju bara att de försvinner och det kommer dit nån med ett Excelblad istället som inte 

har den här känslan på nåt sätt, då är det ju kört”. 

Möjligheter 

Inkluderande samhälle 

En möjlighet som förs fram av såväl förtroendevalda, ledare, anhöriga och utövare är 

att det inte bara är idrotten eller personerna i den som kommer att se positiva 

resultat av inkluderingen och ta del av dem utan detta kan också spridas till andra 

delar av samhället. Inkluderingen av paraidrott kan således bidra till positiva effekter 

även utanför idrotten i form av ett mer inkluderande samhälle. Medvetenheten om 

parainnebandy och paraidrott som företeelse upplevs i dagsläget som låg inom 

idrotten och i övriga samhället. Den tydligast framträdande förhoppningen bland 
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utövare och anhöriga är just att inkluderingen av paraidrott i innebandyförbundet 

ska generera mer kunskap och större medvetenhet om parainnebandy bland övriga 

människor. Genom att gå med i Svenska Innebandyförbundet kan parainnebandyn 

nå ut till en större publik och synas och höras mer. Detta skapar i sin tur möjligheter 

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, på så sätt att de får upp en annan blick kanske för 

parasporten att det inte är sådär som de kanske har trott att det är”. 

Utveckling och möjligheter för paraidrotten 

Enligt föreningsrepresentanter ger inkluderingen även möjligheter och 

förutsättningar för paraidrotten att växa då den blir mer tillgänglig för fler 

människor. Andra fördelar för paraidrotten som framkommer i intervjuerna är att 

geografiska avstånd minskas om fler föreningar erbjuder denna verksamhet, vilket 

också möjliggör för fler matcher, nya serier, och underlättar för utövare att ta sig till 

och från verksamheten. Bland utövare och anhöriga ses även en administrativ 

möjlighet att exempelvis underlätta domartillsättningen till matcher genom att 

använda samma domare både inom para och icke-parainnebandy. 

Olika typer av rekrytering till paraidrotten är en annan möjlighet som ses av såväl 

förtroendevalda, ledare och anhöriga som utövare. Nyrekrytering av spelare till 

parainnebandyn kan underlättas likväl som rekrytering av ledare till lagen. 

Rekrytering av sponsorer till föreningar och lag lyfts också fram som ett möjligt 

område där inkluderingen kan medföra positiva effekter. Parainnebandylag som 

gjorts synliga tillsammans med övriga lag i föreningar, exempelvis genom 

uppvisningar i periodpauser vid A-lagsmatcher och liknande, har sett positiva 

effekter i form av nya sponsorer. Parainnebandyn blir dels mer synliga för sponsorer 

genom att inkluderas på föreningsnivå och sponsorerna ser i sin tur en större vinning 

i att synas med och engageras i dessa föreningar då verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning tyder på en bra värdegrund. Detta förklaras av en tränare för 

parainnebandy: 

”Det är svårt att hitta sponsorer liksom till flickor-97, det är inte sådär 

jättelätt, däremot så är det ju idag mer socialt accepterat att det är lättare att 

få bidrag till eller hjälp när man bedriver en sån här verksamhet.” 
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Samverkan SF-nivå 

Inkluderingen på förbundsnivå innebär enligt föreningsrepresentanter även ökad 

samverkan mellan det som i dagsläget är två olika verksamheter, det vill säga 

Parasportförbundet och Svenska Innebandyförbundet. Det kan i sin tur leda till ökat 

erfarenhetsutbyte och problemlösning då personer med erfarenheter från två olika 

förbund hjälps åt. På så sätt kommer svensk innebandy att växa, en förhoppning som 

uttrycks av en styrelsemedlem och tränare i en förening: 

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

varandra med olika problemlösningar som kan vara, det kan hända att vad 

heter det, svenska innebandyförbundet har ett stort problem som de 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.”  

Gällande möjligheter på SF-nivå finns det även en uppfattning bland utövare och 

anhöriga om att Svenska Innebandyförbundet besitter en högre grad av 

innebandyspecifik kompetens som parainnebandyn i och med inkluderingen får ta 

del av. Förhoppningen är att detta kommer leda till utveckling och kompetenshöjning 

inom parainnebandyn då de, enligt en utövare av icke-parainnebandy, kommer 

tillhöra ett mer ”nischat” förbund med fokus på en enda specifik idrott.  

Betydelse för föreningen 

En annan möjlighet som uttrycks av föreningsrepresentanter är att inkluderingen 

även gynnar själva föreningarna då det genererar en positiv syn på föreningen i fråga. 

En tränare för icke-parainnebandy förklarar denna möjlighet som att en förening, 

genom att erbjuda både para och icke-para verksamhet i sin idrott, visar att den står 

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

också 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 de har allting. Det är nånting som jag gillar och nåt som jag står 

för, 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 
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för oss tycker jag att det stärker bara våran förening att kunna möta ännu 

mer människor och få med dem.”  

Det är dock inte bara föreningen i sig som gynnas av inkluderingen utan flera av de 

intervjuade anser att det har värde för samtliga medlemmar 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 para-lag som har samma logga som oss och 

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) 

Betydelse för individen 

Att tillhöra en förening som inte enbart bedriver verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning är viktigt enligt 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 och funktionsnedsättningar. En utövare med 

funktionsnedsättning menar att det är positivt att inte behöva nämna ordet 

paraidrott eller handikapp i sitt föreningsnamn 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: 

”Det här att bli en del av en innebandyförening, liksom att tillhöra den, jag 

tror bara att ta på sig de här tröjorna, att det står (föreningens namn) på, det 

är liksom en annan symbolik än att du har att det står 

handikappidrottsförening, symbolvärdet tror jag är väldigt viktigt.”  

I intervjuerna framkommer att individen anses gynnas mest av att inkludera 

parasporten på föreningsnivå. Förhoppningen bland föreningsrepresentanter är att 

det för samtliga utövare skapas en känsla av tillhörighet och gemenskap med 

föreningen oavsett om man är paraidrottare eller inte. Dessutom ökas känslan av att 

vara med i ”rätt sammanhang” genom att samtliga utövare av en idrott är välkomna i 

samma förening vilket en föreningsordförande uttrycker i följande citat: 

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

känner sig mera med, att man känner sig mer välkommen, att man verkligen 
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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 den största förbättringen måste vara för den enskilda, det ökar 

verkligen känslan av att man är med i rätt sammanhang.”  

Beredskap 

Beslutsfattande och inkluderingsprocessen 

Kunskapen om bakgrunden till beslutet om inkludering av parainnebandy är låg 

bland både föreningsrepresentanter och utövare och anhöriga. Beslutet är fattat på 

förbundsnivå och vissa intervjupersoner på föreningsnivå anser därför att då beslut 

och riktlinjer sker ”över huvudet” på dem, utanför föreningsnivå, så kommer de själva 

inte heller att påverkas nämnvärt av det. Föreningar som redan bedriver 

parainnebandy kommer att fortsätta göra det i samma utsträckning utan att detta 

innebär förändringar för utövarna. Eftersom beslutet är fattat på förbundsnivå anses 

även ansvaret för processen ligga där och inte på föreningarnas ”lekmän” som en 

föreningsordförande uttrycker det som.  

Till följd av inkluderingsprocessen finns även önskan bland tränare och anhöriga om 

att övriga beslut kopplat till idrott för personer med funktionsnedsättning måste följa 

samma linje och att till exempel kommunerna därför bör göra anpassningar såsom 

höjt aktivitetsstöd för att föreningarna ska kunna bedriva verksamheten. 

Inkluderingsprocessen ställer således krav på uppdatering av andra beslut såsom 

aktivitetsstöd längre upp i åldrarna för personer med funktionsnedsättning för att de 

faktiskt ska kunna idrotta högre upp i åldrarna. En tränare för icke-parainnebandy 

menar att beslut fattade på förbundsnivå bör följas även om den personliga åsikten 

inte överensstämmer med beslutet då den organisatoriska hierarkin måste 

respekteras. Samtidigt ser anhöriga en risk med att beslutet kommer uppifrån 

överordnade organisationer. Risken de ser är att det blir svårare att lyckas med 

inkluderingen om beslutet baserats på politisk korrekthet i stället för föreningarnas 

egen vilja. En anhörig har förhoppningar om att beslutet tagits efter en önskan 

inifrån föreningarna själva och baseras på en sann vilja att skapa förutsättningar för 

så många som möjligt att utöva idrott: 

”(…) inte att det är ett politiskt beslut, liksom 'såhär ska det se ut' för att den 

andra organisationen kostar pengar eller att det inte är fint att dela upp 

människor i olika grupper, utan att det faktiskt är en önskan också inifrån 



 

29 
 

föreningar att man vill utveckla och nå ut till så många som möjligt och skapa 

förutsättningar för så många som möjligt att kunna ta del av den idrotten.” 

Kunskap om Parasport 

När det handlar om beredskap för inkluderingsprocessen bland utövare och anhöriga 

kretsar frågan även här på olika sätt främst kring kunskap och kompetens eller 

snarare bristen på detta. Generellt finns låg kunskap om inkluderingsprocessen bland 

utövare, både med och utan funktionsnedsättning. Det för i sin tur med sig låg 

kunskap om vad förändringen kan innebära i stort men också vad det kan innebära 

för utövarnas egen del där de flesta har svårt att se hur inkluderingen på 

förbundsnivå faktiskt kommer att påverka dem själva.  

