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Introduktion 

Har barn och unga med funktionsnedsättning likvärdiga möjligheter till idrott som sina 

jämnåriga kamrater utan funktionsnedsättning? Trots en uttalad ambition om en likvärdig 

idrott finns ett flertal studier och rapporter som bekräftar att diskrepansen mellan vad som 

sägs och vad som görs fortfarande är stor inom den svenska idrottsrörelsen (Svenska 

handikappidrottsförbundet (SHIF), 2006a; Wickman, 2011a).  I FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) (Regeringskansliet, 2008; David, 2005) samt styrdokumentet 

Idrotten vill (Riksidrottsförbundet (RF), 2009) framkommer exempelvis att barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning har rättigheter till samma idrottsförutsättningar som sina 

jämnåriga kamrater utan funktionsnedsättning. 

 

Tidigare forskning visar att idrottsrörelsen i relativt begränsad utsträckning når barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning (Wickman, 2011a). Enligt Blomdahl och Elofssons 

(2011) studie är 65 procent av andelen ungdomar med utvecklingstörning i Sverige fysiskt 

inaktiva och endast 20 procent är medlemmar i en idrottsförening. Studien visar också att 

flickor med utvecklingsstörning är mindre idrottsaktiva och har lägre representation i 

idrottsföreningarna än pojkar med utvecklingstörning. Blomdahl och Elofsson efterfrågar 

därmed mer omfattande, riktade och varierade insatser för att stimulera ungdomar med 

utvecklingsstörning till både deltagande i idrottsrörelsen och annan fysisk aktivitet. Flera 

nationella och internationella studier (se exempelvis Moran & Block, 2010; Orlin, et al, 2009; 

Fitzgerald, 2009; Depauw & Gavron, 2004) bekräftar Blomdahl och Elofssons (2011) 

slutsatser. Barnombudsmannen (2007) i likhet med Moran och Block (2010) hävdar 

exempelvis att barn och unga med funktionsnedsättning till stor del exkluderas från idrottslig 

verksamhet i högre utsträckning än jämnåriga barn och unga utan funktionsnedsättning.   

 

Idrott på lika villkor är därmed fortfarande ett mål men ännu inte en realitet inom svensk 

idrottsrörelse (Wickman, 2011a; Jerlinder, 2010; Barnombudsmannen (BO), 2007, SHIF, 

2006a; DePauw & Gavron, 2005; Kristén, 2003, Kristén, 1999). Till exempel beskriver 

Wickman (2011a) att barn och ungdomar med funktionsnedsättning många gånger är i behov 

av andras hjälp vid fysisk aktivitet och det krävs noggrann planering innan en aktivitet kan 

utföras. Enligt Wilhite och Shank (2009) finns det ett samband mellan socialt stöd och 

individuell utveckling. Kristén (2003) bekräftar detta påstående och menar att socialt stöd 

även har betydelse för individens självupplevda hälsa. Socialt stöd kan exempelvis vara 
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känslomässiga, informativa, materiella och kamratliga stödfaktorer (Kristén, 2003). Bristen på 

tillgängliga lokaler och anpassad idrottsutrustning är ytterligare faktorer som begränsar full 

delaktighet (SHIF, 2006a). DePauw och Gavron, (2005) samt Jerlinder (2010) som riktar 

fokus mot skolans idrottsliga verksamhet hävdar att elever med funktionsnedsättning inte har 

samma tillgänglighet och möjlighet till idrottsundervisning som elever utan 

funktionsnedsättning. Många barn och ungdomar med funktionsnedsättning saknar 

erfarenheter av organiserad idrott eller har negativa erfarenheter från skolans 

idrottsverksamhet vilket försvårar full delaktighet i den verksamhet som idrottsrörelsen 

bedriver (SHIF, 2006a). Ytterligare exempel på begränsande faktorer till etablering av 

idrottsrelaterad verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning är 

handikappidrottsföreningars svårigheter att rekrytera nya utövare och ledare. Många 

ungdomar med funktionsnedsättning kan exempelvis ha långa resvägar till aktiviteter i 

anpassade lokaler, behovet av individanpassade idrottshjälpmedel är inte alltid tillgodosett 

och det råder på många håll i landet brist på kompetenta ledare (Wickman, 2011a; SHIF, 

2006a). Detta kan ses i ljuset av det faktum att avhoppen bland barn och unga med 

funktionsnedsättning är mer frekventa och det är färre som idrottar än inom den övriga barn - 

och ungdomsidrotten (Trondman, 2005). Samverkan mellan olika samhällsaktörer är därmed 

avgörande för att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i idrottsverksamhet 

och omvänt anpassa idrotten så att fler kan delta på lika villkor (Smith & Thomas, 2009). 

Reyes (2008) hävdar exempelvis att det genom en ökad samverkan mellan myndigheter och 

instanser som exempelvis gruppboenden och särskolor kan ske en ökad rekrytering av 

ungdomar med funktionsnedsättning till idrottsrörelsens verksamhet.  Inom Handslagets 

(nationell idrottssatsning på barn – och ungdomsverksamhet) speciella insatser om människor 

med funktionsnedsättning och idrott beskriver Reyes (2008) att i de projekt som lyckats har 

framgångsfaktorn varit att inte utgå från relationen mellan en stark grupp (idrottsförening) och 

en svag grupp (människor med funktionsnedsättning) utan att skapa en behovsbaserad 

relation. Reyes hävdar vidare att det råder kunskapsbrist om hur människor med 

funktionsnedsättning upplever idrottsverksamheter.  

 

Idrott främjar psykiskt och fysiskt välbefinnande för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning (Barg, Armstrong, Hetz, & Latimer, 2010; Shapiro & Martin, 2010; 

Coates & Vickerman 2010; RF, 2009; Fitzgerald, 2009; Wilhite & Shank, 2009; SHIF, 2006a; 

Jerlinder, 2005; Kristen; 1999). Idrott främjar även självbilden (Tatar, 2010), det bör dock 

utvecklas förbättrade förutsättningar för människor med funktionsnedsättning inom idrott, 
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exempelvis olika former av ökad tillgänglighet till idrott (Kristén, 2010; 1999). Vidare har 

under senare tid diskussioner kring barn och ungdomars rättigheter utvecklats. Detta har i sin 

tur lett till policy - och styrdokumentet barnkonventionen som på olika sätt stärker 

argumenten för ökad delaktighet, ökat inflytande och en omfördelning av resurser så att även 

barn och unga med funktionsnedsättning kan delta i idrott (Wickman, 2011).   

 

I idrottens jämställdhetsplan anges att statens stöd till idrotten fördelas enligt 

förordningen om stadsbidrag till idrottsverksamheter (SISU idrottsutbildarna (SISU) & RF, 

2005). I förordningen framgår att kvinnor och män ska ges lika förutsättningar att delta i 

idrottsverksamhet och att idrotten ska utvecklas så att den främjar bland annat jämställdhet. 

Jämställdhetsplanen innehåller även mål och delmål för hur detta ska realiseras i praktiken. 

Emellertid har Riksidrottsförbundet inte upprättat en plan för jämlikhet utan hänvisar till 

Idrotten vill. I Idrotten vill (RF, 2009) anges att idrottsrörelsen särskilt ska ta hänsyn till 

människor med olika; etniskt ursprung, nationalitet, religion och funktionsnedsättningar. RF 

framställer samtidigt följande om förutsättningar för människor med funktionsnedsättning. 

… För att var och en med funktionsnedsättning ska få möjlighet att idrotta efter sina 

förutsättningar och ambitionsnivåer krävs anläggningar och sociala gemenskaper 

som är tillgängliga för alla. Funktionshinder får aldrig glömmas bort vid 

fördelningen av resurser. Idrottens ledarkurser och utbildningsmaterial måste 

spegla situationen också för personer med funktionshinder, såväl synliga som 

osynliga. (RF, 2009 s.6) 
 

Barnkonventionen uttrycker vidare att barn och ungdomar har rätt till utveckling, hälsa, 

deltagande och fritidsaktiviteter (Regeringskansliet, 2008; David, 2005). Barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning ska skyddas enligt Barnkonventionen med rätten att fullt njuta av 

ett anständigt liv, värdighet, själförtroende, aktivt deltagande i samhället, full social 

integration samt individuell utveckling. Därutöver har även öronmärkta projektmedel i form 

av exempelvis Idrottslyftet tillkommit för att idrotten ska bli tillgänglig för fler (SOU, 2008).  

Inom ovanstående argument framgår att det finns en skillnad mellan vad som sägs och vad 

som görs, det vill säga RF:s ambitioner att alla ungdomar oavsett psykiska eller fysiska 

förutsättningar ska kunna delta i idrott på lika villkor samt det som sker i praktiken.  

 

Trots en ökad medvetenhet inom idrottsrörelsen utsätts barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning fortfarande för negativ särbehandling (Wickman, 2011; David, 2005). 

Många barn och ungdomar med funktionsnedsättning har erfarenheter av utanförskap och 

uteslutning i samband med idrott (Wickman, 2011a; Fitzgerald, 2009; Devillaz, Fransson & 
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Grujoska, 2006; Carlsson & Fransson, 2005). Barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning har även färre erfarenheter av idrottsaktiviteter än övriga människor 

(Kristén, 2003).  

 

Idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättning och centrala begrepp  

I föreliggande studie förekommer några centrala begrepp vilka kommer att definieras nedan i 

detta avsnitt. Begreppen Funktionsnedsättning och funktionshinder är kontinuerligt under 

utveckling (Regeringskansliet, 2008). Anledningen är att funktionshinder endast uppstår vid 

otillräcklig anpassning för individer med funktionsnedsättning. Hindret uppstår först i 

förhållande till omgivning. Därmed blir det lättare att förstå miljöinverkan för individer med 

funktionshinder. Funktionsnedsättning har haft skilda betydelser och definitioner inom olika 

historiska kontexter (Fitzgerald, 2009). Funktionsnedsättning innebär enligt Socialstyrelsen … 

nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (2011 s.1). En 

funktionsnedsättning kan utvecklas till följd av; en sjukdom, medfödd eller förvärvad skada. 

Ett sådant tillstånd kan vara bestående eller övergående. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är begreppen handikapp och funktionshinder inte 

rekommenderade som synonymer till funktionsnedsättning eftersom handikappbegreppet 

sällan används i enskild form numera. Begreppet handikapp förekommer fortfarande i 

ordkombinationer så som exempelvis handikappidrott eller inom namnet på 

idrottsverksamheten SHIF. Orsaken till att begreppet mer eller mindre har försvunnit bort från 

det svenska språkbruket är att handikapp kan upplevas som stigmatiserande och att 

funktionshinder har en annan innebörd och betydelse (Ibid). Funktionshinder är den… 

begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen 

(Socialstyrelsen, 2010 s.1). Begränsningar kan innebära svårigheter att klara sig själv i det 

dagliga livet och bristande deltagande i arbetslivet, sociala relationer, fritids- och 

kulturaktiviteter, demokratiska processer och i utbildning. Begränsningar innefattar främst 

omgivande faktorer i form av bristande tillgänglighet (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Inkludering ses av många som en ersättare av integrering på senare delen av 1990-talet 

(Socialstyrelsen, 2010; Jerlinder, 2005). Jerlinder (2005) har kritiserat begreppet integrering 

för att vara för passivt och att det inte tar hänsyn till hur gemenskapsprocesser uppstår. 

Integrering sker från ett utanförskap till ett upptagande i en gemenskap menar Jerlinder. 
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Inkludering innefattar istället gemenskap, till exempel vid en inskrivning i skolan. Är 

individen inte segregerad så behövs inget integreringsbegrepp. Begreppskritik har påvisat att 

de två begreppen egentligen har samma utgångspunkt. Begreppet inkludering omfattar 

emellertid mer än bara en fysisk placering av barn och ungdomar med funktionsnedsättning i 

en fysisk miljö det ställer även krav på exempelvis social delaktighet och medbestämmande 

(Ibid).  

 

Föreliggande studie utgår således från ovanstående begreppsdefinitioner. I studien kommer 

begreppet funktionsnedsättning vid beskrivning av olika nedsättningar hos människan eller 

liknande att användas.  Begreppet handikapp användes enbart i relation till andra begrepp så 

som exempelvis handikappidrott eftersom alternativa definitioner med utgångspunkt från 

funktionsnedsättning saknas. Studien har även fokuserat på RF:s (2009) definition av 

ungdomsidrott, som innebär idrott för människor mellan 13-20 år. Ungdomar (mellan 13-20 

år) har därmed varit den primära målgruppen i denna studie, dock har den yngsta 

respondenten varit 14 år. 

 

Tidigare forskning 

 

Svenska idrottsrörelsen och ungdomar med funktionsnedsättning 

Som tidigare påpekats finns många begränsande faktorer för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning inom den idrottsliga kontexten (Wickman, 2011a; Kristén, 1999). 

Exempelvis innefattas planering och organisering av idrott för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning i relativt begränsad utsträckning inom idrottsorganisationernas 

verksamhetsplanering. Detta tillsammans med att rekrytering av barn till spontanaktiviteter 

och idrott oftast sker genom barn och ungdomar (Wickman, 2011a). Spontanidrott blir till 

följd av det svårare att utföra för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, eftersom det 

krävs anpassningar. Det finns idag vissa former av ”prova på – dagar” för barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning. Vad ”prova på – dagar” har för effektivitet finns inte vetenskapligt 

dokumenterat. Risken är att dessa aktiviteter attraherar barn och unga med 

funktionsnedsättning som redan idrottar. Därmed finns det fortfarande svårigheter att komma 

i kontakt med potentiella idrottsutövare som inte själva aktivt söker sig till idrotten. Samtidigt 

organiseras ofta idrottsgrupper utifrån de idrottsförutsättningar som finns för människor med 

funktionsnedsättning, exempelvis kan deltagandeantal bli den primära faktorn för att fastställa 
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kategorisering av idrottsgrupper. Därmed kan en idrottsgrupp för människor med 

funktionsnedsättning exempelvis bestå av en blandning mellan unga, gamla, tjejer och killar. 

 

Ungdomar med funktionsnedsättning, idrott - och skolverksamhet 

SHIF (2006a) beskriver i styrdokumentet Idrott i rörelse att stöd ska ges för att underlätta 

idrottande (tävling som träning) för individer med funktionsnedsättning och 

idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Detta är ett utdrag ur Förenta Nationernas 

(FN) standardregel om jämlikhet och möjligheter för personer med funktionsnedsättning, 

regel nr 11. Det är därmed enligt SHIF viktigt att arbeta för handikappforskning, idrotten i 

skolan, ”fysisk aktivitet på recept”, miljöer (inom och utomhus), transport och adekvata 

kostnadsförutsättningar. Sekretesslagen bör också utvärderas eller omtolkas då den hindrar att 

handikappidrotten kan upprätta kontakt med individer som har funktionsnedsättning. 

