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Abstract  

It is stated that sports should be an open arena for every individual in the society, despite this 

statement inclusion of people with disabilities in organized sport have not been prioritized. The 

municipality of Umeå offers an inclusion funding for this matter, however there has been a low 

number of applications from the organizations. The purpose of this study was to enlighten the 

opinions and experiences on the inclusion funding and inclusion, both from the sport organizations 

who had applied for the funding and those who had not applied. The result is based on nine 

semistructured interviews with different sport organizations in Umeå and demonstrates that all 

organizations report positive attitudes to inclusion and the funding. The organizations who had 

applied and received the funding informed that it was profitable in order to enable development within 

the organizations. Furthermore the organizations mentioned that a number of preconditions is 

necessary in the startup of a work with inclusion such as dedicated leaders, right way of recruitment, 

attitudes and education.  

 

Nyckelord: Bidrag, Funktionsnedsättningar, Förutsättningar, Inkludering  
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Inledning  
Uppskattningsvis lever 15 % av världens befolkning med en funktionsnedsättning (World health 

organisation [WHO], 2013). Det har framkommit att personer med funktionsnedsättning har sämre 

självskattad hälsa och levnadsvanor samt nedsatt psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Detta i sin tur speglar det faktum att det är vanligare bland dessa personer att ha en 

stillasittande fritid jämfört med personer som lever utan funktionsnedsättning (Folkhälsoinstitutet 

[FHI], 2011). Ett mål inom svensk politik är att skapa ett samhälle som har jämlika levnadsvillkor för 

samtliga individer (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Folkhälsomyndigheten (2016) har undersökt hur 

Sveriges kommuner arbetar med hälsofrämjande för personer med funktionsnedsättning, vilket visar 

att 57 procent av kommunerna har pågående arbete för detta samtidigt som 14 procent uppgav att de 

saknar planering för folkhälsoarbete riktat mot denna grupp.  

 

I förenta nationernas (FN) konvention står det att personer med funktionsnedsättning ska ha 

rättigheter att kunna delta i rekreations- och fritidsverksamhet och idrott på samma villkor som alla 

andra. Konventionsländerna ska, för att möjliggöra detta, vidta en rad åtgärder som bland annat att 

uppmuntra deltagande till idrott på alla nivåer, att säkerställa tillgång till idrotts- och 

rekreationsanläggningar samt säkerställa lika möjligheter att kunna delta i lek, rekreation och idrott. 

Slutligen ska de det finnas garanterad tillgång till service av personer som arbetar med organisering av 

idrotts- och rekreationsverksamheter (Förenta nationerna, 2011). Idrottsrörelsens idéprogram 

Idrotten vill ligger till grund för idrottsföreningarnas policy och följer FN:s internationella konvention 

om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter samt 

barnkonventionen (Riksidrottsförbundet, [RF], 2009).  

 

Enligt Misener och Darcy (2014) är målet inom idrotten att uppmuntra personer med 

funktionsnedsättning till att delta i idrott på deras egna villkor. Vidare anser Kissow (2013) att 

organiserad föreningsidrott har potential till att kunna vara en öppen och inkluderande arena där 

integrering på lika villkor bör vara en självklarhet. Trots detta menar Wickman (2012) att 

idrottsrörelsen i Sverige inte har gjort tillräckligt för att uppnå Idrott på lika villkor som är ett mål i 

Idrotten vill. Författaren konstaterar att utbudet av möjligheterna till fullständig delaktighet i idrott 

för funktionsnedsatta är mycket begränsade till skillnad från personer utan nedsättning. Ping & Taylor 

(2013) poängterar att personer med funktionsnedsättning skulle delta i organiserade aktiviteter i 

större utsträckning om det fanns tillgängligt. 

 

Faktorer som påverkar unga personer med funktionsnedsättning till att inte delta i idrott kan bero på 

själva nedsättningen i sig, trötthet, dålig motivation och bristande acceptans (Jaarsma, Dijkstra, de 

Blécourt, Geertzen & Dekker, 2014). Andra faktorer som kan vara avgörande är den omgivande miljön 

som brist på idrottshallar, transport och begränsad information och valmöjligheter (DePauw & 

Gavron, 2005; Jaarsma et al, 2014). Att behöva vara beroende av andra för att kunna delta i idrott 

nämns som en ytterligare barriär till att avstå från att delta i idrottsaktiviteter (Jaarsma et al, 2014).  

 

I idrottens mångfaldsarbete har det inte riktats lika stort fokus på inkludering av funktionsnedsatta 

personer gentemot vad gäller genus, etnicitet och sexualitet. Bättre förutsättningar bör därför skapas 

för individer med funktionsnedsättning så att de inte endast förses med möjligheter till att delta inom 

anpassad verksamhet, utan de ska kunna ta del av föreningsverksamheten precis som alla andra 

(Misener & Darcy, 2014). Enligt DePauw och Gavron (2005) råder det en bristande förståelse och 

medvetenhet angående hur inkludering av funktionsnedsatta personer kan ske inom idrotten. 

 

Problemdefinition 

Utifrån ovanstående information blir det tydligt att det behöver riktas mer fokus på idrott för 

funktionsnedsatta personer och på så vis skapa fler valmöjligheter för målgruppen. Detta för att 

förhindra att samhällets begränsade utbud är det som avgör vilken idrott och/eller förening som
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individen har möjlighet att delta i. Enligt Svenska Parasportförbundet (2014) finns det i nuläget 

ordinarie föreningar som arbetar med detta, men menar att behovet är stort för ett ökat utbud. Hur 

ska då ett större utbud skapas och vad krävs för att dessa föreningar ska inkludera denna målgrupp? 

Inkludering av funktionsnedsatta personer inom ordinarie föreningsverksamhet är ännu ett område 

som kräver ytterligare forskning för att generera mer kunskap om inkluderingens effekter.  

 

Umeå kommun har uppmärksammat den här problematiken och år 2014 etablerades ett ekonomiskt 

bidrag för föreningar att söka i syfte att lättare kunna arbeta med att inkludera funktionsnedsatta 

personer i den ordinarie verksamheten, kallat inkluderingsbidrag. I början på år 2016 hade 

sammanlagt nio idrottsföreningar ansökt (K, Enmark, Personlig kommunikation, 2016-03-30), vilket i 

förhållande till kommunens totalt 182 idrottsföreningar (Umeå kommun, 2016a) är en väldigt liten 

del. Studiens syfte kommer därför grunda sig i ovanstående dilemma genom att undersöka 

idrottsföreningars förhållande till satsningen, hur det har påverkat verksamheten och hur fler ska 

kunna ta del av bidraget. Studien kommer att bidra med kunskap till det idrottspedagogiska 

forskningsfältet då det handlar om att förena olika grupper inom idrotten genom en 

socialisationsprocess samt att söka förståelse för varför inkludering av funktionsnedsatta personer 

inom ordinarie föreningsverksamhet sker samt anledningar till varför det inte sker. Denna studie 

bidrar med föreningars åsikter och tankar kring inkludering inom idrotten och utifrån detta anses 

denna studie hamna inom det idrottspedagogiska forskningsfältet.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsföreningar i Umeå kommun förhåller sig till 

inkluderingsbidraget samt inkludering av funktionsnedsatta personer inom verksamheten.  

 

 Vilka åsikter har föreningarna gällande inkluderingsbidraget och arbetet med inkludering?  

 Hur påverkas verksamheten av bidraget samt inkludering? 

 Vilka förutsättningar krävs för arbete med inkludering? 

 Hur kan informationen om bidraget och inkludering utvecklas? 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

I denna del kommer en bakgrundsbild för studiens område skapas, delarna Begreppsdefinition, 

Bidrag till föreningsidrotten, Idrottsrörelsen, Upplevelser och effekter av deltagande i idrott, 

Ledarskap samt Attityder kommer att behandlas. 

 

Begreppsdefinition 

Funktionsnedsättning beskrivs enligt Socialstyrelsen (2016) som en form av en fysisk, psykisk eller 

intellektuell nedsättning i funktionsförmåga. Funktionshinder handlar om den begränsning som 

upplevs till följd av funktionsnedsättningen i förhållande till omgivningen. Exempel på detta kan vara 

bristande delaktighet i arbetslivet, sociala relationer fritids-och kulturaktiviteter, utbildning och 

demokratiska processer. Hur väl samhället är uppbyggt och anpassat för funktionsnedsatta personer 

påverkar om personen ifråga är/inte är förhindrad i det dagliga livet.  

   

Segregering handlar om att olika grupper i samhället selekteras och kan delas in efter socioekonomisk 

status, etniskt tillhörighet etc. (Nationalencyklopedin, 2016). Begreppet segregering har genom 

historien även varit en fråga för andra minoritetsgrupper som funktionsnedsatta personer, då de fram 

till år 1960 var segregerade från det övriga samhället (Regeringen, 2000).  

 



 

3 
 

Exkludering innebär att en grupp utesluts från övriga grupper i samhället och är motsatsen till 

integrering som istället beskrivs som en process där olika grupper förenas (Nationalencyklopedin, 

2016).  

 

Inkludering likt integrering handlar om att förena olika grupper i samhället (Nationalencyklopedin, 

2016). Enligt (Wickman, 2012) handlar det inom gruppen personer med funktionsnedsättning om att 

få möjligheten att delta i normala verksamheter med personer utan funktionsnedsättning.  

 

Bidrag till föreningsidrotten  

Idrottsrörelsen har länge varit ett högt prioriterat område inom svensk politik då staten har bidragit 

med ekonomiskt stöd långt tillbaka i historien för att stödja föreningsverksamheten. År 1877 kom det 

första bidraget till föreningsverksamheten att utbetalas av regeringen. Beloppet har blivit allt större 

med tiden och år 2013 uppgick det totala statliga stödet till 1,8 miljarder kronor. Syftet med bidragen 

är att uppmuntra till idrott och motion eftersom det är positivt för folkhälsan och att det skapar glädje, 

rekreation och en meningsfull fritid för både unga som vuxna medborgare. Äldre människor och 

funktionshindrande personer i samhället behöver uppmuntras att vara aktiva, vilket statens stöd 

uppmuntrar till genom detta ekonomiska stöd. Idrottsrörelsen är beroende av ideella insatser och 

därför blir det viktigt att med offentliga medel stödja detta arbete för att stärka förutsättningarna till 

en välfungerande verksamhet. Staten vill med hjälp av bidraget även stödja folkrörelsens demokratiska 

ideal och värderingar som berör allas lika rättigheter till att vara med och delta utifrån sina egna 

förutsättningar, samt verka för att integrera eftersatta grupper i samhället (Norberg, 2014). 

 

Det statliga bidraget till idrottsrörelsen fördelas av RF där 75 procent av stödet går till 

specialidrottsförbunden samt lokalt aktivitetsstöd (LOK) till föreningarna (Riksidrottsförbundet, 

2010). LOK-stödet syftar till att stödja idrottens föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år och är 

baserat på antal deltagare samt deltagartillfällen (Svenskidrott, 2016). Utöver det statliga bidraget får 

föreningsverksamheten kommunala bidrag vilka utgör den största andelen av det totala ekonomiska 

stödet som föreningarna erhåller. Kommunerna satsar sammanlagt 2,3 miljarder i subventioner, 1 

miljard i föreningsbidrag samt 3,3 miljarder kronor för investeringar av nya idrottsanläggningar. Även 

distriktsförbunden (DF) tar emot 110 miljoner från landstingen (Riksidrottsförbundet, 2010).  

 

Inrapportering av aktiviteter och närvaro från föreningar till Umeå kommun för utbetalning av LOK-

stödet sker numera via funktionen Aktivitetskort på nätet (ApN) som både finns tillgänglig på webben 

och som app för smartphones. Denna funktion ska underlätta det administrativa arbetet i ansökan om 

aktivitetsstöd både för föreningar och för kommunen, då det tidigare i Umeå kommun har skett via 

närvarokort som skickats in till fritidsnämnden och som i sin tur skickades vidare till föreningsbyrån 

(Fahlén, Ferry, Lindgren & Lindberg, 2016).  

 

Förutom LOK-stödet finns inom Umeå kommun ett flertal bidragsformer som barn- och 

ungdomsföreningar kan söka, oavsett om man håller på med idrott eller annan verksamhet. Några 

exempel på bidragsformer är lokalbidrag, projektbidrag, investeringsbidrag, inkluderingsbidrag, 

bidrag för socialt förebyggande barn- och ungdomsverksamhet, bidrag för internationellt 

ungdomsutbyte m.fl. Föreningar kan ansöka om Umeå kommuns inkluderingsbidrag för finansiering 

av extra resurser som behövs i form av ledare, utrustning, marknadsföring etc. (Umeå kommun, 

2016b). Kommunen avsätter 400 000 kronor årligen från deras budget för detta bidrag (K, Enmark, 

Personlig kommunikation, 30 mars, 2016).  

 

Idrottsrörelsen 

Riksidrottsförbundets verksamhetsidé bygger på idéprogrammet Idrotten vill som infördes år 2009 

och arbetar för att uppnå visionen “Svensk idrott - världens bästa”. Idrott beskrivs utifrån denna idé 

som fysisk aktivitet som utförs i syfte att ha roligt, må bra samt att prestera mer och innefattar 
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utövande i form av träning, lek, tävling och uppvisning. Att utöva idrott leder till fysisk, psykisk, social 

och kulturell utveckling hos individer. Idrottsrörelsens värdegrund innefattar bland annat allas rätt att 

vara med i föreningsidrott oavsett kön, ålder, nationalitet, etnicitet, fysiska och psykiska 

förutsättningar, sexuell läggning eller religion. Ytterligare punkter som anses betydelsefulla är att 

idrott ska bidra med glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet samt rent spel. Vidare arbetar 

idrottsrörelsen för att olika grupper idrottsutövare ska få jämt fördelat stöd från kommunen och det 

framhävs betydelsefullt att personer med funktionshinder inte glöms bort. För dessa personer spelar 

idrott en betydande roll då naturlig rörelseträning inte är en självklarhet i det dagliga livet. Med grund 

i att idrott ska vara för alla krävs tillgängliga anläggningar och social gemenskap för att personer med 

funktionshinder ska kunna delta oavsett ambitionsnivå eller begränsning. Det är även en förutsättning 

att ledare får lämplig utbildning riktat till både personer med synliga och osynliga funktionshinder 

(Riksidrottsförbundet, 2009).  

 

Det svenska samhället är i ständig förändring och är inte lika homogent som när idrottsrörelsen en 

gång i tiden växte fram. Några faktorer som har påverkat denna förändring är urbanisering, 

globalisering och digitalisering samt att klyftorna i samhället mellan de som har det bäst och svårast 

ställt ökar allt mer (Norberg, 2015). Med detta som bakgrund påbörjades en utveckling 2013 av en ny 

version av idrottsrörelsens verksamhetsidé och organisering för att kunna inkludera alla människor 

oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Inom den nya verksamhetsidén har tre 

övergripande mål fastställts för att arbeta mot visionen “Svensk idrott - världens bästa” att prioritera 

fram till år 2025. Ett av de tre områdena rör det livslånga idrottandet för att fler ska vilja idrotta längre 

upp i åldrarna inom föreningsidrotten oavsett om de vill idrotta på motionsnivå eller sträva mot att nå 

den högsta eliten. Genom att skapa en utvecklande och glädjefylld föreningsmiljö för alla ska delmålet 

uppnås. Det andra delmålet rör värdegrunden, som tidigare nämnts, och ska integreras i 

ledarutbildningar samt inom föreningsverksamheten för att kunna utveckla svensk idrott. Det sista 

och tredje delmålet, idrott i förening, handlar om att bredda förutsättningarna för att lättare kunna 

engagera sig inom föreningar eftersom det i nuläget anses ställas för höga krav. Detta anses viktigt 

eftersom medlemmarna är nyckelpersonerna som skapar verksamheten och är helt avgörande för 

organiseringen. Samarbetet mellan föreningar och andra aktörer behöver förbättras för att få en bättre 

utveckling. Resultatet av ett lyckat arbete med ovanstående delmål leder till att idrottsrörelsen har 

större potential att bli en starkare aktör i samhället. Detta genom att visa på betydelsen av att 

föreningsidrott leder till goda hälsomässiga, ekonomiska och sociala effekter i samhället (minskade 

sjukvårdskostnader, minskad kriminalitet, ökad integration och förbättrade skolresultat) 

(Riksidrottsförbundet, 2015a).  