En uppfattning som finns 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 ledarrepresentanter både 

inom para och icke-parainnebandy och leder till att vissa parainnebandylag upplever 

sig själva som något isolerade och 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 nånting och man känner inte till det 

(…) de som vet vilka vi är de hälsar ju glatt liksom.” (Tränare och anhörig 

parainnebandy) 

Av anhöriga efterfrågas en viss typ av kompetens inom föreningarna som främst rör 

bemötande och kunskap kring olika typer av funktionsnedsättning. Anhöriga anser 

att detta behövs för att skapa en bra upplevelse för utövarna och för att kunna möta 

deras förhoppningar och förväntningar när de kommer till en ny förening eller provar 

en ny idrott. Utövarna med funktionsnedsättning upplever själva att de generellt sett 

får ett positivt bemötande inom idrotten men att det finns undantag som då tycks 

grunda sig i just okunskap hos människor inom icke-paraidrotten. Följande citat från 

två utövare med funktionsnedsättning beskriver denna okunskap och belyser vikten 

av de anhörigas önskan om ökad kompetens kring bemötande. 

”Ja såna som inte förstår vad Parasport är för idrott och sagt nåt olämpligt 

(…) ja men såhär 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 de inte förstår 
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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 de 

tycka att ja men 'Gud vad konstigt, tur att det finns vanlig sport'.” 

”Säger nån parasport då låter det mer som 'Jaha men sitter de i rullstol? Är 

de handikappade?' Förstår du att de 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 de som 

sitter i rullstol och utövar sporter och sen finns det de som bara har 

funktionshinder men ändå är rörliga (…) det har blivit mer en stämpel på att 

ja men parasport de 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.” 

Kompetensutveckling 

För att möjliggöra övertagande och uppstart av paraverksamhet har en del föreningar 

fått vidta vissa åtgärder såsom reducerade medlemsavgifter, anpassning av lokaler för 

fysisk tillgänglighet och förse lag med tränare och ledare som har särskild kompetens. 

Det framkommer dock i intervjuer bland föreningsrepresentanter att formellt 

utbildade ledare inom parainnebandyn sällan är ett krav eller något som efterfrågas 

av föreningarna. Somliga tränare efterfrågar dock möjlighet till ytterligare utbildning 

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

innebär. I nuläget saknas möjligheter till detta via föreningar och är något som måste 

eftersökas och bekostas av tränaren själv. 

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

har väldigt många olika funktionsnedsättningar, ha lite mer kunskap om vad 

är de här olika funktionsnedsättningarna egentligen? Vad innebär de 

egentligen? Vad betyder de? 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 parainnebandy) 



 

31 
 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det bland föreningsrepresentanter, 

utövare, och anhöriga, finns uppfattningar om både möjligheter och utmaningar med 

inkluderingen av parainnebandy i Svenska Innebandyförbundet. Resultatet visar 

vidare på en något låg beredskap för processen, vilket grundas i bristande kunskap 

om beslutet kring inkluderingen och vad det innebär. 

Resurser av olika slag är den mest frekvent lyfta utmaningen vilket innefattar 

ekonomiska medel, personella resurser, fysiska förutsättningar och tillgänglighet 

samt kompetenser. Utmaningar på föreningsnivå är även ledarförsörjning och de 

olika perspektiven på om lika villkor faktiskt innebär samma förutsättningar eller 

kräver vissa anpassningar i verksamheterna. Slutligen lyfts trygghetsbehov kopplat 

till nya miljöer fram som en utmaning. 

Möjligheter som framkommer med inkluderingen är en ökad spridning och därmed 

kunskap och medvetenhet i samhället om funktionsnedsättningar både generellt och 

idrottsspecifikt. Samverkan, som innebär erfarenhetsutbyte, mellan två förbund är 

också en möjlig fördel. Parainnebandyn får också en möjlighet att växa som idrott och 

ges även tillgång till en högre innebandyspecifik kompetens i Svenska 

Innebandyförbundet. För föreningar finns både administrativa fördelar likväl som att 

inkluderingen också anses skapa en positiv syn på föreningen i fråga. För individens 

del innebär inkluderingen en högre känsla av tillhörighet för utövare med 

funktionsnedsättning, och stolthet att tillhöra en inkluderande förening för utövare 

utan funktionsnedsättning.  

Största delen av resultatet kring beredskap kretsar kring kunskap och kompetens 

rörande parasport och funktionsnedsättning på olika nivåer inom Svenska 

Innebandyförbundet, men även kunskap kring själva inkluderingsprocessen. 

Frågetecken finns kring beslutets egentliga syfte och huruvida det baseras på en vilja 

att förbättra villkoren för utövare med funktionsnedsättning eller politisk korrekthet. 

På många sätt anses kunskap om paraidrott saknas vilket bland annat leder till 

fördomar i bemötande av utövare med funktionsnedsättning och en känsla av 

isolering för parainnebandylag gentemot övriga verksamheten i föreningarna. Bland 

ledare identifieras även ett behov av ökad kompetens kring funktionsnedsättningar 

inom idrott. 
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Diskussion 

I denna del besvaras studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis diskuteras 

studiens resultat i relation till det valda teoretiska ramverket och tidigare forskning. 

Därefter följer en diskussion av det teoretiska ramverkets och den valda metodens 

förtjänster och begränsningar. Avslutningsvis redovisas studiens slutsatser och 

kunskapsbidrag samt lämnas förslag på fortsatt forskning inom området. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva och analysera inkluderingsprocessen genom 

föreställningar kring utmaningar, möjligheter och beredskap som finns i kontexten 

innebandyföreningar. Här görs detta genom att analysera studiens resultat för att 

synliggöra befintliga strukturer för processen och vilka möjliga effekter den kan 

innebära. Studiens analys presenteras här utefter ramfaktorteorins huvudkategorier 

med tillhörande dimensioner: Ramar (Konstitutionella, Organisatoriska, Fysiska), 

Kontextuell ideologi (Formella & Informella värderingar, Rationella & Fostrande 

mål) samt Mönster (Struktur, Funktion, Metodik). Varje teoretisk dimension 

diskuteras i relation till studiens resultat och tidigare forskning. 

Ramar 

Konstitutionella ramar 
Enligt Nilsson (1988) består dessa ramar av konstitutioners beslut och regler i den 

studerade kontexten. I föreliggande resultat framträder detta i form av tydliga 

hierarkier för beslutsfattande som skapar riktlinjer och strukturer för svensk 

innebandy generellt och föreningarna och dess medlemmar specifikt. Beslutet 

gällande inkluderingsprocessen, som är fattat på förbundsnivå, är i sig en 

konstitutionell ram som ställer krav på specialidrottsförbundens medlemsföreningar. 

I resultatet framgår uppfattningar om att föreningarnas ramar eller strukturer 

gällande inkluderingsprocessen formas av order och beslut ”uppifrån” från en 

organisatorisk hierarki och inte från föreningarna själva. Å ena sidan skapar det en 

oro att beslutet inte kommer från föreningarnas egen vilja att inkludera utan är 

baserat på politisk korrekthet. Detta är något som Kitchin och Howe (2014) 

identifierar som en av de främsta anledningarna till en misslyckad inkludering inom 

cricketsporten i England och Wales. Å andra sidan är detta en förutsättning för 

lyckad inkludering då låg styrning från förbund till förening innebär svårigheter för 

måluppfyllelse (Sørensen & Kahrs, 2006; Karp et al., 2012). Som följd av denna 
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hierarki finns en uppfattning om att de strukturer, i form av riktlinjer, som skapas på 

förbundsnivå inte påverkar så mycket på föreningsnivå. Svenska Innebandyförbundet 

är, tillsammans med RF, kontextens ytterst beslutsfattande organ, och därmed 

konstitutionella ram, vilket i högsta grad påverkar föreningsnivån. Denna 

uppfattning tyder därför på bristande kunskap och beredskap om organisatoriska och 

beslutsmässiga processer och tillvägagångssätt kopplat till inkluderingsprocessen. 

Elving (2005) menar att beredskap för en organisationsförändring är beroende på 

individernas kunskap om motivet till förändringen. Denna utmaning är något som vi 

återkommer till under organisatoriska ramar då de ses som ett resultat av dessa 

konstitutionella ramar. 

Då de konstitutionella ramarna beror på det befintliga sammanhanget kan även 

distrikt eller liknande aktörer bilda dessa ramar (Nilsson, 1988). Uppfattningarna om 

inkluderingsprocessens beslutsfattande och okunskapen kring denna belyser vikten 

av att förankra beslut gällande inkluderingsprocessen på andra organisatoriska 

nivåer, såsom distrikt eller föreningsnivå, samt försäkra att deras värdegrunder går i 

linje med förbundens. Vikten av att den beslutsfattande nivån och den genomförande 

nivån koordineras och samstämmer i förändringsprocesser har beskrivits tidigare av 

Von Ahlefeld Nisser och Olssons (2018). 