Sekrettesslagen gör det svårt att hitta målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning vilket 

försvårar deltagande i idrottsverksamheter för målgruppen (Reyes, 2008).  

 

Skolidrottens verksamhet blir viktigt då marknadsföring som utvecklar intresse och kontakt 

mellan idrottsutövare är grundläggande för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

(Wickman, 2011a). Det är därmed viktigt med skolverksamhet för att väcka intresse för idrott 

bland ungdomar med funktionsnedsättning och för att ge barn och unga upplevelser och 

erfarenheter av olika idrotter. Grundskolan är exempelvis den verksamhet där barn samt 

ungdomar oavsett funktionsnedsättning kommer i kontakt med idrott och där de har möjlighet 

att prova på olika former av idrottsliga aktiviteter (Wickman, 2011a; Nordström, 2010; 

Jerlinder, 2010; 2005; Brittain, 2004). Därmed är det en viktig kontext i syfte att väcka 

ungdomars intresse för idrott.  

 

Kommuner ska enligt styrdokumentet Idrott i rörelse skapa progressionsförutsättningar inom 

handikappidrotten (Wickman, 2011a). Vissa kommuner arbetar därmed efter arbetsmodeller 

för inkludering av människor med funktionsnedsättning. Idrottshjälpmedel bör finnas som en 

grundläggande förutsättning för idrottsutövande. I Norge är idrottshjälpmedel en del av 

handikapphjälpmedlet menar Wickman (2011b). Dessa förutsättningar finns inte i Sverige. 

vilket innebär att materialkostnader för idrottare med funktionsnedsättning i Sverige blir 

större. En friidrottsrullstol eller basketrullstol kan kosta 30 - 60 000 kronor. Vissa kommuner 

och föreningar har utvecklat uthyrningsverksamhet och ansökt om fondmedel i syfte att 
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tillhandahålla material. Tillgång på idrottsmaterial kan främja upplevd likvärdighet, 

självständighet samt frihet. Stater och därmed deras instanser som är med i barnkonventionen 

har samtidigt en skyldighet att samråda med organisationer som representerar barn, unga och 

vuxna med funktionsnedsättning. Vissa kommuner har även arbetat fram handikappolitiska 

planer genom exempelvis projektet Agenda 22. Avsikten med dessa planer har varit att 

säkerställa handikappolitiska mål. 

 

Rättigheter och förutsättningar till ett aktivt idrottsliv för ungdomar med 

funktionsnedsättning 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter ska jämte andra bestämmelser gälla som lag i 

Sverige (Regeringskansliet, 2008). Artikel 30 i europakonventionen innefattar en beskrivning 

av att alla människor oavsett funktionsnedsättning ska ha lika rätt till idrottslig och kulturell 

aktivitet. Alla medlemsstater inom europakonventionen ska uppmuntra och främja människor 

med funktionsnedsättning och deras deltagande i idrottslig aktivitet samt säkerställa 

förutsättningar för organisering, utveckling och deltagande i idrott. Instruktioner, utbildning 

och resurser ska exempelvis finnas på samma villkor som för människor utan 

funktionsnedsättning. Tillgång till idrottsanläggningar, rekreationsanläggningar och 

turistanläggningar ska även finnas. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska också 

ha möjlighet till lek, rekreation, idrott samt fritidsverksamhet. Konventionen om rättigheter 

för människor med funktionsnedsättning arbetades fram genom 22 standardregler om 

jämlikhet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Regel ett till fyra innefattar; 

ökad medvetenhet, medicinsk vård och behandling, rehabilitering, samt stöd och service. De 

22 standardreglerna antogs 1993 och uttrycker detaljerat principer för rättigheter, möjligheter 

och samhällsansvar. Det finns utarbetat konkreta förslag i syfte att undanröja hinder för 

människor med funktionsnedsättning i samhället. Dessa standardregler bör vara ett aktivt 

instrument vid planering, beslutsfattande och genomförande i samhället (Wickman, 2011a).  

 

Olika styrdokument ger viktiga förutsättningar för hur verksamheter bedrivs (Jerlinder, 2005). 

Det finns idag flera styrdokument för ungdomar med funktionsnedsättning som idrottsrörelsen 

ska följa; Barnkonventionen, Rättigheter för barn med funktionshinder, Konventionen om 

rättigheter för människor med funktionshinder, Idrotten vill samt Idrott i rörelse (Wickman, 

2011a). Dessa dokument efterföljs enligt Wickman inte i den utsträckning som krävs för ett 

synligt förändringsarbete. Särlösningar används oftast i stället vilket långsiktigt leder till 
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högre kostnader och sämre resultat. Om investeringar utförs för ökad tillgänglighet skapas 

bättre förutsättningar till ökad delaktighet och självständighet för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. 

 

Barnkonventionen (FN:s konvention om barn och ungdomars rättigheter) grundar sig i 

människans lika rättigheter (FN, 1989). Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska 

enligt Barnkonventionen ha en livssituation som främjar självförtroende och 

samhällsdeltagande, barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska även ha förutsättningar 

för en effektiv inkludering i samhället (Nordström, 2010; Kristén, 2003; FN, 1989). 

Samhällsinkludering för barn och ungdomar innefattar exempelvis förutsättningsskapande i 

form av miljöanpassning (Kristén, 2003). Miljöanpassning inom idrott för ungdomar med 

funktionsnedsättning kan exempelvis innebära tillgänglighetsanpassningar i gym, simhall och 

omklädningsrum. Det kan till exempel vara viktigt att granska faktorer som rullstolsutrymme, 

omklädningsrum för någon som har assistent med motsatt kön eller visuell samt auditiv 

nödlägesinformation.  

 

Trots starka politiska direktiv är enligt Wickman (2011a) barn och ungdomars förutsättningar 

till ökad autonomi och möjlighet att utveckla en positiv självbild i idrottssammanhang relativt 

begränsad. Lek och idrott på barn och ungdomars egna villkor är exempelvis grundläggande 

förutsättningar för en positiv självbild men sådana förutsättningar är oftast få eller saknas helt 

i barn och ungdomars närområde (Wickman, 2011a; Shapiro & Martin, 2010; Kristén, 2003). 

Inom idrott för ungdomar med funktionsnedsättning bör alla inom den idrottsliga kontexten 

vara en del av anpassningen (exempelvis tränare, ledare, föräldrar, kommunalråd, kamrater, 

sjukgymnaster eller friskvårdskonsulenter) (Wickman, 2011a). Förutsättningar för självtillit 

bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan exempelvis utvecklas genom 

utbildningar, byggnadsanpassningar eller handlingsprogram. Barnkonventionen bör samtidigt 

inkluderas i idrottsutbildningar (Devillas et al, 2006). Sammantaget konstaterar Wickman 

(2011a) att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning saknar möjlighet till idrott och 

motion på lika villkor som övriga samhällsmedborgare. 

 

Enligt Regeringskansliet (2008) är det mycket arbete som kvarstår inom handikappolitiken i 

Sverige för att uppnå kriterierna för FN:s internationella konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Sverige har anslutit sig till alla centrala konventioner om 

mänskliga rättigheter. Kontinuerlig rapportering pågår dock till FN om arbetet med mänskliga 
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rättigheter. Rapportering kring arbete med individer som har funktionsnedsättning har 

samtidigt varit begränsat. Organisationsdokumentering av väl fungerande 

inkluderingsstrategier är även bristfällig och därmed hämmas utveckling, expansion och 

organisering av arbetsmodeller (Wickman, 2011a). Det bör samtidigt förekomma 

samordningssystem och samordningsorgan för ungdomar med funktionsnedsättning (Rejes, 

2009; Regeringskansliet, 2008). 

 

Policydokument anses vidare inte generellt kunna undandröja hinder för personer med 

funktionsnedsättning eller skapa förutsättningar till delaktighet i samhället (Haycock & Smith, 

2011). Haycock och Smith påvisar även att policydokument sällan sätts i praktiken inom 

skolverksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning. Dock hävdar Bichenbach (2009) 

att mänskliga rättigheter till stor del uppnås genom politiska förhandlingar. 

 

Mänskliga rättigheter har blivit en större del av forskningen för människor med 

funktionsnedsättning både praktiskt och teoriskt konstaterar Katsui och Kumpuvuori (2008). 

Många åtgärder bör dock vara baserade på mänskliga rättigheter, och funktionsnedsättning 

ska därmed hanteras på alla samhällsnivåer. Policys för människor med funktionsnedsättning 

är exempelvis politiskt aktuella inom många länder idag. Organisationer för människor med 

funktionsnedsättning har även en aktiv roll inom policyutveckling för människor med 

funktionsnedsättning (Storgaard Bonfils, 2003). Inkludering av människor med 

funktionsnedsättning inom idrotten är vidare komplex och handlar om allt i från mänskliga 

rättigheter till nationalitet hos idrottaren och rättvisa generellt (Barton, 1999).  

 

Det finns begränsat med idrottsforskning för människor med funktionsnedsättning beskriver 

Mcbeth (2011). Idrott för barn och ungdomar med funktionsnedsättning är underutforskat 

(Apelmo, 2007; SHIF, 2006a; Jerlinder, 2005; Östnäs, 2003; Kristén, 2003; Kristén, 1999), 

även fast denna form av forskning kan ha stort värde för utveckling av rehabilitering, 

hjälpmedel, redskap, habilitering samt idrott och fritid för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning (SHIF, 2006a). Exempelvis beskriver Fitzgerald (2009) att det krävs mer 

forskning kring idrott och funktionsnedsättning från barn och ungdomars perspektiv. Ozturk 

(2007) menar samtidig att det saknas kunskap kring kamraters, tränares och familjers inverkan 

på deltagande i idrottsaktiviteter, för att exempelvis tillämpa praktiska strategier. Jerlinder 

(2010, s. 69) beskrev även följande om forskning för barn och ungdomar med 
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funktionsnedsättning: ”Hur skapar vi förutsättningar för att främja positiva attityder till 

inklusion och vilka implikationer får ett sådant arbete på policynivå?”. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Denna uppsats är baserad på det teoretiska verktyget och perspektivet Governmentality 

(styrningsmentalitet). Governmentality används i denna studie för att anta ett 

styrningsperspektiv samt analysera styrning och makt. Exempelvis är makt innefattad i 

människans handlingar, normer och värderingar (Öhman, 2008). Denna studie bygger på 

Foucaults teorier om technologies of power och technologies of the self. I följande avsnitt har 

jag för avsikt att närmare beskriva dessa ovan nämnda och andra, för den här studien centrala 

begrepp som relaterar till Governmentality och en Poststrukturalistisk ansats. Jones (2011) 

menar att poststrukturalism till stor del innebär vad du intar för position och därmed 

förhållningssätt till olika saker. Att inta ett poststrukturalistiskt förhållningssätt innefattar, 

menar Jones, styrning och makt genom exempelvis; språk, diskurser, information och 

kulturella symboler. En fråga som Foucault utforskade var på vilket sätt makt kommer till 

uttryck och opererar? Governmentalityperspektivet har blivit granskat och utvecklat av många 

forskare. Inom forskning om människor med funktionsnedsättning i idrott har dock 

governmentality används i begränsad omfattning. I en studie av Wickman (2011b) skildras 

exempelvis idrottsaktiva basketspelare med funktionsnedsättning från ett 

governmentalityperspektiv. Wickman studerar hur styrning kommer till uttryck bland 

idrottsaktiva basketspelare med funktionsnedsättning inom dominanta diskurser i form av; 

genus, sport och funktionsnedsättning. 

I denna studie kommer definitionen av nedanstående centrala begrepp i form av diskurs, 

styrande (governing), makt (power) och subjekt att användas. Styrning kan definieras av 

Foucault (1982b s. 790) som att strukturera eventuella aktionsfält hos andra individer.  

Maktprocesser är aldrig solitära utan de existerar i förhållande till varandra (Deleuze & Hand, 

1999). Enligt Markula and Pringle (2006) är varje individ fångat i ett nätverk av historiska 

maktrelationer genom vilket hon eller han konstituerar sig själv som ett subjekt som agerar i 

relation till andra. Subjektet är utsatt för kontroll men har också en viss frihet och makt att 

även kontrollera andra. Foucault (1982b s.781) beskriver två betydelser av subjekt. Det kan 

betyda föremål för någon annan genom kontroll och beroende eller bunden till sin egen 

identitet genom ett samvete eller självkännedom. 
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Definitionen av makt i denna studie har utvecklats från Foucaults makttekniker, han 

definierade det som specifika sociala praktiker som bestämmer beteende och utveckla 

inverkan på ett viss slut, beteende eller dominans (Markula and Pringle, 2006). Makt är 

samtidigt inte något som bestäms och hanteras enbart av de som styr (Foucault, 1977). 

Foucault (1982) beskrev även att maktrelationer består av olika former av motstånd och 

konflikter. Till exempel motstånd till makt av män över kvinnor, föräldrar över barn eller 

psykiatri, psykiskt sjuka eller medicin över världens befolkning. Foucault benämner dessa 

konfliker som anti-myndighetskamper och de är inte bundna till ett land. Syftet med dessa 

olika konfliker är effekterna i form av exempelvis kritik över okontrollerad makt som 

läkemedelsindustrin utövar på individers. Det kontrollerar deras liv, död och hälsa. De är även 

konfliker där aktioner inte utövas på huvudfienden utan den närmaste fienden och oftast som 

förväntar sig inte aktörer att finna en lösning till konflikten beskriver Foucault. I dessa 

konflikter ifrågasätts individers identitet. Individer betvivlas till exempel om de skiljer sig 

från andra människor. Det är samtidigt ett motstånd till de effekter som makt genererar. 

Motstånd är relaterat till kunskap, kompetens och kvalifikation. Alla dessa konflikter är 

skildrat genom frågan om vilka vi är beskriver Foucault. Syftet med konflikterna är mestadels 

att attackera en form av maktteknik. Denna form av makt kategoriserar och individualiserar 

människan i vardagen och fäster denne vid en identitet. Det skapas en sanning om individen 

som andra människor och individen själv måste acceptera. Det gör individen till ett subjekt 

menar Foucault.  