 

Utifrån diskussionen kring idrottsrörelsens behov av förändring har det konstaterats att 

idrottsrörelsens idéprogram vidare behöver utvecklas och består numera utav tre delar istället för 

endast Idrotten vill, vilka är följande; Idrotten är, Idrotten vill och Idrotten ska. Idrotten är är tänkt 

att vara grundstommen som ska ligga fast under en längre tid och ska innehålla RF:s stadgar, visionen 

och verksamhetsidén. Idrotten vill ska bestå av riktlinjer och policys som ska fokuseras på under de 

närmsta åren, riktningar som rörelsen vill uppnå inom en snar framtid. Idrotten ska, kommer 

innefatta verksamhetsinriktningen med tillhörande ekonomisk plan gällande de kommande årens 

fokuseringsarbete, som ska leda till att uppnå Idrotten vill (Riksidrottsförbundet, 2015a). Detta arbete 

gör det möjligt att få en mer kontinuerlig utveckling än tidigare.  

 

Verksamhetsinriktningen 2016-2017 är starten på de nya målen som är satta att uppnås 2025  

 

“Idrottsrörelsen ska under 2016-2017 ha: 

 utvecklat nya tränings-och tävlingsformer med ökad flexibilitet för olika åldrar i 

alla SF  

 förbättrat förutsättningar och vidareutvecklat metoder för att engagera nya 

grupper i alla specialidrottsförbund (SF) 
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 intensifierat arbetet för att nå de beslutade jämställdhetsmålen till 2017.“ 

(Riksidrottsförbundet, 2015b, s. 9).  

 

På förbundsmötet i maj 2013 beslutades att Svenska parasportförbundet ska lägga upp en strategi för 

att kunna arbeta för att idrotter som ligger inom parasportförbundet ska inkluderas inom SF och 

riksidrottsförbundets verksamheter. Förbundet vill att ämnet om hur SF ska kunna överta idrotter från 

parasportförbundet ska diskuteras. Intentionen är att skapa ett omfattande inkluderingsarbete lokalt 

och regionalt eftersom inkludering inom idrotten måste ske inom de ordinarie SF (Svenska 

parasportförbundet, 2014). En strategi fram till år 2020 är genomarbetad med tillhörande 

verksamhetsinriktning för år 2015-2017 (Svenska parasportförbundet, 2015). En del av 

parasportförbundets verksamhetsinriktning presenteras nedan:  

 

“Verksamhetsinriktning 2015 – 2017 

 Tillsammans med SDF och föreningar finna former för att använda Paralympics 

i Rio för att öka rekryteringen till föreningarna 

 Inleda en kartläggning av det utbud som finns av parasport i hela 

idrottsrörelsen 

 Att starta ett arbete kring föreningsutveckling med fokus på integration av 

personer med funktionsnedsättning i idrottsklubbar med huvudsaklig 

verksamhet för personer utan funktionsnedsättning” (Svenska 

parasportförbundet, 2015, s. 2).  

 

Upplevelser och effekter av deltagande i idrott 

Vissa personer med funktionsnedsättning som tävlar på elitnivå anser att idrott för funktionsnedsatta 

personer inte existerar, det anses att idrott ska vara på samma villkor för alla (Wickman, 2007). Flera 

studier visar att deltagande inom idrottsrörelsen gör att personer med funktionsnedsättning känner 

likvärdighet gentemot andra, då idrotten sätts i fokus och inte själva funktionsnedsättningen 

(Lundquist Wenneberg, 2014; McConkey, Dowling, Hassan & Menke, 2012; Wickman, 2007). Enligt 

McConkey et al. (2012) bör därför synen på funktionsnedsatthet inom idrotten förändras så att 

deltagarnas talanger och prestationer synliggörs istället för att lägga fokus på deras intellektuella 

förmågor.  

 

Idrott har en positiv påverkan på hur funktionsnedsatta individer identifierar sig själva, då deltagande 

i idrott kan resultera i en känsla av tillhörighet vilket i sin tur gör att de kan identifiera sig som atleter 

istället för funktionsnedsatta (Le Clair, 2011; Wickman, 2007). Till följd av att få vara delaktig i ett 

socialt sammanhang har en ökad självuppskattad självkänsla påvisats hos funktionsnedsatta personer 

som deltar i idrottsaktiviteter (Lundquist Wenneberg, 2014; Wickman, 2015b). Det tycks därför vara 

positivt att få utöva och delta i idrott då det utmanar det ”annorlunda” synsättet (Wickman, 2007).  

 

Enligt en kvalitativ studie med resultat från intervjuer och observationer insamlat mellan år 1996 och 

2008 visar hur idrott kan påverka vilken identitet personer med funktionsnedsättning förknippar sig 

själva med. Genom deltagande inom idrotten kan känslan av att vara begränsad försvinna vilket leder 

till att det blir lättare att tro på att det kan vara möjligt att nå egna uppsatta mål. Livet hos en 

funktionsnedsatt person kan alltså förändras avsevärt till det positiva då de lättare kan acceptera sig 

själva och sin nedsättning genom att delta i idrott (Le Clair, 2011).  

 

En studie genomförd av Lundquist Wenneberg (2014) visar att ridning är en idrott som möjliggör att 

personer med en funktionsnedsättning kan tävla i klasser tillsammans med icke funktionsnedsatta i 

och med att den kroppsliga svagheten kompenseras med hjälp av hästen. Den kompensatoriska 

effekten som hästen ger har gjort att dessa personer får en känsla av jämställdhet och samhörighet 

med andra människor på ett sätt som har bidragit till en ökad glädje och gett dem ett större socialt 
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umgänge. Utöver att de har blivit mentalt starkare har även den kroppsliga funktionen förbättrats 

genom den träning ridningen bidrar med. Bättre koordination och en smidigare kropp uppgavs som 

exempel på fysiska förbättringar. Wickman (2015b) bekräftar i en intervjustudie där tio personer 

medverkat att idrott kan medföra goda erfarenheter för avsedd målgrupp och att det spelar en stor och 

betydande roll i livet hos personer med funktionsnedsättning. Genom hjälp från människor runt 

omkring har många barriärer och hinder för att delta kunnat övervinnas vilket uppgavs vara en viktig 

förutsättning. Faktorer som lett till fortsatt idrottande inkluderar socialt umgänge, chans till bättre 

fysik, känslan av att vara oberoende samt att få bekräftelse att vara kapabel till utförande. Den största 

orsaken till att vissa personer slutat idrotta eller tagit en paus var problematik med assistansföretag 

eller transportservice vilket inte är något personerna i fråga kunde styra över. Det kunde även bero på 

att skolarbete tog upp en väldigt stor del vilket inte var optimalt att kombinera med idrottsutövande. 

Detta visar på att det brister på många plan i den omgivande miljön och det beror inte endast på den 

enskilda personens fysiska förmågor och motivation.  

 

Ett projekt kallat Unified Sports genomförs i 28 europeiska länder och verkar för att intellektuellt 

funktionsnedsatta personer ska bli mer socialt inkluderade inom fotboll och basket, genom att de får 

vara med och träna tillsammans med andra ungdomar som inte har en funktionsnedsättning. En 

studie har genomförts med totalt 3050 stycken medverkande i syfte till att undersöka deras åsikter 

kring projektet. Resultatet av studien visar att en blandad grupp skapar en utvecklande miljö för de 

funktionsnedsatta såväl som det icke funktionsnedsatta genom att lärandet ökar på grund av utbytet 

av varandras erfarenheter. Även kommunikativa färdigheter utvecklas inom båda grupperna när 

funktionsnedsatta personer inkluderas i ordinarie lag (McConkey et al., 2012).  

 

Ledarskap 

Flera studier har visat att det finns brist på kunniga tränare inom idrott för funktionsnedsatta 

(DePauw & Gavron, 2005; Robbins, Houston, & Dummer, 2010). Tränare inom projektet Unified 

sports som tidigare nämnts, framhäver betydelsen av att bemöta och behandla alla i laget lika så att 

ingen specialbehandling för någon ska ges bara för att någon är eller inte är funktionsnedsatt. Detta 

anses vara en viktig markering gentemot deltagarna för att skapa en jämlik miljö (McConkey et al., 

2012).  

 

McMaster, Culver och Werthner (2012) belyser i en intervjustudie med fem medverkande ledare 

vikten av deras roll vid inkludering av funktionsnedsatta personer inom idrotten. Det framkom att 

kunskap kan genereras på olika sätt vad gäller ledarskap anpassat till målgruppen. Vägledning och 

stöd från mentorer, observation av andra ledare samt praktiskt arbete har nämnts som viktiga faktorer 

för inlärning. Dessa inslag är däremot inte självklara då utbudet av utbildning har visats variera. Vissa 

ledare har haft möjlighet att tillgå utbildningar specifikt inriktat att beröra ledarskap för 

funktionsnedsatta och andra har endast haft tillgång till vanliga ledarutbildningar. 

Sammanfattningsvis tydliggörs det i studien att ledare föredrar olika metoder för inlärning att leda 

funktionsnedsatta personer och att det tillsammans med utbildningens innehåll speglar deras 

ledarskap.  

 

McMaster et al. (2012) menar även att det är mer komplicerat att anpassa specifika utbildningar riktat 

till ledare som tränar funktionsnedsatta personer vilket ses som en begränsande faktor till att få 

kunskap inom området. Wickman (2015a) och Gummesson (2011) styrker betydelsen av specifik 

utbildning. Wickman (2015a) utvecklar detta och anser att det bör erbjudas utbildning om olika 

diagnoser, pedagogik anpassad efter målgruppen samt hur trygghetsskapande miljöer och individuellt 

anpassningsbara idrottsgrenar kan skapas. Dessa beståndsdelar anses betydelsefullt för att sprida 

kunskap om hur implementering kan ske i praktiken. Författaren menar att samarbete, 

kunskapsutbyte och kommunikation mellan olika aktörer i samhället som kommuner, 

habiliteringsverksamheter, idrottsförbund, idrottsföreningar är en förutsättning för att idrottsrörelsen 

ska locka fler exkluderade målgrupper till redan befintliga verksamheter. Hammond, Young och 
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Konjarski (2014) menar att tränares utbildning bör beaktas för att en förändring i synen på 

inkludering ska uppnås. 

 

Stenling och Fahlén (2014) har bidragit till diskussionen kring implementering av policys i Sveriges 

idrottsföreningar genom att en granskning av föreningars identiteter genomförts. De menar att 

föreningar i Sverige är olika mottaglig för förändring beroende på vilken förening det gäller och vilken 

verksamhet som föreningen bedriver. Studien visar att föreningar präglas av olika visioner och de mål 

som verksamheten strävar emot påverkar vilken identitet som skapas. Elitidrottsföreningar har 

exempelvis andra värderingar och mål än breddidrottsföreningar. Föreningar som endast driver 

verksamhet för funktionsnedsatta personer uppgav att huvudsyftet är att säkra rättigheterna att få 

delta i frivillig idrott. Både tävlings- och icke-tävlingsaktiviteter står för den huvudsakliga 

verksamheten där individernas specifika behov beaktas. Utmärkande för denna typ av förening är 

samarbetet med andra föreningar som också erbjuder aktiviteter för avsedd målgrupp. Det framgår att 

den bärande logiken anses vara att upprätthålla en organiserad idrott för funktionsnedsatta personer, 

detta genom föreningarnas enade engagemang inom turneringar och event som syftar till att skapa 

kontinuitet.  

 

Attityder  

Ett flertal studier har visat hur olika satsningar har bidragit till ökad förståelse och kunskap samt goda 

attityder kring funktionsnedsättning (Tindall, 2013; Moore & Nettelbeck, 2013; McConkey et al., 

2012). Det har exempelvis framkommit att elever utan en funktionsnedsättning som delar klass med 

funktionsnedsatta personer uppges ha en god inställning till att prova på aktiviteter med rullstol, då 

detta leder till en bättre kännedom om hur det är att vara fysiskt funktionsnedsatt. Eleverna var öppna 

för att ha handikappidrott som en naturlig del av läroplanen eftersom detta resulterade i att alla kunde 

vara med på lika villkor, utan att behöva specialanpassa aktiviteterna för specifikt funktionsnedsatta 

personer (Tindall, 2013). Det har vidare framkommit att undervisning angående medvetenhet i 

relation till funktionsnedsättning, där praktiska inslag i kombination med seminarier innehållande 

diskussioner berördes, har varit mest givande för personer utan en nedsättning (Moore & Nettelbeck, 

2013). McConkey et al. (2012) menar att inkludering av intellektuellt funktionsnedsatta personer inom 

idrottsföreningar som bedriver verksamhet för icke funktionsnedsatta är en effektiv metod för att 

skapa goda värderingar.  

 

Resultatet från en enkätstudie med insamlat material från 52 simtränare i Australien visar att tränares 

attityder och värderingar kring inkludering beror till stor del på hur mycket de har arbetat med 

inkludering tidigare. Tränare som alltid samt de som ibland arbetat med detta har uppvisat goda 

värderingar och positiva attityder kring inkludering till skillnad från de som aldrig varit insatt i 

arbetet. Vidare har goda värderingar i förhållande till ett upplevt bra självförtroende angetts av tränare 

som arbetat aktivt med verksamheten (Hammond et al., 2014). Denna vetskap om attityder i 

förhållande till funktionsnedsättning skulle kunna leda till att lättare främja denna typ av inkludering 

på olika arenor, då attityderna i sig kan ses som nyckeln till att kunna göra en förändring (Tindall, 

2013; Hammond et al., 2014).  

 

Deltagande i idrott har visats fördelaktigt för personer med funktionsnedsättning på många plan, men 

att anpassa idrott till denna målgrupp kan vara problematiskt då det är många aspekter som spelar in 

(Ryan, Katsiyannis, Cadorette, Hodge & Markham, 2014). Aust och Tallkvist (2008) poängterar 

betydelsen av visat intresse från föreningsmedlemmar och föräldrar för att en verksamhet för 

funktionsnedsatta personer ska inledas. Ryan et al. (2014) utvecklar detta och menar att det krävs att 

involverade personer såsom tränare, föräldrar och personliga assistenter är engagerade och tar sitt 

ansvar för att upprätthålla en gynnsam verksamhet. Det anses meningsfullt att lyfta fram vikten av att 

värna om säkerheten, exempelvis att rullstolsanpassa och att använda passande utrustning. 

Verksamheten bör även upplevas rolig och givande samt belysa ett bra sportmannaskap. Anpassad 
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verksamhet ger möjlighet för personer med måttligt/svår funktionsnedsättning att testa på idrott och 

skapa intresse för fortsatt idrottande. 

 

Misener och Darcy (2014) redogör för en modell kallad Inclusion spectrum (se figur 1 nedan), vilket 

används inom idrottsrörelsen i Storbritannien för att uppmuntra och stödja föreningar till att förstå 

hur integrering kan ske på fem olika tillvägagångssätt. Det första sättet som benämns fully 

intergrated, fullt intergrerad, avser verksamheter där alla deltar oavsett förmåga utan att behöva 

anpassa aktiviteten. Med modified intergrated, modifierat intergrerad, menas att personer med en 

funktionsnedsättning deltar med vissa förändrade regler eller med tillåtelse att använda 

kompletterande utrustning, för att klara av att utföra samma aktivitet tillsammans med andra. Vidare 

beskrivs parallell activities, parallella aktiviter, vilket kan vara aktiviteter inom samma verksamhet 

som personer utan en funktionsnedsättning är aktiva inom, men att personer med 

funktionsnedsättning deltar i en enskild grupp. Adapted acitivities avser istället att verksamheten är 

utformad för att passa personer med funktionsnedsättning och att personer utan en 

funktionsnedsättning deltar på deras villkor. Det kan till exempel handla om rullstolsaktiviteter där 

alla använder samma utrustning oavsett förmåga. Här är det alltså aktiviteter som utgår från de 

funktionsnedsattas förmågor, där personer utan funktionsnedsättning anpassar sig för att möjliggöra 

ett gemensamt deltagande under aktiviteten. Discrete activities, avskiljande aktiviteter, innebär att 

funktionsnedsatta personer idrottar tillsammans i verksamheter avsedda för just funktionsnedsatta. 

