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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur barn- och ungdomsledare resonerar kring 

att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom föreningsidrottens 

aktiviteter. Metod: En kvalitativ intervjustudie valdes som design där 12 barn- och 

ungdomsledare deltog i studien. Deltagarna var mellan 30-45 år gamla (medelålder 36,6 

år) och aktiva inom föreningsidrotten sedan minst 1 år tillbaka (medelvärde 7,9 år). 

Studien innefattade idrotterna innebandy, fotboll, handboll, simning, gymnastik och 

friidrott och samtliga deltagare hade erhållit minst en ledarutbildning. Urvalet av 

deltagare skedde genom ett snöbollsurval med utgångspunkt i två skilda geografiska 

områden i Sverige. Vid dataanalysen användes en kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats och resultatet presenterades i tre kategorier med tillhörande 

underkategorier tillsammans med citat från deltagarna. Resultat: I kategorierna 

Individens förutsättningar och hur föräldrar och ledare påverkar möjligheten till 

inkludering, Idrottens utformning och föreningars arbete kring inkludering samt Hur 

bemötande från omgivningen och samhällets utformning påverkar inkludering 

presenterades ett flertal olika förutsättningar som kan skapa möjligheter för en 

framgångsrik inkludering av barn-och ungdomar med funktionsnedsättning inom 

föreningsidrotten. I resultatet framkom bland annat att utbildning, ledares kompetens 

och föräldrars engagemang var viktiga förutsättningar för en lyckad inkludering. 

Konklusion: Studien har bidragit till en inblick kring vilka förutsättningar som främjar 

barn och ungdomar med funktionsnedsättningars möjligheter att delta inom 

föreningsidrotten. Resultatet gav indikationer på att arbetsterapeutens kompetens kan 

användas för att främja en möjlig inkludering för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. 
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Abstract  
Purpose: To describe the instructors reasoning about including children and adolescents 

with disabilities in sports activities. Method: A qualitative interview where chosen as 

design and twelve instructors were participating in the study. The participants were 

between 30-45 years old (mean age 36,6). All the participants were currently being 

active as instructors in sports activities such as floorball, soccer, handball, swimming, 

gymnastics, and track- and field sports, for at least one year (mean 7,9 years) and had 

received at least one instructor’s course. The participants were recruited through a 

snowball selection method, starting in two different geographical locations in Sweden. 

When analysing collected data, the authors used content analysis with an inductive 

approach and the result was presented in three categories with associated sub-categories, 

quotes from the participants were used. Results: In the categories: The individual's 

prerequisites and how parents and leaders influence the possibility of inclusion, Sport's 

design and associations' work on inclusion and how the treatment from the 

surroundings and How the design of society affects inclusion, several different 

conditions are emphasized that enable a successful inclusion of children and adolescents 

with disabilities in sports activities. The result showed for example, that education, 

instructors’ skills and parents' involvement were important conditions for successful 

inclusion.  Conclusion: The study has contributed with valuable insight into the 

conditions that support children’s and adolescents with disabilities opportunities to 

participate in sports activities. The conditions that emerged from the result included 

both support from the Confederation and the association as well as knowledge and 

educational opportunities for the leaders. Furthermore, the study has contributed 

valuable knowledge about how occupational therapists and other professions that work 

with children and adolescents with disabilities can contribute to enabling inclusion in 

sports associations. 
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1. Inledning 

Idrott - vår största folkrörelse i Sverige idag, medför både hälsovinster och gemenskap 

(Eriksson, 2011). Men är idrotten på lika villkor? Har alla samma möjlighet till meningsfull 

aktivitet i form av idrott? För många är det en självklarhet att kunna välja vilken idrott de vill 

ägna sig åt på fritiden, men gäller det alla? Forskning visar att barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning [BUMF] idrottar betydligt mindre än jämnåriga utan 

funktionsnedsättning och detta går inte enbart att förklara genom den funktionsnedsättning 

som finns utan beror snarare på en brist på resurser, delaktighet och kunskap (Pihlblad, 2017). 

Faktorer som diskriminerande attityder hos omgivningen, ett begränsat utbud av anpassade 

fritidsaktiviteter för individer med funktionsnedsättning, den fysiska miljön samt tillgången på 

hjälpmedel påverkar valet av fritidsaktiviteter för BUMF (Ullenhag, 2016). Dessa faktorer 

framhåller Ullenhag (2016) som en bidragande orsak till att BUMF oftare deltar i solitära och 

lugna fritidsaktiviteter. Forskning redogör för att BUMF är mindre fysiskt aktiva och saknar 

samma möjligheter att delta i idrottslivet som sina jämnåriga kamrater utan 

funktionsnedsättning (Barnombudsmannen [BO], 2016; Handisam, 2014; Jung, Leung, 

Schram & Yun, 2018; Lankhorst et al., 2015; Lobenius-Palmér, Sjöqvist, Hurtig-Wennlöf & 

Lundqvist, 2018; Pihlblad, 2017).  

Begreppet funktionsnedsättning innefattar i den här studien både intellektuell 

funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, synnedsättning samt fysisk 

funktionsnedsättning. Syftet med denna kvalitativa studie är att beskriva hur barn- och 

ungdomsledare resonerar kring att inkludera BUMF inom föreningsidrottens aktiviteter.  
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2. Bakgrund  

2.1 Fysisk aktivitet och hälsa hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

Barn och ungdomar rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters måttligt till hög fysisk 

aktivitet dagligen (Berg & Ekblom, 2016). BUMF som inte klarar att nå upp till 

rekommendationerna för fysisk aktivitet bör istället vara så aktiva som 

funktionsnedsättningen tillåter (Berg & Ekblom, 2016). Fysisk aktivitet har positiva effekter 

på barnets hälsa (Lankhorst et al., 2015; Lobenius-Palmér et al., 2018) vilket Dartsch, 

Norberg och Pihlblad (2017) förklarar ligger till grund för rekommendationerna gällande 

fysisk aktivitet. I åldrarna 6-17 år har positiva effekter i form av ökad skeletthälsa, bättre 

kondition och muskelstyrka, mental hälsa och självkänsla kunnat kopplas samman med fysisk 

aktivitet (Berg et al., 2016; Dartsch et al., 2017) och redan efter sex månader med ökad 

aktivitetsnivå kan positiva hälsoeffekter uppmätas (Zwinkels et al., 2018). 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet uppnås dock enbart av 20% bland flickor och 23% 

bland pojkar hos samtliga barn i åldern 11 år (Socialstyrelsens folkhälsorapport, 2009). 

Forskning visar att BUMF tenderar att i mindre omfattning vara fysiskt aktiva än jämnåriga 

utan funktionsnedsättning (Jung et al., 2018; Lankhorst et al., 2015; Lobenius-Palmér et al., 

2018) och att intensiteten på de fritidsaktiviteter som BUMF deltar i tenderar att vara lägre 

(Jung et al., 2018; Tonkin, Ogilvie, Greenwood, Law & Anabys, 2014).  

En lägre grad av fysisk aktivitet innebär att färre BUMF når upp till gällande 

rekommendationer för fysisk aktivitet (Boström, 2008; Folkhälsomyndigheten, 2018a; 

Lobenius-Palmér et al., 2018). I en nationell kvantitativ studie påvisar Lobenius-Palmér et al. 

