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Abstract 

Eriksson, A. (2012). “It isn’t always about winning”. A qualitative study of disability sports 

from the leaders' perspective. University of Gavle. 

The purpose of this study was to examine attitudes towards disability sports from the leaders 

perspective. Which challenges does disability sports have to face and how the leaders relate to 

the concept health and physical activity. The survey is based on a phenomenological approach 

in which the subjective experience has been the key. Interviews were conducted with four 

leaders in disability sports. The results showed that the leaderships role is time consuming and 

that it is important to be flexible and patient. The leaders also stated that disability sports are 

not particularly high priority in the allocation of training times. Participation in sports for 

people with disability is not only an opportunity to be healthy and physically active, it also 

gives opportunity to create community and social contacts. The essence of the disability sport 

is joy. 

Keyword: disability sports, disability, leader, physical activity, health.  
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Sammanfattning 

Eriksson, A. (2012) ”De handlar inte alltid om att vinna”. En kvalitativ intervjustudie om 

handikappidrott utifrån ledarnas perspektiv. Högskolan i Gävle.  

Syftet med studien var att undersöka inställningen till handikappidrott utifrån ledarnas 

perspektiv. Vilka utmaningar ställs handikappidrotten inför samt hur ledarna ser på begreppen 

hälsa och fysisk aktivitet inom ramen för handikappidrott. Undersökningen utgår från ett 

fenomenologiskt perspektiv där den subjektiva upplevelsen har varit den centrala.  Enskilda 

intervjuer har genomförts med fyra ledare inom handikappidrott. 

Resultatet visade att ledarrollen är tidskrävande och att det är viktigt att vara flexibel och 

tålmodig. Ledarna angav vidare att handikappidrotten inte blir särskilt högt prioriterade när de 

bland annat gäller fördelning av träningstider. Handikappidrotten tvingas att ta tiderna ingen 

annan vill träna på 

Enligt ledarna kan övervägande delen av deltagare inte vara fysisk aktiva utöver 

handikappidrottens träningar. Vidare är deltagande i handikappidrott inte enbart ett tillfälle att 

vara hälsosam och fysisk aktiv utan ett tillfälle att skapa gemenskap och sociala kontakter. 

Det centrala inom handikappidrott ska enligt ledarna vara glädje.  

 

Nyckelord: handikappidrott, funktionshinder, ledare, fysisk aktivitet, hälsa 
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1. Introduktion 

Tidigare studier inom ämnena fysisk aktivitet och funktionshinder har visat att personer med 

funktionshinder har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen (Boström, 2008).  I regel 

tenderar personer med funktionshinder att vara mer fysisk inaktiv än personer utan 

funktionshinder (Van der Ploeg et al. 2004). En orsak till att funktionshindrades fysiska 

aktivitet uteblir är hinder som uppkommer i vardagen. Utifrån funktionshindrades perspektiv 

har hinder för att utöva vardagsmotion studerats. Funktionshindrade ansåg att 

transportmöjligheter, personal och miljöns utformning är de hinder som är mest påtagliga 

(Riksidrottsförbundet, 2003).   

1.1. Folkhälsoarbete i Sverige 

Enligt Pellmer & Wramner (2007) antog Sveriges riksdag 2003 ett nationellt övergripande 

folkhälsomål. Det nationellt övergripande folkhälsomålet innebar ett mer systematisk arbete 

för folkhälsan i landet. Folkhälsomålet innehöll elva underordnade målområden för att skapa 

ett samlat folkhälsoarbete. Folkhälsoarbetet i Sverige ska utgå och värna om människors 

självständiga hälsobeslut samt människor lika värde. Ett steg i detta är att öka kunskapen och 

färdigheterna bland befolkningen gällande en hälsosammare livsstil. En bidragande 

förutsättning för att människor ska må bra är att de känner delaktighet och inflytande 

(Regeringen, 2008). 

Idag finns elva målområden för folkhälsoarbetet, alla dessa målområden är förankrade i det 

övergripande huvudmålet som handlar om att skapa förutsättningar för god hälsa för alla 

människor (Pellmer & Wramner, 2007). Enligt Nationella folkhälsokommittén (2000) är 

vision en god hälsa på lika villkor något att sträva efter att uppnå i samhället. Hälsan bland 

befolkningen kommer aldrig att vara jämlik, dock ska det finnas samma möjligheter för alla 

att utvecklas utifrån sina individuella faktorer. 

    1.1.1. Målområden  

Ett av de elva målområdena inom folkhälsoarbete är delaktighet och inflytande i samhället. 