Ett exempel på detta inom den svenska idrotten kan vara parasportförbundets verksamhet som 

avskiljer dessa människor från ordinarie idrottsverksamhet. 

 

 
Figur 1. Inclusion Spectrum (Misener & Darcy, 2014, s. 3).  
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Modellen kommer att kopplas till resultatet i diskussionsdelen för att få en förståelse för hur arbetet 

med inkludering ser ut i föreningarna som har medverkat i studien.  

 

Metod 

Nedan beskrivs den process för hur arbetet med studien har gått till och vilka metoder som har 

använts för att slutligen nå en resultatsammanställning.  

 
Forskningsprocess 

För att få en inblick i ämnesområdet funktionsnedsättning inom idrotten genomfördes en överskådlig 

litteratursökning där olika studier och annan bakgrundsinformation valdes ut för att sedan granskas 

vidare. Tidigare studier söktes inledningsvis fram via Umeå universitets sökmotor och vidare genom 

databasen Ebsco samt olika tidsskrifter. Sökord som användes var “Disability”, “Sport”, “Disability in 

Sport”, “Inclusion”, “Organization”. Sökningen avgränsades med publikationer från år 2005 för att 

säkerställa användandet av aktuell forskning. Annan bakgrundsinformation återfanns på ett flertal 

olika hemsidor, bland annat Umeå kommun, Riksidrottsförbundet, Förenta nationerna, Centrum för 

idrottsforskning, Socialstyrelsen, Svensk idrott, etc. Relevant litteratur i bokformat har även använts 

som material till den tidigare forskningen. Vid en djupare undersökning av den utvalda litteraturen 

fastlades det som ansågs mest relevant för studien vilket sammanställdes i kapitlet Bakgrund och 

Tidigare forskning.  

 

Val av datainsamlingsmetod 

Syftet och frågeställningarna har legat till grund för valet av metod som föll på en kvalitativ inriktad 

datainsamlingsmetod. Enligt Bryman (2011) utmärker dessa typer av studier beskrivande data som ger 

svar på “hur” och “varför”, vilka frågeställningarna i denna studie är uppbyggda med. Bryman (2011) 

menar vidare att det finns olika ståndpunkter som kännetecknar vad kvalitativ forskning innebär. 

Söker forskaren efter förståelse av individers erfarenheter och upplevelser med en subjektiv 

utgångspunkt, är kvalitativa insamlingsmetoder att föredra. I denna studie riktas fokus på individers 

åsikter och beskrivningar om hur inkluderingsbidraget har fungerat, vilket gjorde att ett kvalitativt 

tillvägagångssätt ansågs mest lämplig för att kunna besvara syftets frågeställningar.  

 

Den datainsamlingsmetod som har använts i studien är intervjuer. Bryman (2011) och Kvale (1997) 

beskriver att intervju som metod medför att respondenten fritt får dela med sig av sina egna tankar 

och erfarenheter. Bryman (2011) menar att flexibiliteten vilken intervju som metod rymmer ofta är det 

som gör metoden tilldragande, däremot kan sammanställningen av datan ses som en nackdel då den 

är tidskrävande gentemot andra metoder.  

 

Det finns olika typer av intervjuer som kan användas, en av dessa är semistrukturerade intervjuer som 

i denna studie har valts ut som metod. Semistrukturerade intervjuer karakteriseras enligt Bryman 

(2011) av teman som ska beröras under intervjun, vilket ofta struktureras upp i förväg genom en 

intervjuguide (se bilaga 1) som följs. Intervjuaren kan däremot ställa andra intressanta frågor och 

följdfrågor som uppstår utöver frågorna i intervjuguiden. Intervjuguiden är i denna studie uppbyggd 

med så kallade tematiska forskningsfrågor vilka enligt Kvale och Brinkmann (2014) vanligtvis grundar 

sig i frågeställningar, dessa representerar i denna studie var sitt tema i intervjuguiden, Åsikter om 

bidraget och inkludering, Påverkan på verksamheten, Förutsättningar samt Utvecklingsmöjligheter. 

Utöver dessa teman inleds intervjuguiden med en introduktionsdel innefattande frågor gällande 

bakgrundsinformation. Utifrån dessa teman skapades sedan intervjufrågor för att kunna besvara 

studiens frågeställningar.  

 

Eftersom intervju handlar om ett samspel mellan två personer, intervjuperson och intervjuare, är det 

viktigt att tänka på hur frågorna formuleras för att inte påverka respondentens svar. För att förhindra 
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detta har därför ledande frågor undvikits. Frågor som intervjuguiden består av är inledande-, 

sonderande-, direkta-, indirekta-, strukturerande- samt tolkande frågor. Exempel på en inledande 

fråga som ställdes var “Kan du berätta lite om hur det kommer sig att ni valde att söka 

inkluderingsbidraget?” och ett exempel på en sonderande fråga var “Är det några andra förändringar 

som bidraget har medfört?” En direkt fråga som ställdes var “Skulle ni kunna tänka er att fortsätta 

ansöka om bidraget?” och en indirekt fråga löd “Hur tror du att de aktiva skulle reagera?”. Även 

strukturerande frågor som “Den här studien handlar ju om inkludering av just funktionsnedsatta 

personer så nu tänkte jag kanske gå in lite på det istället här då?” och tolkande frågor som “ Så ni har 

alltså inte fått någon information om bidraget från Umeå kommun?” ställdes under intervjuerna.  

 

Intervjuerna tog mellan 22 och 60 minuter och spelades in med mobiltelefon. Inspelning av 

intervjuerna gjordes för att lättare kunna koncentrera sig på det intervjupersonen förmedlar samt för 

att senare kunna transkribera ner intervjuerna för vidare analys. Respondenterna fick själva välja 

passande plats och tid vid inbokning av intervjuerna. Några intervjuer genomfördes enskilt i 

kontorsrum med stängda dörrar vilket gjorde att störningsmoment utanför rummen kunde avlägsnas. 

De andra intervjuerna skedde i konferensrum och fikarum, även där enskilt. Störningsmoment i form 

av ringsignaler från respondenternas telefoner samt avbrott på grund av andra personers närvaro 

förekom under vissa intervjuer. 

 

Urval 

Nio semistrukturerade intervjuer står till grund för denna studie och den metod som har använts vid 

valet av representanter är målinriktat urval. Denna metod beskrivs enligt Bryman (2011) som ett val av 

intervjupersoner med relevans för forskningsfrågorna där en överensstämmelse mellan 

forskningsfråga och urval är det centrala. Valet av intervjupersoner tar avstamp i studiens syfte, att ta 

reda på hur föreningar förhåller sig till inkluderingsbidraget och inkludering. Utifrån Umeå kommuns 

ansökningsunderlag från föreningar som ansökt om bidraget valdes inledningsvis fem 

idrottsföreningar i Umeå kommun som ansökt om inkluderingsbidraget ut och kontakt togs med 

respektive kontaktperson för ansökan. Vidare fick föreningarna själva möjlighet att avgöra vem som 

ansågs passande att svara på frågorna. På detta sätt garanterades att intervjupersonerna var insatta i 

ansökningsprocessen och inom området överlag. Intervjupersonernas roller i föreningarna var 

klubbchef, verksamhetschef, ordförande och vaktmästare.  

 

Kontakt togs även med fem slumpvist utvalda idrottsföreningar inom samma kommun som inte har 

ansökt om bidraget för att få deras syn på bidraget och inkludering av funktionsnedsatta. Av dessa 

deltog slutligen fyra föreningar och inom vardera förening intervjuades även i detta fall den person 

som enligt föreningen ansågs lämplig för att kunna besvara frågorna inom området, dessa innefattade 

roller som ordförande, kanslist och kanslichef. Samtliga nio föreningar var inriktade på breddidrott 

men vissa hade även elitidrottsverksamhet.  

 

Bortfallsanalys 

I studien intervjuades nio olika föreningar, fem föreningar som hade ansökt om bidraget och fyra som 

inte hade ansökt. Detta var inte den egentliga intentionen då grundtanken var att intervjua tio 

föreningar, alltså fem från vardera grupp. Den tionde föreningen hade för avsikt att delta i studien 

men fick väldigt sent förhinder, det fanns då inte utrymme för en ny tid vilket gjorde att denna intervju 

fick uteslutas från studien. 

 

Forskningsetiska principer 

Etiska problem kan vid intervjuer uppstå då det ofta handlar om att privata åsikter ska undersökas och 

presenteras offentligt, därför är det av stor vikt att hänsyn tas till etiska riktlinjer under hela studien 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna i denna studie utfördes därför med Vetenskapsrådets (2002) 

fyra forskningsetiska principer i beaktande; informationskravet, konfidentialitetskravet, 
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samtyckeskravet samt nyttjandekravet. Respondenterna blev informerade om studiens syfte via ett 

mejl (se bilaga 2 och 3) som skickades ut gällande förfrågan om medverkan vilket visar på att hänsyn 

tagits gällande informationskravet. Deras godkännande på detta tolkades som ett samtycke för 

deltagande vilket berör samtyckeskravet. För att stärka detta krav fick de innan intervjuerna inleddes 

information om att deras medverkan var helt frivillig och att de när som helst under intervjun kunde 

avbryta eller välja att inte svara på frågor. Ytterligare information lämnades då det tydliggjordes att 

forskningsresultatet skulle publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva). De blev vidare 

upplysta om att uppgifterna som utlämnades inte skulle användas kommersiellt eller till andra 

ickevetenkapliga syften vilket visar på att nyttjandekravet har beaktats. För att säkra 

konfidentialitetsskravet blev respondenterna garanterad anonymitet och har därför inte nämnts vid 

namn i studien, de har exempelvis benämnts “Förening 1”, “Förening 2” osv i syfte att inte avslöja 

varken föreningens eller respondentens namn. Alla personuppgifter har även förvarats på ett säkert 

sätt så att obehöriga ej kunnat ta del av dem. Efter avslutad studie fick deltagarna erbjudandet att ta 

del av den färdigställda rapporten.  

 

Analys 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär momentet transkribering att konstruera ner ett muntligt 

samtal till skriftlig form och kan göras på olika sätt beroende på vilket syfte analyseringen ska 

innebära. I denna studie har intervjuerna transkriberats ner ordagrant men ofta förekommande 

upprepningar som “mm” och “ja” har uteslutits eftersom dessa inte ansågs tillföra resultatet något. 

Sammanlagt blev det transkriberade intervjumaterialet från de nio intervjuerna 80 A4-sidor och dessa 

skrevs ut och hanterades manuellt vid analysering.  

 

För att analysera det transkriberade materialet har både tematisk och datadriven kodning använts 

parallellt med varandra. Tematisk kodning innebär enligt Hjerm och Lindgren (2010) att materialet 

analyseras utifrån bestämda koder som har trätt fram innan analysarbetet påbörjats. Datadriven 

kodning innebär istället att materialet granskas med ett öppet sinne varpå koderna formas fritt när 

texten tolkas. Skapande av memos är ett hjälpmedel som används i samband med kodningsprocessen 

och innebär att varje kod tilldelas en skriftlig minnesanteckning om vad koden ska innehålla, detta för 

att lättare kunna placera in materialet under rätt kod. Minnesanteckningar i form av memos bildades i 

denna studie till vissa koder som ibland kunde uppfattas otydliga, medan memos till andra koder inte 

behövde användas då dessa koder förstods som otvivelaktiga.  

 

Teman som tidigare bestämts utifrån syftet och frågeställningarna skapade i denna studie fem 

kategorier, arbete med inkludering (kategori 1), åsikter (kategori 2), påverkan på verksamheten 

(kategori 3), förutsättningar (kategori 4) och utvecklingsmöjligheter (kategori 5). Datadriven kodning 

användes genom att materialet söktes igenom för att försöka hitta gemensamma nämnare inom varje 

kategori, som exemplifierar samma sak, dessa skapade nyckelorden - koderna, som nedan presenteras: 

 

Kategori 1: Nuläge och framtid  
Kategori 2: Bidraget och inkludering 
Kategori 3: Reaktioner, förändring och förutsättningar 
Kategori 4: Eldsjälar, efterfrågan, utbildning och inställning 
kategori 5: Information om bidraget, ansökningsprocess, information om inkludering och utbyte av 

erfarenheter 

 

Koderna till kategori 4 kunde utläsas i ett tidigt skede under arbetet med transkriberingen vilket 

gjorde att det redan fanns en bild av hur koderna skulle träda fram under analysen. Detta visar på hur 

den tematiska kodningen användes i skapandet av dessa koder. Till koderna i kategori 5 skapades 

memos för att lättare kunna placera in materialet under rätt kod, då det fanns likheter inom dessa som 

uppfattades svåra att hålla isär. Under vissa koder framträdde även ytterligare underkoder som 

presenteras vidare i kommande avsnitt, resultat.  
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Vidare meningskoncentrerades materialet då det skulle sammanställas i de ovan nämnda koderna och 

underkoderna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är meningskoncentrering en metod som bygger på 

kodningen och innebär att långa meningar kortas av till mer koncisa formuleringar. Detta gjordes för 

att sålla ut det viktiga i uttalandena och få resultatet relevant i förhållande till studiens syfte.  

 

Validitet och reliabilitet  

I denna kvalitativa studie har hänsyn tagits till validiteten och reliabiliteten. Enligt Bryman (2011) 

handlar validitet om att undersöka det som avses för studiens syfte, det ska alltså finnas en 

samstämmighet mellan resultat och syfte/frågeställningar för att studien ska bli trovärdig. 

Intervjuguiden och dess frågor baseras på syftets frågeställningar och med detta som grund har 

relevanta frågor ställts för att i resultatet kunna besvara studiens syfte. Bryman (2011) förklarar att 

reliabiliteten bekräftar studiens pålitlighet, alltså i vilken utsträckning studien går att replikera. I 

studiens metoddelar procedur, urval samt analys har studiens tillvägagångssätt återgivits på ett 

noggrant sätt för att säkerställa en hög reliabilitet. 

 

Resultat 

Detta resultat som presenteras nedan bygger på nio semistrukturerade intervjuer med olika 

idrottsföreningar inom Umeå kommun, dessa inkluderar fem föreningar som har ansökt om 

inkluderingsbidraget samt fyra föreningar som inte har ansökt om det. De som ansökt benämns 

förening 1-5 och de som inte ansökt benämns 6-9. I förening 1-5 intervjuades respektive ansvarig för 

bidragsansökan och i förening 6-9 intervjuades den person som av föreningen ansågs mest lämplig att 

svara på frågor kring ämnet. Presentationen av resultatet inleds med kategorin arbete med 

inkludering. De resterande fyra kategorierna är baserade på studiens frågeställningar som berör 

åsikter om bidraget och inkludering, påverkan på verksamheten, förutsättningar samt 

utvecklingsmöjligheter. Inom dessa har resultatet vidare delats in i undergrupper.  

 

Föreningarnas arbete med inkludering  

Nedan presenteras de olika föreningarnas arbete med inkludering. Föreningarna 1-4 som har ansökt 

om bidraget har i sina grupper med funktionsnedsatta personer ett brett åldersspann.  

 

Nuläge och framtid 

Förening 1 har två lag som själva kontaktade föreningen för att de ville bli en del av verksamheten. 