Organisatoriska ramar 
Organisatoriska ramar träder även fram i resultatet. I enlighet med DePauw och 

Gavron (2005) identifieras utmaningar i form av olika typer av resurser såsom 

ekonomiska medel, ledarresurser, och inte minst brist på detta. Organisatoriska 

svårigheter kring resursfördelning och kunskap om detta lyfts fram. Då 

organisatoriska ramar ses som ett resultat av de konstitutionella ramarna är det 

ingen överraskning att kunskapen om resurser gällande detta är låg då även 

kunskapen kring inkluderingsprocessens beslut och påverkan är låg. Kitchin och 

Howe (2014) menar att just resursfördelning är en viktig aspekt för organisationer i 

förändring för att verkligen nå inkludering av paraidrott och inte bara organisatoriskt 

husera den.  

Andra utmaningar i form av organisatoriska ramar eller begräsningar som 

framkommer i resultatet är ledarbrist (att rekrytera ledare samt förse dem med rätt 

kompetens), brist på träningstider i hallar, bristande kunskap bland ledare och andra 

aktörer, personbunden kompetens och ekonomisk belastning på paraidrottare som 
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grupp. Welborn (2019) menar att medvetenhet om sina utmaningar och systematiska 

barriärer till förändring är nödvändigt för lyckad inkludering. Med detta synsätt kan 

dessa utmaningar vändas till en styrka i föreningarnas beredskap för inkluderingen 

då nästan samtliga av de intervjuade kan identifiera utmaningar med processen och 

därmed visar medvetenhet om dessa.  

Organisatoriska möjligheter som framkommer med förändringen är att underlätta 

domartillsättning, få nya sponsorer till paraidrotten samt bidra till erfarenhetsutbyte 

mellan förbunden. Parasportförbundets särskilda kompetenser bör därför överföras 

till Svenska Innebandyförbundet för att lyckas med inkluderingsprocessen. Detta 

vore särskilt önskvärt i ett initialt skede där DePauw och Gavron (2005) menar att 

specialistkompetens är avgörande för lyckad inkludering men att behovet av detta 

kommer att minska ju mer inkluderande verksamheten blir.  

Fysiska ramar 
De fysiska ramar som framkommer, det vill säga de materiella resurserna, handlar till 

stor del om lokaler där aktiviteterna tar plats och om den fysiska miljön och 

tillgängligheten i denna. Exempel på utmaningar som ges från de intervjuade är att 

det kan vara en bullrig miljö eller ett golv i en idrottshall som inte är anpassat för 

rullstolar. Detta innebär fysiska begränsningar och påkallar stöttning och 

anpassningar av den fysiska tillgängligheten på föreningsnivå för att kunna utveckla 

inkluderande miljöer (Sotiriadou & Wicker, 2014; Booth, 2005). 

Möjligheter gällande fysisk tillgänglighet framkommer även i resultatet. 

Inkluderingen förväntas leda till att fler föreningar på sikt kan erbjuda 

innebandyaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att 

geografiska avstånd minskas, vilket kan leda till ökat deltagande och inte minst 

underlätta för utövare att ta sig till och från sina aktiviteter. Detta möjliggör även för 

uppstart av fler lag och fler serier inom parainnebandyn, vilket på sikt kan skapa 

förutsättningar för att utveckla och tillgängliggöra paraidrotten för fler, i enighet med 

Svensk Innebandys och svensk idrottsrörelses vision om innebandy och idrott för alla 

(Svenska Innebandyförbundet, n.d.-a; Riksidrottsförbundet, 2019). 

Kontextuell ideologi 

Formella och informella värderingar 
Att en utmaning för inkludering av personer med funktionsnedsättning inom idrotten 

är strukturella skillnader i förutsättningar för utövande beskrivs av Kitchin och Howe 
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(2014) och framgår även av ovanstående analys gällande ramar. Samma författare 

menar vidare att den verkliga utmaningen för inkludering gäller den aktuella 

kontextens kultur och värderingar och mer specifikt anpassningar av dessa. 

Utmaningar framkommer i resultatet i form av just värderingar och synsätt som 

därför behöver förändras för att realisera inkludering (Kitchin och Howe, 2014). 

Dessa utmaningar är i form av informella värderingar hos personer inom idrotten 

och innebandyn med uppfattningar om att paraidrottare ska sitta i rullstol och att de 

är ”duktiga” som idrottar trots funktionsnedsättning. Det finns således ett behov av 

att bredda normer som finns i dagsläget kring vad och hur en idrottsutövare ska vara, 

något som DePauw och Gavron (2005) även menar då just förändringar av attityder 

ses som en förutsättning för inkludering. Även Gibson och Groom (2018) menar att 

en slutgiltig fas i förändringsimplementering innebär att förändringen blir en del av 

en ny norm och det som anses normalt i kontexten. Här ses också en möjlighet med 

inkluderingsprocessen då den förväntas sprida medvetenhet bland övriga människor 

som i dagsläget har liten eller ingen kunskap om paraidrott eller 

funktionsnedsättningar. Detta kan förändra värderingar och påverka felaktiga 

föreställningar som exempelvis att alla paraidrottare sitter i rullstol. 

Andra möjligheter med inkluderingsprocessen som lyfts i resultatet är att den 

stämmer överens med idrottens och föreningarnas formella grundvärderingar om att 

välkomna alla. Stenling (2013) lyfter kopplingen mellan en förändrings och förenings 

syfte och värderingar och vikten av att dessa står i god relation till varandra. Stenling 

(2013) menar att detta är en förutsättning för att den nya verksamheten, i detta fall 

parainnebandyn, ska inkluderas i ordinarie verksamhet och undvika att bli en 

sidoverksamhet. Här finns således goda förutsättningar och beredskap gällande 

inkluderingen av parainnebandy.  

Att processen står i linje med idrottens värderingar och vision betyder dock inte att 

den står i linje med idrottens logik vilket Fahlén och Karp (2010) identifierat som en 

utmaning vid tidigare förändring till förmån för nya målgrupper inom idrott. De två 

olika perspektiven på föreningsansvar och deltagande som beskrivs i resultatet är en 

utmaning som ses som ett resultat av idrottens formella värderingar, där deltagande 

ska grundas på rättvisa och lika villkor för alla och samtliga lag således ska bidra med 

lika ekonomiska resurser. Detta kan kopplas till den svårighet Fahlén och Karp 

(2010) beskriver när logiken, att paraidrotten behöver särskilda anpassningar och 
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förutsättningar, inte stämmer överens med idrottens föreställning om att rättvisa är 

då allt sker på lika villkor. Att policy och praktik inte sammanfaller är även enligt 

Welborn (2019) ett vanligt problem vid organisationsförändring. 

Det framkommer även en delad uppfattning eller formell värdering om att 

”idrottsfamiljen” hör hemma under samma organisatoriska tak och att 

inkluderingsprocessen är ett steg mot att ”samla familjen”. På föreningsnivå innebär 

detta att föreningen lever upp till hur en förening ”ska vara” i enighet med idrottens 

delade värderingar (Riksidrottsförbundet, 2019) vilket även skapar en stolthet hos 

individer även utanför paraidrotten i föreningen. 

Rationella och fostrande mål 
I studien framkommer rationella mål som syftar mot utövares utveckling i form av 

möjligheten att parainnebandyspelare får ta del av en högre grad av 

specialkompetens genom övergången till Svenska Innebandyförbundet. Även behov 

av utbildning och kompetensutveckling hos ledare bidrar till detta, vilket dock 

snarare är en utmaning än något som ses som en möjlighet i det nya förbundet. Att 

ledaren spelar en viktig roll stödjs av Lee et al. (2014) som menar att ledare har en 

avgörande roll i att genom stöttning skapa en positiv idrottsupplevelse för utövaren. 

Även anhöriga lyfter fram detta och efterfrågar därför särskild kompetens hos ledaren 

där kunskap om bemötande av personer med funktionsnedsättning ses som specifikt 

önskvärt för att skapa goda förutsättningar för inkludering. 

Fostrande mål som ses genom studien är tanken om att inkluderingen av paraidrott 

bidrar till att främst utövare, men även individer utanför idrotten, lär sig respekt för 

varandras olikheter. Detta är en del i idrottens demokratifostran och anses även bidra 

till fostran utanför idrotten och skapa ett mer inkluderade samhälle då, som DePauw 

och Gavron (2005) beskriver det, attityder och handlingar ändras till förmån för att 

alla ska vara välkomna. 

Mönster 

Struktur 
Ett resultat av kontextens ramar och ideologi är att det skapas en struktur kring vilka 

egenskaper och handlingar som är önskvärda och inte i kontexten (Nilsson, 1988). En 

utmaning gällande detta uttrycks av spelare med funktionsnedsättning där de mötts 

av människor med föreställningar kring att paraidrotten är icke önskvärd i jämförelse 

med ”vanlig idrott”. På så sätt skapas en exkluderande struktur i utövarnas vardag. 



 

37 
 

Genom att bredda begreppet eller normen om vad som är innebandy så kan nya 

strukturer skapas gällande vilka handlingar och egenskaper som är önskvärda och 

inte inom idrotten, vilket underlättar inkludering av nya målgrupper (DePauw & 

Gavron, 2005). 