Målet bygger på människors lika värde, där alla människor ska ha jämlika möjligheter till 

delaktighet och inflytande. Vid avsaknad av delaktighet och inflytande kan ett utanförskap 

uppstå och en maktlöshet skapas vilket medför reducerade möjligheter att påverka, det kan i 

sin tur leda till negativa effekter på hälsan (Regeringen, 2008). 

http://www.rf.se/
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Ett annat av de elva målområdena är fysisk aktvitet (Regeringen, 2008). Detta målområde 

belyser betydelsen av fysisk aktivitet bland befolkningen. Målet bygger på att samhället ska 

vara utformat så att alla har möjlighet att vara fysisk aktiv samt att motion och träning ska 

vara anpassad till varje individs förutsättningar (Pellmer & Wramner, 2007). Resultatet av ett 

fysisk inaktivt liv kan bland annat leda till ökande av folksjukdomarna hjärt-kärlsjukdomar, 

diabetes, övervikt och fetma. En av huvudorsakerna till uppkomsten av dessa sjukdomar är 

bristen på fysisk aktivitet (Regeringen, 2008).  

1.2. Definitioner  

Detta arbete kommer att innehålla återkommande begrepp. Begreppen kommer att definieras 

nedan för att öka förståelsen i det fortsatta läsandet 

    1.2.1. Handikapp och funktionshinder som begrepp  

Enligt Hedman (2001) definieras handikapp som individens förmåga att acceptera sin 

funktionsnedsättning och utefter det omprioritera intressen och livsmål. Inom idrotten har 

ordet handikapp flera betydelser. Ordet används antingen i tävlingssammanhang när en bättre 

tävlande lägger på belastning för att tävlingen ska ske på lika villkor eller när fördel ges till 

den eller de deltagare som anses vara sämre. Inom idrottssammanhang anses handikapp även 

vara de individer som inte kan utöva en idrott på lika villkor som de andra (Augustsson & 

Engström, 1985). 

Funktionsnedsättning är begränsning av fysisk eller psykisk funktion i något av kroppens 

organ. Följderna av funktionsnedsättning leder till nedsatt förmåga till olika aktiviteter 

(Hedman, 2001). Enligt Socialstyrelsen (2003) är funktionsnedsättning problem i kroppens 

funktioner eller struktur som medför avvikelse eller förlust. Dessa kan vara tillfälliga eller 

permanenta och uppkomma av en händelse eller vara genetiska. En funktionsnedsättning kan 

leda till en annan funktionsnedsättning, en förlorad kraft på en muskel som in sin tur leder till 

begränsad möjlighet till rörelse.  

Hedman (2001) anser att funktionshinder är ett samlingsbegrepp för funktionsnedsättning.  

    1.2.2. Fysisk aktivitet 

De finns flera olika sätt att definiera begreppet fysisk aktivitet. Enligt Pellmer & Wrammer 

(2007) är fysisk aktivitet all typ av rörelse som ökar energiomsättningen i kroppen. En annan 

definition på begreppet lyder att fysisk aktivitet inte endast är de aktiviteter som genomförs i 
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syfte till att förbättra hälsan utan innefattar även rörelse och förflyttningar i vardagen 

(Eriksson, 2011).   

Fysisk aktivitet kan utföras med olika intensitet. Högre intensitet skapar större påverkan på 

olika kroppsfunktioner. Enligt rekommendationer från FYSS (2008) bör varje individ vara 

fysisk aktiv minst 30 minuter dagligen med en för individen måttlig intensitet. Under fysisk 

ansträngning skapar skelettmuskulaturen sammandragningar som resulterar i ökad 

energiförbrukning. Under fysisk ansträngning ökar pulsen och hjärtats minutvolym. Andra 

effekter i kroppen är bland annat att andningen ökar, blodtrycket ökar, kroppstemperaturen 

stiger, hjärtat och musklernas genomblödning ökar och mjölksyra bildas. Alla individer 

oavsett ålder skapar vinster gällande hälsan genom att vara fysisk aktiv och röra på sig. Fysisk 

aktivitet är positivt för välbefinnandet och livskvaliten (FYSS, 2008). 

Fysisk aktivitet är betydelsefullt för alla människor. Funktionshindrade kan dra stor nytta av 

fysisk aktivvitet, det reducerar inte enbart risken för sekundära hälsoproblem utan andra 

kroppsliga funktioner påverkas positivt. Det har visat att fysisk aktivitet i vissa fall är 

viktigare bland personer med funktionshinder än för personer utan funktionshinder (Van der 

Ploeg, 2004). De vanligaste orsakerna till att inte delta i fysisk aktivitet bland 

funktionshindrade ungdomar är deras funktionella begränsningar, höga kostnader av speciellt 

utformad utrustning och avsaknad av närliggande aktiviteter. I familjer med 

funktionshindrade ungdomar visar de sig att den funktionshindrade tenderar att vara fysisk 

aktivt om resterande familjen utöver fysisk aktivitet (Murphy & Carbone, 2008). 