Föreningen arrangerar en cup varje år som 15 lag deltar i och ordnar även en gala efter varje säsong för 

att uppmärksamma deltagarna i laget med priser för deras prestationer under året. Respondenten 

påpekar att deras arbete skapar en känsla av samhörighet och eftersom deltagarna får tillhöra samma 

klubb som världsstjärnor och bära overaller med samma logga. Deltagarna går ofta på matcher och ser 

när klubbens elitlag spelar vilket respondenten menar bidrar till att få vara en del av samhället.  
 

Föreningen kommer att fortsätta söka bidraget i framtiden eftersom det gör att de kan fortsätta 

utveckla sin verksamhet och det ansågs även vara en självklarhet att fortsätta med verksamheten 

oavsett om de får ekonomiskt stöd eller inte.  

 

Förening 2 arbetar med inkludering på många olika sätt. För att få in dem i den ordinarie 

verksamheten var det tänkt att ett seriespel skulle inledas, men detta blev ej av på grund av för få 

anmälda lag. Ett annat sätt att inkludera i denna förening handlar om att låta deltagarna ansvara för 

fikaförsäljning och agera bollkallar under elitlagens matcher, vilket bidrar till att låta dem få ta mer 

ansvar. Föreningen behandlar de funktionsnedsatta personerna likadant som alla andra i föreningen 

men med hjälp av bidraget kan medlemsavgifterna reduceras för de aktiva. Bidraget möjliggör även att 
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laget kan resa iväg för att spela matcher mot andra lag då det inte finns motstånd att möta inom 

kommunen. Föreningen ser till att alltid ha samma tid och plats på träningarna eftersom att det anses 

mer komplicerat att flytta på denna grupp till olika platser.  

 

Föreningen ser positivt på att fortsätta söka bidraget så länge de bedriver denna verksamhet och har 

inga planer på att lägga ner, de önskar snarare att förbättra och utveckla den. En fortsättning med 

verksamheten är självklar även om inte bidraget fanns, dock skulle det leda till mindre matcher. Det 

anses att fler ledare skulle behöva rekryteras i framtiden för att få verksamheten att fungera bättre.  

 

Förening 3 har länge haft handikappverksamhet i föreningen och på senare tid har de arbetat för att 

utveckla verksamheten genom att erbjuda en annan typ av aktivitet istället för den primära aktiviteten, 

detta för att det inte fungerar för vissa aktiva kroppsligt att utöva aktiviteten på ett naturligt sätt. 

Vidare har de arbetat med att kunna ha individuell aktivitet då många har svårt att interagera med 

andra. Ledarna har därför jobbat med att få ihop det mer effektivt tidsmässigt genom att ha flera 

enskilda på samma dag. Som ytterligare ett utvecklingsområde har föreningen vid ett tillfälle anordnat 

ytterligare en typ av aktivitet mer anpassad för personer med funktionsnedsättningar som inte kan 

utöva föreningens aktiviteter överhuvudtaget vilket var mycket uppskattat och lyckat. Dessa 

arbetsinsatser breddar upptaget av individer med olika former av funktionsnedsättningar till denna 

verksamhet.  

 

Föreningen kommer att fortsätta med verksamheten då det anses vara en mycket viktig del. De vill 

gärna fortsätta att söka bidraget eftersom de önskar att fortsätta utveckla vilket bidraget möjliggör, de 

ska bara komma ihåg att söka uppgavs det. Utan bidraget ansågs det bli svårare att arbeta med 

vidareutvecklingsdelarna.  

 

Förening 4 fick en förfrågan från en förälder vad gäller handikappverksamhet vilket gjorde att 

föreningen öppnade upp ögonen för att starta upp en sådan verksamhet, då detta inte fanns. En 

förfrågan om att gå en utbildning i handikapplära och att ställa upp som ledare skickades ut till 

ungdomar i träningsgrupperna vilket gav positiv respons från många. Det anordnades därefter en 

idrottsskola för personer med funktionsnedsättning och utifrån efterfrågan skapades en 

träningsgrupp. Innan ansökan om ny utrustning fick de anpassa mer för att de yngre deltagarna skulle 

kunna delta på samma sätt eftersom de endast hade utrustning anpassad för större deltagare. 

Föreningen arbetar aktivt med att få verksamheten så lik den ordinarie verksamheten som möjligt 

genom att de får betala en medlemsavgift, beställa kläder och delta i tävlingar eftersom de har fört in 

en klass specifikt för denna grupp i de vanliga tävlingarna.  

 

Inom föreningen finns det funderingar på att slå ihop vanliga träningsgrupper med funktionsnedsatta 

personer och de har även planer på att göra jämnare grupper vid tävlingar utifrån deras 

förutsättningar. Vid behov av ny utrustning och när nya idéer kommer upp menar de att ytterligare en 

ansökan är aktuell, men att det i nuläget rullar på bra. Utan bidraget fortsätter de med verksamheten 

som vanligt.  

 

Förening 5 arbetar för att utöka sin verksamhet genom att göra en idrott tillgänglig för 

funktionsnedsatta personer. De har specifik utrustning för detta som de vill ha inlåst, syftet med 

bidragsansökan var därför att köpa in en container för att förvara den anpassade utrustningen på 

arenan där de ska användas och öka tillgängligheten. Arbete med inkludering har tidigare skett i form 

av att handikappanpassa en toalett och byte av ramper för att lättare ta sig in och ut.  

 

Föreningen skulle i ett nästa steg vilja marknadsföra verksamheten för att visa på att det faktiskt 

erbjuds aktiviteter för funktionsnedsatta personer. Respondenten tror att “prova-på-aktiviteter” i olika 

verksamheter är något som det bör arbetas ännu mer med i framtiden för att skapa ett större intresse 

för idrott. De har även ambitioner att bygga vidare på arenan där utrustningen ska användas, detta i 
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form av vatten, avlopp och duschar samt att även göra dessa handikappanpassade. Respondenten tror 

att de kommer att söka bidraget igen och ser många möjligheter med projekt framför sig.  

 

Förening 6 har verksamhet för funktionsnedsatta personer i form av en träningsgrupp inom en 

sektion, men inkluderingsbidraget har aldrig sökts för att stödja detta. Föreningen har en personlyft 

för att kunna hjälpa fysiskt funktionsnedsatta med förflyttning och används av klubbens medlemmar 

samt hyrs ut till privatpersoner. Föreningen jobbar flitigt med anpassning av lokaler för att göra 

omklädningsrum och andra ytor anpassade. De har tidigare arbetat med ett projekt för att få in 

personer med funktionsnedsättning att börja i samma lag som alla andra barn i samma 

upptagningsområde, detta genom att engagera fler föräldrar.  

 

Eftersom verksamheten redan finns inom föreningen så är det av intresse att i framtiden söka 

inkluderingsbidraget för detta. Respondenten anser att de borde kunna starta upp betydligt mer 

verksamhet för målgruppen inom föreningen. De arbetar med att i framtiden kunna bygga en 

anläggning med utomhusytor som kommer att kunna användas av alla, oavsett vilken utrustning som 

krävs. Byggnadens utrymmen kommer att anpassas och eftersom tanken är att bygga i två plan 

kommer en hiss att byggas in.  

 

Förening 7 har ingen verksamhet för funktionsnedsatta personer men ämnet har diskuterats och de 

har tidigare haft några ungdomar med funktionsnedsättning inkluderade i den ordinarie 

verksamheten. De har en målsättning att kunna erbjuda alla ungdomar inom deras område 

idrottsaktiviteter, men att sätta igång med verksamheten för just den här gruppen har inte blivit av. 

Det finns en öppenhet och vilja i frågan gällande inkludering av funktionsnedsatta personer från 

styrelsens sida men det kräver att någon driver på i frågan.  

 

Förening 8 har ingen verksamhet för funktionsnedsatta personer i nuläget. De har påbörjat 

projektprocessen i sina verksamhetsplaner och har definierat funktionsnedsatta som en målgrupp att 

prioritera då det är ett långsiktigt mål som det inte arbetar med idag. Inkludering ingår i deras 

byggstenar inom verksamheten och som de har i åtanke att börja jobba med i framtiden då de vill få in 

en mångfald. När det bli aktuellt är de intresserade av att söka bidraget.  

 

Förening 9 har tidigare haft en medlem med funktionsnedsättning, personen hade en fadder som hjälp 

under aktiviteten, utöver det har de ingen sådan verksamhet. Diskussion inom föreningen är igång vad 

gäller arbetet med inkludering och de långsiktiga målen som föreningen vill jobba emot, inställningen 

är positiv. Specialidrottsförbundet jobbar med ett projekt som innebär handikappanpassning av 

anläggningar och ytor vilket klubben har som grundtanke att ansluta sig till, men menar att 

resursfrågan styr hur det kan utvecklas. Därför siktar föreningen på att ta hjälp av arvsfonden för att 

finansiera projektet.  

 

Åsikter  

Denna del tar upp åsikter om inkluderingsbidraget samt inkludering överlag, dessa delas in i två 

kategorier, Åsikter om bidraget och Åsikter om inkludering, vilka i sin tur delas in i underkoder.  

 

Åsikter om bidraget  

Nedan presenteras föreningarnas tankar kring inkluderingsbidraget, detta delas in i Fördelar och 

Några ofördelaktiga aspekter. 

 

Fördelar  

Samtliga föreningar har uppgett en positiv inställning till bidraget men har lite olika åsikter kring vilka 

fördelar det medför. De föreningar som kände till att bidraget fanns att söka anser att det ger ett bra 

ekonomiskt stöd till att bedriva verksamheten och möjliggör utveckling. De fem föreningarna i denna 
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studie som tar del av bidraget vill utan tvekan fortsätta med det och alla är tydliga med att 

verksamheten kommer att fortlöpa oavsett bidrag eller ej. De menar dock att uteblivet bidrag skulle 

leda till reducerad verksamhet. Förening 2 och 3 anser att det är bra att det finns pengar som är 

avsedda för arbete med inkludering, vilket uppges otroligt viktigt.  

 

“Men alla är ju positiva till bidraget i sådant och vill att det ska finnas ännu mer bidrag 

att söka, eller större pengar [...] och anledningen till varför vi har beviljats full peng 

också är nog tyvärr för att det är för få föreningar som har sökt” (Förening 2) 

 

En styrka gällande bidraget anser förening 5 är att det riktas till vanliga föreningar och inte 

handikappföreningar. Förening 6 och 7 känner till bidraget men har ingen djupare kunskap om vad 

det innebär. Förening 6 har som tidigare nämnt inte ansökt om bidraget trots att de har verksamhet 

för funktionsnedsatta och det framkommer tydligt att engagemanget inom föreningen är positiv till 

utveckling. De påpekar att bidraget i form av pengar inte är en avgörande faktor däremot kan bidraget 

ses som en effektiv metod för att uppmuntra föreningar att starta upp en sådan verksamhet. Förening 

8 och 9 känner inte till att kommunens inkluderingsbidrag finns men förening 8 menar att bidrag i 

allmänhet är viktigt för att kunna göra mer än vad som redan görs och är avgörande för att den här 

typen av verksamhet ska gå att genomföra. Förening 9 uttrycker: “Det är väl jättebra, jag menar vi är 

ju en klubb med som många andra begränsande resurser.”  

 

Några ofördelaktiga aspekter 
Tre av föreningarna nämner vissa mindre bra aspekter kring bidragsformen. Förening 1 jämför det 

nuvarande inkluderingsbidraget med en tidigare bidragsform: 

 

“Jag personligen kan ju tycka att det kanske var bättre det man hade tidigare där man 

hade att man fick dubbelt LOK-stöd för då var det ju mer efter att se hur mycket 

aktivitet hade man och då kunde man få mer slantar för det för att få ihop det. Sen är 

det ju alltid tidskrävande med ansökningar och det gäller att vara duktig att formulera 

sig och få ihop allting och följa upp och så men, äh för oss fungerar det väl oavsett 

vilken det är men skulle jag välja så skulle jag hellre välja det tidigare sättet man 

gjorde.” (Förening 1) 

 

Förening 2 uttrycker sig på liknande sätt i frågan om att skicka in ansökningar då det uppges ta upp en 

stor del tid att behöva skicka in invecklade ansökningar för att få stödet. Trots detta är föreningen 

väldigt positiv till att bidraget finns att söka. Förening 3 och 8 ställer sig positiv till alla typer av bidrag 

men den förstnämnda menar vidare att de tidigare har fått ett större bidrag och eftersom den nya 

bidragsformen ger lägre summor har de varit tvungna att höja medlemspriserna för de aktiva. 

Förutom att det önskas en större summa, vilket även förening 2 efterlyser, så finns de inga nackdelar 

med bidraget. Förening 2 anger dock att inte föreningar inte bör bli alltför beroende av dessa pengar 

eftersom det skulle uppstå problematik om bidraget i framtiden skulle tas bort. Då gäller det att ha en 

utarbetad plan B för att kunna lösa den ekonomiska aspekten på ett annat sätt.  

 

Åsikter om inkludering 

Denna kategori handlar om hur föreningarna ställer sig till inkludering av funktionsnedsatta personer, 

utifrån respondenternas svar delas det in i underkoderna Samhörighet, Utvecklande miljö och Övriga 

åsikter.  

 

Samhörighet 
Förening 1 ställer sig ifrågasättande till handikappidrottsföreningar överlag och anser att vanliga 

föreningar borde kunna ta mer ansvar för att erbjuda verksamhet för den här gruppen. Det borde vara 

baserat på vilken idrott man vill hålla på med och inte beroende på om man har en 
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funktionsnedsättning eller inte, därför anser respondenten att det inte ska behöva finnas 

handikappidrottsverksamhet över huvud taget, vilket även förening 6 belyser. Respondenten från 

förening 6 är kritisk mot handikappidrottsverksamheten eftersom denna miljö inte anses speciellt 

inkluderande, därför borde det vara en självklarhet att ordinarie föreningar erbjuder idrott även för 

den här gruppen. Respondenten menar dock att det är en svår fråga att angripa och relaterar nedan till 

deras tidigare projekt som föreningen jobbade med.  

 

“Om man tänker att det är det här upptagningsområdet då, och när de är 4-6 år så 

spelar de ihop, men när de ska börja i föreningsidrotten så får den som har ett 

funktionshinder han får börja i handikappidrotten medans alla andra barnen får börja 

i [...]. Det var ju vår grundtanke att vi skulle försöka få in alla i [...] då med overall och 

logga precis samma som grannbarnen. Det var det grundtanken var då att kunna 

erbjuda.” (Förening 6) 

 

Förening 1, 2, 4, 5 och 7 menar att idrott för funktionsnedsatta i vanliga idrottsföreningar leder till att 

de får vara en del av samhället på ett annat sätt och att utanförskap förhindras. Förening 1, 2 och 4 

menar att fördelarna med ett sådant arbete resulterar i att målgruppen får möjlighet att vara 

tillsammans och umgås med personer utan funktionsnedsättning och att det på så sätt skapas en 

mångfald. Förening 2 berättar att laget bor tillsammans med föreningens övriga lag på stora 

idrottsevenemang vilket gör att sammanhållningen och “vi-känslan” mellan föreningens lag stärks. 

Respondenten menar vidare att laget med funktionsnedsatta personer inte ska särbehandlas och få 

mer pengar från föreningen gentemot andra lag, detta för att förhindra att konflikter mellan lagen 

uppstår.   

 

“Nu får ju som också både de som är med i den här träningsgruppen eller som är med 

i de andra träningsgrupperna träffa varandra också och de andra barnen blir ju ganska 

imponerade av att se, speciellt de här [...] som ser så häftiga ut, de skulle gärna vilja 

köra dem själva också…” (Förening 4) 

 

Förening 7 och 8 tycker att enskilda grupper för enbart funktionsnedsatta inte är att föredra, men 

förening 8 menar att detta kan vara en bra introduktionsaktivering för att sedan erbjuda vissa att vara 

med i de ordinarie lagen. Föreningen poängterar att alla ska få möjlighet att idrotta oavsett 

funktionsnedsättning eller inte. Förening 7 påpekar att det är svåra frågor att ta ställning till och det 

kräver mycket för att föreningen ska klara av det. 