En ytterligare utmaning i form av exkluderande strukturer är upplevelsen av somliga 

parainnebandylag som en egen ö, isolerade från resterande verksamhet. Då 

strukturen är ett resultat av bland annat organisatoriska ramar kan detta kopplas till 

det läge som beskrivs av Kitchin och Howe (2014) med att en förening endast huserar 

paraidrotten rent organisatoriskt. Detta innebär att parainnebandyn inte erbjuds det 

som Kiuppis (2018) definierar som inkludering, det vill säga socialt utbyte och 

interaktion med andra människor i föreningen. 

Att parainnebandy och övrig innebandy organiseras i två olika förbund bidrar till en 

exkluderande norm som innebär att den innebandy som bedrivs inom Svenska 

Innebandyförbundet är den ”riktiga” idrotten. Mittlers (2000) synsätt om att 

inkludering även handlar om åtgärder för att undvika exkludering stödjer beslutet om 

förändringsprocessen och att denna faktiskt är en omstrukturering med inkluderande 

syfte. 

En möjlighet som ses genom inkludering på föreningsnivå är symboliken som finns i 

att tillhöra en inkluderande förening. Detta manifesteras genom träningskläder med 

loggor eller föreningsnamn där para eller funktionsnedsättning inte nämns. Precis 

som Wickman (2015) beskriver gällande alternativa identiteter så stärks utövarens 

självkänsla när denne inte bara identifieras som en person med funktionsnedsättning 

utan identifieras som en utövare av sin idrott, vilket i sammanhanget är ett åtråvärt 

och önskat attribut. 

Funktion 
Idrotten har förutom de uppenbara fysiska fördelarna (Van Der Ploeg et al., 2004; 

Wickman, 2015) enligt intervjupersoner och tidigare forskning också en viktig social 

roll i människors liv (Lee et al., 2014). Idrotten fyller en funktion i att skapa 

gemenskap och känsla av tillhörighet. En utmaning är att denna funktion kan 

påverkas negativt av inkluderingen då idrottens trygghet och tillhörighet riskeras 

genom att utövaren placeras i nya främmande sammanhang. Detta belyser vikten av 

det Booth (2005) beskriver om att skapa öppna miljöer som främjar deltagande för 

alla. 
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För att detta sammanhang, som intervjupersoner hänvisar till som en familj, ska leva 

upp till sin funktion kan inkluderingen ses som ett nödvändigt steg då segregering, 

om än endast organisatorisk på förbundsnivå, är en utmaning för att realisera detta 

(Mittler, 2000).  

Kunskapen kring inkluderingsprocessens funktion framstår bland samtliga kategorier 

av intervjupersoner som låg. Här förespråkar Elving (2005) ökad information och 

kommunikation för att skapa beredskap och minska osäkerheter kring processen. Låg 

kunskap om idrottens riktlinjer och visioner bland ledare i idrottsföreningar är något 

som Redelius et al. (2016) lyfter fram i sin studie. Detta är en utmaning vid 

implementering av riktlinjer då otydliga riktlinjer och okunskap om dessa leder till 

egna tolkningar av dem och dess innebörd. Detta kan leda till att riktlinjer gällande 

exempelvis inkluderingsprocessen får ett annat resultat i föreningarna jämfört med 

vad som egentligen avsågs på förbundsnivå. Hur dessa policys och riktlinjer gällande 

inkluderingsprocessen implementeras i praktiken kan även skilja sig åt mellan 

föreningar då även enskilda ledares uppfattningar och praktiska förutsättningar i 

respektive förening är påverkansfaktorer (Redelius et al., 2016). Styrning och direktiv 

från förbundsnivå har av Karp et al. (2012) tidigare lyfts fram som nyckelfaktorer för 

förändring inom idrott, men här belyses även vikten av tydlighet i dessa direktiv och 

riktlinjer.  

Metodik 
Metodik innefattar vad utövaren möts av i sin idrottsliga vardag. Enligt resultatet 

finns det utmaningar i den dagliga idrottspraktiken som utövare tar del av. 

Utmaningar med inkluderingen finns i form av organisering av träningar som kan ske 

i, för paraidrottarna, otrygga miljöer. Att träningar genomförs tillsammans med 

andra personer i samma idrottshall med en bullrig och händelserik miljö kan för 

många vara svårt. Detta utgör trösklar för deltagande vilket i sin tur kan leda till 

exkludering. Utmaningar kring organisering av träning kan även gälla geografiska 

avstånd där det framkommer att det är långa avstånd mellan föreningar som erbjuder 

parainnebandy. Utövarnas behov kring träningsmiljöer bör tas i beaktande då detta 

annars är ett vanligt hinder för deltagande i idrott (Sotiriadou & Wicker, 2014). I 

enlighet med Booth (2005) krävs anpassningar och hänsyn av tränings- och 

idrottsarrangemang för att skapa inkluderande miljöer. 
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Ledare och tränare har en stor roll i utövarens idrottsliga vardag där möjligheten att 

parainnebandyn får ta del av mer innebandyspecifik kompetens kan innebära både 

bättre och mer specialiserade träningsupplägg. Samtidigt kan ökad kompetens 

gällande funktionsnedsättningar leda till bättre bemötande av utövare. Detta kan 

enligt Lee et al. (2014) i sin tur innebära starkare positiva upplevelser av deltagande i 

idrott för personer med funktionsnedsättning. 

Sammanfattning resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis styrker resultatet att föreningsidrotten som organisation och 

system innehåller strukturer som både möjliggör och begränsar den aktuella 

inkluderingsprocessen. Genom användandet av ramfaktorteori tydliggörs dessa 

strukturer på föreningsnivå och teorin bidrar således med ett användbart perspektiv 

på hur förändringsprocesser begränsas. Studien svarar mot dess syfte och 

frågeställningar genom att synliggöra och ge en djupare förståelse för dessa 

begränsningar i form av föreställningar kring utmaningar, möjligheter och beredskap 

för inkludering av idrott för personer med funktionsnedsättning. 

Kontextens ramar och ideologier leder i dagsläget till ett mönster där parasportare i 

vissa situationer exkluderas på grund av okunskap. Denna okunskap bildar felaktiga 

föreställningar och en icke-normativ stämpel gällande paraidrott och personer med 

funktionsnedsättning vilket är en utmaning för inkludering. Förändringar i 

kontextuella värderingar (ideologi) samt attityder och handlingar i den dagliga 

kontexten (mönster) blir därför nödvändiga för att uppnå inkludering även på 

individnivå och inte bara på en rent organisatorisk eller administrativ nivå (DePauw 

& Gavron, 2005).  

Till skillnad från Sotiriadou och Wicker (2014) är det enligt föreliggande studie dock 

inte de fysiska förutsättningarna som är de största utmaningarna för inkluderingen. 

Låg beredskap kan i sig ses som en utmaning, och tillsammans med kompetensbehov 

och resursfördelning är detta de mest framträdande utmaningarna i resultatet. Just 

bristen på kunskap och beredskap lyfts genom ramfaktorteorin fram som en röd tråd 

som ses inom Svenska Innebandyförbundets ramar, ideologi samt mönster. I enighet 

med Elvings (2005) tankar kring betydelsen av information för att undvika 

missförstånd och okunskap bör kommunikationsinsatser gällande 

inkluderingsprocessen genomföras på samtliga organisationsnivåer inom Svenska 

Innebandyförbundet. 
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Det framkommer dock flera möjligheter med inkluderingen av parainnebandy där två 

av de mest framträdande är individens ökade känsla av tillhörighet tillsammans med 

övriga människors och samhällets förbättrade kunskap och attityder kring personer 

med funktionsnedsättning. Just förändrade attityder är enligt Depauw och Gavron 

(2005) nödvändigt för att inkludering ska kunna ske och även Kiuppis (2018) menar 

att inkludering även innebär en social del och en tillhörighet, inte bara att en individ 

fysiskt eller organisatoriskt placeras i ett visst sammanhang. Dessa möjligheter tyder 

därför på att organisationsförändringen verkligen är en process med goda 

förutsättningar för inkludering. 

Teoridiskussion 

I både kvalitativ och kvantitativ forskning ligger det valda teoretiska ramverket till 

grund för en studies uppbyggnad (Alvesson & Sköldberg, 2008). En fördel i den 

kvalitativa studiens utformning och genomförande är att teorin utgör en 

grundstomme i konstruktion av intervjuguide, analys av resultat, samt diskussion av 

detta. Tidigare forskning och begrepp är även en viktig del som tillsammans med 

teori bildar denna grundstomme (Bryman, 2018). Inkluderingen av paraidrott i 

övriga specialidrottsförbund stod som subjekt för studien där tidigare forskning 

påvisade komplexiteten med förändringsprocesser, inkludering, samt deltagande i 

idrott för personer med funktionsnedsättningar. Tillsammans med ramfaktorteorin 

och dess dimensioner utformades ett ramverk för att analysera studiens resultat. 

Resultatet visar på föreställningar gällande både utmaningar och möjligheter samt 

beredskap som kan svara mot ramfaktorteorins samtliga dimensioner. 

Ramfaktorteori framstår därför som ett relevant analysverktyg i denna studie för att 

kunna svara mot syfte och frågeställningar. En fördel med ramfaktorteorin i 

analysprocessen är att den inte bara synliggör innebandyföreningarnas dagliga 

verksamhet som ett isolerat fenomen. Teorin synliggör också den dagliga 

verksamhetens värderingar och handlingar i relation till kontextens ideologier och 

ramar, vilket i frågan om inkluderingsprocessen är av största intresse. Teorin 

möjliggör därmed för en djupare förståelse av hur utövares idrottsliga vardag 

konstrueras. 