(2018) att endast en av tre BUMF uppfyller de rekommendationer för fysisk aktivitet som är 

framtagna. Vidare förklarar Block, Taliaferro och Morgan (2013) att BUMF möter många 

hinder som kan påverka, eller till och med utesluta barnens möjligheter till deltagande i 

fysiska aktiviteter. Omgivningsfaktorer, nedsättning av kroppsliga funktioner, osäkerhet, 

rädsla för bristfälliga kunskaper hos ledare samt ett begränsat utbud av aktiviteter är några av 

de hinder som lyfts fram (Block et al., 2013; Boström, 2008; Moran & Block, 2010; Mulligan, 

Hale, Whitehead & Baxter, 2012). Vidare förklarar Block et al. (2013) att hindren måste 

undanröjas för att öka den fysiska aktivitetsnivån hos BUMF och Boström (2008) framhåller 

att många BUMF uttrycker en besvikelse över sin fritidssituation. 

Många BUMF upplever sig ensamma och passiva på fritiden och att det är främst föräldrarna 

och funktionsnedsättningen som styr vilken aktivitet de ägnar sig åt (Handisam, 2014). Det 
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stärks av Tonkin et al. (2014) som även noterar att föräldrarna ofta väljer aktivitet baserat på 

egna tidigare erfarenheter samt uppfattningen om sitt barns förmåga. Vidare förklarar Moran 

och Block (2010) att föräldrar ofta känner en rädsla för sina barns säkerhet samt oroar sig för 

att de ska bli förlöjligad och retad av andra barn. En kartläggning av den fysiska och psykiska 

hälsan hos BUMF i relation till andra i samma ålder visar att BUMF är mer utsatta för 

mobbning, skattar sin hälsa som sämre, trivs sämre med livet och skolan, använder mer 

läkemedel och deltar i mindre utsträckning i fritidsaktiviteter (BO, 2016; Norlin & Nordmark, 

2015).  

2.2 Hälsovinster med att vara föreningsaktiv 

En aktiv fritid främjar både den fysiska och psykiska hälsan och när barn och ungdomar deltar 

i fritidsaktiviteter får de möjligheten att interagera med andra, möjlighet till ett ökat 

kamratskap samt en ökad känsla av välmående, självkänsla och glädje (Berg et al., 2016; 

Handisam, 2014; Peny-Dahlstrand, 2016; Ullenhag, 2016). Den organiserade idrotten bidrar 

även till att barn och ungdomar får öva på att samarbeta, hantera framgångar och motgångar, 

lära sig att sätta upp mål, lösa konflikter, testa sina gränser samt få utlopp för sina känslor 

(Faskunger & Sjöblom, 2017). Vidare visar studier att föreningsaktiva barn och ungdomar har 

en utmärkande högre total fysisk aktivitet mätt över veckan, lägre andel stillasittande samt 

mindre skärmtid (Dartsch et al., 2017). 

 

Positiva upplevelser av idrott och motion tidigt i livet har en stor betydelse för barnets 

benägenhet att vara fysiskt aktiv senare i livet och på så vis även för deras framtida hälsa 

(Peny-Dahlstrand, 2016; Riksidrottsförbundet, 2009). I åldrarna 7-18 år är mer än hälften av 

Sveriges barn och ungdomar medlemmar i en idrottsförening, något som skiljer sig från 

BUMF där siffran ligger på endast 5-10 % (BO, 2016). Att förklara varför BUMF idrottar 

betydligt mindre än jämnåriga utan funktionsnedsättning är komplicerat och går inte enbart att 

förklara genom den funktionsnedsättning som finns utan beror snarare på en brist på resurser, 

delaktighet och kunskap (Geidne & Jerlinder, 2016; Pihlblad, 2017; Tonkin et al., 2014). Att 

vara aktiv i en idrott är extra viktigt för BUMF då detta utöver de positiva hälsoeffekterna, 

även bidrar till möjligheten att träffa andra i liknande situationer samt en möjlighet att hitta 

förebilder inom idrotten (Norlin & Nordmark, 2015). 
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2.3 Idrottsförbund och överorganisationer 

En viktig del av livet för många barn och ungdomar är idrott och närmare 90 % av alla barn 

och ungdomar i Sverige idag har varit delaktiga i en idrottsförening någon gång under 

uppväxten (Riksidrottsförbundet, 2015). Riksidrottsförbundet, idrottsrörelsens samlade 

organisation för hela den svenska idrottsrörelsen, har till uppgift att stödja, företräda och leda 

rörelsen i gemensamma frågor både nationellt och internationellt (Riksidrottsförbundet, 

2018). Inom den svenska idrottsrörelsen idag vill allt fler och fler idrotter ta över och bedriva 

mer idrott för individer med funktionsnedsättning i respektive specialistidrottsförbund (Norlin 

& Nordmark, 2015). I många fall har det dock visat sig att varken lokaler eller verksamheter 

är anpassade för att kunna välkomna alla samt att det behövs stöd, kunskap och utbildning 

inom målgruppens behov för att detta ska bli framgångsrikt (Norlin & Nordmark, 2015).  

 

Vidare beskriver Geidne och Jerlinder (2016) att rekommendationerna för att möjliggöra 

inkludering av BUMF inom föreningsidrotten är att ha ledare som genomgått relevant 

utbildning. Idrottsrörelsen har ett omfattande ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra 

sätt och utifrån ett barnrättsperspektiv (Riksidrottsförbundet, 2015). Det är av stor vikt att 

ledarna har god kunskap om barn och ungdomars utveckling samt den betydelse det har både 

på och utanför idrottsarenan (Riksidrottsförbundet, 2015). Dessvärre påtalar Moran och Block 

(2010) att många barn- och ungdomsledare saknar speciell utbildning kring 

funktionsnedsättningar och hur de kan möta de behov som BUMF kan ha. Parasport Sverige, 

som är ett specialistidrottsförbund ansluten till Riksidrottsförbundet, har tagit fram ett 

material som bland annat innehåller information om de vanligaste skadorna och sjukdomarna 

inom parasport (Parasport Sverige, 2016). Detta material är till för att idrottsledare, studenter 

och föräldrar ska få kännedom om och en bättre inblick i vad som är utmärkande för parasport 

(Parasport Sverige, 2016). Vidare beskriver Lankhorst et al. (2015) att hänsyn även bör tas till 

barnets funktionsnedsättning och de eventuella risker den kan medföra inför deltagandet i 

aktiviteten då eventuella skador kan bidra till återgång till en inaktiv livsstil. 

 

Fokus inom idrotten bör ligga på möjligheter istället för hinder och idrotten bör anpassas efter 

barnet och inte tvärtom påtalar Geidne och Jerlinder (2016). Dock visar forskning att 

aktiviteter där BUMF inkluderas ofta sker utanför den vanliga verksamheten och ofta är 

begränsade i tid (Geidne & Jerlinder, 2016; Rinnan, 2006). Riksidrottsförbundet (2015) 

beskriver att idrotten ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, därav FN:s 

konventionen om barns rättigheter samt FN:s internationella konvention om rättigheter för 
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personer med funktionsnedsättning.  

 

2.4 Styrdokument, lagar och riktlinjer 

FN:s konvention om barnets rättigheter är antagen av Sveriges riksdag och innehåller 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn, som här definieras som människor under 18 

år (Utrikesdepartementet, 2015). Bland annat påtalas här barns rätt till lek, vila, fritid samt 

likvärdiga möjligheter att delta fritt i önskade fritidsaktiviteter (Utrikesdepartementet, 2015). 