 

Utvecklande miljö  
Förening 3 och 8 menar att inkludering skulle innebära en utvecklande miljö för alla aktiva. Förening 

3 berättar att aktiviteten medför att personer får lära sig att göra saker på egen hand vilket leder till ett 

större ansvarstagande som utvecklar individerna. Respondenten menar också att aktiviteten bidrar till 

att kunna koncentrera sig bättre och fokusera på det som händer just nu.  

 

“Hon får liksom lära sig det här att “nej men nu är det det här, koncentrera dig på [...] 

 nu” “Ja! Ja just det”, liksom bara den grejen att få träna på att fokusera på en grej, för 

hennes ledsagare är alltid såhär “Det är så fascinerande att se henne för hon 

koncentrerar sig ju när du säger till henne” för det är något som hon har svårt med i 

det dagliga livet. Så det är ju fantastiskt att hon faktiskt kan ta och göra det…” 

(Förening 3) 

 

Förening 2 anser att fördelar med denna typ av verksamhet kan vara att det blir en mix av båda könen 

samt att det är brett åldersspann, detta gör att individerna lär sig mycket av varandra vilket anses vara 

den största vinsten. Förening 3 förklarar att verksamheten är en fördel för många inblandade:  
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“Alltså det är ju otroligt givande tycker jag, och för eleverna tror jag det ger otroligt 

mycket mer än vad många tror, oavsett vad du har för handikapp. [...] Det stärker 

självkänslan för oss, det är ganska häftigt och se dem när de är helt nöjda [...]”Ja! Jag 

klara det, det är jättekul”, ja men det är ju, det är ju nåt för oss som är roligt men 

också för dem tänker jag att det stärker självförtroendet för dem.” (Förening 3) 

 

Övriga åsikter  
Två av föreningarna tar upp ansvaret hos föreningarna att bedriva en verksamhet för målgruppen. Det 

bör enligt förening 1 kunna ställas högre krav från kommunens sida på stora idrottsföreningar att 

bedriva verksamhet för funktionsnedsatta personer, eftersom kommunen sponsrar mycket till dessa. 

Även förening 5 anser att högre krav måste ställas på föreningarna:  

 

“Det kanske är så att man måste ha en kick i rumpan ibland och säga att nu måste vi 

prioritera det här. Ni får aktivitetsbidrag, ni har er verksamhet men ni har ingenting 

mot funktionsnedsatta. Finns de inte eller? Har ni tagit reda på om det finns någon 

som behöver idrott inom den här gruppen? För vem har vi idrott?” (Förening 5) 

 

Förening 6 och 8 tror inte att verksamheten skulle förändras speciellt mycket om en verksamhet för 

funktionsnedsatta personer startas upp inom respektive förening. Respondenten från förening 9 har 

däremot funderingar på om deras ordinarie verksamhet skulle påverkas negativt och menar att arbetet 

behöver hanteras bra för att alla parter ska bli helt nöjda. Grundsynen är positiv till arbetet eftersom 

föreningen ska verka för att vara en klubb för alla, men anser att frågan är en stor utmaning för dem 

där omständigheterna behöver hanteras.  

 

Påverkan på verksamheten  

Detta avsnitt lyfter fram hur föreningarna påverkats/skulle påverkas av att inkludera personer med 

funktionsnedsättning, vilket delas upp i kategorierna Reaktioner och Förändringar och delas i sin tur 

in i underkoder.   

 

Reaktioner 

I denna del beskrivs vilka reaktioner som uppstått i föreningarna 1-5 som har ansökt om bidraget, 

samt vilka reaktioner föreningarna 6-9 tror skulle kunna uppkomma i det fall att de skulle starta upp 

en sådan verksamhet. Reaktionerna delas in i underkoderna Aktiva funktionsnedsatta personer och 

Övriga personer. 

 

Aktiva funktionsnedsatta personer  
Sammantaget för de fyra föreningar som har pågående verksamhet uppgavs att de aktivas reaktioner 

bara är positiva. Förening 1 framhäver att det märks på de aktiva att de är väldigt nöjda och stolta över 

att få vara en del av en vanlig klubb och inte en handikappidrottsförening, vilket skapar en slags status. 

De aktiva längtar till varje träning och match, det är höjdpunkten på hela veckan för många av dem. 

Föreningen anordnade en gala för de aktiva vilket gav positiva reaktioner för de aktiva att få bli 

uppmärksammad på det sättet:  

 

“Nej men för mig räckte det att vara på den här galan och se hur kul dem tycker det är 

och det var, 75 personer var där och det var underbar stämning och alla var bara 

positiva, och alla fick ett pris för säsongen och det var jättelyckat. Så det tror jag är det 

bästa betyget.” (Förening 1) 

 

Förening 2 berättar om liknande arrangemang och hur en person i laget vann ett pris på ett stort 

evenemang i Umeå där dennes prestationer uppmärksammades. Föreningen anordnade även därefter 

ett stort arrangemang för samtliga ungdomslag och bjöd in alla föräldrar där personen tillsammans 
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med några andra aktiva blev hyllade med blommor och priser, vilket den specifika personen tyckte var 

jätteroligt. Förening 3 berättar om hur föreningen försökte individualisera aktiviteten för en specifik 

person för att möjliggöra att denna skulle kunna delta trots sin funktionsnedsättning. Den aktiva 

personens uppskattade detta och var väldigt nöjd och glad för att det gick att lösa på ett bra sätt. 

Förening 4 tar upp hur ledarna i laget har inspirerat de aktiva till att i framtiden själva vara ledare för 

ett lag, enligt de aktiva skulle det vara spännande och roligt. Det är svårt för respondenten från 

förening 5 att uttala sig om reaktioner från de aktivas sida eftersom verksamheten inte är igång ännu, 

men byggnationerna och förberedelserna är i full gång för att så snart som möjligt bjuda in 

målgruppen.  
 

Övriga personer   
Enligt förening 1 har alla föräldrar till funktionsnedsatta medlemmar som respondenten har träffat 

varit väldigt positiva till att verksamheten finns. Föräldrarna till de aktiva i förening 2 har varit nöjda 

med den information de fått från föreningen om hur de satsar på gruppen och vad deras pengar går 

till. Denna information uppskattades eftersom det skapade en förståelse för hur verksamheten 

bedrevs. Missnöje och klagomål från föräldrar är vanligtvis inte förekommande inom denna grupp. I 

förening 3 har föräldrarna för de yngre inte reagerat märkbart på prishöjningen utan de har låtit sina 

barn delta oavsett kostnad och då de inte fått någon feedback överhuvudtaget gällande verksamheten 

antar dem att de tycker att verksamheten är bra. Föräldrarna i förening 4 ser även de positivt på 

verksamheten och anser att ledarna gör ett fantastiskt jobb och agerar förebilder för de aktiva. 

Respons som “Vad roligt att det här har startat upp” har kommit från vissa föräldrar. 

 

Det uppgavs att ledarna i förening 1 tycker att det är jätteroligt att få jobba med den här gruppen och 

beskriver det med ord som “glädje” och “kärlek”. Förening 4 tog upp liknande reaktioner: “ [...] de 

säger det är det roligaste de gör på veckan, det är så mycket glädje i den här träningsgruppen “. Även 

ledare för andra grupper i föreningen ställer sig positiva till denna verksamhet då de enligt 

respondenten anser att det utvecklar föreningen. Från ledarnas sida i förening 3 anses det beklagligt 

att behöva höja medlemspriserna för de aktiva eftersom att målet var att hålla dem så låga som 

möjligt. Trots detta finns en glädje i att det fortfarande går att söka pengar och att de inte blir av med 

allt bidrag.  

 

Eftersom att förening 5 inte har fått igång denna verksamhet ännu har det inte framkommit några 

reaktioner ännu. Tre av föreningarna (6-8) som inte har ansökt om bidraget tror att en verksamhet 

som denna inte skulle vara några problem för redan befintliga barn och ungdomar. Förening 7 tror att 

unga möjligtvis har lättare att acceptera olikheter än vad vuxna människor har och förening 8 menar 

att det inom klubben finns många olika kulturer som gör att ungdomarna har lätt för att anpassa sig 

till olikheter. Respondenten menar att det alltid finns risk för att barn slänger ur sig opassande 

kommentarer men att acceptans är något som ledarna ständigt jobbar förebyggande med. Förening 9 

som inte heller har denna verksamhet tror att en sådan verksamhet skulle kunna medföra negativa 

reaktioner från andra medlemmar om de skulle utöva idrotten samtidigt.  

 

Förändringar 

I denna del beskrivs de förändringar som inkluderingsbidraget har medfört för föreningarna 1-5 och 

delas in i underkoderna Ekonomi, Samarbete och Övrigt. 

 

Ekonomi 
Förening 2 menar att den största förändringen handlar om påverkan på ekonomin då bidraget öppnar 

upp för större möjlighet att spela matcher och cuper. Eftersom det inte finns något lokalt motstånd i 

Umeå krävs det att laget reser iväg långa sträckor vilket gör att varje resa kommer upp i väldigt höga 

summor.  
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“Så mycket av den här pengen som vi har sökt går ju till att de ska ha möjligheten att 

få resa och möta likasinnade helt enkelt. Och hur vi bedrev verksamheten tidigare 

träningsmässigt så var det på samma sätt. De har en tid nere på anläggningen precis 

som alla andra lag men det var ju matcherna som blev lidande för det är ju det som 

kostar pengar på det sättet.” (Förening 2) 

 

Förening 1 uttrycker sig på liknande sätt och menar att det ekonomiska stödet bidrar till att kunna åka 

iväg och spela matcher: ”Ja det är ju för att få ihop verksamheten och få dom att kunna fara och spela 

några matcher och ja, ha lite mer aktiviteter.” Förening 2 poängterar även att en sänkning av 

medlemspriserna kan göras med hjälp av stödet. I fallet för förening 3 har bidraget tillfört mindre 

ekonomiskt sätt än önskat då de tidigare fått ett mer omfattande bidrag vilket gjorde att de kunde 

reducera medlemspriserna:  

 

“[...] sen så skulle vi gärna ha mer såklart för att vi ska hålla ner kostnaderna. Nu har 

vi ju fått höja kostnaderna i år och vi kommer måste höja det till nästa år igen även om 

vi har bidraget för annars går det liksom inte” (Förening 3) 

 

En positiv följd är att de har kunnat köpa in bra utrustning så att det blir lättare att utöva idrotten. 

Liknande följd uppgav förening 4 och 5 då de menar att utrustning ofta är väldigt dyr och genom 

bidraget kunde lämplig utrustning köpas in för att alla skulle få möjlighet att delta på samma villkor.  

 

Samarbete 
Respondenten i förening 4 menar att det inte endast är deras träningsgrupp som tjänar på att de har 

köpt in utrustning, de samarbetar med andra när det gäller exempelvis prova-på-dagar, skolidrott och 

annat då de lånar ut utrustningen. Förening 5 formulerar sig på ett snarlikt sätt i detta och beskriver 

att de samarbetar med parasport genom att de har sin utrustning på samma ställe, alltså får båda ta 

del av utrymmet som föreningen ansökte bidrag för att köpa in. Två av föreningar har en god relation 

och kontakt med varandra vilket gjorde att de ofta hjälper varandra, ett exempel som framhävs är hur 

förening 1 och 2 tipsar varandra gällande verksamheten och ansökningsprocessen.  

 

Förutsättningar  

Nedan presenteras de viktigaste förutsättningarna föreningarna nämnt för att möjliggöra arbete med 

att inkludera personer med funktionsnedsättning, dessa delas in i Eldsjälar, Efterfrågan, Utbildning 

och Inställning.  

 

Eldsjälar 

Förening 2 tar upp vikten av att ha engagerade ledare i föreningen, de har en person som har funnits i 

föreningen i många år som brinner för arbetet med dessa personer och har blivit delvis huvudansvarig 

i och med sitt engagemang. Respondenten anser att det är alldeles för lite ledare för dessa grupper och 

det gäller att hitta personer som har drivet, det kan med högsta sannolikhet leda till en lyckad 

verksamhet. De andra ledarna för gruppen har även de ett stort intresse för arbetet med 

funktionsnedsatta och de utför viktiga insatser ständigt. Förening 7 håller med om att det ska finnas 

någon som är engagerad i ämnet och som driver verksamheten framåt, respondenten menar att detta 

är helt avgörande för hur målen i föreningen nås. Dessa eldsjälar består oftast av ideella ledare, därför 

blir det viktigt att dessa har en god inställning till arbete med detta.  

 

“Eldsjälar. Det måste finnas någon som brinner för det här och tar tag i det. Så är det 

alltid i idrottsverksamhet. Finns det inte eldsjälar så... Det är ju därför idrottsrörelsen 

i olika föreningar går olika bra, det går upp och ner. Det är helt avgörande på eldsjälar. 

Finns det inte så kan man ha hur höga mål som helst i verksamhetsplanen men det 

blir ingenting av det.” (Förening 7) 
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Även förening 8 lyfter vikten av engagerade och drivande ledare som går in med rätt inställning för att 

starta upp en verksamhet. Detta styrker förening 5 som nämner att det måste finnas personer som är 

motiverade till detta arbete då det krävs mycket energi. Respondenten i förening 6 uppger att idén om 

att starta upp en sådan verksamhet bör komma från ledare inom föreningen eftersom att det ska 

krävas att det är någon som vill ta tag i det för att utfallet ska bli bra.  

 

Föreningarna 1, 2 och 4 uppger att de har många, mycket hängivna ledare i deras verksamheter. 

Förening 1 trycker särkilt på att det ställs helt andra krav på ledare för denna grupp än för andra att 

planera och få allt att gå ihop, men det har dom hanterat på ett väldigt bra sätt. Även i förening 4 gör 

ledarna ett fantastiskt jobb och det sprids mycket glädje mellan ledare och aktiva. Avslutningsvis ser 

förening 9 behovet av att anställa fler ledare för att ens kunna starta upp en verksamhet eller att 

använda de ideella ledarna som finns i föreningen maximalt. 

 

Efterfrågan 

I förening 4 var en förutsättning för att kunna starta upp en verksamhet att nå ut med information om 

det på olika ställen för att personer med funktionsnedsättning skulle intressera sig. Inbjudan skickades 

då ut till skolor och andra kontaktnät samt sattes affischer upp. Respondenten anser att för att 

rekrytera ytterligare kan det även vara effektivt att tipsa andra, vänner eller bekanta om att 

verksamheten finns. Även respondenten i förening 5 ser rekrytering som en viktig del och att skapa en 

motivation hos individer att delta, för de ska göra det för sin egen skull och ingen annans. Personer 

med funktionsnedsättning ska känna sig välkomna i en förening anser respondenten och tror även att 

ordet sprids mellan människor om det är någon som börjar komma och tycker att det är roligt. 

Förening 5 instämmer med förening 4 i den mening att rekrytering kan ske via skolor.  

 

Förening 8 anser att en förutsättning för att starta upp en verksamhet är att möta efterfrågan, det 

krävs att en undersökning genomförs för att ta reda på om idrottsintresset finns hos denna målgrupp 

och vilken idrott det i sådana fall är mest efterfrågan på. Det handlar enligt respondenten om att börja 

i rätt ände, att se till behoven och utgå från det: 

 

“Först och främst som mycket annat som vi måste göra på det här området är att 

bemöta efterfrågan. Egentligen så kan inte vi stå och säga att det är det här som 

behövs, utan vi måste gå ut och göra en marknadsundersökning och se vad det faktiskt 

efterfrågas på det här området. Om det nu är så att vi vet att det finns 

funktionsnedsatta på en skola, det finns ju säkert på fler ställen med det är ju en bra 

start [...]… så hade man ju dels behövt kolla på vad behoven är och sen utgå därifrån. 

För som sagt börjar vi säga vad som ska göras bara så börjar vi i fel ände. Vi börjar 

med behoven.” (Förening 8) 

 

Avslutningsvis nämner respondenten i förening 9 att de inte har haft någon efterfrågan i sin förening 

av just denna typ av verksamhet och att det kan vara en förutsättning för att det ska startas upp. 