En nackdel med denna teori kopplat till föreliggande empiri är att på förenings- och 

utövar-nivå framträder vissa teoretiska dimensioner, såsom konstitutionella ramar, 

inte lika starkt som exempelvis strukturen i utövarens vardag (mönster). Med tanke 



 

41 
 

på insamlade data utifrån organisationsnivå framstår nivåer högre upp i 

organisationshierarkin, såsom förbund, även relevant för studiens urval då dessa är 

med och bildar kontextens konstitutionella ramar. Teorin behandlar dock kontextens 

konstitutionella ramar, vilket innefattar föreningarna, men för att bättre svara på den 

dimensionen inom Svenska Innebandyförbundet hade förbundsnivå med fördel 

kunnat inkluderas. 

Ett intressant tillägg i studien hade varit att komplettera ramfaktorteorin med ett 

teoretiskt ramverk där mer fokus läggs på individens känsla av inkludering och 

delaktighet såsom Shiers (2001) delaktighetsmodell. Med hjälp av Shiers (2001) 

delaktighetstrappa hade en djupare analys kunnat göras av utövarens perspektiv och 

erfarenheter av inkludering. 

Metoddiskussion 

Enligt Bryman (2018) blir begreppen reliabilitet och validitet i fråga om en studies 

kvalitet mindre relevant när det kommer till kvalitativ forskning. Reliabilitet och 

validitet rör sig ofta om mätbara kvaliteter vilket det inom kvalitativ forskning finns 

mindre av i jämförelse med kvantitativ forskning. På detta sätt finns större 

svårigheter i att mäta en kvalitativ studies tillförlitlighet. Bryman (2018) menar 

vidare att ett viktigt steg i att styrka en studies tillförlitlighet i kvalitativa 

sammanhang därför blir genom att motivera de metodval som gjorts samt redovisa 

studiens styrkor och svagheter. Detta avsnitt ämnar göra just detta. 

Metodval 

Intervju som metod bedömdes som det mest lämpade och logiska valet för studien av 

två anledningar. Dels för att det syfte och de frågeställningar som studien ämnar 

svara mot krävde intervjupersonernas ingående och nyanserade svar och att få ta del 

av deras tankar och åsikter (Bryman, 2018). Dels med tanke på studiens urval, där 

personlig kommunikation mellan intervjuare och den intervjuade ansågs nödvändigt 

för att undvika misstolkningar och ge möjlighet till förklaring av frågorna, till skillnad 

från exempelvis enkäter. Vid intervju som metod finns det enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) dock alltid en viss påverkan av intervjuaren på den intervjuade 

och samtalet, vilket försökt minimeras och argumenteras för under diskussion kring 

procedur och bearbetning. 
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Ytterligare en metod som varit passande till föreliggande studie är observationer som 

med fördel kunnat genomföras som komplement till intervjuerna. Här hade 

verksamhetens begränsningar och utövarens dagliga handlingar och skeenden (ramar 

och mönster) till viss del varit möjliga att iaktta för författaren själv (Bryman, 2018). 

Dock var inte detta genomförbart på grund av restriktioner om fysisk närvaro, samt 

att de deltagande föreningarna under studiens genomförande ej hade fysiska träffar 

eller verksamhet för utövarna. 

Urval  

Ett kontext- och målstyrt urval av intervjupersoner ansågs nödvändigt för att kunna 

besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2018). Gällande antalet intervjupersoner i 

denna studie skulle givetvis ett större urval ge högre tillförlitlighet till studiens 

resultat (Bryman, 2018). Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att för 

tillförlitlighetens skull är kvaliteten på studiens intervjuer av större vikt än 

intervjuernas kvantitet. Urvalet gällande respektive roll bedömdes som logiskt med 

tanke på tid för genomförande samt vilket dataunderlag detta skulle ge för studiens 

syfte och generaliserbarhet inom innebandyns föreningskontext. De anhöriga bedöms 

i detta urval kunna svara utifrån utövarnas perspektiv och således vara dels likvärdiga 

utövare att svara mot studiens frågeställningar, men även kvalificerade att 

representera utövare i de fall kommunikation med utövaren själv inte varit möjligt. 

Dock finns givetvis en risk för olika tolkning och perspektiv på frågor mellan anhöriga 

och utövare. Något som ökar studiens tillförlitlighet är urvalets variation avseende 

kön, geografiska läge och typ av funktionsnedsättning där en mindre heterogen grupp 

skapar bättre grund för generaliserbarhet (Bryman, 2018).  

Ett möjligt tillägg i urvalet hade kunnat vara att även inkludera de föreningar och 

personer inom parainnebandy som i dagsläget inte befinner sig i inkluderande 

verksamhet, det vill säga föreningar som är anslutna till Parasportförbundet och 

endast bedriver paraidrott. Dessa personer hade troligtvis sett ytterligare effekter av 

inkluderingsprocessen då detta kommer att innebära ett större organisatoriskt steg 

för dem att även bli inkluderade på föreningsnivå. Dock hade de inte kunnat svara 

mot de strukturer och ramar som finns inom Svenska Innebandyförbundets regi och 

således inte kunnat svara mot studiens frågeställningar. 



 

43 
 

Procedur & databearbetning 

Som nämnt i föregående diskussion har intervjuaren alltid ett visst inflytande och 

påverkan på själva intervjusituationen (Bryman, 2018). Å ena sidan innebär 

telefonintervjuer en fördel då det ger både intervjuperson och intervjuare en högre 

grad av anonymitet när de inte är fysiskt närvarande för varandra vilket kan 

underlätta att både ställa och svara på känsliga eller personliga frågor. Å andra sidan 

innebär det en större utmaning för att skapa trygghet och tillit mellan den intervjuade 

och intervjuaren, vilket kan försvåra att ställa och svara på känsliga frågor (Bryman, 

2018). En ytterligare nackdel med telefonintervjuer är att detta även kan försvåra viss 

kommunikation, särskilt för ett urval som detta där kommunikationssvårigheter 

redan upplevs till viss grad och viktiga dimensioner av kommunikation såsom 

kroppsspråk inte ges utrymme (Bryman, 2018). I de fall video önskats vid 

intervjutillfället adderas givetvis kroppsspråk som dimension i kommunikationen.  

Risk för påverkan på den intervjuade har även funnits i de fall där den anhörige 

funnits med under intervjusamtalet. Denna situation erbjöds utövare med 

funktionsnedsättning med avseende att skapa trygghet och underlätta 

kommunikation och tolkning när detta behövdes. För att minimera den anhöriges 

påverkan på utövarens samtal genomfördes intervjuerna med anhörig först så att de 

redan fått uttrycka sina åsikter och på så sätt minska risken att de skulle avbryta eller 

inflika med egna tillägg och ta över samtalet med utövaren. Även om den anhöriges 

närvaro vid somliga tillfällen var nödvändig för kommunikationen kan detta givetvis 

påverkat utövarens svar. 

Den stora skillnaden i längden på intervjuerna beror främst på intervjupersonernas 

olika nivå av kommunikation. Ofta blev intervjuerna med personer med 

funktionsnedsättning kortare då inte lika utvecklade svar gavs. Detta innebär inte att 

de för den delen är mindre betydelsefulla då det är en demokratisk rättighet att göra 

sin röst hörd. Dessutom fokuserades frågor till utövare mer på egna upplevelser och 

tankar och inte lika mycket kring organisering och förändringsprocessens 

organisatoriska aspekter, något som krävde utvecklade och beskrivande frågor såväl 

som svar och således var mer tidskrävande i de övriga intervjuerna. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) går det aldrig att återskapa exakta uttryck och 

situationer från ett samtal till textform. Det är enligt Bryman (2018) inte bara vad 

som sägs i en intervju som är av intresse utan också hur det sägs och för att fånga 
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detta har det i transkriberingsprocessen tagits hänsyn till samtalstonen och att i text 

uttrycka detta genom att påvisa skratt och en skämtsam ton i samtalet samt 

användning av citattecken då den intervjuade citerat eller imiterat en annan person 

eller röst. Kodning har sedan skett enligt Brymans (2018) beskrivning av 

kodningsförlopp i NVivo, där programvaror för analys underlättar analysarbetet då 

det innefattar ett stort antal intervjuer. 

Slutsatser & kunskapsbidrag 

Föreliggande studie är ett bidrag till forskning kring hur inkludering av 

marginaliserade grupper kan möjliggöras genom organisatoriska åtgärder samt vilka 

ytterligare aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid förändringsprocesser. I 

studiens resultat framkommer det att inte bara organisatoriska åtgärder bör tas i 

beaktande i en förändringsprocess utan att det kanske viktigaste för en lyckad 

förändring är att attityder och kunskap förändras tillsammans med organisationen. 