    1.2.3. Hälsa 

Det finns ett stort antal definitioner av begreppet hälsa. Begreppet har genomgått flera 

förändringar med tiden.  Medin & Alexandersson (2000) har gjort en sammanställning med 

förändringarna på begreppet utifrån WHO´s definitioner. Denna sammanställning visar att 

1948 antogs en definition där hälsa är ett tillstånd där fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande innefattas. Detta begrepp ser hälsa som ett mål i livet. Definitionen från 1948 

har mötts av kritik då den ansetts vara för utopisk. Begreppet har utvecklats med tiden och 

definitionerna fokuserar numera på att hälsa ska ses som en resurs i livet. Ansvaret för att 

uppfylla hälsa ligger inte enbart på individen utan samhället har en viss inverkan (ibid). 

Individer ska ha möjlighet att bemästra sin situation, alla människor bör ha tillgång och 

förutsättningar till att uppnå hälsa (Pellmer & Wramner, 2007).  
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Medin och Alexandersson (2000) har valt att dela in begreppet hälsa i två olika grupper. Den 

humanistiska inriktningen och den biomedicinska inriktningen. Dessa skiljer sig åt genom att 

inom den biomedicinska inriktningen ser hälsa som motsats till sjukdom.  Den biomedicinska 

inriktningen utgår från att hälsa är frånvaro av sjukdom. I den humanistiska inriktningen ses 

hälsa som något annat än frånvaro av sjukdom. Sjukdom behöver inte vara desamma som 

ohälsa, en person med en sjukdom kan ändå uppleva hälsa. Hälsan är det centrala i den 

humanistiska inriktningen jämfört med den biomedicinska inriktningen som sätter sjukdomen 

i centrum. 

    1.2.4. Idrott 

Enligt Eriksson (2011) är idrott den största folkrörelsen i Sverige. Idrotten utvecklar 

människor i positiv bemärkelse. De flesta som engagerar sig i idrottsrörelsen deltar på grund 

av hälsovinster, gemenskap och för att de tycker det är roligt. Genom idrottande uppkommer 

hälsovinster i form av positiva aspekter fysiskt, psykiskt, socialt såväl som kulturellt (ibid). 

Vidare medför idrotten positiva effekter i form av bra hälsa och välmående (Fröjd et al. 2003).  

En tidigare studie visar på att barn med funktionshinder oftast inte uppmanas att delta i idrott. 

En stillasittande fritid påverkar hälsan och kroppens funktioner negativ (Shapiro & Martin, 

2010). 

1.3. Funktionshindrades rättigheter gällande hälsa och kulturliv 

Enligt socialdepartementet (2008) inrättade FN en konvention 2008 som innehöll rättigheter 

för funktionshindrade. Dokumentet behandlar bland annat att personer med funktionshinder 

ska kunna åtnjuta den bästa möjliga hälsan, och vara fri från diskriminering på grund av 

funktionshinder. FN betonar att personer med funktionsnedsättningar ska på samma villkor 

som resterande befolkningen kunna delta i kulturlivet. För att detta ska uppnås innehåller 

dokumentet åtgärder i form av att uppmuntra och främja möjligheten till deltagande i allmänt 

tillgängliga idrottsliga verksamheter på olika nivåer.  Att säkerställa att personer med 

funktionsnedsättning kan delta i idrott och rekreation som är anpassad för personer med 

funktionsnedsättning samt att det finns tillgång till idrottsanläggningar och säkerställa att det 

finns tillgång till personer som ägnar sig åt att organisera fritidsverksamhet och idrott. Att 

skapa möjligheter för deltagande i fritidsverksamhet och idrott handlar om att hitta olika vägar 

för att underlätta deltagandet för personer med funktionsnedsättning. Enligt 
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handikapprörelsen finns de ännu stora brister när de gäller möjligheterna för barn med 

funktionshinder att delta på lika villkor i idrott och friluftsliv (Socialdepartementet, 2008). 

1.4. Idrotta med funktionshinder 

Svenska handikappidrottsförbundet arbetar för att människor med funktionshinder ska ha 

samma möjligheter som alla andra att utöva olika idrotter på fritiden (Östnäs, 2003). 

Augustsson & Engström (1985) skriver ”Att vara handikappad är inte att sakna förutsättningar 

utan att ha andra förutsättningar. Det viktiga är att dessa förutsättningar utnyttjas. Det gäller 

inte minst inom idrotten. Det är vad man kan som betyder något.” (s. 10). Fritidsaktiviteterna 

är i regel begränsade för personer med funktionshinder detta medför att den fysiska och 

sociala stimulansen kan bli reducerad (Fröjd, 2007).  Eriksson (2011) menar att kunna delta 

vid fysisk aktivitet och idrott borde vara en självklarhet för alla människor. Idrotten bidrar till 

att människor ska kunna uppleva glädje och andra positiva effekter som anses vara minst lika 

viktiga för människor med speciella behov och funktionsnedsättningen. För personer med 

funktionsnedsättning verkar oftast den positiva upplevelsen vara högre. Personer som inte kan 

delta i aktivitet på grund av hinder eller restriktioner kan en anpassad aktivitet vara bättre 

lämpad (ibid). Svenska handikappidrottsförbundet (2008) anser att glädjen är viktigt och har 

därmed en betydelsefull roll i idrottssammanhang. Många deltagare, ledare och funktionärer 

deltar för att de ser glädjen med idrotten. Det ser sitt deltagande som nöje och tillfälle till 

rekreation. Idrotten ger funktionshindrade en möjlighet till att lättare inkluderas i samhället. 