 

Utbildning  

Sju av föreningarna lyfter okunskap som en begränsning i frågan gällande inkludering och menar att 

utbildning är eftertraktat. Förening 8 menar att just uppstarten av denna typ av verksamhet kräver 

mer insikt och påpekar att det vore hjälpsamt om SISU idrottsutbildarna hade ett koncept som 

fungerar, då hantering av funktionsnedsatta personer kräver andra förkunskaper. 

 

“Så tillkommer det någon utifrån med en funktionsnedsättning eller annan kulturell 

bakgrund som är helt annan än vad man är van vid då behöver man någon typ av 

utbildning, Jag tror att det skulle vara jätteviktigt att hitta någon form av utbildning 



 

21 
 

just där i hur man hanterar det och vad och hur man förmedlar det till barnen.” 

(Förening 8) 

 

Förening 7 menar att det ibland ställs för höga krav på idrottsledare och att man behöver stöd och 

metoder för att klara av att hantera situationen, därför efterlyses mer kunskap för att få en bättre 

förståelse för arbetet. Även förening 6 efterlyser bättre kunskap från ledarna eftersom det leder till en 

bredare verksamhet när de vet hur hantering av olika människor kan göras på ett bra sätt. Förening 2, 

som har verksamhet för funktionsnedsatta personer erbjuder deltagarna att gå utbildningar varje år 

för att ge dem ett bredare perspektiv och få mer kunskap om ledarskap, förhoppningen är att de i 

framtiden ska vilja vara ledare för ett eget lag. Respondenten påpekar att det kan vara svårt att hitta 

nya deltagare inom laget varje år men menar att de försöker vidareutbilda de som redan har gått en 

första utbildning.  

 

“[...] varje år jobbar vi hårt för att en eller två i det här laget ska gå ledarutbildningar 

också. Dels för att de själva ska kunna ta över ett lag i framtiden men framför allt för 

att de ska få en bredare syn och lära sig saker om hur allting fungerar. Så vi hade två 

tjejer i fjol, då arrangerade vi en tränarutbildning internt, Tränarutbildning C, en 

ordinarie tränarutbildning alltså för unga [...]lag. Då var det två tjejer som gick den 

och det gick ju alldeles utmärkt, de var ju skitnöjda med det här.” (Förening 2) 

 

Förening 4 anser att utbildning för ledare är viktigt och vill erbjuda specifik utbildning riktat mot 

funktionsnedsatta personer för redan befintliga ledare samt de som vill bli ledare:  

 

“ [...] Och det är tanken då till hösten, att vi ska ha en tränarutbildning, försöka få hit 

nån som kan [...]träning för ungdomar med funktionsnedsättning. Så att man kan 

både utbilda vidare våra tränare som vi har men också att få med kanske mer föräldrar 

eller syskon eller andra intresserade så att vi bygger upp en ännu större tränarstab 

kring den här gruppen.” (Förening 4) 

 

Inställning  

Sex av föreningarna nämner att medlemmarnas gemensamma inställning är avgörande för att de ska 

prioritera att göra deras verksamhet mer öppen för funktionsnedsatta personer. Medlemmarna måste 

enligt förening 9 ha en samsyn tillsammans med styrelsen i det arbete som styrelsen vill jobba för. 

Förening 1 och 2 beskriver att det alltid har funnits personer i föreningen som har brunnit för den här 

målgruppen och jobbat för att idrott ska vara tillgängligt för alla både på bredden och eliten.  

 

“ [...] egentligen från starten har [...] varit en förening som verkligen har värnat om de 

här grupperna som andra föreningar kanske förbiser, integration jobbar vi jättemycket 

med [...] det har vi alltid tyckt varit viktigt. Det har funnits folk i föreningen som i 

styrelsen som har brunnit för de här frågorna.“ (Förening 2) 

 

Medlemmarnas olika åsikter och värderingar kring målgruppen i allmänhet och inkludering i 

synnerhet blir en svårighet eftersom detta kan vara orsaken till att inget inledande arbete påbörjas, 

menar förening 7. Respondenten nämner att det kan vara rädslan som gör att grupper som har ett 

utanförskap stöts bort och det gäller därför att medlemmarna brinner för frågorna för att en utveckling 

ska ske.  

 

“ [...]Dels beror det på att man kanske inte riktigt förstår vad det innebär utan man ser 

mest hindren kan jag tänka mig. Att det är liksom, ingen så att säga ordinarie 

verksamhet. Det krävs att man utvecklar det och försöker ta tag i det. Man rullar ju på 

i sina vanliga hjulspår kan jag tänka mig.” (Förening 7) 
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Förening 5 och 6 poängterar likt förening 7 att det kan vara gamla rutiner som sätter stopp för 

utveckling och beskriver vidare att idrottsföreningar måste försöka hitta möjligheter till att göra 

verksamheten mer öppen för funktionsnedsatta personer också, och inte bara söka pengar för 

ordinarie ungdomsverksamhet.  

 

“[...] Det är mycket tradition att så har vi alltid gjort, så gör vi nu också. Det är ju som 

gamla föreningar som har funnits i hundra år så det sitter i väggarna men det är ju vi 

människor runt omkring som är föreningen.” (Förening 5) 

     

“Ja det är svårt det där, det gäller ju inte bara det här ämnet utan det gäller ju allting. 

Vi har ju samrådsmöten där vi träffar alla sektioner då två ggr per år [...] Och på varje 

samrådsmöte tas det upp att vi ska sammarbeta mer och vi ska göra det och det. Det 

låter så bra och sådär men, det är som svårt att ta steget vidare [...] Man är ganska 

enkelspårig sådär, man gör det man ska och att få någon vidare utveckling att göra 

något mer…” (Förening 6) 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Denna fjärde och sista del av resultatet framför föreningarnas åsikter om utvecklingsmöjligheter kring 

information om bidraget samt inkludering. Detta delas in utefter respondentens svar i koderna 

Information om bidraget, Ansökningsprocessen, Information om inkludering samt Utbyte av 

erfarenheter. 

 

Information om bidraget 

Förening 1 fick information om bidraget av kommunen då de har ett nära samarbete och får oftast veta 

när det är något nytt på gång. I och med att informationen kom muntligt från kommunen själv anses 

informationen vara mer än tillräcklig. För att andra föreningar lättare ska nå informationen föreslog 

respondenten att ta kontakt med kommunen och boka ett möte. Detta ansågs kunna vara svårt för 

mindre föreningar som inte har många anställda, i detta fall rekommenderades att kommunen kan ta 

kontakt och boka in ett möte.  

 

Respondenten i förening 2 vart uppmärksammad om bidraget genom en person i föreningen som 

arbetar nära den avsedda gruppen. Information kom även från kommunens utskick Föreningsbrevet 

som tar upp nyheter, datum m.m. För att få information om bidraget anser respondenten likt förening 

1 att ett personligt möte med kommunen, som även de har god kontakt med, är att föredra. Då kan en 

grundlig beskrivning av föreningens verksamhet och syftet med bidragsansökan presenteras muntligt, 

vilket förening 2 gjorde då de fick reda på att bidraget fanns: 

 

“...Sen tror jag också att det är viktigt att man har ett personligt möte [...] Jag avskyr 

att bara skicka in ett papper och så sitter man och väntar på svaret och så kanske det 

visar sig att de har missat något. Det kan vara nyanser i brevet som man inte förstår, 

så jag tror att det är en väl investerad tid...“ (Förening 2)  

 

I och med att förening 3 tidigare hade fått ett annat bidrag och skulle söka det på nytt, fick de reda på 

att det hade ersatts av inkluderingsbidraget som de kunde söka istället. Respondenten uppger att det 

borde finnas mer information om bidraget ut till föreningar och att det både är upp till kommunen att 

nå föreningarna och föreningen själv att leta information. För att nå ut till föreningar lyfter 

respondenten vikten av utskick:  
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“Ja men kanske att det behöver komma lite mer påminnelse om att det finns, man kan 

skicka ut mail till de som har sökt tidigare eller till allmänt till klubbar som man vet 

bedriver handikappverksamhet till exempel.” (Förening 3) 

 

Via två personer på Västerbottens handikappförbund fick förening 4 information om bidraget. 

Liknande förening 3 uttrycker förening 4 att det är viktigt med utskick i syfte att nå ut med 

informationen, men även att det ska vara tydligt på hemsidan med länkar att det är dags att söka. 

Förening 9 menar att marknadsföringen kring bidraget borde bli bättre. Genom ett utskick om 

studiens syfte och förfrågan om medverkande väcktes intresset för att ta reda på information om 

bidraget från kommunens hemsida, därav påpekade respondenten att hemsidans information inte gav 

en tillräcklig genomgång av vad bidraget specifikt kan användas till.  

 

“ [...] Sen är det väl lite luddigt kanske om, jag menar. “dessa grupper kan kräva extra 

resurser i form av ledare”. Där skulle man ju vilja veta mer, hur tänker man då. Om vi 

nu har befintliga ledare som vi avlönar, kan man då få ett lönebidrag till någon del om 

det är så att vi är aktiva mot de här personerna?” (Förening 9) 

 

Respondenten menar vidare att bidraget borde vara lättare att hitta på hemsidan för att skapa bättre 

upplysning om det, däremot finns det en förståelse för att kommunen har mycket information att 

sprida och att föreningarna därför har ett eget ansvar att själva söka upp vilka bidrag som finns att ta 

del av som förening. Förening 8 likt förening 9 kände inte till bidraget men framhäver att kommunen i 

allmänhet är duktiga på att upplysa om vilka bidragsformer som föreningar kan ansöka om. Däremot 

efterlyser respondenten ett större ansvar från kommunens sida.  

 

“[...] i och med att det bara är ett av så många bidrag som de har så kan de inte pusha 

för alla hela tiden, det är omöjligt. Men när det börjar gå i susningarna, jag tycker att 

de borde vara... ha ögonen ut i verksamheten så mycket att de vet när det är dags för 

en förening att börja jobba med det här, eller när de har börjat jobba med det här att 

de når ut istället för att vi alltid ska behöva söka upp [...] De har mycket pågående hela 

tiden så det är kanske svårt...“ (Förening 8) 

 

Förening 5 fick en inbjudan från föreningsbyrån att komma på en träff där informationen om bidraget 

spreds. När vetskapen om att bidraget finns ansåg denna förening inte att det var några problem att 

förstå informationen.  

 

Både förening 2 och förening 6 menar på att information i form av mejl-utskick många gånger missas 

eftersom att det flödar in en hel del mejl under en dag och det prioriteras inte att läsa dem som 

hamnar långt ned.  

 

Ansökningsprocessen  

Tre av föreningarna som ansökt om bidraget tog under intervjuerna upp åsikter kring 

ansökningsprocessen. Förening 2 ser en problematik med denna process, både att hitta formuläret på 

hemsidan och att skriva ansökan:  

 

“Jag tycker att den borde vara mer lättillgänglig. Det borde gå att ta bort några 

underrubriker och lägga den i ett tydligare avsnitt som heter något i stil med 

”inkludering” eller ”funktionsnedsättning” eller någonting. [...] Sen tycker jag att 

formuläret kan göras betydligt enklare. [...] Vi fyllde i formuläret men sedan skrev jag 

ihop en fritext på ett A4. Och det var ju det där A4 pappret som vi satt och pratade om 

när jag träffade dem på kommunen.” (Förening 2) 
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Formulering på ett korrekt sätt anser förening 1 underlättar när ansökningsformuläret ska fyllas i och 

menar likt förening 2 på att det skulle kunna förenklas och exempelvis inte kräva ingående 

beskrivningar av verksamheten. Förening 1 menar då på att informationen blir överflödig i det fall att 

kommunen redan känner till vilken slags verksamhet som bedrivs. Förening 4 uppger att det var lätt 

att hitta ansökningsformuläret samt att det var tydligt gällande innehållet vilket gjorde 

ansökningsprocessen så smidig som möjligt.  

 

Information om inkludering  

Förening 2 menar på att kommunen behöver synas mer för att nå ut med information kring 

inkludering. Att synas i andra sammanhang är något som även förening 5 nämner som betydelsefullt.  

 

“Jag skulle vilja se att de fanns på det stora idrottsevenemang som finns i stan för att 

informera till exempel. Det kan handla om en liten monter, eller affischer, det kan 

handla om vad tusan som helst. De kan dela ut saker och ting. [...] Informera mer och 

synas mer framför allt.” (Förening 2) 

 

Information och uppmuntran till föreningar från kommunen gällande fördelar i arbete med 

inkludering anser även förening 3 kan vara nödvändigt. Detta skulle kunna göras genom att visa på 

hur sådana verksamheter fungerar då det kan vara svårt att förstå endast via pappersinformation. 

Förening 4 uppmärksammar inspirationsföreläsningar med avsikt att skapa ett intresse och starta 

tankebanan hos föreningar som inte har denna verksamhet. Respondenten menar att det ofta skapas 

en avskräck från att leda sådan grupp då det finns en tro om att det alltid måste vara felfritt, men 

egentligen handlar det om att testa och se vilka metoder som fungerar och inte och lära sig av det.  

 

Förening 9 lyfter vikten av den personliga kontakten med kommunen och menar att besök ute i 

föreningarna skulle innebära en bättre inblick i deras verksamhet. Detta förmodas leda till att fler 

föreningar intresserar sig för att inkludera personer med funktionsnedsättning då information om 

detta kan ges på samma gång. Förening 5 uttrycker sig på liknande sätt och ger förslag på att 

kommunen skulle kunna göra mer för att nå ut med informationen, genom att besöka föreningarna:  

 

“[...] det har varit mycket pengar som inte används och då kanske man måste vända på 

det. Vad kostar det att fara runt till föreningar och informera lite grann vad det är för 

något? Det kanske inte kostar så mycket. Ja tid kostar det, men det är väl det kostar...” 

(Förening 5) 

 

Utbyte av erfarenheter 

Sex respondenter tar i intervjuerna upp betydelsen av att dela kunskap mellan föreningar på olika sätt. 

Respondenten i förening 9 nämner en annan förening har utvecklat en handikappanpassning på sin 

anläggning vilket har lett till att föreningen har öppnat upp ögonen mer för sådant arbete. Förening 5 

anser att erfarenheter bör delas för att skapa kunskap, detta kan ske genom att föreningar i Sverige 

som har denna verksamhet för en dialog med varandra. Svårigheterna menar respondenten består i att 

det finns brist på samarbete mellan både kommunen och föreningarna. Respondenten efterfrågar 

därför en kunskapsbank där föreningar kan sprida sina erfarenheter av inkludering för 

funktionsnedsatta, som förslagsvis kan bestå av vad pengarna söktes för, vilket arbete som 

genomfördes och utfallet av det: 

 

“De här grejerna har vi sökt till och vi har fått det beviljat och det har blivit jättebra, 

det här har vi sökt pengar för men det blev inte så jättebra… alltså att man kan ta 

lärdom av varandra [...] vi vet ju vad vi har sökt till och vad vi har fått men vad har 

andra fått och gjort… ja det är ju så man delar med sig av erfarenheterna. Det är så vi 

kan sprida kunskapen“ (Förening 5) 



 

25 
 

 

Förening 4 uttrycker på liknande sätt att dela föreningars tidigare erfarenheter av bidraget och 

inkludering:  

 

“Man kan ju också göra tänker jag, [...] att man gör en artikel om att "dom här fick 

bidrag i fjol och såhär gick det och vi har kunnat utveckla vår verksamhet” så man 

också inspirerar andra till att vad man kan söka för” (Förening 4) 

 

Förening 6 tar likt förening 4 och 5 upp att kommunen kan på sin hemsida lägga ut olika exempel på 

föreningar som tidigare har sökt. Vidare föreslår Förening 3 besök av andra föreningar då de bjuds in 

för att se hur verksamheten bedrivs och att inspirera till att antingen starta upp verksamhet eller att 

eventuellt utveckla den befintliga. Slutligen nämner förening 8 att det inte finns ett testat koncept som 

fungerar som föreningar kan efterlikna, vilket kan vara en orsak till att det ofta är hindrena som 

framhävs istället för fördelarna gällande inkludering av funktionsnedsatta i ordinarie lag.  