Sveriges riksdag har även antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning där det tydligt framgår att alla nödvändiga åtgärder som krävs för att 

BUMF ska omfattas av samma rättigheter som andra barn ska vidtas (Utrikesdepartementet, 

2014). För att främja jämlikhet i levnadsvanor och bidra till full delaktighet i samhällslivet för 

BUMF finns också lagar som berättigar stödjande insatser, styr utformningen av samhället för 

en ökad tillgänglighet samt för att motverka diskriminering (Diskrimineringslag [DL], SFS 

2017:1128; Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS], SFS 2018:1723; Plan 

och bygglag [PBL], SFS 2018:1732). BO (2016) framhåller dessvärre att BUMF har sämre 

livsvillkor än andra barn och ungdomar trots att deras rättigheter till likvärdiga livsvillkor 

återfinns i flera konventioner och lagar. 

 

2.5 Folkhälsoarbete och arbetsterapi 

“Folkhälsan bland personer med funktionsnedsättning är usel i jämförelse 

med övriga befolkningen. Det visar rapport på rapport. Och vi sitter ju på 

lösningen – om vi bara får fler människor att börja utöva idrott” 

(Barnombudsmannen, 2016, s.67). 

Det övergripande folkhälsopolitiska målet är att skapa en god och jämlik hälsa hos hela 

befolkningen och ett av delmålen är att skapa ett samhälle som främjar goda matvanor och en 

ökad fysisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Inom hälsofrämjande och förebyggande 

arbete efterfrågas allt mer arbetsterapeutens kompetens utanför den traditionella hälso- och 

sjukvården (Munkholm, 2016) då de besitter den kunskap och kompetens som krävs för att 

arbeta med folkhälsa (Burson, Fette & Kannenberg, 2017; Scaffa, Van Slyke, Brownson & 

Roley, 2008). Forskning framhåller att effektiva interventioner som påverkar BUMFs 

möjligheter att uppnå de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet är nödvändiga 

(Lobenius-Palmér et al., 2018) men också åtgärder som bidrar till att de får liknande fysiska 

aktivitetsmönster som andra barn i deras ålder (Jung et al., 2018). För arbetsterapeuten kan det 

innebära att bidra till att skapa tillgängliga miljöer och förutsättningar för delaktighet inom 
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alla verksamheter där barn och ungdomar finns, men även på gruppnivå och en mer generell 

samhällsnivå (Burson et al., 2017; Munkholm, 2016; Scaffa et al., 2008). 

Ett område där arbetsterapeutens kunskap kan vara till stor nytta är inom fritidsaktiviteter 

(Peny-Dahlstrand, Lidström & Eliasson, 2016) då de har fokus på meningsfulla aktiviteter 

(Scaffa et al., 2008) och kunskaper om de utmaningar som BUMF står inför vid deltagandet 

av aktiviteter på fritiden (Arbesman, Bazyk & Nochajski, 2013). Vidare är de skickliga på att 

analysera och anpassa uppgifter och miljöer för att möjliggöra delaktighet (Burson et al., 

2017; Scaffa et al., 2008; Tonkin et al., 2014). Detta kan i sin tur stödja ett upprätthållande av 

hälsosamma sätt att leva och bidrar till positiva hälsoeffekter, ökat välbefinnande och ökad 

livskvalité hos BUMF (Burson et al., 2017; Scaffa et al., 2008).  

2.6 Person, aktivitet och miljö  

Hur väl ett barn lyckas med att utföra en aktivitet, i en specifik kontext, är beroende av 

interaktionen mellan person, aktivitet och miljö (Peny-Dahlstrand, 2016; Öhrvall, Vroland-

Nordstrand & Peny-Dahlstrand, 2016). När barnet utför en aktivitet sker en samverkan med 

miljön, vilket innefattar den fysiska, sociala och kulturella kontext som barnet befinner sig i 

(Christiansen, Baum & Bass, 2013; Durocher, Gibson & Rappolt, 2013). The Person-

Environment-Occupation-Performance model [PEO-P] är en arbetsterapeutisk modell som 

beskriver denna interaktion (Christiansen et al., 2013; Peny-Dahlstrand, 2016). PEO-P 

modellen ger stöd och vägledning i arbetsterapeutens arbete genom att beskriva hur 

aktiviteten ställer olika krav beroende på hur den utformas i samspel med personens och 

miljöns begränsningar och möjligheter (Christiansen et al., 2013). Faktorer som kan utgöra ett 

hinder för barnets möjlighet att utföra en aktivitet kan bestå av såväl den byggda och naturliga 

miljön som psykologiska, fysiska och kognitiva utmaningar hos barnet (Christiansen et al., 

2013; Rimmer, Riley, Wang, Rauworth & Jurkowskim, 2004; Tonkin et al., 2014).  

 

Barnets förmåga, utförandefärdigheter, motivation, självbild och personlighet i samspel med 

miljön stödjer eller möjligtvis försvårar aktivitetsutförandet (Christiansen et al., 2013; Peny-

Dahlstrand, 2016). Ett barns funktionshinder, det vill säga den begränsning som en 

funktionsnedsättning kan innebära i relation till omgivningen, kan vara näst intill obefintlig i 

en aktivitet där barnets förutsättningar och behov tas tillvara (Orban, 2016; Peny-Dahlstrand, 

2016; Socialstyrelsen, u.å) och det står klart att barnen ofta ser miljön som ett större hinder än 

den egna funktionsnedsättningen (Tonkin et al., 2014). Även familjeförhållandet påverkar 

barnets möjligheter att vara delaktig i aktivitet och föräldrar som är stressade, lågutbildade 
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och låginkomsttagare påverkar barnets nivå av delaktighet negativt (Pihlblad, 2017; Tonkin et 

al., 2014). Vidare kan familjens, vännernas, assistenters samt ledares kunskapsnivå och stöd 

komma att vara helt avgörande för om föräldern eller barnet vågar göra en anmälan till en 

idrottsförening påtalar Pihlblad (2017). När barnen är små väljer föräldrarna passande 

aktiviteter utifrån barnets förmåga och föräldrarna är mer närvarande, dock ökar istället 

hindren i miljön i ungdomsåren då individen börjar vistas mer utanför hemmet och tar sig an 

nya miljöer (Tonkin et al., 2014). Även politik, tillgången på resurser och attityder gentemot 

personer med funktionsnedsättning kan bidra till att hinder uppstår framhåller Rimmer et al. 

(2004). Aktivitetsutförande och deltagande i aktivitet förekommer alltid i ett sammanhang och 

påverkar vårt välbefinnande samt vår upplevda livskvalitet och en viktig värdering är att 

människor inte kan uppnå optimal hälsa om de inte kan delta fullt i sina liv (Christiansen et 

al., 2013).  