 

Diskursbegreppet är vidare omdiskuterat (SOU, 2006). Diskurs definieras ofta inte i olika 

studier vilket gör att det till viss del blir ett diffust begrepp (Jörgenssen & Phillips, 2002). I 

denna studie används Jörgenssen och Phillips (2002 s. 1) definition av diskurs. Jörgenssen och 

Phillips beskriver diskurser som the general idea that language is structured according to 

different patterns that people´s utterances follow when they take part in different domains of 

social life. Denna studie antar därmed ett diskursivt förhållningssätt och ska ta utgångspunkt 

ifrån analyser av texter och olika dominanta diskurser. Dominanta diskurser kan i exempelvis 

vara sport-, genus- eller funktionsnedsättningsdiskursen (se Wickman, 2011b). Diskurs är 

även ett centralt begrepp för att förstå både makt och kunskap (Fejes, 2006). I denna studie 

kommer Governmentalityperspektivet främst användas i from av technologies of power 

(maktfaktorer) och technologies of the self (självstyrning), eftersom det bland annat finns ett 

behov av förståelse för att idrottare inte endast är passiva i förhållande till olika styrande 

organ (Foucault, 2002). Idrottares identitet kan exempelvis bli producerad genom olika former 
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av självstyrning. Det har skett en förändring under de senaste hundra åren från en 

centraliserad makt till ett mer decentraliserat sätt att styra. Makt utövades tidigare genom 

kristendomen (Foucault, 1993; Foucault & Tarrette, 1999). Foucault hänvisar bland annat till 

den pastorala makten i form av lydnad och frälsning. Inom kristendomen styrdes människan 

exempelvis genom religionen då individen var tvungen att erkänna all dess synder eller behov 

menar Fejes (2006). Det fanns även en regelmässig inställning att människan tvunget skulle 

gifta sig. 

 

Governmentality 

Innebörden av Governmentality består av tankar kring makt, att exempelvis människan tänker 

på ett visst sätt kring regering, ledning eller styrning i en viss kontext (Dean, 2010; Fejes & 

Nicoll, 2008). Konceptet och fältet governmentality omfattar hur nya makt och 

styrningsformer utvecklats i västvärlden menar Öhman (2007). Centrala frågor är exempelvis 

hur människor av egen fri vilja kan handla utifrån det som anses vara rätt och förnuftigt. 

Governmentality innebär olika former av styrning genom exempelvis; tilltro, begär och sättet 

människor tänker kring exempelvis samhället beskriver Howe (2008). 

Funktionsnedsättningsklassifikation för idrottare med funktionsnedsättnings är vidare en form 

av styrning. Idrottsaktiva människor med funktionsnedsättning kan därmed bli klassificerade 

som ”handikappidrottare” i stället för idrottare. Tänkande är en kollektiv faktor (Dean, 2010; 

Fejes, 2006), och människor påverkas därmed av olika styrande faktorer som ger upphov till 

kollektivt tänkande och därmed uppfattningar om handlande. Governmentality innefattar 

därmed hur makt kan analyseras (Öhman, 2008). Foucaults arbete kan tolkas på många sätt 

och hans verk kan ses som en verktygslåda. Foucault använder sig av flera olika begrepp samt 

inriktningar som kan användas inom många metoder, även fast metoder inte behöver vara i 

avsaknad av teoretiska antaganden. Han beskriver governmentality som något som kan ses i 

människors vardagliga situationer och sociala liv.  

 

Olika maktfaktorer är diskursivt producerade inom handikappidrotten (Wickman, 2011b). 

Inom handikappområdet kan maktprocesser vara en form av medicinska sanningar samt även 

individers pågående behandling av skador eller processer av institutionalisering. Det medför 

en exponering för diskurser som konstruerar dem som människor med funktionsnedsättning 

menar Wickman. Governmentality och dess perspektiv är därmed vald för denna studie för att 

kunna analysera olika maktfaktorer och påverkan bland idrottsaktiva ungdomar med 
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funktionsnedsättning. Att därmed se hur makt tar sig uttryck i förhållande till ungdomar med 

funktionsnedsättningars förutsättningar till idrott.  

 

Frihet och Styrning 

Denna studie kommer vidare fokusera på vissa specifika studier i form av makt och media för 

att relatera till ungdomar med funktionsnedsättning. Fejes (2006) menar att Foucault 

analyserade uppfattade sanningar som folk tar för givet. Foucault analyserade även liberala 

rationaliteter vilket är en del av governmentality. Liberal innebär inte i detta sammanhang en 

politisk faktor, utan det innebär ett styrningsläge. Foucault menar exempelvis att medier är en 

maktteknologi (Foucault, 2002). Det kan innebära att man använder sig av media för att 

manipulera människors tankar. Styrning har utvecklats från industrialismen och kan utföras 

från avstånd genom diskursiv sanningsproduktion som innefattas av frihet och individuella val 

i egenskap av det sanna och önskvärda (Fejes, 2006). Media kan till exempel enligt Öhman 

(2008) användas för att skapa sanningar genom att människor läser och bildar sig en 

uppfattning utifrån detta, och handlar därefter. Från industrialismen utvecklades ett 

välfärdssamhälle och människor skulle kunna regleras genom samhället med till exempel 

lagar. Idag styrs människan genom olika allianser och myndigheter med syfte att främja 

ekonomi, socialt liv och individer. Människor idag är autonoma och självaktiva individer som 

söker självförverkligande vilket gör frihetskonceptet rekonceptualisat, det vill säga 

begreppsmässigt omgjort (Ibid). Människor styrs genom frihet och ansvar i heterogena 

samhällen. På detta sätt styrs människor genom diskursen om frihet som innebär individuella 

val utifrån exempelvis; reklam, TV-program eller varor. Ett annat exempel är Azzarito (2010) 

som från ett Foucaultperspektiv analyserar kvinnor och män med dels funktionsnedsättning i 

förhållande till bland annat; idrott, media samt makt och dominanta diskurser som kan 

förändra människors beteende och tankar (Paré & Strong, 2004). Dominanta diskurser kan 

uppkomma i samband med att media skapar olika värderingar genom tidningar och 

publikationer (Henry & Tator, 2002). Det har skett en förskjutning mellan enskilda (privata) 

och offentliga faktorer de senaste århundradena, från klara styrandeformer till en mer diffus 

form av styrning (Öhman, 2008).  

 

Conduct of conduct 

Definitionen av governmentality var beskrivet av Foucault som a conduct of conduct, det vill 

säga en mentalitet om hur människor ska leda eller ledas (Dean, 2010). Det innebär en form 

av aktivitet som har till syfte att forma, påverka och guida individers beteende, till exempel, 
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att påverka relationer, sociala institutioner, samhällen och olika relationer. Conduct betyder 

att leda, guida eller ge direktiv och innefattar någon form av uträkning hur det ska utföras 

samt hur människan kan leda sig själv i exempelvis olika affärsuppgörelser eller när vi arbetar 

självständigt. Det kan också betyda beteenden eller ageranden. Conduct är uträknade och 

rationella aktiviteter som utförs av både de styrande och av subjekt. Det finns olika former av 

teknik och kunskap som utvecklar conduct genom behov och intressen från olika aktörer, och 

det ger olika resultat och konsekvenser. Government innebär därmed olika sätt att leda och 

överlägga kring människors beteende.  

 

Makt och kunskap 

I föreliggande studie används governmentality som en verktygslåda där vissa begrepp 

tillämpas som jämförande och relativa verktyg inom de beskrivna diskurserna som visar sig 

genom det empiriska materialet, med fokus på technologies of self och technologies of power.  

Foucaults arbete har tidigare tillämpats av forskare inom det idrottsvetenskapliga området för 

att bland annat utveckla en lämplig kritik mot objektifiering av idrottsmyndigheter (Howe, 

2008). Det finns olika former av makt som relateras till governmentality (Dean, 2010), 

exempelvis självständighet och disciplin. Självständighet karaktäriseras som reglerutförande 

inom staten, exempelvis kunglig makt och parlamentär demokrati. Detta utförs genom lagar, 

skatt och konstitutioner över olika subjekt. Disciplinär makt används mer bland militärer, 

skolklasser och inom kloster. Det är maktutövande genom och över individen. Disciplin i 

förhållande till lagar och myndigheter är en teknik inom olika institutioner som till exempel 

skolor eller idrott (Fejes, 2006). Inom disciplinär makt finns fokus på att förändra 

kroppar/individer genom styrning. Denna form av kunskap är en utgångspunkt inom makt, 

som en viktig faktor för disciplinära befogenheter. Subjekt är skapade genom makt i form av 

disciplin, de kan därmed både ses som objekt och instrument inom den formen av makt. Ett 

exempel är studien om Benthams Panoptikon som byggdes för att göra varje fånge synlig. 

Cellerna var runt ett torn i mitten. Fångarna visste därmed aldrig om de var under 

övervakning. Detta Panopticonexempel samlade makt, kunskap, discipliner, kontroll av 

kroppen och rummet vilket skapar disciplin. Disciplin är en teknik som fungerar inom olika 

institutioner och agerar på individer med syfte att ändra dem (Fejes, 2006). En annan form av 

makt är sovereign power som är äldre (Bröckling, Krasmann & Lemker, 2010), och innefattar 

makt genom en diktator/president eller liknande (Mei-hui Yang, 2011). Till exempel fanns 

denna form av makt i Tyskland under andra världskriget och i Stalingrad. Sovereign power är 

motsatsen till Foucaults begrepp power/ knowledge (Skålén, Fellesson & Fougère, 2007). Det 
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som sammanfattande är centralt i denna form av makt är att maktutövare har makt över ett 

större antal andra individer som saknar makt. Enligt det transaktionella perspektivet kan makt 

utvecklas inom mänskligt beteende (Öhman, 2008). Det är på detta sätt intressant att studera 

hur makt tar sig uttryck i konkreta termer. Individer med funktionsnedsättning är fogliga 

kroppar och makt kommer till uttryck i vissa sammanhang. I det transaktionella perspektivet 

kan effekt innebära en form av påverkan på människor och de blir något i förhållande till 

sammanhanget (kultur metoder, sociala praktiker, normer och värderingar osv.). Enligt 

Öhman beskriver Foucault vidare olika former av statlig makt där människor till exempel får 

kunskap om något och beslutar därifrån hur man beter sig. Det är en form av självreglering 

där liberal politik främjas och individer väljer rekommenderade beteenden (Öhman, 2008; 

2007). 

 

Technologies of power innefattar kontroll och makt över individen (Foucault, 1991;1982). 

Foucault beskrev att makt omfattar olika faktorer i vårt samhälle. Det kan exempelvis vara 

maktrelationer mellan psykiatri över psykiskt sjuka, medicin för att styra befolkningen eller 

administration över sättet människor lever. Ett exempel på technologies of power är 

normalisering (Foucault, 1991). Foucault (1982a) menar att olika praktiker från psykologin, 

medicin, kriminalvården och skolor har skapat en idé som beskriver hur mänsklighet och 

människan ska vara samt hur denna idé om människan blir normaliserad. Denna idé framstår 

som självklar och universell enligt Foucault. Handikappidrott kan även omvandlas till en 

institution som innefattar ”technologies of power” (Wickman, 2011b), det innebär till 

exempel faktorer som normalisering, klassificering eller exkludering. Technologies of power 

kommer i rådande studie användas för att se vilka styrande maktfaktorer som kan urskiljas i 

de diskurser som uppkommer i intervjustudien. 

 

Makt och kunskap är en del av governmentality (Fejes, 2006). Focault ifrågasatte allmänt 

accepterade sanningar. En viktig fråga är därmed hur kunskap organiserar den mänskliga 

existensen genom exempelvis rationella regler. Makt är enligt Focault både rationell och 

produktiv. Makt är även i viss utsträckning samordnade relationer och utövas därmed genom 

en form av sanningsskapande (diskursiv sanningsproduktion) (Fejes, 2006). Sanningen är 

viktig att utveckla för ett fungerande samhälle. Sanningen för människor producerar vad som 

är en sann diskurs, och skapar därmed en föreställning om vem som ska ha makt. Effekter av 

maktrelationer är därmed konstruktioner av diskurser. Människan är föremål för kunskap och 

ett mål för maktutövning. Det normala och onormala konstitueras genom kunskap om ämnen. 
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Ett annat exempel på makt i form av disciplin är examination. Både makt och kunskap förs 

därmed samman inom disciplin med möjligheten att övervaka individen som utför en 

examination. Kunskap är på detta sätt en grund för skapandet av subjekt och makt och en 

effekt av makt är ett skapande av subjektiviteter. Tre specifika sätt att skapa subjektet på 

diskuteras av Foucault enligt Fejes. Den första handlar om olika undersökningsmetoder, och 

att subjektivitet skapas av den enskilde genom en vetenskapsstatus. Inom det andra så är olika 

mål undersökta hos subjektet. Det tredje innefattar olika sätt att förvandlas till subjekt bland 

människor. Subjektet styr sig själv i förhållande till den rådande diskursen. Technologies of 

self innebär en form av självständighet där människan arbetar med sig själv och utför 

underbyggda val. Bland individer med funktionsnedsättning och i rådande studie kan det 

exempelvis innebära en konstruktion av självkänsla. 

 

Technologies of self  

Technologies of the self kommer i denna studie bland annat att tillämpas som ett verktyg för 

att undersöka hur barn och ungdomar med funktionsnedsättning styr över sig själva i relation 

till dominanta diskurser. Enligt Foucault (1993) finns det i alla samhällen tekniker som 

subjekt tillämpar på sina egna själar, kroppar, tankar och uppträdanden för att därmed 

förändra sig. Subjektet förvandlar och förändrar sig med avsikt att uppnå ett visst tillstånd av 

perfektion, lycka, renhet och makt över sig själv. Detta kan benämnas technologies of self. 

Enligt Gauntlett (2008) innefattar technologies of self självinsikt hos individen. Technologies 

of the self kan förstås som interna samt externa utföranden av den interna etiken. Varje 

människa har vissa standardetiska förhållningssätt, och technologies of self är olika strategier 

för att uppnå dessa (Besley & Peters, 2007). 

 

Foucaults studier om kristendom utökade hans studier om erkännande och psykoanalys till en 

vidareutveckling av begreppet technology of self (Foucault, 1993; Foucault & Tarrette, 1999). 

Både technologies of power och technologies of self är begrepp som Focault relaterade till 

governmentality (Wickman, 2011b). Technologies of self innefattar även aktiva beslut som 

främjar självstyre hos människan. Enligt Foucault (1993; 1982) är styrning och makt 

komplext och sammanfaller i flera olika teknologier. Foucault beskrev exempelvis fyra olika 

sammanhängande teknologier; technologies of power, technologies of self, technologies of 

sign systems och technologies of production (Besley& Peters, 2007). Samtliga teknologier 

innefattar en form av dominans som uppmanar till förändring, och formande av individer. 

Foucault använde teknologier till att studera vilka diskursiva uttryck som är rådande under 
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olika tidsperioder och hur de formar och formas av människor. Det som anses vara sant är 

diskursivt producerat och föränderligt i tid och rum. Fejes (2006) beskriver samtidigt att 

människan ska jobba med sig själv (technologies of self) för att därmed utveckla sitt lärande 

och nå sina mål. Subjekt kan ses som fogliga kroppar och föremål som kan förändras och det 

finns till exempel idéer om subjekt som ett etiskt ämne, och ett etiskt ämne kan exempelvis 

vara känslor. Känslor kan enligt Foucault innefatta den första av fyra olika aspekter om 

individrelationer till honom/henne själv och innefattar vad som ska styra menar Fejes. Den 

andra aspekten är hur man styr en etisk substans (exempelvis känslor), och därmed vilken typ 

av tekniker som utvecklar människor i till exempel etiska frågor. Det är en form av självbild 

eller aktivitet. Silva och Howe (2012) diskuterar exempelvis från ett Foucaultperspektiv 

”anpassad fysisk aktivitet” (AFA), Silva och Howe diskuterar etiska riktlinjer i förhållande till 

AFA. 