 

Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet med kopplingar till tidigare forskning för att slutligen komma fram 

till en slutsats med tillhörande utvecklingsområden riktat mot hur Umeå kommun ska kunna utveckla 

satsningen för att i framtiden få fler föreningar att ta del av bidraget. Den sista delen innefattar en 

diskussion kring metoden samt bidrag till forskningen och förslag på vidare forskning. 

Resultatet i den här studien visar bland annat hur de olika föreningarna har jobbat med inkludering 

och hur de vill att arbetet ska utvecklas framöver. För att granska föreningarnas inkluderingsarbete 

närmare kan detta anknytas till Misener och Darcys (2014) modell Inclusion spectrum genom att 

placera in fragmenten i modellens element. Fyra av föreningarna som har sökt och en förening som 

inte har ansökt om Umeå kommuns inkluderingsbidrag erbjuder målgruppen kärnverksamhet som 

hamnar inom parallell activities. Detta innebär att målgruppen är aktiv inom samma förening som 

personer utan funktionsnedsättning, men att en egen träningsgrupp för dem har bildats. Utöver denna 

kärnverksamhet jobbar några av föreningarna med att inkludera målgruppen fullt ut, alltså hamnar 

dessa aktiveter inom elementet fully intergrated, där ingen anpassning uträttas. Exempel på detta 

handlar i vissa fall om att få vara aktiv inom föreningen på andra sätt och umgås tillsammans med 

andra vid olika evenemang. Två av föreningarna har som avsikt att skapa en aktivitetsmiljö som 

hamnar under fully intergrated, då anläggningen kommer att användas tillsammans av alla oavsett 

förmåga. En annan förening erbjuder den avsedda målgruppen att gå tränarutbildningar som 

tillsammans med de andra ungdomarna i föreningen genomförs varje år. Det har införts en egen 

tävlingsklass för målgruppen på tävlingar inom en av föreningarna, som syftar till att föra samman och 

skapa tävlingsevenemang som alla kan delta i oavsett förmåga. De jobbar även för att i framtiden föra 

ihop vissa av de ordinarie ungdomslagen med den här gruppen. Dessa är några ytterligare exempel på 

pågående arbeten som leder till att målgruppen blir fullt inkluderad och hur framtida arbeten planeras 

för att skapa sammanslutning mellan funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta personer.  

 

Umeå kommuns avsikt med bidraget, att ge föreningar stöd för att inkludera personer med 

funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet, kan förstås i relation till Misener och Darcys (2014) 

modell och dess spektrum. Tanken med bidraget att starta upp verksamhet för målgruppen inom 

ordinarie idrottsverksamhet är att det ska leda till att fler möjligheter skapas för att inte behöva delta i 

anpassad verksamhet inom parasportförbundet (Discrete activities). Denna studie bidrar med ett gott 

exempel på hur en verksamhet kan ombildas mellan elementen, i detta fall från dicrete activities till 

parallell activities. Ett etablerat lag för funktionsnedsatta personer tog nämligen kontakt med en 

förening eftersom de ville bli en del att deras verksamhet, föreningen tog emot förslaget positivt och 
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verkställde sedan denna förfrågan. Föreningens gemensamma inställning till att ta emot gruppen kan 

troligtvis vara orsaken till att detta arbete kunde startas.  
 

Samtliga föreningar var positiv till både inkluderingsbidraget och inkludering av funktionsnedsatta 

personer. De fem föreningar som hade ansökt om bidraget uppgav att de absolut skulle fortsätta söka 

bidraget och att försöka utveckla verksamheten var även det en självklarhet. Föreningarna som visste 

om att det gick att söka bidraget ansåg att bidraget hade ekonomiska fördelar då det exempelvis kunde 

köpas in anpassad utrustning för att de ska kunna utföra idrotten, detta lyfter Ryan et al. (2014) fram 

som en viktig förutsättning för att kunna värna om säkerheten under aktiviteten. Resultatet visade 

även att inkluderingverksamheten gav positiva reaktioner från både aktiva, ledare och föräldrar. En 

förening som ansökt och fått bidraget har i studien nämnt att verksamheten var givande för både de 

aktiva och för ledarna i frågan om självförtroende då det uppgavs att de aktiva var nöjda med sina 

prestationer. Detta lämnade avtryck på de aktiva funktionsnedsatta samt ledarna i form av ökat 

självförtroende. En tydlig koppling kan dras till Hammonds et al. (2014) studie där tränare som 

värderar denna målgrupp högt och har arbetat aktivt med inkludering har uppgett bra självförtroende 

i arbete med inkludering. Även Wickmans (2007) studie kan anknytas till den ovan nämnda 

föreningen då det har påvisats en ökad självkänsla hos personer med funktionsnedsättning som deltar 

i idrottsaktiviteter i en social kontext, vilket uppgavs tydligt hos de aktiva i föreningen. 
 

Tre av föreningarna poängterade vikten av att skapa en gemenskap med andra aktiva i föreningarna 

som inte har någon funktionsnedsättning för att generera en större utveckling bland de aktiva och 

menade därför att de arbetar mycket med denna typ av samhörighet. En förening nämner lika 

behandling som en viktig ståndpunkt att förhålla sig till som ledare för att inte skapa konflikter inom 

föreningen. Trots att ingen förening har verksamhet som hamnar inom Misener och Darcys (2014) 

fragment fully intergrated under själva idrottsutövandet visar resultatet att andra sysslor inom 

föreningen hamnar under detta fragment. Denna verksamhet prioriteras för att få en bra 

sammanhållning inom föreningen i stort. Detta sätt att arbeta är likt tränarnas syn i studien av 

McConkey et al. (2012) där de ansåg att en blandad grupp skapade en utvecklande miljö och att alla i 

laget skulle få samma bemötande och behandlas på samma sätt oavsett funktionsnedsättning eller 

inte. Även Tindalls (2013) studie styrker detta då det framkom att en blandning av både 

funktionsnedsatta och icke funktionsnedsatta ledde till en utbytande och givande miljö då alla utövade 

samma aktivitet på lika villkor, vilket majoriteten av respondenterna i denna studie lyfter. De menar 

nämligen att deltagande i ordinarie föreningar tillsammans med personer utan funktionsnedsättning 

förhindrar känslan av utanförskap och bidrar till att få vara en del av samhället.  
 

Det som även framkommer i studien gällande föreningarnas åsikter kring inkludering är att de 

angriper ämnet från olika synvinklar beroende på om de arbetar med att inkludera personer med 

funktionsnedsättning eller inte. Föreningar som har verksamhet för målgruppen ser främst 

möjligheterna medan några av de föreningar som inte har ansökt främst framhäver hinder och 

svårigheter. Hammond et al. (2014) har kommit fram till liknande resultat i sin studie där attityderna 

och värderingarna beror på hur mycket föreningen har arbetat med inkludering och poängterar precis 

som Tindall (2013) att en förändring gällande attityder och värderingar kan vara avgörande för att 

kunna få fler att öppna upp verksamhet för fler målgrupper. Stenling och Fahlén (2013) lyfter i sin 

studie fram olikheter vad gäller föreningars öppenhet för förändring och menar att detta grundar sig i 

dess värderingar och vilka strävande mål de jobbar för. De nio föreningar vars resultat från denna 

studie är baserad på har samtliga breddidrottsverksamhet medan vissa även är inriktade på 

elitidrottsverksamhet, vilket gör att Stenling och Fahléns (2013) resultat gällande föreningars olika 

värderingar kan vara bidragande till valet att inkludera eller inte. Däremot lyfter föreningarna själva 

fram andra avgörande faktorer som vidare kommer att presenteras nedan.  
 

Det som framträder genomgående i ovanstående resonemang kring arbetet med inkludering är att 

värderingarna som föreningarna har bidrar till föreningarnas benägenhet att kunna öppna upp 
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verksamhet för målgruppen. Dels finns det delade meningar gällande hur avgörande bidraget är då de 

föreningar som har drivande medlemmar och som brinner för dessa frågor menar att verksamheten 

inte faller utan bidraget. De föreningar som inte har några medlemmar som kliver fram och engagerar 

sig för detta får svårt att öppna upp för denna typ av verksamhet. Dessa menar istället att bidraget kan 

verka som en morot eftersom föreningen då kan välja att avlöna ledarna för detta arbete. Många 

föreningar nämner att efterfrågan från målgruppen är viktigt för att ett arbete ska inledas, de vill alltså 

få kännedom om vilka aktiviteter som målgruppen är intresserade av för att veta att det finns behov av 

denna typ av verksamhet. Exemplet angående laget som själva kontaktade en av föreningarna som 

kopplades till Misener och Darcys (2013) modell tidigare visar prov på hur efterfrågan från 

målgruppen, värderingarna från föreningen och engagerade ledare kan leder till att verksamheten 

startas. Många av de föreningar som inte har ansökt menar att gamla rutiner inom föreningen gör att 

en utvecklande verksamhet för fler målgrupper hindras. Här blir det på samma sätt tydligt hur 

inställningar sätter stopp för utveckling.  
 

Det som kan vara orsaken till att föreningarna i denna studie har olika infallsvinklar kan möjligtvis 

bero på deras olika tillgångar på det som anses avgörande för att kunna utöka deras verksamhet. De 

föreningar som inte har de förutsättningar som krävs har en tendens att nämna svårigheterna framför 

möjligheterna, likt resonemanget som tidigare nämndes. De föreningar som i studien har ansökt om 

ekonomiskt stöd menar att ett uteslutande av bidraget leder till att verksamheten för 

funktionsnedsatta personer skulle reduceras. Ett uteblivet ekonomiskt stöd skulle dock inte hindra 

dem från att bedriva verksamhet för målgruppen eftersom att det ansågs som ett viktigt arbete för 

målgruppen. Detta visar på att föreningens inställning och samsyn gällande inkludering blir en 

avgörande faktor för att en utveckling ska kunna ske. En intressant företeelse att ställa i jämförelse till 

detta är att några föreningar som inte har verksamhet för funktionsnedsatta personer ansåg att det 

ekonomiska stödet var helt avgörande för att starta upp ett arbete med detta. Här framhävs istället den 

ekonomiska aspekten som den övervägande faktorn som främst avgör beslutet. Det ekonomiska stödet 

ansågs däremot inte vara avgörande för den förening som inte ansökt om bidrag men som trots det har 

verksamhet för avsedd målgrupp. Detta kan antagligen bero på att den ekonomiska situation ser olika 

ut hos föreningarna beroende på hur stora intäkterna till verksamheten är. Detta visar att åsikterna går 

isär vad gäller bidragets betydelse för att inleda denna verksamhet. Två föreningar nämnde vidare att 

de tidigare fått annat typ av stöd, en av föreningarna tog upp specifikt dubbelt LOK-stöd och ansåg att 

detta var ett lättare sätt att få ekonomiskt stöd. De ansåg att det krävs en del för att formulera en 

ansökan om inkluderingsbidraget vilket uppgavs invecklat och tidskrävande, även en annan förening 

uttryckte sig likadant i frågan om invecklad ansökningprocess. Utifrån dessa åsikter skulle det 

förslagsvis kunna skapas en lättare form av ansökningsprocess då det kan finnas föreningar som vet 

att bidraget finns men väljer att inte söka det. Exempelvis skulle ansökningsformuläret Aktivitetskort 

på nätet (ApN), som nämndes i bakgrundsdelen, kunna utvecklas. Denna utveckling skulle syfta till att 

underlätta för föreningarna att ha inrapportering av antalet deltagare för LOK-stödet och ansökning av 

bidragsmedel för inkluderingsverksamhet i samma sökfunktion. Dessa åsikter gällande en lättare 

ansökningsprocess kan vara essentiellt att ta i beaktande i ett fortsatt utvecklande arbete.  

 

En förutsättning för arbete med inkludering som är genomgående poängterat från samtliga föreningar 

är betydelsen av ledare. Alla föreningar nämner nämligen att engagemang är en förutsättning för att 

skapa en verksamhet för funktionsnedsatta personer. Det måste finnas engagerade ledare som har ett 

intresse för att arbeta med den avsedda målgruppen och betydelsen av nya engagerade föräldrar och 

anhöriga som vill börja arbeta med detta lyfts som viktigt. Uppgifterna i studien vad gäller 

engagemanget från ledarna kan kopplas till Aust och Tallkvist (2008) samt Ryan et al. (2014) som 

poängterar betydelsen av visat intresse från individer inom föreningsidrotten för att en verksamhet för 

funktionsnedsatta personer ska inledas och drivas framåt. Tre föreningar som arbetar med 

verksamheten har angett deras ledare som engagerade, intresserade och välvilja till att arbeta med 

idrott för målgruppen. Några respondenter påpekar att hindren som kan göra att de inte har börjat 

arbeta med detta handlar om att ledarna ofta redan har fullt upp med den verksamhet som redan 

bedrivs och att engagerade ledare inom området är en avgörande faktor för att öppna upp för ny 
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verksamhet. Det blir tydligt att ett antal aspekter efterlyses från föreningens sida för att arbete med 

inkludering ska inledas.  
 

Förutom engagerade ledare nämns kunskapen som en viktig komponent för att veta hur arbetet med 

funktionsnedsatta personer ska angripas. Detta kan kopplas till Wickman (2015a) och Gummessons 

(2011) slutsatser som belyser vikten av specifik utbildning för olika diagnoser och att anpassad 

pedagogik för målgruppen behövs för att få kunskap om hur implementering kan ske i praktiken. Även 

andra studier gjorda av DePauw och Gavron (2005) samt Robbins et al. (2010) framhäver kunskap 

som en viktig komponent. De olika föreningarna i denna studie har kommit olika långt gällande hur 

utbudet av utbildning för ledarna ser ut. Några av föreningar som inte har någon verksamhet trycker 

på att utbildning behövs och vissa menar att specifik utbildning är att föredra för att kunna hantera 

gruppen på ett bra sätt. Här blir det tydligt att utebliven utbildning kan vara orsaken till att ingen 

verksamhet har startats upp. Några andra föreningar har låtit ungdomar i laget ansvara för att leda 

gruppen istället för att lägga mer arbete på de befintliga ledarna, vilket ovan nämndes som en 

svårighet för vissa föreningar. Två föreningar som har sökt bidraget erbjuder dessutom ungdomar 

utbildning för att bistå med kunskaper till att kunna genomföra uppdraget som ledare. En av dessa 

föreningar erbjöd ungdomar i laget specifik utbildning för att få kunskap om funktionsnedsättning och 

den andra erbjuder aktiva personer inom avsett målgrupp att gå ledarutbildningar för att de själva ska 

kunna och vilja leda ett lag i framtiden. McMaster et al. (2012) har belyst just detta med att utbudet av 

att få möjlighet att gå utbildningar varierar stort mellan föreningar. Denna vetskap om kunskapens 

betydelse är en intressant fråga som eventuellt behöver undersökas djupare för att ta reda på om ett 

större utbud av tränarutbildningar behöver skapas för att kunna tillgodose föreningarnas efterfrågan.  
 

Stenling och Fahlén (2013) tar upp vikten av att samarbeta mellan föreningar som har verksamhet 

avsedd för personer med funktionsnedsättning. Liknande resultat framkommer i denna studie då ett 

antal föreningar anser att det är viktigt att föreningar inom kommunen som har denna verksamhet 

kommunicerar med varandra. Föreningarna menar att utbytet av erfarenheter och kunskap är givande 

eftersom de anser att det finns mycket att lära av varandra. Även Wickman (2015a) lyfter fram 

samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i samhället såsom exempelvis kommun och 

idrottsföreningar som centrala faktorer. Detta kan kopplas till att många föreningar i denna studie 

önskar mer information om både inkluderingsbidrag och om inkluderingsarbete eftersom att det anses 

att detta krävs för att föreningar ska utveckla ett intresse av att sätta igång med inkluderingsarbete. 