Special olympics är en internationell rörelse som arrangeras för utvecklingsstörda 

idrottsutövare och har visionen att människor med utvecklingsstörning inser vilka förmågor 

de besitter och att de blir synliggjorda som samhällsmedborgare (Östnäs, 2003). En tidigare 

studie visar på att deltagande i Special olympics för funktionshindrade motiverades att delta 

genom att de fick positiv feedback, lärde sig förmågor, visade sin färdighet, skaffade sig 

vänskap, socialt godkännande samt att de ansåg att de var roligt (Robertson & Emerson, 2010)  

Svenska handikappidrottsförbundet bildades 1969 och blev samma år invald i 

Riksidrottsförbundet. Svenska handikappidrottsförbundet har idag tre olika kategorier av 

aktiva: idrottare med rörelsehinder, idrottare med synskada och idrottare med 

utvecklingsstörning. Det finns ungefär 500 medlemsföreningar inom svenska 

handikappidrottsförbundet. Dessa föreningar varierar i utbud av idrotter samt antal 

medlemmar (Svenska handikappidrottsförbundet, 2008). 
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Handikappidrotten har ett upprättat klassificeringssystem indelat efter olika klasser. Detta för 

att skapa likvärdiga förutsättningar för alla tävlande individer (Hedman, 2001).  Idrottare med 

synskada delas i två klasser, idrottare med utvecklingsstörningar tävlar i en klass medan 

idrottare med rörelsehinder har ofta fler än två klasser beroende på vilket idrott tävlandet sker 

i (Svenska handikappidrottsförbundet, 2008). 

 

Att uppnå och bibehålla hälsa är för personer med funktionsnedsättning inte mindre viktigt än 

för någon annan. Det anses dock som mer krävande och utmanande att uppnå. För de flesta 

människor kommer hälsa och välbefinnande uppnås genom lägre nivå i form av 

motionsidrottande jämfört med att satsa på att nå elitnivå.  Trots att många vet vinsterna med 

att vara fysisk aktiv för hälsan samt vinsterna på kroppens funktioner är andelen aktiva med 

funktionshinder klart lägre än andelen utan (Rimmer et al., 2004) 

 

2. Syfte  

Studiens syfte var att undersöka inställningen till handikappidrott utifrån ledarnas perspektiv.  

2.1. Frågeställningar 

 Vilka utmaningar ställs ledarna inför? 

 Hur ser ledarna på begreppen hälsa och fysisk aktivitet inom ramen för 

handikappidrott? 

3. Metod 

3.1. Val av ansats  

Studien har inspirerats utifrån kvalitativ forskning. Enligt Graneheim & Lundman (2003) 

skapas kvalitativ forskning utifrån uppgifter som forskaren får berättat för sig. Forskning av 

kvalitativt ursprung kräver samarbete mellan forskaren och deltagarna. Vidare kännetecknas 

kvalitativa forskningar av att ämnen studeras djupgående genom exempelvis intervjuer 

(Gillham, 2008).  

Den här studien utgår från ett fenomenlogiskt perspektiv. Fenomenologi påpekar vikten av 

intervjudeltagarens egna upplevelser. Detta perspektiv bygger på att klargöra både det som 

framträder och på vilket sätt det framträder (Kvale,1997). Det är viktigt att få fram den 

subjektiva upplevelsen ur ett fenomenlogiskt perspektiv, det handlar om att den subjektiva 
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upplevelsen är viktigare framför att upplevelsen är sann och verklig ur ett objektivt perspektiv 

(Justesen& Mik-Meyer, 2011). 

3.2. Urval 

Inför studien skickades e-post med förfrågan om att delta i studien till ett tiotal förbund och 

klubbar inom handikappidrotten i Norrbottens län. Responsen om deltagandet var dåligt och 

resulterades endast i två undersökningsdeltagare. På grund av den dåliga responsen skickades 

även e-post ut om deltagande till ytterligare fem förbund och klubbar i Gävleborgs län. Dessa 

e-post resulterade i ytterligare en undersökningsdeltagare. En av intervjudeltagarna 

rekommenderade mig att kontakta ytterligare en deltagare. Kontakt med den fjärde ledaren 

togs via telefon och förfrågan om deltagande ställdes, vilket resulterade i ett positivt svar. Alla 

undersökningsdeltagarna var män. Kriteriet för att delta i studien var att personen skulle vara 

aktiv ledare inom handikappidrottsrörelsen.  