Det kan även vara normalisering eller övervakning, något som formar en människans "själ" 

(Fejes, 2006). Den tredje aspekten handlar om vilka människor är när de håller på att styras 

och vilka moraliska skyldigheter individer besitter. Den fjärde aspekten innefattar arbete med 

oss själva genom en etisk fråga som kallas teleos av government. Det handlar om varför 

människor styr och varför de håller på att regleras. Teleos of government är till exempel 

välfärdssamhället. Hur människor arbetar med sig själva och hur de formas är en central 

faktor inom technologies of self. Det innebär tekniker som människor använder för att 

genomföra förändringar om sig själva, till exempel bikt. Genom att arbeta med sig själv och ta 

aktiva beslut blir människan föremål för självstyrande faktorer (Wickman, 2011b). Jag vill 

även tillägga här att technologies of self innebär frigörelse från kontroll och disciplinära 

förfaranden för individen (se Wickman, 2011b). Dessa ovanstående beskrivningar av 

technologies of the self och technologies of power är en utgångspunkt för utformandet av 

rådande studie och syfte.  

 

Syfte  
Syftet med följande studie är med utgångspunkt i Foucaults teori om governmentality, med 

hjälp av främst technologies of the self samt technologies of power kritiskt granska och 

analysera hur dominanta diskurser kommer till uttryck utifrån uttalanden i intervjuer med 

idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättning i åldrarna 14 – 20 år.  

Studien utgår från följande frågeställningar: 
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 Hur kommer technologies of self till uttryck bland idrottsaktiva ungdomar med 

funktionsnedsättning? 

 Hur uppkommer maktfaktorer i form av technologies of power i förhållande till 

styrning av idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättning? 

 Vilka dominerande diskurser kan urskiljas i intervjuerna? 

 

Metod 

 
Metoden presenteras i flera olika steg, först en sammanfattning av forskningsprocessen, det 

vill säga de olika stegen i studien, samt den diskursiva analysmetoden. Efter det beskrivs 

datainsamling, urval och etiska principer. 

 

Empirisk data och diskursiv metod 

En diskurs kan ses som medvetna eller omedvetna idéer eller föreställningar som kommer till 

uttryck verbalt (Persson, 2006). Det kan även motivera subjektet att säga särskilda saker i 

vissa sammanhang. Därmed kan intervjuer vara bra som metod i förhållande till diskursanalys 

och tolkning av data kan ses som en viktig del, samt hur data tolkas. Foucault (1976) 

beskriver att det är viktigt att tolka vad det är för maktfaktorer som påverkar uppbyggnaden 

av diskurser som officiellt anses som sanna. Människan har enligt Foucault en drift att 

producera vad som är sant. Det var därmed inom denna studie och i olika diskurser viktigt att 

använda tolkning som en del av metoden och inte specifika sanningar när analysen utfördes. 

Det kan vara viktigt att använda diskursanalys för att tolka underliggande motiveringar till 

varför människor uttalar sig på ett visst sätt (Persson, 2006). Det känns också som direkt 

essentiellt vad man tolkar inom en diskursanalys för att den ska vara rätt från ett Foucault – 

perspektiv. I denna studie kommer dock tolkningar analyseras utifrån syftet men även mer 

ingående på texten (de verbalt uttalade meningarna) och dess innebörd. Det kommer därmed 

finnas ett mer fokus på de outtalade och talade sanningarna istället för tolkningar i sig. 

 

Urval och avgränsningar 

Det empiriska materialet samlades in genom en kvalitativ metod och 14 semistrukturerade 

intervjuer på ungdomar mellan 14-20 år i enlighet med RF: s (2009) definition av ungdomar 

(13-20 år). Den äldsta respondenten var 20 år och den yngsta 14. Alla i målgruppen hade 

någon form av funktionsnedsättning och spelade innebandy eller fotboll i Västerbottens län. 



21 
 

Idrotterna fotboll och innebandy valdes för att det är två relativt etablerade idrotter för 

ungdomar med funktionsnedsättning i Västerbotten. Studien var inte avgränsad till någon 

specifik funktionsnedsättning, bland annat för att kunna få tillräckligt med respondenter inom 

de angivna idrotterna inom Västerbotten. Målgruppen (idrottsaktiva ungdomar med 

funktionsnedsättning) är sällsynt inom idrottsforskning för människor med 

funktionsnedsättning, det finns få studier som baseras på den angivna målgruppen och deras 

perspektiv på idrott (Fitzgerald, 2009).  

 

Genomförande av intervjustudien 

Intervjuernas längd var mellan 15 – 40 minuter (fyra stycken av 14 var runt 15 till 20 

minuter). Informanterna kontaktades per telefon och möte bestämdes. Då intervjuer skulle 

utföras på fotbollsplan kontaktades i fösta hand tränare. Intervjuerna analyserades i enlighet 

med Fejes och Bolanders (2009) diskursiva analysmetod vilket övergripande innebar analyser 

av intervjuer, och transkriberat material. Sju av intervjuerna utfördes på fotbollsplaner i 

samband med träning. En av intervjuerna genomfördes på Umeå universitet och en i hemmet 

hos intervjupersonen. En annan intervju utfördes på dennes skola. Resterande fyra var 

telefonintervjuer. I denna studie har respondenterna fått information om deras uppgift i 

studien och villkor för deltagande i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. 

Därmed fick de bland annat information om frivilligt deltagande samt deras rätt att avbryta 

medverkan. Samtliga intervjupersoner eller deras respektive vårdnadshavare fick även ta del 

av ett missivbrev som innehöll etiska principer och riktlinjer som tagits fram av 

Vetenskapsrådet. Detta tillsammans med information om studiens vetenskapliga syfte. Varje 

deltagare fick även en samtyckesförfrågan. I vissa fall då deltagaren var minderårig ställdes 

frågan även till förälder/vårdnadshavare om deltagande. Detta eftersom intervjufrågorna 

kunde vara av etiskt känslig natur och därmed gjordes denna avvägning i enlighet med 

Vetenskapsrådets riktlinjer. Vidare har varje respondent avidentifierats genom kodade 

intervjuutskrifter och fingerade namn. Forskningsresultatet kommer inte användas för 

kommersiellt bruk eller ickevetenskapliga syften vilket respondenterna och deras 

vårdnadshavare har informerats om. Studien har därmed utgått ifrån vad Vetenskapsrådets 

riktlinjer i form av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 
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Databearbetning och analys 

I denna uppsats användes en diskursiv analysmetod, det innebär att analysera texter (Bolander 

& Fejes, 2009; Fejes, 2006). Diskursiva analyser innefattar analyser av bland annat vad som 

är möjligt att säga om exempelvis samhällen, institutioner eller historiska tider. Diskurs 

handlar också om vem som ges tolkningsföreträde att tala, eller när någon förväntas tala 

(utföra olika uttalanden). Studien konstruerades med fokus på intervjupersonernas berättelser  

med avsikt att finna dominerande diskurser och nä närmare kunskap om hur olika 

styrningsformer uppenbarade sig i funna  diskurser (se Bolander & Fejes, 2009). Utöver 

ovanstående delar har den diskursiva analysen utförts i syfte att urskilja hur det talades om 

styraning, idrott, delaktighet, makt, rättighet och utveckling för ungdomar med 

funktionsnedsättning och därmed förstå olika styrningsteknologier utifrån 

governmentalityperspektivet. Att till följd av detta governmentalityperspetiv exempelvis få 

insikt i vilka normer och värderingar som fanns inom en viss diskurs, samt vilka beteenden 

som uppenbarade sig inom denna diskurs. 

 

En forskningsplan utarbetades fram och utifrån denna urskildes ett syfte samt en metod. 

Studiens empiriska material bestod av semistrukturerade intervjuer, vilket i enlighet med 

Gratton och Jones (2004) ger intervjuaren flexibilitet i intervjun och underlättade en djupare 

intervjumetod. Frågorna var ställda utifrån syftet i studien, och därmed huvudområdena 

styrning, makt, idrott och organisering. Samtliga intervjuer analyserades i fyra steg med hjälp 

av Fejes och Bolander (2009) diskursiva analysmetodsteg för att öka trovärdigheten. De olika 

stegen var inte distinkt uppdelade utan interagerade. I första steget utfördes en översiktlig 

läsning och en preliminär tolkning kunde göras om innehållet. I andra steget utfördes det en 

djupare analys av de olika intervjudelarna. I detta avsnitt urskiljdes möjliga upprepningar, 

något som gav lite utrymme, avvikande eller genomgående exempel. Tredje steget bestod av 

att analysera eventuella subjekt samt vad som uttrycktes som ”normalt” respektive 

”ickenormalt”. I det fjärde steget analyserades vad som uteslöts. Fejes och Bolander (2009) 

menade att den diskursiva analysmetoden användes för att urskilja vilka uttalade och 

outtalade sanningar som förekom för att fastställa hur det talades om; vad som var ”normalt”, 

och vad som utesluts och därmed var ”onormalt”. Denna metod användes för att urskilja vad 

som togs för givet och vad som osynliggjordes inom texter från intervjuer. 

 

Identifierande av dominerande diskurser var en del av rådande studien. Dominanta diskurser 

kan exempelvis skapas av media (Henry & Tator, 2002). Andra former av dominanta 
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diskurser kan visa sig i form av myter eller rasism. Gruppers dominans av andra grupper 

påverkas av dominerande diskurser (De los Reyes & Kamali, 2005). Dominerande diskurser 

påverkar därmed hur människor tänker och handlar. Dominerande diskurser kan ses som 

kollektivt dominerande tankar, och kan exempelvis finnas gömda i normer och värderingar 

bland människor (Henry & Tator, 2002). Men diskurser i allmänhet förändras hela tiden, 

dominanta diskurser är därmed inte en enskild process. 

 

Trovärdighet 

Trovärdigheten i en diskursanalys grundar sig i denna studie i berättandet (se exempelvis 

Bolander & Fejes, 2009)., Det innebär att språket dvs. hur intervjupersonernas tankar, 

föreställningar och erfarenheter kommer till uttryck i deras berättande är föremål för analys.  

Enligt Fejes och Bolander (2009) är det vidare argumentens och analysens 

rimlighet/sannolikhet som bestämmer om det är en trovärdig diskursiv analys. Genom 

studiens koherens, tydlighet, helhet samt kapacitet att övertyga kan även den diskursiva 

analysen bedömas. För att få fram sanningsenliga/trovärdiga berättelser utfördes nedanstående 

punkter. En pilotstudie genomfördes. Frågor och intervjuförfarande granskades och därefter 

reviderades för att förbättra intervjumiljön, intervjusituation, intervjuformulär samt för att 

ytterligare utveckla intervjumetoden. Jag hade för avsikt att få en intervjumiljö som var lugn 

och trygg för att skapa en tillitsfull relation vilket enligt Bryman (2009) är viktigt. Vidare 

utfördes transkribering i nära anslutning till intervjuernas genomförande, för att inte glömma 

betydelsefulla delar av intervjun i enlighet med Backman (2008)..  
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Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat och analys. Resultatet har delats in under tre 

teman; Gemenskapen och glädjen, Förutsättningar för ungdomar med funktionsnedsättning 

samt Beslut och upplägg. Dessa teman utkristalliserades under analysprocessen genom en 

noggrann och upprepad genomläsning och granskning av intervjuutskrifterna utifrån i 

metoddelens redovisade analyssteg. De dominerande diskurserna idrottsdiskursen, 

funktionsnedsättningsdiskursen samt barn - och ungdomsdiskursen framkom som en del av 

resultatet. Inom varje tema framkom först och främst idrottsdiskursen i flest sammanhang 

inom intervjuerna. Funktionsnedsättningsdiskursen framkom främst då intervjupersonerna 

talade om begränsningar av idrottsförutsättningar, exempelvis anpassningar inom skolidrott. 

Barn - och ungdomsdiskursen framkom indirekt och direkt i samtalen främst i de 

sammanhang som handlade om hur respondenterna påverkas av olika faktorer i samband med 

idrottssammanhang. Exempelvis hur de blir motiverade och rekryterade till idrottsaktiviteter.      

 

Resultatdelen är uppbyggd på följande sätt. Först ges en kort beskrivning av varje tema. 

Därefter följer illustrerande intervjucitat och ett analysavsnitt där resultatet ställs mot 

dominerande diskurser (så som idrottsdiskursen, funktionsnedsättningsdiskursen samt barn - 

och ungdomsdiskursen) och mot tidigare forskning för att tydliggöra olika mönster samt 

skillnader.  

 

Utifrån de forskningsetiska principerna har jag valt att ge intervjupersonerna följande 

fingerade namn: Dennis, Elisabeth, Martina, Måns, Emelie, Markus, Kristian, Susanne, 

Sebastian, Louise, David, Peter, Sofie och Samuel. Respondenterna innefattar ungdomar 

mellan 14 - 20 år, och alla har någon form av funktionsnedsättning. De är aktiva inom fotboll 

och innebandy för ungdomar med funktionsnedsättning i Västerbottens län. Respondenterna 

har varit utövare av organiserad fysisk aktivitet i 6 till 10 år. 

 

Gemenskapen, glädjen och idrottsdiskursen  

Ett tydligt tema i intervjumaterialet var gemenskap och glädje inom och i förhållande till 

idrott. Det pratas om idrott övergripande bland respondenterna som något mycket positiv. 

Gemenskap och glädje är något som därmed har genomsyrat de svar respondenterna gav. En 

tolkning är därmed att idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättning styrs av hur 

gemenskap och glädje skapas samt uppfattas genom olika diskurser. En form av trygghet och 
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trivsamhet illustreras, som respondenterna inte vill avlägsnas från. I merparten av intervjuerna 

uttrycks en bekvämlighet, gemenskap och trivsamhet. Martina uttrycker exempelvis följande 

om sin fotbollsverksamhet: Allt är bra… allt är kul… Min kille spelar ju här så ja är med 

honom och så… Det är skoj… Nej, jag tycker det bara är kul… (Martina, 17 år). Elisabeth 

uttrycker samtidigt nedanstående om sin fotbollsverksamhet och träningarna där: man kan inte 

som direkt säga vad som är sämst eller så men det är som mer positivt liksom…(Elisabeth, 20 

år), och Louise beskriver att: jag träffar kompisar, trivs bra (Louise, 19). Trivsamheten som 

genomgripande illustreras som vanligt förekommande inom idrottsverksamheten av 

intervjupersonerna kan både tolkas som att det finns en unik gemenskap, eller ovilja att 

uttrycka sig om negativa faktorer. Därmed kan en viktig styrande faktor vara gemenskap och 

glädje. Styrning (governing) kan exempelvis idag ses som en frivillig åtgärd (Fejes, 2006). 