Studien bidrar specifikt med ny kunskap kring åtgärder som bör vidtas respektive 

undvikas för att främja deltagande på lika villkor för personer med 

funktionsnedsättning inom idrott. Forskning menar att det är essentiellt att personer 

med funktionsnedsättning får stöd i form av anpassningar och hänsyn till 

individuella behov för att möjliggöra inkluderande miljöer och överkomma 

utmaningar för deltagande (Lee et al., 2014; Sotiriadou & Wicker, 2014; Wickman, 

2015). Vidare visar tidigare forskning att medvetenhet om de egna utmaningarna är 

nödvändigt för att möjliggöra förändring (Welborn, 2019). Studiens resultat bidrar 

till detta då utövarnas egna röster i frågan görs hörda och behov gällande utmaningar 

och möjligheter för en lyckad inkluderingsprocess ur deras egna perspektiv är 

centralt. Genom att synliggöra idrottens begränsande och exkluderande strukturer 

kan studien bidra med viktiga erfarenheter för inkludering av andra individer eller 

grupper som i dagsläget står utanför olika delar av samhället. Resultatet är därför 

inte bara relevant i frågan om personer med funktionsnedsättningar eller idrotten, 

utan även andra marginaliserade grupper inom både idrotten och övriga samhället. 

Inkluderingsprocessens syfte är att skapa likvärdiga villkor för deltagande i idrott för 

personer med funktionsnedsättning, där föreningarna är den yttersta instansen för 

att realisera detta i mötet med utövare och genomförande av de faktiska idrottsliga 

aktiviteterna. Föreliggande resultat visar dock på olika perspektiv kring betydelsen av 

lika villkor för deltagande i föreningarna och därmed även vad inkludering innebär 
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för personer med funktionsnedsättning. Det finns således en diskrepans i tolkningar 

av inkluderingsprocessens syfte, vilket leder till olika anpassningar och krav inom 

olika föreningar. För att inkluderingen av idrotter för personer med 

funktionsnedsättning ska nå sitt syfte behövs därför ytterligare studier med syfte att 

skapa tydlighet, och framför allt enighet, i innebörden av begreppet inkludering och 

lika villkor inom idrott och samhället och hur detta kan realiseras i praktiken. För 

vidare forskning hade det därför varit intressant med en studie liknande Redelius et 

al. (2016) med fokus på förståelse och tolkningar på föreningsnivå av den pågående 

inkluderingsprocessen och dess riktlinjer.  
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Bilaga 1, Informationsbrev 

 

Välkommen till en studie om ”Likvärdiga villkor i Sveriges 
största folkrörelse-framgångsfaktorer för ökad inkludering 
inom idrottsområdet” 

  

  
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. Vi frågar dig då din förening 
ingår i studien och vi fått ditt namn från deras kansli. I det här dokumentet får du 
information om projektet och om vad det innebär att delta. 

  

Med   fokus på den organisationsförändring som parasporten i Sverige genomgår 
(inkluderingsresan) undersöker vi på individ-, organisations- och samhällsnivå 
möjligheter och barriärer för en förändring mot jämlika och jämställda villkor inom 
svensk idrott. Din medverkan kan bidra till ökad kunskap och förståelse för vad 
inkludering innebär och betyder för de idrotter och individer som berörs. 
Projektet syftar till ökad kunskap om jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i 
samhället i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.  
  
Forskningshuvudmannen, det vill säga den organisation som är ansvarig för studien, 
är Umeå universitet. Universitetets dataskyddsombud nås på pulo@umu.se 
 

  
Kontakta oss gärna om du har några funderingar kring undersökningen och dess 
syfte! Du når huvudansvarig forskare på telefonnummer 090-786 93 25 eller 
kim.wickman@umu.se.   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänliga Hälsningar  
  
Kim Wickman  
Huvudansvarig forskare  
Pedagogiska institutionen 

Umeå universitet, Umeå  
Så går deltagandet till 



 

 

Om du väljer att delta kommer du vid ett överenskommet tillfälle får svara på frågor 

vid en intervju, antingen via ett personligt möte eller via telefon. Intervjun tar ca 1 

timma och innan det sker får du möjlighet att ta del av exempel på frågor som 

kommer att ställas. Det finns inga svar som är rätt eller fel, och det krävs heller ingen 

förkunskap kring ämnet då det är sina åsikter och erfarenhet som vi vill ta del av. Det 

kan komma att ställas personliga frågor kring dina erfarenheter inom idrotten men 

du har rätt att när som helst välja att inte svara på en fråga. Ljudinspelning kommer 

att ske i samband med intervjun för att vi sedan ska kunna skapa ett utdrag i 

textform, en så kallad transkription. Du kommer även att erbjudas en möjlighet att 

läsa igenom denna transkription och redigera dina svar eller göra tillägg om du skulle 

känna att något blev felaktigt under intervjun. 

 

Förutom enskilda intervjuer kommer vi även att besöka föreningen i så kallade 

fältstudier, där vi kommer att vara med vid x antal tränings och/eller matchtillfällen. 

Fältstudier innebär att vi har en person på plats som följer den dagliga verksamheten.  

 

Någon ersättning för ditt deltagande i studien utgår inte. 

 

Så används de lämnade uppgifterna   

Dina uppgifter kommer att användas i forskningsprojektet och arkiveras enligt 

forskningshuvudmannens föreskrifter i tio år. Uppgifterna kommer att användas 

för att nå närmare kunskap om jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället i 

enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Ljudfilerna och transkriptionerna förses med ett 

kodnummer och förvaras dels på en lösenordskyddad plattform som tillhandahålls av 

Umeå universitet och på en separat hårddisk i ett låst skåp.  På en separat lista som 

förvaras åtskilt från ljudfilerna och transkriptionerna återfinns kodnummer och 

kontaktuppgifter till intervjuade personer. Du kan begära att uppgifter om dig 

raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del 

av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare. Om du är missnöjd med hur 

dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, 

som är tillsynsmyndighet.  

 

Deltagandet är frivilligt   

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge 

varför. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien 

(se huvudansvarig forskare).  
 

 

 

 

 

 



 

 

Information om resultatet av studien  

Resultat från intervjustudien kommer att färdigställas under 2020-2023 och ämnas 

skickas till relevanta vetenskapliga tidskrifter. För att förmedla våra resultat utanför 

forskningssamhället avser vi skriva texter till tidskrifter och pressmeddelande. Detta 

inte enbart för att förmedla resultaten till beslutsfattare och nyckelpersoner 

inom Svensk idrott utan framför allt för att göra resultaten tillgängliga för samhället 

i stort.  

 

Samtycke till att delta i studien  

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.   

  
  

☐Jag samtycker till att delta i studien Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse-
framgångsfaktorer för ökad inkludering inom idrottsområdet.  

 

☐Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen.  

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2, Intervjuguider 

Förtroendevalda förening 

 

Bakgrund 

Vill du berätta om dig själv och din bakgrund?  

Hur kom det sig att du engagerade dig i er förening? 

Vilka roller har du haft inom verksamheten?  

Berätta om verksamheten inom er förening! 

Vad är ni bra på och vad vill ni utveckla? 

Hur är ni organiserade? Funktioner, kansli, arbetsgrupper etc. 

 

Nuläget i föreningen 

Känner du till den inkluderingsprocess som pågår inom Riksidrottsförbundet där 

Parasportförbundets idrotter ska tas emot av olika SF? 

(Om, nej eller om personen uppenbart har begränsad kännedom så berätta vad den 

innebär för att samtalet ska kunna fortsätta) 

Hur ser arbetet med paraidrotten ut idag i er förening? I vilken utsträckning har ni 

paraverksamhet? (Hur långt har ni kommit i processen? Är det ett pågående arbete?) 

Hur aktuell är inkluderingsfrågan för er i styrelsen i dagsläget? I vilken utsträckning 

för ni en dialog kring inkluderingen av paraidrott mellan kansli och förtroendevalda?  

Vem/vilka i er förening driver/är ansvariga för arbetet med paraidrott? 

Vilka förändringar har skett/måste ske inom er förening för att kunna inkludera 

parasport i verksamheten? 

 

Inkluderingprocessen 

Vilka hinder och begränsningar ser du för att inkluderingsprocessen ska bli 

framgångsrik inom Riksidrottsförbundet? Vilka utmaningar har ni stött på i er 

förening? 



 

 

Kan dessa hinder och begränsningar undanröjas? Hur i sådana fall? Vem har 

ansvaret för att detta görs? 

Vad kommer att bli bättre med den pågående inkluderingsprocessen? På kort sikt – 

på lång sikt. Vad har blivit bättre i er förening? 

Vad betyder den för enskilda utövare, ledare, föreningar, SDF, SF och för 

Parasportförbundet? På kort sikt – På lång sikt. 

Ser du något som kan komma att försämras genom inkluderingsprocessen? På kort 

sikt – På lång sikt. Har något försämrats i er förening? 

Vilka juridiska, ekonomiska och fysiska förutsättning har/hade ni för att genomföra 

inkluderingen? 

Vilka stöd och strukturer har funnits för er i inkluderingsprocessen? Vilka stöd och 

strukturer behöver finnas i framtiden? 

Hur upplever du, såhär långt att organisationsförändringen har mottagits bland 

övriga i föreningen (medlemmar, föräldrar, personal, styrelse)? Finns det människor 

som är skeptiska till inkluderingsprocessen? Om, kan du ge exempel på hur det 

kommer till uttryck? 

Hur ser du på inkluderingsprocessen i relation till idrottens egenvärde (att träna och 

tävla för rekreation och prestation) och dess mervärde 

(folkhälsa/folkhälsoarbete/habilitering/rehabilitering). Har det på något sätt 

påverkat er bredd- eller elitverksamhet? 