 

2.7 Aktivitetens betydelse och rätten till aktivitet  

Människan lever sitt liv genom en interaktion mellan valda aktiviteter och av nödvändigt 

påkallade aktiviteter (Kielhofner, 2012). Varje dag och varje timme utför vi olika aktiviteter 

och varje aktivitet genererar någon sorts värdeupplevelse för individen (Erlandsson & 

Persson, 2015). Aktivitetens värde har betydelse för vår upplevelse av mening och hälsa 

(Erlandsson & Persson, 2015), dock saknar ofta BUMF i Sverige självklara möjligheter såsom 

möjlighet till lek och aktivitet samt att röra sig fritt i närbelägna miljöer (Orban, 2016). Alla 

barn och ungdomar har rätt att få delta i en varierad repertoar av aktiviteter som, för dem, 

upplevs som meningsfulla (Peny-Dahlstrand, 2016; World Federation of Occupational 

Therapists [WFOT], 2006). Alla barn och ungdomar måste få samma möjligheter att vara 

fysiskt aktiva oavsett funktionsnedsättning eller inte (Geidne & Jerlinder, 2016). Dessvärre 

upplever sig BUMF ha sämre möjligheter till att delta i fritidsaktiviteter än deras jämnåriga 

kamrater trots att de har samma önskemål rörande socialt deltagande och umgänge 

(Wennerholm & Bremberg, 2004).  

De begränsningar i delaktighet som BUMF upplever är en fråga om orättvisa (Durocher et al., 

2013). Begreppet rätten till aktivitet fokuserar på meningsfulla och värdefulla aktiviteter som 

individen, i det här fallet barnet, vill och behöver utföra samt rätten att utveckla välmående 

och hälsa genom aktivitet (Durocher et al., 2013; Townsend & Wilcock, 2004). Begreppet 

innefattar även en inkludering av barn och ungdomar som rutinmässigt upplever socialt 

utanförskap, exempelvis BUMF (Nilsson & Townsend, 2010). Idag finns ett glapp mellan 
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barnets förutsättningar och samhällets krav och de hinder som uppstår däremellan innebär för 

många BUMF stora begränsningar (Orban, 2016). WFOT (2006) lyfter att alla människor har, 

om de är i behov av det, rätt till stöd som ger dem möjlighet att vara aktiv och delaktig i 

samhället och i familjen.  

3. Problemformulering och syfte  

3.1 Problemformulering 

Sammanfattningsvis visade litteraturgenomgången att det för närvarande finns relativt lite 

forskning inom området föreningsidrott för individer med funktionsnedsättning och den 

forskning som finns är framförallt internationell och belyser olika varianter av 

fritidsaktiviteter, inte specifikt idrottsaktiviteter. Den forskning som finns nationellt visade 

främst att BUMF har svårare att aktivera sig på fritiden än barn och ungdomar utan 

funktionsnedsättning i samma ålder. Tidigare studier har företrädesvis presenterat resultat 

utifrån litteraturstudier, meta-analyser och kvantitativ forskning där fokus har varit på barnets 

aktivitetsnivå och de hinder barnen står inför vid deltagande i fritidsaktiviteter. 

Litteraturgenomgången visade att effektiva interventioner samt ytterligare kunskap behövs 

inom den organiserade föreningsidrotten. Författarna identifierade en kunskapslucka kring 

ledares resonemang angående att inkludera BUMF inom föreningsidrotten och vad som krävs 

för att möjliggöra detta samt vilka förutsättningar som finns i dagsläget. 

3.2 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur barn- och ungdomsledare resonerar kring att 

inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom föreningsidrottens aktiviteter.  

4. Metod 

4.1 Design  

För att besvara syftet med studien valde författarna att använda en kvalitativ design.  

Yttersta målet med kvalitativa studier är en ökad förståelse (Friberg, 2012). I detta fall har 

författarna undersökt hur barn- och ungdomsledare resonerar kring att inkludera BUMF inom 

föreningsidrotten. Vid datainsamlingen användes semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor för att konkretisera deltagarnas resonemang. Vidare tillämpades kvalitativ 

innehållsanalys i enlighet med Lundman och Hällgren-Graneheims (2017) beskrivning av 

tillvägagångssätt för dataanalyser. 
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4.2 Urval 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att deltagaren skulle vara över 18 år, 

genomfört minst en ledarutbildning och sedan minst ett år tillbaka aktivt arbeta som barn- och 

ungdomsledare inom någon av idrotterna innebandy, fotboll, handboll, simning, gymnastik 

eller friidrott. Exklusionskriterium innefattade ledare som var barn- och ungdomsledare för 

lag innehållande enbart BUMF. Ett snöbollsurval användes vilket Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) förklarar är ett sätt att hitta deltagare då syftet är att undersöka en viss företeelse 

och forskningsfrågan inte är bunden till människors erfarenheter inom en viss organisation. 

Snöbollsurval innebär att författarna inleder genom att intervjua någon/några personer som 

besitter information som kan vara intressant för studien och i samband med intervjun 

efterfrågas tips av deltagaren på ytterligare personer som kan tänkas ha värdefull information 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). En första kontakt upprättades via telefonkontakt med 

den eventuella deltagaren med en förfrågan om att skicka ett informationsbrev (bilaga 1) med 

information om studien. Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, etiska 

aspekter samt hur den tillfrågade deltagaren bidrog till studiens resultat. Vid den potentiella 

deltagarens samtycke till att delta i studien avtalades tid och plats för intervjun via telefon. I 

samband med intervjun fick deltagaren lämna sitt samtycke till att medverka i studien (bilaga 

2) och vid de intervjuer som utfördes över telefon mailades samtyckesbrev mellan författare 

och deltagare. Sammanlagt deltog 12 personer i studien och deltagarna bestod av tre kvinnor 

och nio män i åldrarna 30-45 år, med ett medelvärde på 36,6 år. En av de tolv deltagarna hade 

genomgått ledarutbildning på avancerad nivå, fyra hade genomgått ledarutbildning på mer än 

grundnivå och resterande hade avklarad utbildning på grundnivå. Antal år som ledarna hade 

erfarenhet av att agera som barn- och ungdomsledare varierade mellan 1-20 år och hade ett 

medelvärde på 7,9 år. Ledarna var verksamma i föreningar i olika stora föreningar med 

spridning runt om i Sverige. Idrotten inom föreningarna utövades på olika nivåer, från barn- 

och ungdomsidrott till elitidrottssatsningar. Utav de tolv ledarna hade tio tidigare haft 

deltagande BUMF i laget. Utförligare beskrivning av respektive deltagare återfinns i bilaga 3. 

 

4.3 Datainsamling 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer där författarna på förhand utformat 

en intervjuguide (se bilaga 4). Intervjuguiden utformades med inspiration från PEO-P 

modellen och med utgångspunkt att alla deltagare skulle ställas samma öppna frågor i det 

första skedet. Intervjuguiden testades i samband med den första intervjun som sedan 

avlyssnades av båda författarna innan en diskussion fördes kring huruvida frågeguiden 



 

10 
 

behövde justeras eller kunde kvarstå. Vid intervjutillfällena ställdes deltagarna relevanta och 

problematiserande följdfrågor utifrån deras svar, vilket bidrog till att deltagaren fick utveckla 

sitt resonemang och ge konkreta exempel. Att använda detta tillvägagångssätt förklarar 

Wihlborg (2017) bidrar till att tolkningen av innebörder påbörjas till viss del redan under 

intervjun. Intervjuerna genomfördes framför allt via fysiska möten men i fyra fall 

genomfördes intervjuerna via telefonen vilket berodde på geografiska hinder. De intervjuer 

som skedde genom fysiska möten genomfördes framförallt på neutrala platser såsom caféer, 

bibliotek men i vissa fall i föreningens lokaler utifrån deltagarnas önskemål. Intervjuerna 

spelades in via mobiltelefon och varade i genomsnitt 26 minuter (15-39 minuter). Under 

majoriteten av alla intervjuer tog författarna stödanteckningar vilket Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) påtalar alltid bör skrivas för att inte gå miste om material vid eventuella 

tekniska problem. 