Detta bekräftas även av Sofie som beskriver att hon behöver följande för att idrotta: utan jag 

behöver bara ett gott humör och en god inställning (Sofie, 16 år). En medveten handling på 

eget initiativ kan vidare utvecklas med inflytande från reklamfilmer eller tv (Fejes, 2006). 

Detta kan också beskrivas som technologies of the self, vilket innebär en form av självstyre, 

och innefattar aktiva beslut som främjar självstyre (Wickman, 2011b). Foucault (1993) 

beskriver att technologies of the self används av subjektet för att uppnå en viss form av 

perfektion, lycka och makt över sig själv. Därmed kan idrott användas av idrottsaktiva 

ungdomar med funktionsnedsättning som ett sätt att uppnå exempelvis perfektion och lycka. 

Idrottsidealet och olika stereotyper framhåller nämligen idrott som en skapande faktor av 

kroppslig perfektion samt i detta sammanhang lycka. Idrottsaktiva ungdomar med 

funktionsnedsättning kan därmed känna att de får en utökad makt över sin kropp. Bland 

människor med funktionsnedsättning kan technologies of the self även innebära utveckling av 

självkänslan (Wickman, 2011b). Fejes (2006) beskriver exempelvis att technologies of the 

self kan skildras i form av känslor, som därmed i detta fall kan påverkas av de diskurser som 

förekommer i samband med idrott, samt för människor med funktionsnedsättning vara ett 

skapande av självkänsla (Wickman, 2011b). Därmed blir motiveras respondenterna att idrotta 

av exempelvis olika former av idrottsmedier som förmedlar en idrottsdiskurs och skapar 

genom idrottsdiskursen en identitet och utvecklar samtidigt sin självkänsla genom 

idrottsdiskursen. Samtidigt finnas det till viss del en diskursiv sanning av att idrotten ska vara 

glädjefylld, innefatta gemenskap och kamratanda. Massmedia kan i detta fall inte ses av 

respondenterna som en avgörande maktfaktor men definitivt som en viktig styrande del då en 

idrottare ska skapa motivation till att börja idrotta. Samtidigt styrs de av den stämning som 

finns i gruppen. Stämningen utgörs av de diskurser som uttalas av ledare, kompisar och 
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föräldrar. Exempelvis skulle inte gemenskapen och glädjen vara lika vanlig om 

idrottsdiskursen uppfattades som något negativt och jobbigt. Foucault talar exempelvis om 

styrande genom subjektets känslor (Fejes, 2006). Subjektets känslor styrs därmed inom 

idrottsdiskursen av uttalanden från ledare, kompisar och föräldrar. Samtidigt som skolan och 

medier också styr vilken nivå av glädje och gemenskap idrottsaktiva ungdomar med 

funktionsnedsättning känner. Öhman (2008) beskriver exempelvis att makt kommer till 

uttryck på olika sätt i olika kontexter, och beteendet är ett maktuttryck. Ungdomar med 

funktionsnedsättning blir något i förhållande till de dominerande diskurserna, till exempel; 

idrott eller media. Den idrottsaktive styrs därmed utifrån den situation och de sammanhang 

som denne befinner sig i. Idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättning påverkas av hur 

idrottsdiskursen förhåller sig massmedialt men även kulturellt och kontextuellt. Alltså hur 

ungdomar med funktionsnedsättning uppfattar idrott i olika sammanhang, kulturer etcetera 

både utifrån massmedia, ledare, föräldrar med mera, men även övriga som rör sig kring 

idrottsdiskursen. Detta stöds även av Wickman (2011a) som beskriver att ungdomar med 

funktionsnedsättning behöver stöd från de som rör sig kring den idrottsliga kontexten som 

exempelvis; tränare, ledare, föräldrar, kommunalråd, kamrater, sjukgymnaster eller 

friskvårdskonsulenter (Wickman, 2011a). En annan tolkning från citaten och respondenternas 

intervjuer är att det är en relativt unik form av gemenskap och upplägg. Få respondenter har 

samtidigt själva tänkt tanken att sluta och ungefär hälften känner till någon som har slutat. 

Därmed uttrycks idrottsverksamheterna ytterligare som positivt upplevda kontexter.  

 

Gemenskapen och glädjen framhävs sammanfattningsvis indirekt som en förutsättning för en 

väl fungerande idrottsverksamhet då idrottarna blir motiverade av att idrotta. Skapandet av 

denna positiva inställning blir därmed inom idrottsdiskursen avgörande, exempelvis av de 

personer som arbetar kring idrotten och därmed påverkar uppfattningen av den och i och med 

det styrningen. Det kan därmed tolkas som att uppfattningen av gemenskap och glädje blir 

maktfaktorer i sig som styrs av exempelvis ledare eller media. Styrande kan som tidigare 

påvisat styras genom känslor, vilket bekräftar analysen om att gemenskap och glädje förhåller 

sig som styrande faktorer inom idrottsdiskursen. 

 

Idrott och förutsättningar för ungdomar med funktionsnedsättning 

Här nedan beskrivs styrning i förhållande till vilka förutsättningar för idrott som uttryckligen 

beskrivs av respondenterna. Detta tillsammans med de olika aktörer som finns omkring och 
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inom idrottskontexten, både i skolidrott, innebandy och fotboll. Det kommer även beskrivas 

hur inspiration och rekrytering illustreras i intervjuerna.  

 

Förutsättningar för idrottande beskrivs övergripande olika av respondenterna inom skolan och 

i deras respektive idrottsverksamhet. Utvecklingsmöjligheter i respektive idrottsverksamhet/ 

idrottsverksamheter illustreras som goda, och merparten av respondenterna har visioner kring 

en professionell karriär. Träningsupplägget framställs av de flesta respondenter som 

tillräckligt. Det är dock bara träning en till två gånger i veckan. Det är otillräckligt med så få 

träningsmöjligheter särskilt för de individer som slutat skolan och inte får någon 

kompletterande träning i form av skolidrott. En respondent beskriver exempelvis att denne 

endast har träning en gång i veckan och har gått ut skolan, vilket till viss del kan tolkas som 

att skolan är en viktig förutsättning för träning. Förbindelse och eventuell elitverksamhet 

beskrivs på följande sätt av en respondent:  

 

Ja det tycker jag väl att det finns, det finns ju mycket olika lag att möta, nu finns det 

landslag och allt möjligt, förut fanns det ju inga landslag i Sverige men det har som 

kommit till nu, det blir fler och fler lag som kommer till, sen finns det ju lag som man 

inte vet om också säkert… Nej, jag vet inte hur det ser ut nu men det finns ju en serie 

med alla de bästa lagen och den spelas ju i Eskilstuna, det är väl närmast elitnivå, 

där har vi ju testat att vara med i några år, men vi har inte varit med där i år, men 

det är som där elitlagen spelar… Ja förut hade vi ett SM och då for vi ju till olika 

ställen, men nu har de satt ihop slutspelet så, ehh, SM:et med det där serien som 

finns i Eskilstuna så nu far man bara till Eskilstuna och spela och det är ju rätt långt 

(Markus, 20 år) 

 

Det finns förutsättningar för elitverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning inom 

innebandy, och att utvecklingen går framåt. Olika begränsningar upplevs av respondenterna 

då det är lång resväg för olika lag som kommer från Västerbotten. Governmentality och 

därmed conduct of conduct som Foucault beskrev det innebär bland annat att påverka sociala 

institutioner och samhällen (Dean, 2010). Enligt Nivert och Lervik (2008) kan svensk idrott 

organiseras mer effektivt. I Tyskland, Norge och Danmark har de exempelvis organiserat 

idrottsrörelsen till en mer enad organisation på nationell nivå vilket har främjat 

elitverksamhet. Därmed kan styrande av ungdomar med funktionsnedsättning inom 

idrottsverksamheter visa sig genom den organisering som den svenska idrottsrörelsen har. 

Wickman (2011a) förhåller sig dock kritisk till organisationsöversikten av Nivert och Lervik, 

då den inte är realistisk ur ett barnrättsperspektiv.  Alla barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning kommer inte att kunna tillhandahålla tillfredställande idrottsverksamhet 
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inom specialförbunden, därmed bör det finnas ett stödjande organ (Wickman, 2011a). 

Svenska handikappidrottsförbundet (SHIF) och Sveriges paralympiska kommitté (SPK) bör 

finnas kvar som stöd och rådgivande organ för idrottare med funktionsnedsättning och ha 

uppföljningsplikt av de olika styrdokument som finns för handikappidrottare. 

 

En av respondenterna illustrerar vidare betydelsen av förutsättningar som kommunen 

tillhandahåller. Enligt Regeringskansliet (2008) ska ungdomar med funktionsnedsättning ha 

tillgång till idrott och idrottsanläggningar samt fritidsverksamhet. Det framställs som viktigt 

av respondenterna att kommunen skapar rätt förutsättningar. Ett exempel som tas upp är 

tävlingsrullstolar som en respondent saknar i sin kommun. Det återges som vanligare i större 

kommuner att tillhandahålla träningshjälpmedel. En annan respondent framhåller att 

kostnaderna är stora för idrottsutrustning och människor med funktionsnedsättning måste 

betala alla idrottshjälpmedel och utrustning själva. Idrottsutrustning är dyr för ungdomar med 

funktionsnedsättning (Wickman, 2011a; Apelmo, 2007; SHIF, 2006a). Enligt 

barnkonventionens 23:e artikel ska barn och ungdomar med funktionsnedsättning kunna 

erhålla de hjälpmedel som krävs gratis eller till ett reducerat och billigt pris 

(Regeringskansliet, 2004; David, 2005). Det ska vara så pass billigt att människor med 

funktionsnedsättning ska kunna ha råd med dessa. Kommunens, föreningarnas och statens 

inverkan blir påfallande viktig då exempelvis vissa kommuner och föreningar har utvecklat 

uthyrningsverksamhet (Wickman, 2011a). Tillgång på idrottsmaterial kan främja upplevd 

likvärdighet, självständighet samt frihet.   

 

Hälften av respondenterna hade behov av en assistent. Assistentens roll beskrevs 

övergripande som relativt passiv och mestadels som stödjande och övervakande. Merparten 

av de som hade behov av assistent beskrev att de sällan behövdes när de skulle utföra 

idrottsaktiviteterna. Assistenterna beskrevs ofta i stället vara med på idrottsaktiviteten i fråga. 

Sammanfattningsvis framställdes assistenterna i de olika intervjudiskurserna som något i 

bakgrunden som inte alltid behövdes. Behovet av en assistent är därmed inte så stort, förutom 

i vissa enskilda fall.  

 

Inom idrottsdiskursen framställdes tränarna, ledarna, föräldrarna och kamraterna indirekt vara 

styrande maktfaktorer till subjektets beteende då de är uppmuntrande, inspirerande, och även 

de som bidrar till rekrytering. En respondent beskriver att han blivit inspirerad av sin mamma 
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att börja utöva innebandy. Vänner beskrivs som en positiv förutsättning och styrande del på 

flera olika sätt. 

 

jag har ju nästan alla mina kompisar här och om jag hade flyttat till något annat 

ställe då hade det blivit jätte konstigt för mig för då kanske, då kanske jag inte hade 

kunnat träffa de så ofta som jag gör och sådant (Kristian, 19 år) 

 

Flera respondenter beskriver att kompisar är viktiga på flera sätt. Som sin inspirationskälla till 

idrott beskriver ungefär hälften att kompisar varit den ledande faktorn för motivation till 

idrott. Flera respondenter menar att kompisar är en del av de roliga med att gå och träna. 

Därmed kan en tolkning utifrån detta bli att kompisar är viktiga inspiratörer och 

motivationshöjare för utövarna och även en form av trygghet. Inverkan och medverkan från 

kompisar, föräldrar, assistenter och även tränare som kommer diskuteras närmare i nästa 

stycke, och som illustrerats tidigare, är maktfaktorer som styr om idrottsverksamheterna över 

huvudtaget ska kunna fungera. Vad säger de exempelvis och varför. På detta sätt produceras 

diskurser. Exempelvis påverkas ungdomar med funktionsnedsättning av kompisarna samt 

deras sanningar, och makten utövas genom sanningar (Fejes, 2006). Effekter av makt 

bestämmer sedan levnadssätt mellan individer menar Fejes, makten är därmed produktiv. 

 

Tränarna illustreras övergripande som en styrande del för att verksamheten ska fungera. De 

uttrycks först och främst ha en vägledande och kommunikativ roll med mycket ansvar. Inom 

intervjudiskurserna illustreras tränarna som högst ansvariga för trivsel och utveckling inom 

idrottsverksamheten. Tränarna framställs direkt och indirekt påverka både motivation och 

utveckling. En av respondenterna beskriver att denne exempelvis slutade på grund av att 

tränaren var alldeles för hård, ville bara vinna och glömde prioritera glädje. En annan 

respondent beskriver att det var för passivt och likgiltigt i träningsgruppen vilket hämmade 

utveckling bland idrottsutövarna i stället. Samuel beskrev att: några har slutat på grund av att 

vi haft en dålig tränare (Samuel, 15).  

 

Kommunikation mellan tränare och utövare är en maktfaktor. För att därmed veta exakt vad 

utövarna har för syfte med att idrotta. Devillas et al (2006) beskriver att barnkonventionen bör 

inkluderas i idrottsutbildningar. Därmed ska tränare och ungdomar för att de ska få en större 

insikt i rättigheter för ungdomar med funktionsnedsättning inom idrottsdiskursen utbildas. 

Kunskapsspridning i form av utbildningar är en evident förutsättning och maktfaktor för en 

fortsatt effektiv utveckling inom idrott för ungdomar med funktionsnedsättning. Det är något 
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som även kommer analyseras närmare i kommande stycken. Kunskapsspridning har varit en 

viktig del redan från 1950- 1960 – talets tidiga utveckling av handikappidrotten (Fellers, 

2010). Sammanfattningsvis är tränarnas ansvar väldigt stort och de bör ha ett bra stöd samt 

utbildning och en personlighet som passar för att bemöta ungdomar med olika krav och 

möjligheter. Lärarna framställs på liknande sätt som idrottsledarna och blir därmed också en 

styrande del av idrottsförutsättningar för ungdomar med funktionsnedsättning. Sammanlagt 

beskrivs det av samtliga respondenter att tränarna, ledarna, föräldrarna och kamraterna är 

viktiga inom idrotten för ungdomar med funktionsnedsättning. Familjen framställs mestadels 

som en stöttande faktor som exempelvis kan bidra med färdmedelsbehov. Tränarna illustreras 

mer som auktoritära vänner med ledaregenskaper som har en viktig del i hur utövarna trivs 

och utvecklas. I vissa enskilda fall beskrivs tränaren till större del som styrande och autoritär 

och mindre vänskaplig. Kompisar är de som framställs som motivationsutvecklande och 

inspirationsutvecklande. En eventuell tolkning utifrån detta är att det är viktigt att utveckla 

och behålla vänskap på olika sätt för idrottsverksamheten, dess rekrytering och vidare 

progression.  