3.3. Datainsamling 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar skedde intervjuer med 

undersökningsdeltagarna. Utförandet av intervjuer ansågs vara lämpligast gentemot studiens 

syfte och frågeställningar. Intervjuer anses som en möjlighet att skapa kunskap om en 

människas känslor och upplevelser utifrån området som är avsiktligt att undersöka (Ahrne & 

Svensson, 2011). Intervjuerna utfördes genom halvstrukturerade intervjuer. Denna 

intervjuform är flexibel på ett strukturerat sätt och används för att skapa en bild om 

respondentens uppfattningar (Gillham, 2008). Intervjufrågorna utgick från en förbestämd 

intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden innehöll tre huvudteman; handikappidrott, fysisk 

aktivitet och hälsa. 

Enligt Patton (2002) är de viktigt att testa och öva på att intervjua för att skapa en bra 

intervjuteknik. Utifrån denna rekommendation testades intervjuguiden på en kurskamrat. 

Testintervjun resulterade i värdefulla tips och tankar inför intervjuerna med 

undersökningsdeltagarna. 

Intervjuerna började med en kort introduktion där deltagaren blev informerad om syftet med 

undersökningen. Under introduktionen tog deltagarna del av de etiska aspekterna. Varje 

intervju avslutades med att deltagaren fick lägga till information om de fanns något relevant i 

studiens syfte som intervjuguiden inte innehöll. Utförandet av intervjuerna genomfördes på en 

för deltagarna lämplig tid och plats. Intervjuerna bandades med hjälp av ett 
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inspelningsprogram via Iphone. Intervjuerna skedde mellan 120418-120507. De inspelade 

materialet från intervjuerna transkriberades från ljud till text av forskaren och resulterade i 

utskrifter. Längden på intervjuerna varierade mellan 15-50 minuter.  

3.4. Dataanalys 

Efter avslutad datainsamling påbörjades analysen av det insamlade materialet från 

intervjuerna. Analysen är inspirerad utifrån en så kallad innehållsanalys. Enligt Gillhan (2008) 

innebär innehållsanalyser att forskaren arbetar igenom materialet fram och tillbaka, går 

igenom och reviderar. Denna process kan ses som rörig men är ett avgörande steg i en 

innehållsanalys. Ur processen framkommer allmänna meningar och redogörelser utifrån det 

som är avsikten att studeras och kategorier börjar framträda (ibid). Enligt Graneheim & 

Lundman (2003) bör materialet bearbetades tills en känsla av en helhet har uppstått. 

Meningsbyggnaderna som handlade om liknande ämnen markerades med en specifik 

färgpenna och fördes sedan in i samma Word-dokunent. Dessa meningsbyggnader blev den 

slutgiltiga produkten och blev grunden till resultatet. Den slutgiltiga produkten av analysen 

ska vara kärnan ur det insamlade materialet (Graneheim & Lundman, 2003). 

3.5. Forskningsetiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn och utgått från Vetenskapsrådet riktlinjer för hur forskning ska 

bedrivas. Riktlinjerna utgår från fyra grundläggande etiska krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Deltagarna blev informerade om studiens syfte och tillfrågade om deltagande via e-post eller 

telefon. Innan intervjuerna startade informerades deltagarna om konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna blev informerade om studiens syfte och kunde 

själv bestämma över sitt deltagande och därmed rätten till att när som helst avbryta intervjun. 

Deltagarna informerades vidare utifrån konfidentialitetskravet att materialet som framkom 

utifrån intervjuerna endast skulle användas i studiens syfte samt att deras anonymitet skulle 

bevaras i studien. Utifrån nyttjandekravet kommer materialet som uppkom från intervjuerna 

endast användas för denna studie och efter slutförd studie kommer materialet att förstöras så 

ingen utomstående kommer åt det (ibid). 
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4. Resultat 

Resultatdelen presenterar intervjuerna utifrån de som ansetts relevant i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Citaten som följer har framkommit vid transkriberingen av 

intervjuerna. Resultatet är indelat i olika rubriker för skapa en struktur och lättare läsning. 

Informanternas olika vägar till handikappidrott 

För att presentera informanterna kort och anonymt kommer här en kortare sammanfattning 

om informanternas vägar till ledarrollen. Gemensamt för alla informanter var att de varit eller 

är aktiva idrottare. Två av informanterna var fortfarande aktiva inom idrottsrörelsen, varav 

den ena var aktiv inom handikappidrotten. De två informanterna som tidigare varit aktiv inom 

idrottsrörelsen hade barn med funktionshinder och menade att de föll sig naturlig att bli ledare 

för handikappidrottare på grund av detta.  

Informanten som var aktiv idrottare inom ”friskidrotten” berättade att han blev ledare inom 

handikappidrotten på grund av att han såg det som intressant och ville förmedla och lära ut de 

kunskaper han besatt.  