 

4.4 Analys av data 

Vid analys av insamlad data använde författarna kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats då fokus var att identifiera mönster och variationer gällande likheter och skillnader 

(Fejes & Thornberg, 2015; Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Varje intervju 

transkriberades ordagrant i nära anslutning till att denne ägt rum av den författare som 

genomfört intervjun, detta poängterar Öberg (2015) som betydelsefullt för att kunna återskapa 

intervjutillfället så snarlikt som möjligt. Att författarna själva transkriberade intervjuerna 

bidrar också till en ökad förståelse för materialet samt till en fördjupning av tolkning och 

analys (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Den första intervjun transkriberade författarna 

dock gemensamt för att säkerställa att de fortsättningsvis använde samma struktur. 

 

Utifrån Lundman och Hällgren-Graneheims (2017) beskrivning av tillvägagångssätt vid 

kvalitativ innehållsanalys började författarna sedan att skapa sig en helhetsbild av de 

transkriberade intervjuerna genom att läsa igenom de vid ett flertal tillfällen. Processen 

fortskred genom att författarna gemensamt lyfte ut meningsbärande enheter i texten och att 

dessa var lagom stora fanns i åtanke hos författarna då Lundman och Hällgren-Graneheims 

(2017) påtalar att delar av innehållet annars kan gå förlorat alternativt sönderdelas. Arbetet 

med de identifierade meningsbärande enheterna av texten fortskred sedan genom 

kondensering och kodning. Vidare fokuserades analysprocessen till att jämföra alla de koder 

som framtagits ur de olika texterna från samtliga intervjuer. Detta utfördes för att 

uppmärksamma likheter och skillnader i materialet samt för att vidare kunna föra samman 
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liknande koder med liknande innehåll till preliminära kategorier. De preliminära kategorierna 

diskuterades och reviderades för att sedan fastställas i samråd med handledaren. Ett exempel 

på hur författarna arbetat med denna process återfinns i tabell 1. Utifrån de preliminära 

kategorierna utformade författarna sedan tre huvudkategorier med relevanta underkategorier. 

 

Tabell 1: Exempel på författarnas arbete under analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori 

“Vi har blandat in föräldrarna till 

barnen och de har fått förklara för 

oss hur vi ska gå tillväga och 

möta barnen som har en 

funktionsnedsättning” 

Involvera föräldrarna 

för att inkludera och 

möjliggöra ett bra 

bemötande 

Föräldrarnas 

roll vid 

inkludering  

Individens 

förutsättningar och 

hur föräldrar och 

ledare påverkar 

möjligheten till 

inkludering 

“Ja, ja de är den absolut. Det är 

inga problem, det är markplan. 

Inga trösklar, det finns ramper 

och allt sånt där. Så du tar dig in 

överallt utan problem!” 

Markplan, inga 

trösklar och ramper 

finns, du tar dig in 

överallt utan problem 

Tillgänglig 

miljö där alla 

tar sig in 

Hur samhällets 

utformning och 

bemötande från 

människor i 

omgivningen 

påverkar inkludering 

“Men så blir det nog mer inom 

idrottsvärlden, att man försöker 

anpassa och hitta förutsättningar 

för att alla som vill ska kunna 

vara med.“ 

Idrottsvärlden 

försöker i större 

utsträckning att 

anpassa så att alla kan 

vara med 

Anpassar i 

större 

utsträckning. 

Idrottens utformning 

och föreningars 

arbete kring 

inkludering  

“Alla kanske inte vill vinna 

matcher eller att det ska vara 

prestationsinriktat. För många 

handlar det ju om en social 

aktivitet där man träffar sina 

kompisar” 

Många deltar för det 

sociala och inte för att 

prestera och vinna 

matcher 

Social 

aktivitet för 

många 

Individens 

förutsättningar och 

hur föräldrar och 

ledare påverkar 

möjligheten till 

inkludering 

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Under hela forskningsprocessen har etiska avgöranden aktualiserats och etiska frågor har 

tagits för övervägande. Inför studiens start började författarna med att se över de etiska frågor 

som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver behöver övervägas inför en kvalitativ 

intervjustudie. Vidare beaktades de etiska principer som Olsson och Sörensen (2011) påtalar 

som grundläggande; autonomiprincipen, godhetsprincipen, rättviseprincipen samt principen 

att inte skada. Deltagarna i studien mottog information muntligt samt skriftligt enligt 
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informationskravet, i informationsbrevet. I informationen till deltagarna beaktades etiska 

aspekter gällande att deltagande i studien sker frivilligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; 

Rosberg, 2017; Öberg, 2017) samt att deltagaren besitter rätten att avsluta sin medverkan 

under hela processens gång (Rosberg, 2017; Öberg, 2015). Samtliga deltagare fick sedan 

godkänna sitt frivilliga deltagande genom att skriva under ett samtyckesformulär (bilaga 2). 

Inför intervjusituationen bejakades etiska aspekter hos författarna, vilket Öberg (2015) 

beskriver innefattar ett humanistiskt, empatiskt, förstående och sensitivt förhållningssätt. 

Författarna förde en dialog sinsemellan om huruvida de på bästa sätt kunde möta deltagaren 

vid intervjusammanhanget, däribland diskuterades ett aktivt lyssnande och att författarna 

skulle visa öppenhet och förståelse för deltagarnas resonemang. Vidare är en viktig etisk 

aspekt att säkra deltagarnas konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2014; Olsson & Sörensen, 

2011; Öberg, 2015) vilket författarna har uppfyllt genom att insamlad data, bestående av 

ljudfiler och elektronisk textning, har avidentifierats och hanterats konfidentiellt. Under 

processens gång har ingen obehörig haft möjlighet att ta del av insamlad data vilket är 

väsentligt för att skydda deltagarnas integritet samt att resultatet presenteras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte går att identifieras (Olsson & Sörensen, 2011; Öberg, 2015). Samtliga 

etiska aspekter omfattade alla deltagare oavsett intervjuform. 

 

I analysprocessen hanterades materialet varsamt för att inte få ett snedvridet resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2014) och att följande har uppfyllts framhåller Olsson och Sörensen (2011) som 

viktigt för att kunna uppfylla informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Efter avslutad studie elimineras all data i enlighet med hur Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver etisk riktlinje vid kvalitativa studier. Författarna har genom hela 

studien tagit avstånd från plagiat och förfalskning (Svensson och Ahrne, 2015) samt 

återkommande reflekterat över Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av forskarens roll. 

Inför studiens start övervägde författarna eventuella risker i relation till förväntade 

kunskapsvinster. Författarna ansåg att nyttan med studien övervägde potentiella risker då det 

behövs ett förtydligande kring kunskapsläget inom området samt en ökad förståelse för vad 

som behövs för att inkludera BUMF i större grad inom föreningsidrotten.  

 

5. Resultat  

Dataanalysen resulterade i tre kategorier som beskriver hur ledarna resonerar kring att 

inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom föreningsidrotten. Kategorierna 
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är enligt följande: Individens förutsättningar och hur föräldrar och ledare påverkar 

möjligheten till inkludering, Idrottens utformning och föreningars arbete kring inkludering 

samt Hur samhällets utformning och bemötande från människor i omgivningen påverkar 

inkludering. Varje kategori har tilldelats underkategorier för att underlätta för läsaren där 

materialet under kategorierna stärks av citat från barn- och ungdomsledarna. 