Hur upplever du att samarbete/delaktighet/delat 

ansvar/information/kommunikation gällande inkluderingsprocessen fungerat och 

fungerar? Hur har det fungerat och fungerar med RF-SISU/SF/SDF/? 

Har den förändrats över tid? Om, hur och på vilket sätt? 

 

Inkludering och delaktighet 

Inkludering är ju inte något helt enkelt begrepp. Vad lägger du in i begreppet? 

Vad ser du som målet med inkluderingsresan i stort? Har ni något eget mål eller en 

vision i er förening? 



 

 

Finns det idrotter, grupper eller individer som är lättare/svårare att inkludera? 

Varför? Argumentera. (Jämställdhet, jämlikhet, geografi, etnicitet, socioekonomi, 

funktionsnedsättning)  

Vilka behöver vara delaktiga i en sådan här process för att inkluderingsprocessen ska 

bli framgångsrik? (förtroendevalda, anställda, utövare, tränare, ledare) 

Vilka röster har blivit hörda i arbetet med inkluderingsprocessen i er förening? 

För vem görs denna inkluderingsprocess? Vilka specifika individer eller grupper är 

inkluderingsprocessen tänkt att gynna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tränare och ledare förening 

 

Bakgrund 

Vill du berätta om dig själv och din bakgrund?  

Hur kom det sig att du engagerade dig i er förening/idrott? 

Vilka roller har du haft inom verksamheten/idrotten?  

Berätta om verksamheten inom er förening! 

Vad är ni bra på och vad vill ni utveckla? 

 

Nuläget i föreningen 

Känner du till den inkluderingsprocess som pågår inom Riksidrottsförbundet där 

Parasportförbundets idrotter ska tas emot av olika SF? 

(Om, nej eller om personen uppenbart har begränsad kännedom så berätta vad den 

innebär för att samtalet ska kunna fortsätta) 

Hur ser arbetet med paraidrotten ut idag i er förening? I vilken utsträckning bedrivs 

paraverksamhet? 

I vilken utsträckning för ni en dialog kring inkluderingen av paraidrott mellan ledare 

och övriga i föreningen? (förtroendevalda, personal, mm) 

Vet du om det finns något samarbete med andra föreningar eller andra aktörer kring 

inkluderingen/parasporten? 

 

Ledarfokus 

Vilka krav ställs på ledare i er förening? Skiljer det sig åt beroende på vilken grupp ni 

leder? 

Vilka stöd (ex utbildningar) har du fått tillgång till? Vilka stöd 

(utbildningar/kunskaper) skulle du önska att du fick tillgång till? 



 

 

Anser du att inkluderingen har/kommer att påverka ditt arbete och din roll i 

föreningen? Vilka förändringar har skett/kommer ske för dig som ledare för att 

kunna inkludera parasport i verksamheten? 

 

Inkluderingsprocessen 

Vilka hinder och begränsningar ser du för att inkluderingsprocessen ska bli 

framgångsrik inom Riksidrottsförbundet? Vilka utmaningar har du som ledare stött 

på i er förening? 

Kan dessa hinder och begränsningar undanröjas? Hur i sådana fall? Vem har 

ansvaret för att detta görs? 

Vad kommer att bli bättre med den pågående inkluderingsprocessen? På kort sikt – 

på lång sikt. Vad har blivit bättre i er förening? 

Vad betyder den för enskilda utövare, ledare, föreningar? På kort sikt – På lång sikt. 

Ser du något som kan komma att försämras genom inkluderingsprocessen? På kort 

sikt – På lång sikt. Har något försämrats i er förening? 

Vilka förutsättning har/hade ni för att genomföra inkluderingen? (juridiska, 

ekonomiska och fysiska) 

Hur upplever du, såhär långt att organisationsförändringen har mottagits bland 

övriga i föreningen (medlemmar, föräldrar, personal, styrelse)? Finns det människor 

som är skeptiska till inkluderingen? Om, kan du ge exempel på hur det kommer till 

uttryck? 

Hur ser du på inkluderingsprocessen i relation till idrottens egenvärde (att träna och 

tävla för rekreation och prestation) och dess mervärde 

(folkhälsa/folkhälsoarbete/habilitering/rehabilitering). Har det på något sätt 

påverkat er bredd- eller elitverksamhet? 

 

Inkludering och delaktighet 

Inkludering är ju inte något helt enkelt begrepp. Vad lägger du in i begreppet? 

Vad gör du som ledare för att inkludera samtliga individer i en grupp? 

Hur vet man att någon är inkluderad/inte inkluderad i en grupp/idrott/förening? 



 

 

Finns det idrotter, grupper eller individer som är lättare/svårare att inkludera? 

Varför? Argumentera. (Jämställdhet, jämlikhet, geografi, etnicitet, socioekonomi, 

funktionsnedsättning)  

Vad ser du som målet med inkluderingsresan? 

För vem görs denna inkluderingsprocess? Vilka specifika individer eller grupper är 

inkluderingsprocessen tänkt att gynna? 

Vilka behöver vara delaktiga i en sådan här process för att inkluderingsprocessen ska 

bli framgångsrik? (förtroendevalda, anställda, utövare, tränare, ledare) 

Vilka röster har blivit hörda i arbetet med inkluderingsprocessen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anhöriga 

 

Bakgrund/Den anhöriges situation 

Berätta lite om dig själv, vad är din relation till idrotten och vad är din relation till 

utövare X? 

Hur kom det sig att utövare X engagerade sig i idrott? 

Har utövare X endast varit aktiv i denna förening/idrott eller har han/hon varit aktiv 

i andra idrotter/föreningar tidigare? Varför valde utövare X just denna 

förening/idrott? 

Kan du lyfta fram något som görs bra i denna förening? 

Kan du lyfta fram något som du önskar att föreningen skulle utveckla eller bli bättre 

på? 

I vilken utsträckning för ni en dialog med representanter från föreningen 

(tränare/ledare/personal etc) gällande utövare X och dennes behov? 

Vad krävs av dig för att utövare X ska kunna utöva sin idrott? (logistik, ekonomi etc) 

Vilka stöd (logistiska, ekonomiska etc) har ni tillgång till i nuläget? Vilka stöd skulle 

du önska att ni fick tillgång till? 

 

Inkluderingsprocessen 

Känner du till den inkluderingsprocess som pågår inom Riksidrottsförbundet där 

Parasportförbundets idrotter ska tas emot av olika SF? 

(Om, nej eller om personen uppenbart har begränsad kännedom så berätta vad den 

innebär för att samtalet ska kunna fortsätta) 

Vilka hinder och begränsningar ser du för att inkluderingsprocessen ska bli 

framgångsrik generellt? Vilka utmaningar har du som anhörig stött på? 

Kan dessa hinder och begränsningar undanröjas? Hur i sådana fall? Vem har 

ansvaret för att detta görs? 

Vad betyder den för enskilda utövare, ledare, föreningar? På kort sikt – På lång sikt. 

Vad betyder det för dig som anhörig? 



 

 

Vad kommer att bli bättre med den pågående inkluderingsprocessen i svensk idrott? 

På kort sikt – på lång sikt. Vad kommer bli bättre för utövare X? 

Ser du något som kan komma att försämras genom inkluderingsprocessen? På kort 

sikt – På lång sikt. Ser du något som kan bli sämre för utövare X? 

Hur upplever du att ni bemöts/har mottagits bland övriga i föreningen (medlemmar, 

föräldrar, personal, styrelse)? Finns det människor som är skeptiska till 

inkluderingen? Om, kan du ge exempel på hur det kommer till uttryck? 

 

Inkludering och delaktighet 

Inkludering är ju inte något helt enkelt begrepp. Vad lägger du in i begreppet? 

Vad ser du som målet med inkluderingsresan? 

Tror du att det finns idrotter, grupper eller individer som är lättare/svårare att 

inkludera? Varför? Argumentera. (Jämställdhet, jämlikhet, geografi, etnicitet, 

socioekonomi, funktionsnedsättning)  

För vem görs denna inkluderingsprocess? Vilka specifika individer eller grupper är 

inkluderingsprocessen tänkt att gynna? 

Vilka behöver vara delaktiga i en sådan här process för att inkluderingsprocessen ska 

bli framgångsrik? (förtroendevalda, anställda, utövare, tränare, ledare) 

Vilka röster har blivit hörda i er förening? 

På vilket sätt har utövare X gjorts delaktig i inkluderingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utövare utan funktionsnedsättning 

 

Bakgrund 

Vill du berätta om dig själv och din bakgrund?  

Hur kom det sig att du började idrotta? 

Har du utövat några andra idrotter? Isåfall vilka? 

Varför valde du just denna idrott? 

Hur länge har du varit aktiv i denna förening? 

Kan du beskriva vad idrotten betyder för dig? 

 

Föreningen/idrotten 

Vad tycker du att din förening/ledare är bra på?  

Finns det något som din förening/ledare är mindre bra på? 

Hur skulle du beskriva din relation till dina lagkamrater/andra idrottare i 

föreningen? 

Hur skulle du beskriva din relation till din tränare/ledare? 

I vilken utsträckning upplever du att träningar/utövandet anpassas efter dina 

individuella behov? 

I vilken utsträckning upplever du att ledare/tränare tar hänsyn till dina behov och 

dina åsikter?  