 

Tålmodighet och flexibilitet  

Det framkom ett tydligt mönster när de gällde vilka egenskaper en ledare inom 

handikappidrott bör ha. Informanterna menade att handikappidrotten behöver ledare som är 

tålmodiga och flexibla samt visar medkänsla. Varje deltagare i verksamheterna är unik och 

kräver olika resurser från ledaren. Det händer ofta mycket runt omkring träningarna därför 

anses det viktigt att kunna läsa av olämpliga situationer och försöka avstyra dessa innan de 

utbryter. En ledare utryckte nedanstående angående tålmodighet och flexibilitet  

”…man kommer dit och märker att de är oro i gruppen, någonting har hänt då kan nästan 

halva träningen gå åt till att få deltagarna att lugna ner sig, slappna av och komma tillbaka 

… då måste man planera om…man måste hela tiden anpassa sig efter deltagarna”  

Det är viktigt att kunna hålla deltagarna lugna och avslappnade under träningarna. Likt de 

flesta andra så fungerar deltagarna sämre när de är stressade. En grupp handikappidrottare är i 

regel skörare än andra och har lättare att stressa upp sig.  

 

Ekonomin ett hinder 

Informanterna pratade kring ekonomi som ett problem inom handikappidrotten. De flesta 
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informanter ansåg att ekonomin är ett hinder för att bedriva verksamheten. De ekonomiska 

hindrena handlade om att få tillräckligt med pengar för att kunna bedriva verksamheten. 

Verksamheterna får visserligen bidrag från respektive kommun samt andra stöd men dessa 

intäkter täcker inte utgifterna. 

Träningstider 

Informanterna menade att det är viktigt att ha struktur i verksamheterna. Det handlar om att ha 

en så kallad röd tråd gällande återkommande övningar på träningar.  Strukturen är dessutom 

viktig när de gäller att ha träningarna på samma dagar, samma tider och på samma platser. 

Det finns dock ett problem med detta, informanterna menade att handikappidrotten ibland inte 

blir tillräckligt prioriterade gällande tilldelning av träningstider. Det visade sig att 

verksamheterna tvingas till att ta de träningstider som ingen annan ville ha. En informant 

menade 

”Det är inte bara det att vi ska ha en träningstid utan ibland lär de vara på en 

handikappanpassad arena” 

Vidare berättade en informant att de visserligen skett en förändring i positiv bemärkelse 

gällande prioriteringen och fördelning av träningstider men det krävs mer och högre 

prioritering för att skapa en verksamhet som är attraktiva och anpassad för funktionshindrade.   

Tidskrävande 

Informanterna var eniga om att rekryteringen av nya ledare är en krävande och ibland 

resultatlös process. En informant menade att  

 

”Det tar mycket tid…de handlar mycket om det som händer runtomkring träningarna vissa 

ringer och delar med sig av personliga problem medans flera ringer och frågar saker 

gällande träningarna”.  

 

Informanterna menade vidare att de inte bara är att hitta en ledare utan att det krävs att ledaren 

är engagerad och beredd att lägga ner tid och engagemang i verksamheten. Informanterna var 

eniga om att det är tidskrävande att vara ledare inom handikappidrott.  

 

Välbefinnande 

Informanterna menade att hälsa är välbefinnande och välmående. Informanterna talade om 
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fysisk aktivitet som en bidragande och viktigt del till att uppnå välbefinnande. Fysisk aktivitet 

definierade flera informanter som ett tillfälle att röra på sig och motionera utifrån individernas 

egna förmåga. Fysisk aktivitet bidrar även till att deltagarna får självkänsla, motion, 

koordination och styrka. En informant berättade 

 

”Jag tror att de är bra att den här verksamheten finns. Det är flera som säger att sedan de 

började med oss mår det mycket bättre, är piggare, inte lika trötta och orkar mer”.  

Huvuddelen av deltagarna inom handikappidrotten kan inte vara fysisk aktiva på egen hand 

och utan verksamhetens träningar tenderar deras liv till att bli stillasittande.  

Vikten av glädje   

Deltagandet i verksamheten skapar inte bara tillfälle att vara hälsosam och fysisk aktiv utan 

det bidrar också till en känsla av delaktighet, samt en känsla att tillhöra en gemenskap. Två 

informanter menade att utöver dessa positiva effekter även berikar deltagarnas liv.  

Glädje har en central roll i handikappidrott enligt alla informanter. En informant belyste att 

glädje ska vara grunden för verksamheten. Idrotten är ett tillfälle att skapa gemenskap och 

bidra till skapandet av sociala kontakter. Ledarna belyste att de finns olika synvinklar på vad 

glädje är för varje enskild deltagare. En informant menade att 

” För en del handlar de om att komma till lokalen, för en del att komma ut på planen”.  

Idrott handlar oftast om tävling och att vinna men flera informanter belyste vikten av att delta 

framför prestationen. Vinna är inte alltid de viktigaste, utan att glädjen lyfts fram som det 

centrala. En av informanterna var helt emot tävling på elitnivå och påpekade att verksamheten 

han var ledare för inte satsade på att utbilda deltagarna till att bli elitspelare.  En annan 

informant pratade om en situation som innebar glädje och sade 

 

”Vi hade ett lag förra året som inte vann en match men de hade lika roligt ändå. De handlar 

om de som händer före och efter en match är lika viktigt som själva matchen. De handlar om 

gemenskapen. De handlar inte alltid om att vinna utan det är viktigt att ha kul”.  