 

5.1 Individens förutsättningar samt hur föräldrar och ledare påverkar möjligheten till 

inkludering 

5.1.1 Individens förutsättningar och möjligheter för att delta 

Ledarna resonerar kring att BUMF måste bli delaktiga inom föreningsidrotten i samma 

utsträckning som övriga barn och ungdomar i samhället. De ledare som har erfarenheter av att 

inkludera BUMF inom verksamheten är övervägande överens om att det har fungerat bra. 

Ledarna resonerar kring hur både barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder [ADHD] och Aspergers syndrom samt barn med 

fysiska funktionsnedsättningar framgångsrikt har deltagit inom de olika idrotterna. Vidare 

resonerar ledarna kring BUMF som varit med nästan till vuxen ålder trots sin 

funktionsnedsättning samt hur barn och ungdomar med fysisk funktionsnedsättning kan lära 

sig att utöva idrotten på alternativa sätt. En ledare beskriver barns förmåga att lära sig utöva 

idrotten på alternativa sätt på följande vis:  

“Jag hade en kille som hade problem med armen, han kunde inte hålla i klubban med 

den armen men han kunde spela med en arm. Han lärde sig att skjuta med en arm så 

det går ju liksom.” 

 

Ledarna resonerar kring att det är viktigt att BUMF inkluderas inom föreningsidrotten redan i 

tidig ålder. De framhåller att yngre barn oftast inte reflekterar över olikheter, vilket skapar 

förutsättningar för inkludering av BUMF. Barnet får också ett bättre självförtroende när hen 

märker att hen kan klara av aktiviteten, vilket i sin tur kan leda till att BUMF fortsätter att 

utöva idrotten. Vidare resonerar ledarna även kring hur viktigt det är att barnen känner sig 

trygga vid aktiviteten, eftersom trygga barn inte tänker så mycket på allt runt omkring och 

känner sig barnet trygg skapas möjligheter för att bli mer delaktig. Ledarna resonerar kring 

hur idrotten även ger en ökad möjlighet till sociala relationer för BUMF och att många deltar 

för den sociala gemenskapen och inte enbart för att vinna matcher. Ledarna resonerar också 

kring hur viktiga individens egna resurser är för hens möjlighet att delta. Ledarna resonerar 

här kring självförtroende, grad av funktionsnedsättning, barnets inställning till sin 
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funktionsnedsättning samt förmåga att hantera den egna situationen. Detta blir extra viktigt 

med stigande ålder resonerar ledarna, eftersom de fysiska och kognitiva kraven för att utöva 

vissa mer komplexa idrottsaktiviteter då ökar. Det är enbart barnet själv som sätter gränserna 

och det är viktigt att barnet inte ser sin funktionsnedsättning som ett hinder för att bli en 

framgångsrik idrottsutövare.  

 

5.1.2 Föräldrarnas roll för att skapa förutsättningar och möjligheter 

Stöd från föräldrarna, både till barnet, men också till ledarna är en viktig förutsättning för att 

möjliggöra en lyckad inkludering resonerar ledarna. Ledarna resonerar kring att det finns ett 

behov av information från föräldrarna kring barnets funktionsnedsättning samt vikten av att 

föräldrar är ärliga om sitt barns funktionsnedsättning. Information om barnets 

funktionsnedsättning möjliggör för ledare att skapa de förutsättningar barnet behöver för att 

framgångsrikt kunna delta. För att ge barnet de bästa förutsättningarna resonerar ledarna att 

det krävs individuell information då generell information som går att söka på till exempelvis 

internet inte behöver stämma överens med individen i fråga. En ledare beskriver det såhär: 

“Det man läser i böcker och man läser på, vad ska jag säga, Google.. Det kanske inte 

är anpassat till alla. Jag inbillar mig igen att vi är individer så, jag skulle nog vilja ha 

mer från föräldrar, input från föräldrar!” 

 

Ledarna resonerar kring att engagerade föräldrar ökar möjligheten för inkludering av BUMF 

och att föräldrar måste våga fråga om möjligheter för deras barn att delta, våga överlåta 

ansvaret till ledare och stötta ledarna vid behov.   

 

5.1.3 Ledarens roll vid inkludering av barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

Ledarna resonerar utifrån tidigare erfarenheter kring hur stimulerande det är att arbeta med 

BUMF och att det kan innebära möten med många olika fantastiska personligheter. Ledarna 

resonerar att en viktig förutsättning för att öka möjligheten till inkludering av BUMF är att 

ledare är intresserade, engagerade och har en positiv inställning gentemot inkludering av 

BUMF. Ledarna resonerar även kring att det är viktigt att ledare uppmuntras i sitt arbete med 

BUMF gällande att skapa förutsättningar för ett ökat inkluderande. Ledarna ska vara lyhörda 

och plocka fram det bästa i barnen, glädje är ett mått på att en ledare gör rätt resonerar 

ledarna.  

Vidare resonerar ledarna att en förutsättning för lyckad inkludering av BUMF är att ledaren är 

medveten om barnets funktionsnedsättning, då det annars är lätt att bemöta individen felaktigt 
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och till exempel ställa för höga krav eller reagera felaktigt. Att ledaren är medveten om 

barnets funktionsnedsättning innebär även att ledaren är mer förberedd på oväntade 

situationer som kan uppstå. Ledarna resonerar också kring hur viktigt antalet ledare i 

förhållande till gruppens storlek är för att de ska kunna inkludera BUMF samt få träningarna 

att fungera för alla som deltar. En ledare beskriver det såhär: 

“De som också eventuellt kan sätta stopp är väl antalet ledare som kan vara med… 

Alltså ju fler barn man har och om det är några som har funktionsnedsättning som 

kräver att man är hjälper till mer, så kommer det att behövas fler ledare” 

 

Vidare resonerar ledarna kring hur tillräckligt många ledare bidrar till att hinna se alla barn 

och stötta de individer som behöver mer hjälp. En extra resurs, såsom en assistent eller 

kontaktperson, resonerar ledarna kan fungera lika bra som en extra ledare. Ledarna resonerar 

att detta kan vara till stor nytta för att möjliggöra inkluderingen av BUMF, då det kan 

innebära att individen får extra stöd i aktiviteten såsom fysiskt stöd eller muntlig guidning, 

vilket kan vara svårt för ledaren att tillhandahålla.  