Hur upplever du att du bemöts av övriga i föreningen (medlemmar, föräldrar, 

personal, styrelse, andra utövare)?  

Hur mycket vet du om paraidrotten som bedrivs i din förening? 

Hur mycket kontakt/gemensamma aktiviteter har du/ditt lag med andra utövare/lag 

i er förening? Hur mycket kontakt/gemensamma aktiviteter har du/ditt lag med 

andra paraidrottare/paralag i er förening? 

Vad betyder det för dig att din förening inkluderar/har inkluderat parasport? 

Påverkar det ditt utövande på något sätt? 



 

 

Upplever du att det finns människor som är skeptiska till paraidrotten? Om, kan du 

ge exempel på hur det kommer till uttryck? 

 

Inkluderingsprocessen 

Känner du till den inkluderingsprocess som pågår inom Riksidrottsförbundet där 

Parasportförbundets idrotter ska tas emot av olika SF? 

(Om, nej eller om personen uppenbart har begränsad kännedom så berätta vad den 

innebär för att samtalet ska kunna fortsätta) 

Vilka hinder och begränsningar ser du för att inkluderingsprocessen ska bli 

framgångsrik inom Riksidrottsförbundet?  

Vad kommer att bli bättre med den pågående inkluderingsprocessen i svensk idrott? 

På kort sikt – på lång sikt.  

Ser du något som kan komma att försämras genom inkluderingsprocessen? På kort 

sikt – På lång sikt.  

Vilka stöd (logistiska, ekonomiska etc) har du tillgång till för att utöva din idrott? 

Vilka stöd skulle du önska att du fick tillgång till? 

 

Inkludering och delaktighet 

Inkludering är ju inte något helt enkelt begrepp. Vad lägger du in i begreppet?  

När känner du dig inkluderad? Kan du ge exempel på någon gång då du känt dig 

inkluderad? 

När känner du dig inte inkluderad (exkluderad)? Kan du ge exempel på någon gång 

då du känt dig exkluderad? 

Tror du att det finns idrotter, grupper eller individer som är lättare/svårare att 

inkludera? Varför? Argumentera. (Jämställdhet, jämlikhet, geografi, etnicitet, 

socioekonomi, funktionsnedsättning)  

Vilka behöver vara delaktiga för att inkluderingsprocessen ska bli framgångsrik? 

Vilkas åsikter bör tas hänsyn till? (förtroendevalda, anställda, utövare, tränare, 

ledare) 



 

 

Vad ser du som målet med inkluderingsresan i hela idrottsrörelsen? För vem görs 

denna inkluderingsprocess? Vilka specifika individer eller grupper är 

inkluderingsprocessen tänkt att gynna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utövare med funktionsnedsättning 

 

Bakgrund 

Vill du berätta om dig själv och din bakgrund?  

(vilken typ av funktionsnedsättning?) 

Hur kom det sig att du började idrotta? 

Har du utövat några andra idrotter? Isåfall vilka? 

Har du varit aktiv i någon annan förening tidigare? 

Varför valde du just denna idrott? 

Hur länge har du varit aktiv i denna förening? 

Kan du beskriva vad betyder idrott för dig? 

 

Föreningen/idrotten 

Vad tycker du att din förening är bra på?  

Finns det något som din förening är mindre bra på? 

Hur skulle du beskriva din relation till dina lagkamrater/andra idrottare i 

föreningen? 

Hur skulle du beskriva din relation till din tränare/ledare? 

I vilken utsträckning upplever du att ledare/tränare tar hänsyn till dina behov och 

dina åsikter?  

I vilken utsträckning upplever du att träningar/utövandet anpassas efter dina 

individuella behov? 

Hur upplever du att du bemöts/har mottagits bland övriga i föreningen (föräldrar, 

personal, styrelse, andra utövare)? Upplever du att det finns människor som är 

skeptiska till paraidrotten? Om, kan du ge exempel på hur det kommer till uttryck? 

Hur mycket kontakt/gemensamma aktiviteter har du/ditt lag med andra 

idrottare/lag i din förening? 

 



 

 

Inkluderingsprocessen 

Känner du till den inkluderingsprocess som pågår inom Riksidrottsförbundet där 

Parasportförbundets idrotter ska tas emot av olika SF? 

(Om, nej eller om personen uppenbart har begränsad kännedom så berätta vad den 

innebär för att samtalet ska kunna fortsätta) 

Vilka hinder och begränsningar ser du för att inkluderingsprocessen ska bli 

framgångsrik inom Riksidrottsförbundet? Vilka utmaningar har du som utövare stött 

på? 

Kan dessa hinder och begränsningar undanröjas? Hur i sådana fall? Vem har 

ansvaret för att detta görs? 

Vad kommer att bli bättre med den pågående inkluderingsprocessen i svensk idrott? 

På kort sikt – på lång sikt.  

- Om du varit med innan inkluderingen-Vad har blivit bättre för dig? 

- Om du endast varit med i inkluderad idrott-På vilket sätt tror du att detta är 

bättre för dig? 

Ser du något som kan komma att försämras genom inkluderingsprocessen? På kort 

sikt – På lång sikt.  

- Om ni varit med innan inkluderingen- Har något blivit sämre för dig? 

- Om ni endast varit med i inkluderad idrott-Finns det något med detta som du 

tror är sämre för dig? 

Vilka stöd (logistiska, ekonomiska etc) har du tillgång till för att utöva din idrott? 

Vilka stöd skulle du önska att du fick tillgång till? 

 

Inkludering och delaktighet 

Inkludering är ju inte något helt enkelt begrepp. Vad betyder inkludering för dig?  

När känner du dig inkluderad? Kan du ge exempel på någon gång då du känt dig 

inkluderad? 

När känner du dig inte inkluderad (exkluderad)? Kan du ge exempel på någon gång 

då du känt dig exkluderad? 



 

 

Tror du att det finns idrotter, grupper eller individer som är lättare/svårare att 

inkludera? Varför? Argumentera. (Jämställdhet, jämlikhet, geografi, etnicitet, 

socioekonomi, funktionsnedsättning)  

Vilka behöver vara delaktiga för att inkluderingsprocessen ska bli framgångsrik? 

(förtroendevalda, anställda, utövare, tränare, ledare) 

Vilka röster har blivit hörda i arbetet med inkluderingsprocessen? 

Upplever du att du fått göra din röst hörd? På vilket sätt har du som idrottsaktiv 

gjorts delaktig i inkluderingsprocessen? 

Vad ser du som målet med inkluderingsresan i hela idrottsrörelsen? För vem görs 

denna inkluderingsprocess? Vilka specifika individer eller grupper är 

inkluderingsprocessen tänkt att gynna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utövare med funktionsnedsättning  

– Version som skickades till utövaren i förväg 

 

Frågor om dig själv 

Kan du berätta om dig själv och varför du började att idrotta?  

Har du utövat några andra idrotter? I så fall vilka? 

Har du idrottat i någon annan förening tidigare? 

Varför valde du just denna idrott? 

Hur länge har du idrottat i denna förening? 

Kan du beskriva vad betyder idrott för dig? 

 

Frågor om Föreningen/idrotten 

Vad tycker du att din förening är bra på?  

Finns det något som din förening är mindre bra på? 

Hur skulle du beskriva din relation till dina lagkamrater/andra idrottare i 

föreningen? 

Hur skulle du beskriva din relation till din tränare/ledare? 

Hur mycket upplever du att ledare/tränare tar hänsyn till dina behov och dina 

åsikter?  

Hur mycket upplever du att träningar/utövandet anpassas efter dina individuella 

behov? 

Hur upplever du att du bemöts/har mottagits bland övriga i föreningen (föräldrar, 

personal, andra idrottare)? Upplever du att det finns människor som är negativa till 

paraidrotten? Om, kan du ge exempel på hur det märks? 

Hur mycket kontakt/gemensamma aktiviteter har du och ditt lag med andra idrottare 

och lag i din förening? 

 

 



 

 

Inkludering och delaktighet 

Känner du till att idrotten ska göra så att paraidrotter ska bli mer inkluderade?  

Till exempel ska fler föreningar ha både paraidrott och icke-paraidrott, precis som i 

din förening (jag kommer att berätta om det här och förklara vad det betyder när vi 

hörs på telefon så du behöver inte tänka på det innan) 

Vad tror du kan vara svårt med det? 

Tror du att det kommer att göra någonting bättre? 

Tror du att någonting kan bli sämre? 

Vilka stöd (skjuts till och från träning till exempel) har du tillgång till för att utöva din 

idrott? Vilka stöd skulle du önska att du fick? 

Ordet Inkludering kan vara svårt att beskriva. Vad betyder ordet inkludering för dig? 

(vi hjälps åt att prata om det på telefon om du känner dig osäker) 

När känner du dig inkluderad? Kan du ge exempel på någon gång då du känt dig 

inkluderad? 

När känner du dig inte inkluderad (utanför)? Kan du ge exempel på någon gång då du 

känt dig utanför? 

Tror du att det finns personer som är lättare/svårare att inkludera i en grupp? 

Varför?  

Upplever du att du får göra din röst hörd och att man lyssnar på din åsikt inom din 

förening? På vilket sätt? 

Varför inkluderar man? Vem gör man det för? 

 

 

 

 

 

 