Framtid 

Alla informanter såg ljust på framtiden för handikappidrotten. En informant undrade hur man 

ska nå ut till alla funktionshindrade för att få dem att vilja delta och få dem att inse de positiva 
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effekterna med att delta och vara fysisk aktiv. Visserligen har antalet medlemmar ökat i 

verksamheterna men de finns fortfarande många kvar att nå ut till. En informant uttryckte 

framtiden i form av  

 

”Alla handikappade har den möjligheten att vill de prova, kan de prova, de gäller bara att 

våga”. 

 

5. Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka inställningen till handikappidrott utifrån ledarnas 

perspektiv. Vilka upplevelser och hinder ledarna anser att handikappidrotten kan stöta på samt 

ledarnas syn på hälsa och fysisk aktivitet utifrån handikappidrott. 

Enligt Van der Ploeg et al. (2004)  är funktionshindrade personer i regel mindre fysisk aktiv 

än personer utan funktionshinder. Resultatet belyser att funktionshindrade i regel inte kan 

utöva fysisk aktivitet på egen hand utan att de enbart kan utöva fysisk aktivitet inom 

handikappidrotten. Fysisk aktivitet är en bidragande faktor till välbefinnande (Pellmer & 

Wramner, 2007). Nationella folkhälsokommittén (2000) menar att visionen god hälsa på lika 

villkor är något att sträva efter i samhället. Visserligen påpekas att det alltid kommer råda 

skillnader, men att de kan utjämnas. För att minimera skillnaderna i hälsa anser jag att det är 

viktigt att prioritera vissa eftersatta grupper. Det handlar om att skapa förutsättningar för fler 

att uppnå en så kallad god hälsa. Enligt de intervjuade deltagarna i studien har inte 

handikappidrottare samma förutsättningar som övriga idrottare i Sverige. Detta uttrycker sig 

bland annat när det gäller fördelningen av halltider. Ledarna i studien menar att 

verksamheterna för handikappidrott blir lägre prioriterade och tvingas ta träningstiderna ingen 

annan vill ha. Dåliga träningstider kan leda till färre antal deltagare.  Resultatet pekade på att 

förutsättningarna för att bedriva handikappidrott har tagit en positiv vändning men att det 

fortfarande finns mycket att förbättra. En mer prioriterad verksamhet skapar även en 

attraktivare verksamhet som i sin tur bör leda till fler deltagare. Resultatet belyste att 

framtiden för handikappidrotten är positiv så länge deltagarunderlaget är bra. 

Delaktighet och inflytande är ett av målområdena för folkhälsoarbetet i Sverige (Pellmer & 

Wramner, 2007). Enligt Östnäs (2003) kan idrotten bidra till att funktionshindrade lättare kan 
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komma att inkluderas i samhället. Idrotten kan alltså medföra att funktionshindrade 

människor blir mer synliggjorda, inte enbart som idrottare utan även som 

samhällsmedborgare. Delaktighet och inflytande påverkar möjligheten att göra sin åsikt hörd. 

Informanterna menar att deltagarna inom handikappidrotten får möjlighet att vara delaktiga 

och delta i en gemenskap. Att sakna möjlighet att påverka kan leda till negativa hälsoeffekter. 

Alla människor bör ha rätt att bestämma över sitt liv.  

Studiens deltagare belyser att glädje är viktigt inom handikappidrott. Idrotten kan bidra till att 

känna glädje. För personer med funktionsnedsättning verkar de positiva upplevelserna vara 

högre (Eriksson, 2011). Informanterna menar att glädje ska vara grunden i handikappidrotten. 

Idrott förknippas oftast med tävling men flera informanter belyste vikten av att deltagande 

framför prestationen. Nivån på idrottande har ingen betydelse gällande glädje, allt mellan 

elitnivå och motionsnivå innebär glädje (Svenska handikappidrottsförbundet, 2008).  

Enligt Medin och Alexandersson (2000) anser den biomedicinska inriktningen att hälsa är 

frånvaro av sjukdom. Att utgå från detta perspektiv och reflektera kring huruvida de 

funktionshindrade uppnår hälsa resulterar i att denna grupp människor inte kan uppnå hälsa. 

Denna beskrivning av hälsa kan uppfattas en aning snäv eftersom den medför att en stor grupp 

i samhället inte kan uppnå hälsa. Resultatdelen belyser att informanterna anser att hälsa borde 

vara desamma som välbefinnande och välmående. Informanternas definition av hälsa är 

applicerbart med det humanistiska perspektivet. Humanistiska perspektivet anser att hälsa kan 

uppnås trots sjukdom (ibid.). Utifrån ett humanistisk perspektivet uppnår en större grupp 

människor hälsa.  