 

5.2 Idrottens utformning och föreningars arbete kring inkludering  

5.2.1 Idrotten och möjligheten att anpassa den utifrån individens förutsättningar 

Idrottsvärlden försöker i allt större utsträckning att anpassa idrotten så att alla kan vara 

delaktiga resonerar ledarna. Att anpassa idrotten och dess utförande efter den enskildes behov 

för att möjliggöra inkludering av BUMF resonerar ledarna är fullt möjlig. Vidare resonerar 

ledarna att det är viktigt att ledaren vid eventuella anpassningar har i åtanke att dessa ska 

stärka individen. Att anpassa idrotten skapar möjligheter för BUMF att kunna vara delaktiga 

ända upp till vuxen ålder trots funktionsnedsättning resonerar ledarna. Anpassningar utifrån 

individens behov bör alltid ske oavsett om det finns en funktionsnedsättning eller inte. Att ha 

samma övningar men med små skillnader i dess utförande samt tydligare instruktioner till 

enskilda deltagare som är i behov av det resonerar ledarna är möjliga anpassningar av idrotten 

som kan skapa förutsättningar för BUMF att delta. En ledare beskriver möjligheten att 

anpassa träningarna så här: 

“Självklart går det anpassa träningen så att alla kan vara med, så är det ju. Det vore 

ju jättefel att göra träningar som innebär att alla inte kan vara delaktiga. Så ska det ju 

inte vara, det är ledarnas ansvar” 

 

Vidare resonerar ledarna kring de ökade motoriska och kognitiva kraven som idrotterna ställer 

på deltagarna med stigande ålder och att det trots detta finns flera möjligheter att anpassa 
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idrotten. En möjlighet resonerar ledarna är att anmäla samma lag till två olika serier, där 

individen själv får besluta på vilken nivå de vill utöva sin idrott. Det kan innebära att ha ett 

lag i en högre serie där utövandet blir mer resultatinriktat och ett lag i en lägre serie där 

resultat och prestation är oväsentligt. En annan möjlighet resonerar ledarna är att föreningen 

har både en träningsgrupp och en tävlingsgrupp där individen själv får bestämma vilken grupp 

de vill delta i. Vidare resonerar ledare kring att förutsättningar finns för BUMF att utöva idrott 

på högre nivå, seniornivå, men att det då kan bli aktuellt att byta till ett lag eller förening inom 

parasporten för att göra det möjligt.  

 

5.2.2 Ökade möjligheter till idrott genom ansvarsfördelning och samverkan mellan olika 

aktörer  

Ledarna resonerar kring hur viktigt det är att alla får chansen att utöva idrott och att de ser 

flera möjligheter med att ta emot BUMF inom verksamheten. Vidare resonerar ledarna att alla 

föreningar måste verka för att BUMF inte utestängs från idrotten. Förutsättningar för att öka 

möjligheterna att inkludera BUMF på ett bra sätt inom föreningsidrotten resonerar ledarna 

stärks genom ett gott stöd från föreningens och förbundets sida. Att föreningen visar en 

öppenhet för nya idéer, har en stark policy och tar ansvar kring ledarnas kompetens och 

utbildning resonerar ledarna kring som framgångsfaktorer. Samtidigt resonerar ledarna även 

att det vore extra positivt om det fanns möjlighet att diskutera kring hur idrotten kan anpassas 

och möjliggöras för BUMF med mer erfarna ledare inom föreningen. Genom samtal mellan 

ledare kan förutsättningar skapas för att inkludera fler BUMF inom föreningsidrotten 

resonerar ledarna, då de kan finna stöd i varandra och utvecklas tillsammans i rollen som 

ledare.  

 

Ledarna resonerar att möjligheten till inkludering av BUMF inom föreningsidrotten ökar 

enbart genom att frågan lyfts och att det kan bidra till att finna långsiktiga lösningar.  

Ledarna resonerar hoppfullt och ser möjligheter i att idrotten utvecklas så att det finns en plats 

för individer med funktionsnedsättning inom alla idrottsgrenar. Vidare resonerar ledarna kring 

vikten av att vara kreativ och se möjligheterna med att anpassa idrotten och möta dess utövare 

efter deras individuella behov. En förutsättning för att öka möjligheten till inkludering av 

BUMF resonerar ledarna är att föreningen tar sig tid till att arbeta med frågan och att frågan 

prioriteras. Ledarna resonerar också kring att en tydlig plan bör finnas inom föreningen för 

hur de ska arbeta med BUMF och anpassningar av idrotten samt att allmänheten måste 
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informeras om att alla är välkomna till föreningen.  

 

Andra möjligheter som ledare resonerar kring för att lyckas med arbetet kring att inkludera 

BUMF inom föreningen är att samarbeta med andra föreningar eller förbund som har en väl 

fungerande verksamhet där BUMF redan är inkluderade. Genom ett sådant samarbete kan 

föreningar lära av varandra och få tips och idéer på framgångsrika anpassningar och 

förbättringsarbeten. Ledarna välkomnar också ett samarbete med respektive förbund och 

Parasport Sverige för utbildning och kompetensutveckling hos ledarna som en möjlighet. 

Ledarna resonerar också positivt till att Paralympics fått mer utrymme i massmedia och är 

hoppfulla till att det öppnar fler dörrar för ett ökat antal deltagande från BUMF inom 

idrottsvärlden. En ledare beskriver detta på följande sätt: 

 

“Jag bara hoppas att vi kommer till ett stadie där alla barn kan göra lite allt möjligt 

och så att det till exempel… Att Paralympics blir en stor grej, att det inte är ett fåtal 

som tittar på det utan att barn och ungdomar med funktionsnedsättning också känner 

någonstans att de får motivation till att jag kan faktiskt ta mig någon annanstans, jag 

kan bli en OS-hjälte.” 

 

En förutsättning för att öka deltagandet inom föreningsidrotten för BUMF är att de ges samma 

förutsättningar för att delta i idrotten som barn och ungdomar utan funktionsnedsättning. 

Förbundet och föreningens ansvar och policy är hörnstenar i denna fråga resonerar ledarna 

samtidigt som de uttrycker vikten av att skapa möjligheter för barnet att vara delaktig och i 

enskilda fall inkludera individen på olika sätt och inom olika roller, inom föreningen.  

 

5.2.3 Betydelsen av utbildning och kompetens för en fungerande inkludering  

Ledarna resonerar om hur ledarens utbildning, kompetens och kunskap om att bemöta BUMF 

är viktiga förutsättningar för att framgångsrikt inkludera BUMF inom föreningsidrotten. En 

förutsättning som ledarna resonerar kring är att föreningen erbjuder alla ledare att genomföra 

relevant ledarutbildning, detta för att kunna efterleva föreningarnas policy som i regel 

innefattar allas möjlighet till att delta i idrotten. Ledarna resonerar kring hur viktigt det är att 

utbildningarna innehåller information om funktionsnedsättningar, vad de kan innebära, hur de 

kan yttra sig hos barnet samt hur idrotten kan anpassas. Detta för att skapa förutsättningar för 

ledarna att lättare kunna inkludera fler BUMF inom föreningsidrotten i framtiden. En av 

ledarna uttrycker sig enligt följande gällande förbundets utbildningspaket:  
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“Jag skulle gärna vilja ha mer kunskap om barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning. Och jag skulle gärna se att Svenska Fotbollsförbundet som är en 

väldigt stor organisation, som har mycket utbildningar och där det är välstrukturerat i 

varje utbildningssteg. Att de också behöver stå lite mer för sin slogan “Alla är olika, 

olika är bra”. De har ju de som sin slogan, så då tycker jag de borde ha lite mer 

utbildning inom detta” 

 

Ledare resonerar också om nya basutbildningar som nyligen startat och som innehåller 

information, utbyte av erfarenheter och diskussion kring arbete med BUMF precis som 

ledarna efterfrågar. Ledarna resonerar att utbildning fungerar som ett redskap som kan hjälpa 

ledaren att anpassa idrotten och skapa bättre förutsättningar för individen att utöva idrotten. 