 

Få av respondenterna framhåller att de har någon speciell förebild. Det är fyra respondenter 

som beskriver att de kanske har en förebild. Två av dessa fyra respondenter har någon 

människa med funktionsnedsättning som förebild. En respondent beskriver att denne har 

förebilder inom idrotten sitski men vet inte namnet på någon enskild. Det finns dåligt med 

förebilder inom handikappidrotten. Det finns brister i media och marknadsföringen av olika 

elitidrottare inom idrott för människor med funktionsnedsättning. Idrott för människor med 

funktionsnedsättning har fått begränsat med utrymme i media (Wickman, 2008; Fitzgerald, 

2009). Samtidigt skildrar media stereotyper och ideal relaterat till idrott (Wickman, 2008). 

Diskurser skapar förväntningar på hur människan ska vara samt påverkar hur identiteter 

skapas. Det finns vissa dominanta diskurser som människan försöker jämställa sig med. 

Media marknadsför och visar idrott för människor med funktionsnedsättning i mindre 

utsträckning än övrig idrott, och blir därmed än viktig maktfaktor för att utveckla sanningar 

och kunskap kring idrott för ungdomar med funktionsnedsättning. Inom diskurser som media 

framställer återges samtidigt idrott för människor med funktionsnedsättning som något mindre 

betydelsefullt i jämförelse med idrott för övriga individer (Wickman, 2008). Olika stereotyper 

och ideal bland människor utvecklas utifrån medias skildringar i form av dominanta diskurser 

som påverkar identitetsskapande och hur ungdomar med funktionsnedsättning framställs samt 

uppfattas. Samtidigt är medias framställning av handikappidrott mer inriktad mot 
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funktionsnedsättningen än idrotten (funktionsnedsättningsdiskursen blir därmed dominerande 

över idrottsdiskursen). Det finns även svårigheter att komma i kontakt med idrottsaktiva 

ungdomar som har funktionsnedsättning om de inte aktivt söker sig till idrottsaktiviteter 

(Wickman, 2011a). En respondent menar vidare att han inspirerats mycket från att ha kollat 

på idrott på bland annat tv. En annan respondent beskriver följande kring marknadsföring och 

utveckling inom idrott för ungdomar med funktionsnedsättning det är inte nog stort, så det 

blir inte lika kul… Kanske värva fler medlemmar och göra mer reklam… Det är som reklam 

och visa upp sig själv och visa andra att vi finns och… (Måns, 14 år). Idrott och 

idrottsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning behöver bli större samt innefatta 

fler medlemmar. Governmentalityteorin innefattar påverkansstrategier av olika institutioner 

som till exempel kommuner eller landsting (Dean, 2010; Burchell, Gordon & Miller, 1991), 

vilket är en viktig förutsättning för påverkan av dominanta diskurser. Media påverkar 

exempelvis mentalitet och rationalitet inom ledningsgrupper som arbetar på viktiga offentliga 

institutioner. Sammanfattningsvis kan media tolkas som en rådande viktig maktfaktor och del 

av både technolgies of power och technologies of the self. Då den exempelvis påverkar 

normalisering som är en technology of power (Foucault, 1991), media formar samtidigt 

individer och uppmanar till förändring vilket är en del av både technologies the of self samt 

technologies of power (Besley & Peters, 2007). 

 

Det framställs vidare inom skolidrottsverksamheter som till viss del problematiskt att 

inkludera de som sitter i rullstol inom alla aktiviteter, som till exempel fotboll och dans.  

Måns beskriver exempelvis följande: 

 

Nej, är det något jag inte kan vara med på så brukar jag och min assistent fara till 

gymmet på skolan… Jo om ja kan vara med är jag ju oftast med, det är ju om det är 

skidor eller någonting som jag inte kan vara med i, annars far jag ju och gymar eller 

någonting (Måns, 14 år) 

 

Emelie skildrar hennes åsikter om skolidrotten: 

 

”Nja den är ganska bra tycker jag, det är väl alltså, alltså, det är väl hyffsat det 

kunde ha varit bättre, alltså lite bättre, alltså det är ganska svårt, alltså typ kanske, 

fotboll det kan inte jag göra nu … så det kanske är sådan lite mer svåra sporter och 

sådant, men det finns ju ett styrkerum som man kan gå till så det är ju bra… Alltså ja 

det beror på, ja brukar inte ha det så mycket, men alltså, om det är hinderbanor så 

brukar ju jag göra annat alltså, det som, jag är ju lite gående, så ja alltså” (Emelie, 

14 år) 
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Utifrån ovan framskrivna exempel finns flera alternativa lösningar om eleven inte kan vara 

med på en viss aktivitet, vilket även andra respondenter bekräftar. Skolan försöker samtidigt 

inte tillräckligt mycket att anpassa aktiviteter efter alla elevers behov, eller finns det inte 

tillräckligt med idrottshjälpmedel för elever med funktionsnedsättning. Emelie framställer 

följande exempel på otillräcklighet inom skolidrott för ungdomar med funktionsnedsättning: 

 

”Alltså kanske lite mer saker som jag kan vara med på, kanske lite mindre fotboll, 

alltså jag fårstår att det måste man ju också ha, och typ dans och sådant, 

längdskidor och det har vi ganska ofta på vintern och skridskor har vi, alltså vintern 

är nästan omöjlig att vara med på för då har vi skidor och skridskor nästan bara det 

så det hade man kunnat göra lite bättre tycker jag” (Emelie, 14 år) 

 

Utifrån ovanstående citat kan utläsas att det behövs fler anpassningsmöjligheter främst på 

vintern för ungdomar med funktionsnedsättning. Därmed styrs idrottsaktiva ungdomar med 

funktionsnedsättning av den bild som förekommer i samhället, vilket bland annat skapas av 

media. I och med det bör denna bild normaliseras ytterligare för att fler ungdomar ska kunna 

rekryteras samt få bättre förutsättningar för skolidrott. Därmed är ytterligare en maktfaktor 

och styrande del för idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättning den kunskap som finns 

i samhället överlag kring idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättning. Foucault (1982a) 

beskrev exempelvis att maktrelationer i vårt samhälle kan påverka administrationen av hur 

människor lever. Media och kunskap kring idrottsaktiva ungdomar blir därmed en styrande 

maktfaktor (technologies of power). Foucault (1982a) beskrev att technologies of power 

innefattar kontroll av subjektet, och samtidigt består technologies of power av dominans för 

att skapa förändring av subjektet vilket även technologies of the self gör (Besley & Peters, 

2007). Styrande maktfaktorer i form av technologies of the self och technologies of power bör 

utvecklas genom kunskap generellt i samhället, med hjälp av exempelvis massmedia. Att 

därmed utveckla en normaliserad bild som i sin tur kan påverka skolverksamheter att ge 

samma förutsättningar för ungdomar med funktionsnedsättning som övriga ungdomar inom 

skolidrott. Foucault (1991) beskriver att normalisering är en teknik för makt (tecknology of 

power). Detta kan vara en av orsakerna till varför vissa respondenter vill rekrytera fler 

personer till sin idrottsverksamhet och varför de måste slå ihop fler åldersgrupper samt 

kvinnor och män till en idrottsgrupp. Det svenska samhället skapar normaliserande i form av 

till exempel stereotyper. Genom att skapa en mer normaliserad bild i samhället av idrott för 

människor med funktionsnedsättning kan rekrytering till idrott för människor med 

funktionsnedsättning istället främjas. Foucault beskrev exempelvis att människor får kunskap 
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om någonting och beslutar därifrån hur de ska agera (Öhman, 2008). Om inte en normaliserad 

bild skapas så har idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättning inte lika lätt för att skapa 

en positiv identitet i förhållande till idrott. Denna förklaring baseras även på att många barn 

och ungdomar med funktionsnedsättning saknar idrottserfarenheter eller har dåliga 

erfarenheter av idrott enligt SHIF (2006a).  

 

Det kan vidare utläsas att det inom skolidrott förekommer många olika aktiviteter, och att 

bollsporter inte är ovanligt. Flertalet av respondenterna uttrycker att det finns åtskilliga 

idrottsaktiviteter inom skolan. Det illustreras även en frånvaro och uteslutning för ungdomar 

med funktionsnedsättning inom vissa sporter som exempelvis fotboll, ishockey och dans. RF 

(2009) beskriver i konsensus med detta att det inom idrotten förekommer uteslutning, och 

diskriminering (David, 2005), samt utanförskap (Wickman, 2011a; Fitzgerald, 2009; Devillaz, 

Fransson & Grujoska, 2006; Carlsson & Fransson, 2005). Olika idrottsverksamheter bör 

därmed primärt prioritera samtliga barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt deras 

rättigheter till inkludering i idrottsverksamhet. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

blir styrda av de förutsättningar som skapas av exempelvis olika skolverksamheter, 

kommuner, föreningar eller olika statliga organ. Barnkonventionen formulerar att barn och 

ungdomar har rätt till utveckling, hälsa, deltagande och fritidsaktiviteter (David, 2005). 

Barnkonventionen uttrycker även att barn och ungdomar med funktionsnedsättning inte får bli 

diskriminerade eller sämre behandlade i jämförelse med övriga barn och ungdomar. 

Europakonventionen framställer att alla ungdomar och barn oavsett funktionsnedsättning ska 

ha lika rätt till idrottslig och kulturell aktivitet (Regeringskansliet, 2008). Alla medlemsstater 

ska därmed uppmuntra och främja människor med funktionsnedsättning, och deras deltagande 

i idrottslig aktivitet, samt säkerställa förutsättningar för organisering, utveckling och 

deltagande i idrott. En eventuell tolkning utifrån detta är att rättigheter för ungdomar med 

funktionsnedsättning inte följs i Sverige på nationell och lokal nivå i den utsträckning som 

efterfrågas inom olika styrdokument. De maktrelationer som styr idrottsförutsättningar för 

ungdomar med funktionsnedsättning följer därmed inte de föreskrifter i form av konventioner 

som finns framskrivna. Därmed blir ungdomar med funktionsnedsättning styrda av i vilken 

utsträckning exempelvis statliga organ hanterar dessa frågor, vilket kan hänvisas till 

maktfaktorer och konstituerar människor som individer med funktionsnedsättning (Wickman, 

2011b). Det kan kopplas till de faktorer som är mer politiskt styrande som exempelvis 

Foucaults technology of power (Foucault, 1993; Foucault & Tarette, 1991). 
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Enligt barnkonventionen har barn och ungdomar rätt till att fullständigt njuta av ett anständigt 

liv, värdighet, själförtroende, aktivt deltagande i samhället, full social integration samt 

individuell utveckling (David, 2005; Regeringskansliet, 2008). Alla skolor belyses dock 

innefatta vissa begränsningar inom anpassningsmöjligheter vilket innebär att ungdomar med 

funktionsnedsättning blir exkluderade inom vissa aktiviteter. Det finns samtidigt flera studier 

som framställer att ungdomar med funktionsnedsättning inte har samma möjligheter till idrott 

som sina jämnåriga kamrater (Wickman, 2011a; Jerlinder, 2010; BO, 2007; SHIF, 2006a; 

Kristén, 1999). Det är problematiskt då samhällsinkludering för ungdomar med 

funktionsnedsättning innefattar förutsättningsskapande i form av miljöanpassning 

(Nordström, 2010; FN, 1989). Foucault analyserade exempelvis liberala rationaliteter och 

sanningar som tas för givet (Fejes, 2006). Det är en organiserande strategi där människans 

mentaliteter guidas genom skapta sanningar. Människor styrs i dag bland annat genom sin 

frihet. Idrottsverksamheter för människor med funktionsnedsättning påverkas av hur 

människor styrs genom deras frihet, och hur de dominerande diskurserna kommer till uttryck.  

 

Gymaktivitet framställs vara den primära alternativa aktiviteten då ungdomar med 

funktionsnedsättning inte kan delta i en aktivitet. En annan respondent illustrerar samtidigt att 

de inom skridskoåkning exempelvis finns något som heter kälkhockey för människor med 

funktionsnedsättning. 

 

Det är en typ av hockey som de har kommit fram med i och för sig, men det är som 

svårt, hehe… Ja det finns ju en typ av kälkhockey där du sitter på en kälke och har 

avkapade hockeyklubbor och piggar under klubban som du far fram med (Markus, 

20 år) 

 

Skolidrottsverksamheten är dåligt anpassad det behövs därmed mer information och kunskap 

kring olika former av idrottsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning. I 

överensstämmelse med detta beskrivs kunskap som en del av governmentality vilket formar 

hur individen skapar sanningar (Fejes, 2006). Fejes beskriver även att kunskap är en grund för 

skapandet av makt och olika subjekt. Därmed bör kunskap inom exempelvis 

skolidrottsverksamheter utvecklas kring idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättning. 

Detta för att därmed förändra maktrelationer inom skolverksamheterna och få en förbättrad 

skolverksamhet i form av fler anpassningsmöjligheter. En respondent menar exempelvis att 

det finns något som heter sitski för människor med funktionsnedsättning vid utförsåkning. Det 
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beskrivs samtidigt som dyrt att utöva. Det finns dock att hyra på vissa skidanläggningar menar 

respondenten.  

 

Idrott kan vidare vara både terapeutisk, rehabiliterande, hälsopreventiv och specialpedagogisk 

(Barg, Armstrong, Hetz, & Latimer, 2010; Shapiro & Martin, 2010; Fitzgerald, 2009; 

Riksidrottsförbundet (RF), 2009; SHIF, 2006a; Jerlinder, 2005; Kristen; 1999). En respondent 

menar att det förekommer rehabiliteringsrelaterad aktivitet inom skolan för ungdomar med 

funktionsnedsättning. De kan få eget idrottsschema som är kopplat till rehabiliteringsåtgärder 

menar en respondent. Därmed är kommunikation viktigt mellan idrottslärare och elev för att 

framhålla individuella behov hos olika ungdomar med funktionsnedsättning. Idrottsläraren 

och skolverksamheten överlag blir en viktig maktfaktor för hur ungdomar med 

funktionsnedsättning rent hälsomässigt styrs. Idrott blir då ett viktigt verktyg för både 

samhället och individen samt dennes utveckling. Idrott är viktigt bekräftar flera studier (se 

Wickman, 2011a; Shapiro & Martin, 2010) då barn och ungdomar utvecklar självständighet 

och identitet.  