5.2. Metoddiskussion 

Undersökningen utgick från halvstrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer ansågs 

vara lämpligast utifrån studiens syfte eftersom informanterna då kunde prata fritt utifrån olika 

givna teman. En intervjuguide har legat till stöd under intervjuerna. Denna intervjuguide gav 

ett bra stöd under intervjuernas gång. Intervjuerna flöt på bra och höll en relativt bra röd tråd. 

I efterhand hade intervjuguiden kunnat innehålla fler frågor för att försäkra intervjuernas 

längd. Intervjuerna spelades in och transkriberades från tal till skrift.  Eftersom intervjuerna är 

inspelade ökar validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Inspelningen medför att 

materialet kan kontrolleras flertalet gånger.  
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På grund av att jag själv är idrottare och upplever detta som positivt kan min förförståelse för 

idrotten påverkat tolkningen av resultatet. 

Undersökningsdeltagarna bestod enbart av män. Urvalet i undersökningen skulle med fördel 

kunnat vara mer fördelat. Jag tror att en bättre könsfördelning hade gett en större bredd i 

undersökningen. På grund av tidsbegränsning och att ledarna inom handikappidrott oftast 

tenderar att vara män valdes informanterna ut efter tillgänglighet.   

Konfindentialitetskravet innebär att ingen oberörd ska kunna ta del av materialet från 

respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002). Under flertalet av intervjuerna bröts detta eftersom 

intervjuerna genomfördes på platser där andra människor vistades och kunde ta del av 

samtalet. Utifrån detta finns vissa etiska brister i studien dock ska de påpekas att 

informanterna hade valt plats för genomförandet av intervjuerna och på så sätt även godkänt 

att andra kunde ta del av samtalet.   

Denna undersökning är relativt liten och resultatet avspeglar endast en liten del av ledarnas 

perspektiv. På grund av detta kan inte studien generaliseras till alla handikappidrotts 

verksamheter och till hur alla ledare ställer sig till ämnet inom handikappidrott.  

5.3. Framtida forskning 

Jag anser att ämnet kan studeras från andra infallsvinklar. Det skulle vara intressant och göra 

en liknande undersökning från handikappidrottarnas perspektiv. Huruvida de anser om 

handikappidrotten. Samt hur dem utifrån sitt perspektiv ser på begreppen hälsa och fysisk 

aktivitet.  

 

5.4. Slutsats 

Handikappidrotten är viktigt för funktionshindrade individer. Utöver handikappidrotten 

tenderar många funktionshindrade att bli stillasittande. Glädjen är det centrala för 

handikappidrotten. 
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Bilaga 1 
 

Mitt namn är Agnes och jag studerar sista terminen på hälsopedagogiskaprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Jag skriver nu min C-uppsats där jag genom intervjuer ska undersöka 

uppfattningar om ledarrollen inom handikappidrott . Intervjuerna beräknas ta 30-45 minuter.  

Intervjuerna sker frivilligt och kan när som helst avbrytas. Svaren kommer endast användas i 

studien syfte och deltagande kommer ske anonymt.  Vi kommer överrens om en tid och plats 

som passar dig.  

Agnes Eriksson 

agneseriksson27@gmail.com 

tel. 073-085 20 50 

 

Tema; Handikappidrott 

- Berätta om verksamheten du leder nu… 

- Berätta om deltagarna du är ledare för… 

            Ålder/sysselsättning 

            Funktionshinder 

- Vad är dina erfarenheter som ledare inom handikappidrott… 

Varför började du som ledare? 

Vilka egenskaper är viktiga som ledare? Varför? 

- Vad ser du för hinder med att bedriva handikappidrott?  

  Hur visar sig detta?  

- Vad ser du för möjligheter för att bedriva handikappidrott? 

            Engagemang, antal deltagare… 

- Beskriv ett typiskt pass som du leder… 

- Hur ser du på framtiden för handikappidrott? 

 

Tema; Fysisk aktivitet 

- Vad innebär fysisk aktivitet för dig?  

- Berätta om deltagarnas förutsättningar för att vara fysisk aktiv? 

Kan det ske på egen hand? 

Är de aktiva utöver deltagandet i denna verksamhet? 

- Har du stött på några hinder som försvårat deltagarnas möjligheter till att vara fysisk 

aktiv? 

mailto:agneseriksson27@gmail.com
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Vad för hinder?  

Hur upplevde du detta? 

 

Tema; Hälsa 

- Om jag säger ordet hälsa vad tänker du då? 

- Vad är hälsa i din roll som ledare?  

- Vad tror du deltagarna anser om hälsa?  

Hur visar sig detta?  

- Tror du att deltagarna anser sig ha hälsa? 

Varför? Hur märks de?  

- På vilket sätt tror du handikappidrottandet bidrar till bättre hälsa för deltagarna?  

 

Något övrigt du vill tillägga som skulle vara relevant till undersökningens syfte?  

Tack för deltagande! 

 