Eftersom några av föreningarna inte kände till att bidraget finns att söka visar det på att informationen 

inte nått ut i den utsträckning som önskats och att det säkerligen finns fler föreningar inom 

kommunen som är ovetande om att bidraget finns. Ett gott exempel på detta framträdde i studien då 

en förening har en träningsgrupp för funktionsnedsatta personer men kände inte till att bidraget fanns 

att söka. Detta exempel visar att informationen från kommunen möjligtvis behöver förbättras då det 

kan finnas fler föreningar som befinner sig i liknande situation. För att fler ska söka bidraget angav 

några föreningar förslag på hur kommunen skulle kunna förbättra informationsspridningen av 

inkludering och inkluderingsbidraget. Vissa ansåg att detta kunde ske via besök ut till föreningar, 

inspirationsföreläsningar samt synas med hjälp av exempelvis en monter på stora evenemang som 

anordnas inom kommunen. Andra angav att goda exempel på hemsidan gällande föreningar som 

bedriver verksamhet för funktionsnedsatta skulle publiceras för att på så sätt inspireras till denna typ 

av verksamhet.  
 

Riksidrottsförbundets verksamhetsidé Idrotten vill ligger till grund för det svenska föreningslivet 

vilket gör att idrotten ska vara öppen för alla (Riksidrottsförbundet, 2009), detta är något som 

föreningarna är väl medvetna om då de nämner att deras förening är öppen för alla. Eftersom arbetet 

med inkludering i ordinarie idrottsföreningar inte är en självklarhet blir det uppenbart att det finns 

vissa svårigheter för föreningarna med att omvandla ord till handling. Riksidrottsförbundets nya 

verksamhetsidé Idrotten är, Idrotten vill och Idrotten ska är tänkt att ge möjlighet för en mer 

kontinuerlig utveckling än vad som tidigare har kunnat göras med enbart Idrotten vill. Punkten 
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gällande att föreningar fram till 2017 ska ha: “… förbättrat förutsättningar och vidareutvecklat metoder 

för att engagera nya grupper i alla SF” (Riksidrottsförbundet, 2015b, s. 9) blir intressant att fördjupa 

sig i för att se vilka metoder som planeras att användas för att uppnå detta och hur den nya 

verksamhetsinriktningen ger avtryck inom föreningarnas fortsatta arbete. Även Svenska 

parasportförbundets nya verksamhetsinriktning beskriver att deras arbete med inkludering i skrivande 

stund är något de jobbar för. Enligt Svenska parasportförbundet (2015, s. 2) ska de under dessa två år: 

“... starta ett arbete kring föreningsutveckling med fokus på integration av personer med 

funktionsnedsättning i idrottsklubbar med huvudsaklig verksamhet för personer utan 

funktionsnedsättning”. Detta visar att problematiken är uppmärksammad på förbundsnivå inom både 

Riksidrottsförbundet och Svenska parasportförbundet, därmed förmodas dessa nya 

verksamhetsinriktningar leda till en förbättring inom kommande år. Detta skapar positiva 

framtidsutsikter för att idrottens arena ska kunna bli mer öppen för alla.  
 

Slutsats  

Resultatet utmynnar i en förståelse kring föreningarnas tankar om inkludering och bidraget. 

Sammanfattningsvis ställer sig samtliga föreningar positiv till båda trots att vissa inte har tagit sig an 

inkluderingsverksamheten. Dessa föreningar anser att det krävs en del för att kunna starta upp en 

sådan verksamhet och att de inte har hunnit dit ännu, men är något som skulle kunna vara aktuellt i 

framtiden eftersom de flesta föreningarna står för att idrotten ska vara till för alla. Föreningarna som 

ansökt är positiva till att fortsätta med verksamheten och att ansöka om bidraget igen. För att få fler 

föreningar att starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning önskas mer information 

om inkludering och inspiration genom andra. Kommunen bör kunna gå ut med information i olika 

former kring inkluderingens fördelar för att fler ska förstå innebörden av det. Avslutningsvis finns det 

potential till att införa inkluderingsarbete i föreningarna men det krävs vilja och resurser för att det 

ska träda i kraft vilket de föreningar som redan bedriver denna verksamhet kan stå som exempel för. 

Inkluderingsbidraget anses vara en nödvändig tillgång för föreningarna som ansökt och med grund i 

detta bör det finnas kvar i framtiden, men marknadsföringen av bidraget i kombination med 

inkluderingens effekter bör förbättras. 

 

Metoddiskussion 

För att på bästa sätt besvara syftets frågeställningar ansågs kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

semistrukturerade intervjuer mest lämplig då uppfattningar, åsikter och erfarenheter var det centrala i 

studien. Meningen var att generera djupare och mer uttömmande svar än vad exempelvis en enkät 

hade bidragit med, för att skapa en förståelse kring föreningarnas tankar kring inkluderingsbidrag och 

inkludering. Hade enkät använts som metod för att generera data hade det varit svårare att få svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Valet av kvalitativ metod kan anses svårgeneraliserat, dock var inte 

generaliserbarhet eftersträvansvärt i denna studie eftersom att fokus riktades mot ett begränsat antal 

föreningar och inte en stor population. Med kvantitativ metod hade studien blivit generaliserbar i 

större utsträckning eftersom att svarsfrekvensen hade blivit större, men det hade inte gett de djupare, 

specifika svaren som i studien krävdes.   

 

Problem som uppstod i arbetet inträffade främst vid kontaktande av idrottsföreningar då vissa tog 

längre tid på sig att svara än andra eller inte svarade alls. Till följd av det fick nya föreningar kontaktas 

upprepande gånger vilket drog ut på tiden avsevärt i arbetet och tidsplanen fick justeras. På grund av 

ett återbud från en förening som fick förhinder fick denna uteslutas ur studien då tiden inte räckte till 

att skjuta upp intervjun eller att ersätta den. Detta var ett oförutsett bakslag som gjorde att studien fick 

ett bortfall. Ett problem som kunde ha uppstått rör inspelningsverktyget, vilket i detta fall var 

mobiltelefoner. Endast en mobiltelefon användes vid samtliga intervjutillfällen och att föredra hade 

varit att använda två inspelningsverktyg för att säkra att allt spelades in. Mobiltelefonen hade kunnat 

sluta spela in av någon oförutsedd anledning vilket hade lett till uteblivet material.  
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För att kunna testa intervjuguidens frågor och dess relevans skulle en pilotintervju ha genomförts 

vilket inte gjordes i denna studie. Med en pilotintervju hade frågorna kunnat granskas och oväsentliga 

frågor tagits bort och mer centrala frågor lagts till. Vissa frågor i den intervjuguide som följdes under 

intervjuerna har i efterhand ansetts mindre väsentliga då de har handlat om samma sak som andra 

frågor. Resultatet av detta blev att en av frågorna som var för lika varandra aldrig ställdes. Utöver det 

har frågorna varit passande utifrån syftet och frågeställningarna och har genererat de svar som 

erfordrats. En del frågor kunde även uppfattas som ledande då respondenten kan ha svarat utifrån det 

som skulle anses önskvärt och mest passande sett till hur idrottsföreningar bör arbeta med frågan. 

Första delen i guiden handlade om föreningsbakgrunden vilket inte fullt ut har varit nödvändig 

information då det inte har använts i resultatsammanställningen. Det ansågs dock betydelsefullt att ha 

med för att under intervjun skapa en bra inledning på intervjun och en vidare förståelse för 

verksamheten under intervjuns gång.  

 

Det målinriktade urvalet vilket användes som urvalsmetod anses lämpligt eftersom att de personer 

som intervjuats har kunnat generera de svar som denna studie krävde. Om inte frågan om vem som 

var mest insatt i området hade ställts till föreningarna kunde det ha lett till att fel personer 

intervjuades vilket i sin tur kunde ha lett till mindre relevanta svar. De forskningsetiska principerna 

har följts och tagits upp vid varje intervju. Anonymiteten har tagits i beaktande i hög grad på så sätt att 

föreningarnas namn har uteslutits och även idrottsspecifika begrepp som respondenterna använt 

under intervjuerna, detta för att inte avslöja vilken typ av idrott det gällde. Problematiken med ett 

sådant avslöjande kan vara att det endast finns ett fåtal föreningar inom den specifika idrotten som 

bedriver verksamhet för funktionsnedsatta vilket gör det lätt att ta reda på vilken förening det handlar 

om.  

 

Framställt resultat anses matcha studiens syfte och frågeställningar på ett bra sätt, vilket visar på att 

studien är trovärdig och har därför uppnått god validitet. Även reliabiliteten anses vara hög i studien 

eftersom att tillvägagångssättet har beskrivits stegvis och på ett utförligt sätt, vilket gör att 

undersökningen kan genomföras på nytt med samma metod.  

 

Bidrag till forskningen  

Denna studie har bidragit med kunskap om föreningars åsikter och erfarenheter kring inkludering och 

inkluderingsbidraget som Umeå kommun erbjuder ordinarie idrottsföreningar att ansöka för att 

möjliggöra arbete med inkludering för funktionsnedsatta personer. Under litteraturgranskningen över 

tidigare forskning kunde ingen studie inriktad mot denna typ av inkluderingsbidrag hittas, vilket gör 

att resultatet från denna studie bidrar med ny forskning inom det idrottspedagogiska forskningsfältet.  

 

Resultatet har belyst hur föreningarna arbetar med inkludering och vad som krävs för att kunna göra 

det, samt vad inkluderingsbidraget har tillfört i föreningarna som ansökt. Utifrån denna information 

får Umeå kommun svar på om inkluderingsbidraget har varit givande, om det är någonting att 

fortsätta satsa på samt hur de skulle kunna göra för att nå ut till fler föreningar.  

 

Vidare forskning  

Utifrån resultatet i denna studie har det framkommit ytterligare funderingar och frågetecken som 

skulle kunna behandlas vidare. Ett förslag på fortsatt forskning kring detta område är att göra en 

djupare granskning gällande förutsättningarna som framkommit, i syfte att gå till botten med varför 

föreningar inte startar upp verksamhet för funktionsnedsatta personer. I detta fall skulle en studie 

kunna utföras på endast föreningar som inte bedriver denna typ av verksamhet. Ytterligare forskning 

skulle kunna handla om hur föreningar tillämpar Riksidrottsförbundets punkt inom den nya 

verksamhetsinriktningen gällande förbättrade förutsättningar och vidareutvecklade metoder för att få 

in olika typer av grupper i alla SF. 
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Författardeklaration 

Författarna av studien har fördelat upp arbetet lika vad gäller rapportens olika beståndsdelar, däremot 

har olika delar inom vissa rubriker delats upp för att effektivisera den begränsade tiden avsedd för 

studien. Intervjuerna och intervjutranskriberingarna valdes därför att fördelas mellan författarna, fyra 

intervjuer gjordes vardera och en tillsammans. Sammanställning av resultatet delades upp på liknande 

sätt då författarna överförde olika koder.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Föreningsbakgrund  

 Vilken roll har du i föreningen? 

 Hur länge har du arbetat inom denna förening? 

 Vilken utbildningsbakgrund har du?  

 Vilken slags verksamhet bedrivs i föreningen? 

 Hur länge har föreningen varit verksam? 

 Hur många deltagare har ni?  

 Hur många ledare har ni?  

 Hur fördelas arbetet upp mellan ledarna?  

 Vilka åldrar riktas verksamheten till?   

 

Tema 1 
Åsikter och arbete med inkludering - ansökt om bidrag 

 Hur arbetade ni med inkludering innan ni ansökte om bidraget?  

 Vilka typer av funktionsnedsättningar förekommer inom föreningen?  

 Berätta lite om hur det kommer sig att ni valde att söka bidraget 

 Vad tycker du om detta bidrag? 

 Hur har arbetet med inkludering av funktionsnedsatta personer sett ut i er förening? 

 Hur har arbetet fördelats ut på ledarna? 

 Hur har arbetet fungerat rent praktiskt? 

 Vilka fördelar ser du gällande den här typen av verksamhet?  

 Vilka begränsningar och svårigheter ser du med verksamheten? 

 Vilka för- och nackdelar ser du gällande bidraget i sig? 

 Har du några tips till andra föreningar som inte ansökt? 

 

Åsikter och arbete med inkludering - inte ansökt om bidrag 

 Känner du till Umeå kommuns inkluderingsbidrag?  

Om ja, berätta lite om vad du vet om det 
Om nej, det handlar om… 

 Vad tycker du om bidraget rent generellt? 

 Vilka fördelar ser du med att inkludera personer med funktionsnedsättning? 

 Vilka begränsningar och svårigheter ser du med ett sådant arbete? 

 Har ni diskuterat kring frågan i föreningen gällande inkludering? 

 Om ja: Hur har det resonerats? 
 Hur kommer det sig att ni inte har sökt? 
 Om nej: Vad tror du har gjort att ämnet inte har tagits upp? 

 Skulle ni kunna tänka er att starta upp ett sådant arbete? 

 

Tema 2 
Verksamhetens påverkan - Ansökt om bidraget: 

 Vilka förändringar har bidraget medfört? 

 Vilka reaktioner från tränarna har du fått?  

 Vilka reaktioner har ni fått från föräldrarna? 

 Vilka reaktioner från de aktivas sida har satsningen medfört? 

 Skulle ni kunna tänka er att fortsätta med bidraget? 

 Skulle ni kunna tänka er att fortsätta med verksamheten utan bidraget? 
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Verksamhetens påverkan - Inte ansökt om bidraget: 

 Vad tror du skulle krävas av föreningen vid denna typ av inkludering?  

 Hur tror du att verksamheten skulle förändras? 

 Hur tror du att de aktiva skulle reagera?  

 Skulle ni i framtiden kunna tänka er att söka bidraget för att inkludera gruppen 

funktionsnedsatta? 

 

Tema 3  
Utvecklingsmöjligheter  

 Hur blev ni informerade om bidraget? 

 Hur tycker du att informationen om bidraget har fungerat?  

 Tycker du att informationen som man kan ta del av är tillräcklig? 

 Vad tycker du borde förbättras för att lättare kunna ta del av informationen? 

 Hur tror du att Umeå kommun kan utveckla satsningen för att fler föreningar ska vilja 

inkludera personer med funktionsnedsättning?  

 9 av 182 idrottsföreningar i Umeå kommun har ansökt om bidraget för att inkludera denna 

grupp, hur tänker du kring det?  
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Bilaga 2. Mejlutskick till föreningarna som ansökt 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på det Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå 

universitet och för tillfället håller vi på att skriva vår C-uppsats på uppdrag från kommunen (Umeå 

Fritid). Vårt uppdrag är att genom intervjuer ta reda på hur satsningen gällande inkluderingsbidrag för 

funktionsnedsatta har fungerat inom föreningar som tagit del av detta. Vi skulle vilja få kontakt med 

den person som är mest insatt i arbetet med inkluderingsbidraget och vi såg att du stod som 

uppgiftslämnare på ansökan för bidraget, därför tog vi första kontakt med dig. 

Hör gärna av dig för vidare kontaktuppgifter, om ansvaret kring detta arbete ligger hos någon annan 

person i föreningen!  

 

Vänliga hälsningar, Isabelle Andersson & Angelica Wännman 
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Bilaga 3. Mejlutskick till föreningar som inte ansökt  
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på det Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå 

universitet och för tillfället håller vi på att skriva vår C-uppsats på uppdrag från kommunen (Umeå 

Fritid). Vårt uppdrag är att genom intervjuer ta reda vad idrottsföreningar anser om kommunens 

inkluderingsbidrag som föreningar kan ta del av för att inkludera funktionsnedsatta personer. Vi 

skulle vilja få kontakt med en person i styrelsen som kan tänka sig att ställa upp på en intervju som 

berör det här området.  

 

Meddela oss gärna vem vi kan kontakta.  

Hoppas att få höra från er snart! 

 

Vänliga hälsningar, Isabelle Andersson & Angelica Wännman 

 