 

Sammanfattningsvis har ungdomar med funktionsnedsättning relativt dåliga förutsättningar 

för att kunna rekryteras samt delta inom olika idrottsaktiviteter vid jämförelse med deras 

jämnåriga kamrater. Dels saknas det anpassningar inom skolverksamheter, och då kan det 

finnas alternativa lösningar i form av gym, vilket kan anses vara enformigt som alternativ 

aktivitet. Det framstår som särskilt svårt på vintern att hitta anpassad fysisk aktivitet. En 

tolkning är dock att det saknas tillräckligt med idrottshjälpmedel som även framställs som 

kostsam, och en respondent framhåller att ungdomar med funktionsnedsättning får betala 

detta själva. Vidare kan konstateras att skolidrottsverksamheter är i behov av utbildning och 

information kring olika former av idrottsaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning.   

 

Kommunen bör vidare vara mer aktiv inom anpassning för ungdomar med 

funktionsnedsättning i form av exempelvis tävlingsrullstolar. Arbete för en utökad ekonomisk 

satsning till ungdomar med funktionsnedsättning inom idrott bli därmed viktigt. Det framstår 

som vanligare i större kommuner att erhålla idrottshjälpmedel, därmed förefaller statliga 

organ som maktfaktorer, och därmed en form av technology of power. Besley och Peters 

(2007) beskriver exempelvis att samtliga teknologier innefattar en form av dominans som 

uppmanar till förändring, och formande av individer och technologies of power består av 

bland annat kontroll och makt över individen (Foucault, 1991;1982). Foucault beskriver att 
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det till exempel kan vara maktrelationer mellan psykiatri över psykiskt sjuka. Detta kan i sin 

tur styra idrottsaktiva ungdomars förutsättningar till idrott. Inom verksamhetsplanering för 

olika idrottsverksamheter innefattas sällan inkludering och anpassning av barn och unga med 

funktionsnedsättning. Särlösningar används i stället vilket leder till högre kostnader och sämre 

resultat i längden (Wickman, 2011a). Investeringar för barn och ungdomar samt olika 

inkluderingsstrategier ses istället ofta som en kostnad och inte som en investering. Samtidigt 

ska det enligt barnkonventionen finnas förutsättningar för en effektiv inkludering i samhället 

för barn och ungdomar (Nordström, 2010; FN, 1989).  

 

Tränarna, ledarna, föräldrarna och kamraterna både uppmuntrar, inspirerar, och även 

rekryterar påvisar denna studie. Tränarna illustreras övergripande som styrande maktfaktorer 

för att verksamheten ska fungera. Kunskapsspridning i form av utbildningar med mera kan 

också tolkas som en viktig maktfaktor för en fortsatt effektiv utveckling inom idrott för 

ungdomar med funktionsnedsättning. Det finns även dåligt med förebilder inom idrott för 

ungdomar med funktionsnedsättning. Marknadsföring och medieutveckling är i och med det 

evident för en fortsatt idrottsverksamhetsutveckling för ungdomar med funktionsnedsättning. 

En respondent beskriver även att det borde utvecklas mer reklam och att handikappidrotten 

behöver visas upp. Därmed borde marknadsföring vara en värdefull strategi för att rekrytera 

medlemmar till idrott för människor med funktionsnedsättning. Människor är fogliga kroppar 

och utvecklar enligt Fejes (2006) ett visst beteende som är ett maktuttryck. Ungdomar med 

funktionsnedsättningar kan forma deras uppfattning, beteende och inställning till idrott genom 

olika mediekanaler som till exempel TV, Internet eller radio. Människor blir något i 

förhållande till sammanhanget (Fejes, 2006).  

 

Verksamhetsutveckling, beslut och upplägg 

I detta avsnitt kommer olika beslut samt verksamhetsfrågor hanteras. Detta i förhållande till 

exempelvis hur utveckling generellt skildras utifrån intervjuerna och de framträdande delarna 

i samtliga dominerande diskurser; idrottsdiskursen, barn och ungdomsdiskursen samt 

funktionsnedsättningsdiskursen. Det finns uttryckligen av respondenterna en uppfattning om 

att de har stort inflytande på besluten inom idrottsverksamheterna och 

skolidrottsverksamheterna. Sebastian beskriver exempelvis att: om det är något vi vill så kan 

vi få vara med och bestämma och då säger vi det, så att vi får vara med och påverka om vi 

vill (Sebastian, 16). Governmentality är i relation till detta en kollektiv faktor enligt Dean 

(2010), effekt kan därmed utföras på olika sätt och governmentalty inkluderar strategier för 
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hur en människa kan mobilisera och forma beteenden och behov hos olika subjekt. Det finns 

därmed inom de olika grupperna olika former av makt och styrande av idrottarna med 

funktionsnedsättning från ledarna, och ingen i lagen bryr sig om beslut eftersom de inte 

behöver. De kan därmed kollektivt utveckla uppfattningen av hur idrottsverksamhetens 

styrande ska bedrivas av ledarna med visst inflytande av idrottarna med funktionsnedsättning. 

Exakt hur mycket inflytande idrottarna med funktionsnedsättning har över styrande är svårt 

att dra slutsatser kring utifrån intervjuerna, dock har ledarna mest inflytande. Ungdomarna 

med funktionsnedsättning kan därmed tolkas ha en styrandeposition som är passiv till följd av 

exempelvis verksamhetskultur, bekvämlighet eller individuell auktoritet. Samtidigt kan 

funktionsnedsättnings – och ungdomsdiskursen bli för stark i förhållande till idrottsdiskursen. 

Därmed nöjer sig ungdomarna med funktionsnedsättning att inte bestämma så mycket för att 

de känner sig till större del som ungdomar med funktionsnedsättning än idrottare.  

 

Det fastställs vidare inte exakt hur beslut tas, ledare och tränare uttrycks som de med störst 

maktposition på gruppnivå med visst inflytande på organisationsnivå. Idrottsutövarna 

illustreras som de med störst inflytande på upplägg och beslut på gruppnivå.   

 

Vi har inga stora möten, hon som håller i det brukar sms:a ut om det är något 

speciellt och då tar vi beslut via sms… Ja, alltså hon tar beslut med hjälp av våra 

åsikter (Dennis, 17) 

 

Emelie beskriver vidare följande om beslut och möten: 

 

Alltså vi har ju årsmöten ibland… årsmöten och man bestämmer ju på träningar 

någon gång då och då och sådana saker liksom, under träning kan du bestämma 

någonting alltså, vi har ju sålt typ alltså sådana här trisslotter, och det pratar man ju 

om på träningar och årsmöten och sådant (Emelie, 14 år) 

 

Utifrån ovanstående citat kan det utläsas att det är vanligt med årsmöten och att det ibland är 

mindre möten på träningar då gruppen är samlad. Inom innebandyverksamheten så används 

samtidigt beslutsstödsystem i form av mobiltelefoner och sms. En annan respondent beskriver 

även att det är möten i början av varje säsong för att därmed fastställa upplägg. Det kan 

utifrån dessa citat även utläsas att idrottsutövarna har visst inflytande på verksamhetsupplägg 

på gruppnivå och blir en del av styrningen. Samtliga ledare inom idrottsverksamheterna 

framställs som hänsynsfulla med en vilja att utveckla en organisation som är demokratisk. 

Demokrati är även ett återkommande begrepp i diskurser som återges av respondenterna. 
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Demokrati är samtidigt en del av Governmentality (Dean, 2010). En eventuell tolkning är att 

demokrati är en påtaglig maktfaktor för respondenterna och för att deras idrottsverksamhet 

ska bedrivas verkningsfullt.  

 

Inom fotbollsverksamheterna är möten varje år och månad vanligt förekommande. 

Innebandyverksamheterna beskrivs inte involvera några större möten, vilken citatet ovan även 

indikerar. En annan respondent beskriver följande om beslut och upplägg inom 

idrottsverksamheten: 

 

Ja det är någon från kommunen, och någon från förbundet och sen pratar de med 

oss och sen tar de det vidare och vidare och, högre och högre, jag vet inte riktigt hur 

det går till, vi spelare och ledare pratar först och alltså vad vi vill och sen tar dom de 

vidare och ser vad som är möjligt att göra (Måns, 14 år) 

  

Organisationen är relativt demokratisk och bygger mycket av sitt upplägg på allas 

medbestämmande, vilket Louise bekräftar med följande uttalande om styrande: vi brukar 

rösta (Louise, 19). Respondenten tycker samtidigt att denne får vara med och bestämma men 

har i praktiken mindre andel medbestämmande än vad denne tror. Samtidigt är det ingen av 

respondenterna som vill ha mer medbestämmande. Därmed är respondenterna bekväma i 

deras idrottsverksamhetssituation och den styrning som sker på gruppnivå, vilket till stor del 

innebär att ledarna har en viktig styrande maktposition. En annan respondent beskriver även 

följande om beslut på gruppnivå:  

 

Det är väl min tränare som bestämmer … Vi får komma med förslag, men vi lyssnar 

väl oftast på vad han har och säga vi kommer inte så ofta med förslag, det är väl 

någon gång då och då… Jag har inte riktigt så mycket koll på vad han hjälper till 

med men, det är väl främst min huvudtränare som lägger upp taktik och sådär, sen 

har vi en hjälptränare men jag vet inte riktigt vad han har för funktion (Markus, 20 

år) 

 

Tränarna tar relativt mycket beslut men till viss del frågar utövarna om deras åsikt. Det kan 

även vara så att idrottsutövarna blir passiva beroende på vilken personlighet ledaren har, samt 

vilken idrotts - samt ledarkultur som idrottsklubben besitter. En bekvämlighet kan också 

finnas i att inte behöva ta beslut vilket leder till att idrottsutövarna utvecklar en passivitet. 

Governmentality omfattar olika former av tankar om ledarskap (Dean, 2010). Flera 

respondenter illustrera ledarskap som viktiga för sina lag. Deras tankar illustreras i 
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intervjudiskurserna som positiva till att ha en eller ett fåtal ledare som utvecklar beslut och 

arrangemang från ett demokratiskt perspektiv. Från ett governmentalityperspektiv kan denna 

typ av beteende ses som ett rationellt beteende hos respondenterna. Några av respondenterna 

tror därmed att de fattar beslut med ledarna. Foucault beskrev governmentality som 

"governmental rationalty" (Burchell, Gordon & Miller, 1991; Dean, 2010). Och definitionen 

av governmentality beskrevs av Foucault som "conduct of conduct" (Dean, 2010). Detta 

innebar att forma, vägleda och påverka enskilda beteenden. Rationalitet omfattar olika 

metoder för hur man leder, vilket illustreras som viktigt bland respondenterna. Ledarna 

behöver i och med detta veta hur man leder på ett effektivt sätt, där idrottare tror att de är en 

stor del av besluten.  

 

Inom skolidrottsverksamheterna är det till störst del lärarna med visst inflytande av eleverna 

som framställs ha mest inflytande inom upplägg och beslut av idrottslektioner. Sofie beskriver 

exempelvis följande kring lärarna: kanske att de borde lyssna lite mer på vad vi elever vill 

(Sofie, 16), och Peter beskriver att lärarna brukar bestämma för det mesta, sen finns det vissa 

lektioner där eleverna får vara med och bestämma (Peter, 17). Det framställs samtidigt som 

att det finns en viss samverkan mellan eleven och läraren beroende på om denne är i behov av 

rehabilitering. Samtidigt beskriver en respondent verksamhetsutveckling inom skolidrotten på 

följande sätt:  

 

Kanske att fler skulle kunna få prova hur det är att sitta i rullstol och så kanske alltså 

kanske under en skoldag kanske, eller något sådant, dom har ju även provat 

rullstolsinnebandy, det tyckte dom var jätte roligt, men det var ju liksom vi som 

tryckte på det (Emelie, 14 år) 

 

Det behövs mer information och kunskap som tidigare nämnt inom skolidrottsverksamhet och 

förståelse både praktiskt och teoretiskt för ungdomar med funktionsnedsättning. Kunskap och 

information kan alltså även i detta avseende ses som en styrande maktfaktor som är en del av 

Governmentality då det exempelvis påverkar kunskap och sanningar som Fejes (2006) 

beskriver. Skolverksamheten är samtidigt viktig inom utveckling av intresse och kontakt med 

ungdomar som har funktionsnedsättning (Wickman, 2011a; Jerlinder, 2010). Det finns 

därmed en direkt rädsla eller motstånd inom skola och samhälle att utveckla olika 

idrottsaktiviteter för människor med funktionsnedsättning. Dessa aktiviteter bör därmed 

normaliseras ytterligare vilket också nämnts. Normalisering är en del av 
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governmentalityteorin enligt Foucault (1991), och genom detta skulle fler människor 

exempelvis få vara med och utöva olika idrotter och få bli mer uppmärksammade. Det skulle 

leda till att idrott för människor med funktionsnedsättning utvecklas på flera sätt. 

 

Sammanfattningsvis är beslut och upplägg överlag inte något som respondenterna själva är 

missnöjda med eller lägger ner mycket energi att fundera över, med vissa undantag. Indirekt 

så framställs situationen i idrottsverksamheterna som till stor del beroende av upplägg och 

beslut genom ledarna som styrande maktfaktorer. Respondenterna är relativt nöjda med 

situationen som den är. Det finns vissa ambitioner att få hålla på med elitidrott och det 

framställs inte som viktigt med utveckling eller hur verksamheterna styrs. En annan tolkning i 

förhållande till governmentality är att kulturen i idrottsorganisationer och tränares inställning 

påverkar respondenternas passivitet i organisationsupplägget. Tränares beteende kan 

exempelvis påverka idrottarens beteende. Idrottare kan styras genom deras egen frihet som 

Fejes (2006) hävdar, vilket från ett governmentalityperspektiv i denna studie kan innefatta 

idrottares "passiva beteende” i beslutstagande och struktur inom idrottsorganisationerna. 

Idrottarna är fria att agera som de vill, men de väljer att vara passiva. Makt kan innebära en 

form av påverkan av människor som är formbara subjekt (Öhman, 2008). De Blir något i 

förhållande till de sammanhang som exempelvis innefattar; kultur, sociala praktiker, normer 

och värderingar. Idrottsdiskursen hamnar som tidigare nämnt i ett passivt läge i förhållande 

till funktionsnedsättningsdiskursen och barn – samt ungdomsdiskursen. Detta härleder till att 

idrottaren blir passiv i förhållande till beslutstagarprocesser och andra verksamhetsfrågor.  

 

Demokrati framställs som en del av idrottsverksamhetskulturerna. Det finns ett visst 

samarbete med kommuner och möten förekommer med statliga instanser, i vilken 

utsträckning uppkommer inte. Medbestämmande och uppfattad demokrati kan därmed ses 

som en styrande maktfaktor, samtidigt som det största ansvaret ligger hos ledaren och det 

finns en viss passivitet i medbestämmandet inom idrottsverksamheterna. Utifrån detta kan 

utläsas att det behövs fler utbildningar för utövarna för att därmed skapa bättre förutsättningar 

för medbestämmande och utveckling inom idrottsverksamheterna.  
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Diskussion  

 

Resultatdiskussion 

Diskussionen presenteras generellt utifrån denna studies syfte, frågeställningar, resultat samt 

governmentalityperspektivet. I intervjuerna efterfrågas utveckling inom svenska 

idrottsverksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning. I denna studie har olika 

makfaktorer i förhållande till governmentality, technologies of the self och technologies of 

power identifierats och analyserats i de olika dominerande diskurserna; idrottsdiskursen, 

funktionsnedsättningsdiskursen samt barn - och ungdomsdiskursen. I intervjuerna beskrevs 

områdena; rekrytering, gemenskap, glädje, ledare, marknadsföring, media, normalisering, 

kunskap, statliga organ, organisering inom idrottsrörelsen på nationell - och organisationsnivå 

som centrala maktfaktorer för ungdomar med funktionsnedsättning och deras 

idrottsförutsättningar.  

 

I min teoretiska inledning och bakgrund har jag bland annat skildrat att ungdomar med 

funktionsnedsättning enligt Regeringskansliet (2008) inte har rättigheter till samma 

idrottsförutsättningar som deras jämnåriga kamrater. Dock har ungdomar med 

funktionsnedsättning relativt begränsade förutsättningar för lek och idrott på egna villkor. 

Även inom skolidrottsverksamheterna framställs anpassningsförutsättningarna som 

begränsade av respondenterna. Därmed hävdar jag att skolidrotten, kommunen och 

idrottsrörelsen är maktfaktorer som bör utveckla och implementera anpassningsåtgärder för 

ungdomar med funktionsnedsättning, i form av exempelvis; anpassade anläggningar i 

samhället och anpassade idrottsaktiviteter inom skolan samt tillgång till idrottshjälpmedel. 

Dessa former av inkluderings- och anpassningsstrategier behövs vilket även styrks av 

resultatet i denna studie.  

 

Ungdomar med funktionsnedsättning inom idrottens område ska enligt min mening erhålla ett 

bredare utbud av idrott, samt bättre förutsättningar för att kunna; påverka, vara delaktiga och 

bestämmande i den utsträckning som avses i styrdokumenten (Idrotten vill och 

barnkonventionen). Dessa styrdokument är enligt mig en del av en statlig diskursiv 

produktion, men kommer inte till uttryck i den utsträckning de borde för att skapa likvärdiga 

förutsättningar för idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättning som sina jämnåriga 

kamrater. De borde till större del därmed inverka på diskursiva sanningsproduktioner och 
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därmed påverka människors tankar och förhållningssätt till idrottsförutsättningar för 

ungdomar med funktionsnedsättning. I dagsläget är det stora skillnader mellan de 

förutsättningar som ungdomar med funktionsnedsättning har i jämförelse med ungdomar utan 

funktionsnedsättning. I denna studie framhålls att det finns lite eller ingen kunskap kring 

barnkonventionen eller Idrotten vill där olika rättigheter för barn och ungdomar framhålls. 

Samtidigt understryker Regeringskansliet (2004) att barn och ungdomar har rätt till utbildning 

om deras rättigheter vilket sammanställs i barnkonventionen. Även detta är något som det 

uppenbarligen finns en avsaknad av inom den organiserade idrotten. Media som senare 

kommer diskuteras är därmed ett intressant verktyg samt en maktfaktor som kan användas för 

att uppnå kunskap och skapa sanningar. Därmed känns det som extra viktigt att samhället får 

större insikt i vikten av att utveckla idrottsförutsättningar för ungdomar med 

funktionsnedsättning, för att någon praktisk tillämpningsstrategi slutligen ska ske. 

 

Gemenskapen och glädjen beskrivs av respondenterna som maktfaktorer och därmed en stor 

del av drivkraften på ett individuellt plan men också inom idrottsverksamheten. Generellt sätt 

urskiljs styrande och makt även inom kommunikation, organisation och ledarskap inom 

idrottsföreningarna. Det uttrycks exempelvis som viktigt att kunna rekrytera samt bedriva en 

verksamhet för både elitsatsande men även motionärer.  

 

Från ett governmentalityperspektiv skulle den styrande maktfaktorn marknadsföring som 

påverkar de dominerande diskurserna kunna bidra till att normalisera idrott för ungdomar med 

funktionsnedsättning. Fejes (2006) illustrerar att makt (power) bedrivs genom sanning, och 

människor är föremål för kunskap. Detta för att kunna normalisera och skapa förutsättningar 

för utökat deltagande inom idrott för människor med funktionsnedsättning. Foucault (1991) 

visar att normalisering är en teknik för makt. Marknadsföring kan också vara ett verktyg för 

att skapa förebilder. Ingen av respondenterna hade exempelvis en förebild med en 

funktionsnedsättning. Idrott för människor med funktionsnedsättning får begränsat uttryck 

inom mediadiskursen, vilket även Wickman (2008) bekräftar. Samtidigt uttryckte Foucault 

makt på olika sätt, till exempel kan människor få information om något och sedan besluta hur 

man beter sig (Öhman, 2008). Marknadsföring kan därmed ses som ett verktyg för att påverka 

mentaliteten hos ledning inom kommuner, landsting eller staten. Detta tillsammans med att 

påverka de dominerande diskurserna i denna studie så att exempelvis inte 

funktionsnedsättningsdiskursen blir för dominant i förhållande till idrottsdiskursen. Enligt 

Fejes (2006) använder till exempel människor skapade sanningar för att organisera åsikter och 
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tankar. En annan aspekt är att människor är aktiva subjekt som berörs av specifika 

sammanhang (Öhman, 2008).  

 

Det finns flertalet maktfaktorer som påverkar utveckling för ungdomar med 

funktionsnedsättning inom idrott. Fler människors uppfattningar och kunskap kring 

människor med funktionsnedsättning bör utvecklas på olika sätt i förhållande till idrott med 

hjälp av olika maktfaktorer. Detta tillsammans med en ökad forskning och utredning kring 

idrottsverksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning och dess organisering i Sverige, 

och därmed utveckla maktfaktorer och det styrande som påverkar förutsättningar till idrott för 

ungdomar med funktionsnedsättning. 

 

Metoddiskussion 

Metoden diskuteras här utifrån de olika punkter som tas upp i metoden, dvs. empiriskt data 

och diskursiv metod, urval och avgränsningar, genomförande av intervjustudien, 

databearbetning och analys samt trovärdighet. Inom den empiriska datainsamlingen var fyra 

intervjuer runt 15 till 20 minuter vilket berodde på att respondenterna hade fysiska problem 

att uttala sig verbalt, och detta mynnade ut i korta svar. Därmed kunde det möjligtvis varit 

bättre att utföra en enkätstudie. Flertalet intervjuer var även utförda vid en fotbollsplan, vilket 

kan ha försämrat intervjusituationen i form av distraktionsmoment från omgivande miljö. 

Fyra intervjuer var även utförda per telefon vilket innebar att den ickeverbala 

kommunikationen uteblev.  

 

Urvalet och avgränsningarna till målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning inom 

Västerbottens län hade fördelar bland annat för att det enligt mig är en viktig målgrupp, då 

tidigare studier bland annat framhåller vikten av att uppmärksamma denna målgrupp, både 

inom forskning men även inom andra samhällsinstanser. Flera studier påvisar exempelvis att 

ungdomar med funktionsnedsättning utsätts för uteslutning och negativ särbehandling 

(Wickman, 2011a; Fitzgerald, 2009; Devillaz, Fransson & Grujoska, 2006; Carlsson & 

Fransson, 2005). På grund av att det finns så få lag inom västerbottens län så hade det dock 

varit intressant att utöka till flera län och avgränsa själva åldersintervallet ytterligare.  

 

Genomförandet av intervjustudien var i vissa fall problematiskt och i andra fall lättare.  

Intervjugenomförandet kunde förbättrats genom att ha en mer strukturerad intervjumall, för 

att därmed underlätta för de respondenter som hade talproblem. Det skulle även varit positivt i 
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det avseendet att det blir mer förenklat att svara då det inte kräver lika mycket eftertanke. Det 

hade dock blivit en mer styrd intervjumetod vilket jag ville undvika. Frågorna skulle därmed 

kunna var mer kvantitativa än kvalitativa. Diskursanalys skulle inte passa lika bra som metod 

om det blir för kvantitativ metod enligt mig, då det i stor utsträckning är fokus på texter och 

det som sägs. Diskursanalys var nämligen en bra metod för att analysera vad som sagts. Det 

var ett verktyg som var positivt för att se sammanhang och djupet bakom de som sagts. Det 

var även därmed ett bra analysverktyg och ett verktyg som används av många andra författare 

som antar ett governmentalityperspektiv samt använder intervjuer i sin metod (se Wickman, 

2011b). Att anta ett governmentalityperspektiv och använda diskursanalys var även intressant 

för att bland annat analysera outtalade sanningar och makt samt urskilja olika faktorer från ett 

annat perspektiv. Detta förhållningssätt tror jag därmed frambringar ett nytt och utvecklande 

sätt att studera målgruppen idrottsaktiva ungdomar med funktionsnedsättningar.  

 

Trovärdighet i studien kan vidare diskuteras utifrån flera punkter. Det fanns som tidigare 

nämnt inte möjlighet till en lugn och trygg miljö i alla intervjusituationer. Sju intervjuer 

utfördes som sagt vid sidan om en fotbollsplan vilket var det enda möjliga tillfället för att 

genomföra dessa intervjuer och som kan ha inverkat distraherande på respondenterna. 

Respondenterna fick emellertid sitta ner på en bänk vid sidlinjen någorlunda avskärmade från 

ledare, spelare samt kamrater vid intervjutillfället med avsikt att försöka skapa en god 

intervjumiljö och därmed generera fokus på intervjun både för mig och respondenten i så stor 

utsträckning som möjligt.  

 

Fortsatt forskning 

I en fortsatt forskning skulle det vara intressant med en internationellt jämförande studie 

mellan olika länder, och hur deras organisatoriska utveckling sett ut de senaste åren för 

ungdomar med funktionsnedsättning. Detta för att studera hur Sverige på nationell nivå 

strategiskt och mer operativ kan arbeta med idrott för människor med funktionsnedsättning. 

 

Vidare; vad görs egentligen för att utveckla media och marknadsföring av idrott för 

människor med funktionsnedsättning? Det skulle vara intressant att utveckla studier kring 

marknadsföringsstrategier och medieframställning av idrott för människor med 

funktionsnedsättning vilket stor del hänvisar till det governmentalityperspektiv som denna 

studie utgår från. Detta är särskilt intressant med tanke på att det i dagens samhälle finns en 
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utvecklad marknad som på flera sätt stödjer organisationer att lägga ner resurser på 

marknadsföring, exempelvis på internet i form av; Youtube, Facebook etcetera.  

 

Föreliggande studies resultat ligger även till grund för fortsatt forskning inom studier av 

tränares, assistenters och föräldrars uppfattningar kring ungdomar med funktionsnedsättning i 

relation till idrott. Det skulle också vara intressant att utveckla en jämförande studie mellan 

ungdomar med och utan funktionsnedsättning, och därmed jämföra mer ingående 

verksamheter som de ingår i. 
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Bilaga 1 - Intervjumall 

 

 Kön? 

 Ålder? 

 Namn? 

 

1. Hur länge har du idrottat? 

2. Vem var det som fick dig att börja idrotta? 

3. Är du i behov av assistent när du deltar i idrottsaktiviteter? Om ja, vad är assistentens 

roll?  

4. Hur tar du dig till och från träningarna? Är du i behov av färdtjänst? Hur fungerar det?  

5. Under en vanlig vecka, hur mycket idrottsundervisning har du? 

6. Vad brukar ni göra på idrottslektionerna? 

7. Behöver du särskilda idrottshjälpmedel för att idrotta, om ja i så fall vilka, har du 

tillgång till sådana? 

8. Gör du samma sak som övriga elever under idrottslektionerna, om inte vad gör du 

stället? 

9. Hur går det till på friluftsdagarna, är du med på de aktiviteter som andra elever gör? 

10. Vem bestämmer vad du ska göra på idrottslektionerna? 

11. Vad håller du på med för idrott just nu, hur kom det sig att du började med det? 

12. Vilken idrott tycker du bäst om? 

13. Finns det någon idrott du skulle vilja hålla på med men inte kunnat börja med? I så fall 

vad är det som har hindrat dig? 

14. Vilka möjligheter finns det för att utöva idrott inom din idrottsverksamhet? 

15. Finns det några i din träningsgrupp som har slutat träna? Om Ja, vad tror du det beror 

på att de slutade? 

16. Har du någon gång själv tänkt på att sluta träna i din träningsgrupp om varför, om inte 

vad är det som gör att du vill fortsätta?  

17. Hur stor betydelse har tränarna, kamraterna och föräldrarna? 
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18. Hur brukar det gå till när ni bestämmer om olika saker i din träningsgrupp? Vem är det 

som bestämmer? Brukar du få vara med och bestämma? Om Ja, hur går det till i så 

fall? 

19. Vad känner du till om beslut och upplägg inom din idrottsverksamhet? 

 

20. Hur mycket får du vara med och bestämma i din idrottsverksamhet? 

21. Kan du berätta lite om en vanlig dag, när du har träning (förberedelser, skjuts etc.) 

22. Vem är det som bestämmer vad ni ska göra på träningen, brukar du få vara med och 

bestämma? 

23. Har du några förebilder när det gäller idrott, vilka, på vilket sätt har de varit viktiga för 

dig? 

24. Känner du till barnkonventionen? 

25. Känner du till idrotten vill (idrottsrörelsens eget idéprogram)? 

26. Hur tänker du kring framtiden, hur länge skulle du vilja hålla på att idrotta? Skulle du 

vilja bli proffs och bara träna/spela match på heltid?  
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Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Bilaga 1 Till dig som har tillfrågats att delta i undersökningen eller är vårdnadshavare. 

 

Projektet 

Övergripande syfte med följande studie är att kartlägga och analysera   

vilken medbestämmanderätt, inflytande och delaktighet bland barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning.  

 

Villkor som gäller för deltagare 

 Studiens praktiska genomförande är baserat på individuella intervjuer. Deltagandet 

är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst under pågående 

undersökning utan närmare motivering. 

 Alla uppgifter om som är identifierbara kommer att antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att uppgifterna inte kommer att kunna identifieras av 

utomstående. 

 Intervjumaterialet är avsett för forskningsändamål och kommer därför inte att 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften. 

 När intervjuerna har transkriberats kommer jag att kontakta dig via mejl och du får 

möjlighet att kommentera utskriften. 

 Undersökningen kommer presenteras i form av en masteruppsats i artikelform. 

 

 