Vidare resonerar ledarna att en förutsättning för att kunna genomföra en god inkludering av 

BUMF är att ledarna inte “kastas in” i rollen som ledare, utan att rollen som ledare innebär 

mer än att bara ha en spelförståelse eller ett intresse för idrotten. Ledarna resonerar att 

kunskap kring bemötande, pedagogik, rimliga förväntningar, kommunikation och hur idrotten 

kan anpassas skapar möjligheter att möta barnen efter deras behov och förutsättningar. Vidare 

resonerar ledarna att det också är av stor vikt att det finns ytterligare information från 

förbundets och föreningens sida gällande funktionsnedsättningar och möjliga anpassningar 

om ledarna så önskar. Ledarna resonerar då att det är först när situationen uppstår som 

avsaknaden på informationen kommer att bli tydlig. 

 

5.3 Hur bemötande från omgivningen och samhällets utformning påverkar inkludering 

5.3.1 Hur bemötande från ledare och andra deltagare påverkar deltagandet 

Ledarna resonerar om att ett bra bemötande från såväl ledare som andra barn är avgörande för 

om BUMF vill verka och delta inom idrotten. Vidare resonerar ledarna att en förutsättning för 

ett bra bemötande är att föreningen har en tydlig värdegrund som omfattar en accepterande 

attityd mot andra. Ledarna resonerar kring vikten av att både förening och ledare är tydliga i 

sitt ställningstagande kring bemötandet av andra deltagare inom föreningen, och ingen ska 

behöva bli uthängd av andra deltagare. En ledare beskriver ett scenario där förening och 

ledare inte var tillräckligt tydlig i sitt ställningstagande enligt följande: 

“Jag var inte ansvarig i den gruppen men jag kan tycka att man från föreningens sida 

och från ledare skulle ha varit ännu tydligare med att vi är för alla och det spelar 

ingen roll att han har den problematiken han har. Men de var aldrig så tydligt så det 

var väl det som gjorde att han blev uthängd från de andra spelarna.” 

 

Ledarna resonerar att det är viktigt att arbeta med barnens acceptans och förhållningssätt inom 

gruppen, då resultat blir allt viktigare för deltagarna med ökad ålder. Ledarna resonerar vidare 
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att motstånd kan uppstå mot andra barns deltagande, det blir mindre accepterat att göra 

misstag och kommentarer från andra deltagare förekommer om de inte arbetar med detta. 

Vidare resonerar ledarna om vikten av att bygga en god gemenskap inom träningsgruppen och 

lägga tid och kraft på det. Ledarna som har tidigare erfarenheter av att inkludera BUMF inom 

verksamheten resonerar kring hur de upplevt att det funnits en god acceptans gentemot barnet 

från övriga lagmedlemmar, vilket ökar möjligheterna för inkludering. Ledaren kan även skapa 

förutsättningar för BUMF att inkluderas inom föreningsidrotten genom ett individanpassat 

bemötande resonerar ledarna. Vidare resonerar ledarna kring vikten av att bygga en relation 

till deltagarna, se alla, skapa tillit och förtroende för att öka möjligheterna till en lyckad 

inkludering. Ledarna resonerar också att en förutsättning för detta är att ledaren i sin tur haft 

möjlighet att kunna åstadkomma detta, att de har kunskap inom området och inte känner 

osäkerhet kring hur barnet ska bemötas.  

 

5.3.2 Samhällets utformning och dess inverkan på individens möjlighet att kunna delta 

En viktig förutsättning för att kunna möjliggöra en lyckad inkludering av BUMF resonerar 

ledare är miljöns fysiska utformning. Ledarna resonerar både kring hur viktigt det är att 

miljön är tillgänglig intill anläggningen så att den är till förfogande för alla samt att 

anläggningen i sig måste vara tillgänglig. Handikappanpassade toaletter, hissar, ramper och 

enskilda duschrum resonerar ledarna ökar tillgängligheten i miljön och möjliggör för alla att 

kunna delta. Vidare resonerar ledarna att öppna ytor inne i idrottshallarna är en förutsättning 

för att även barn och ungdomar som sitter i rullstol eller använder gånghjälpmedel som 

exempelvis en rollator ska kunna delta. En av ledarna beskriver framkomligheten vid deras 

idrottsanläggning såhär:  

“Det finns hiss här och gott om utrymme. Men sen är det om man skulle ha spelat en 

match med avbytare, då ska de som sitter i rullstol vara vid sidan av och då krävs det 

utrymme. Men här fungerar det okej ändå. Men det finns många andra hallar som det 

inte finns möjlighet för det.” 

 

Ledarna resonerar kring att många föreningar använder kommunens anläggningar, vilket 

innebär att kommunen har lagar och regler att förhålla sig till gällande anläggningens 

tillgänglighet. Detta bör skapa förutsättningar för en tillgänglig miljö resonerar ledarna, men 

det innebär också att föreningen måste ställa krav på kommunen att lagar och regler efterföljs. 

Vidare resonerar ledarna kring förutsättningen att eventuella hjälpmedel finns tillgängliga vid 
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inkluderandet av BUMF, detta för att kunna ge barnet samma möjligheter till att utöva 

idrotten som barn och ungdomar utan funktionsnedsättning. 

6. Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva hur barn- och ungdomsledare resonerar kring att inkludera 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom föreningsidrottens aktiviteter. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att ledarna i den här studien har en positiv inställning och 

ser många möjligheter angående att inkludera BUMF inom föreningsidrotten. Flertalet ledare 

har tidigare erfarenheter av BUMF som framgångsrikt deltagit inom föreningarnas 

verksamheter. Resultatet framhåller vilka förutsättningar som barn- och ungdomsledare 

resonerar kring påverkar en framgångsrik inkludering av BUMF. Studiens resultat diskuteras 

utifrån de tre huvudkategorierna i resultatet och med utgångspunkt i de förutsättningar som 

framkommit.  

 

I den första kategorins resultat framkommer det att inkludering i tidig ålder, ett bra 

självförtroende och en lindrig grad av funktionsnedsättning är faktorer som påverkar 

inkluderingen. Tidigare forskning framhåller att en nedsättning av kroppsfunktioner kan 

innebära ett hinder för BUMF att delta (Blocket al., 2013) dock saknas forskning gällande 

huruvida inkludering i tidig ålder påverkar utfallet vid inkludering av BUMF. Resultatet i 

denna studie tyder dock på att det kan vara av betydelse. En annan förutsättning som ökar 

BUMFs möjligheter att delta är att de har förmågan att hitta alternativa lösningar och 

tillvägagångssätt att utöva idrotten. Ett barns funktionsnedsättning kan vara näst intill 

obefintlig i en aktivitet där individens förutsättningar och behov tas tillvara (Orban, 2016; 

Peny-Dahlstrand, 2016). Författarna ser att resultatet i denna studie och tidigare nämnd 

litteratur (Orban, 2016; Peny-Dahlstrand, 2016) påvisar hur barns förmåga att hitta lösningar 

sker i samspel med omgivningens förmåga att ta tillvara på barnets förutsättningar och behov. 

Baserat på resultatet är en acceptans för olika tillvägagångssätt vid utförandet av idrotten 

viktigt för att BUMF ska kunna delta på sina villkor och med sina förutsättningar. Dessvärre 

framhåller Llinares Norlin och Wilhelm (2018) att idrottsrörelsen ofta är prestationsinriktad. 

Baserat på studiens resultat menar författarna att om prestation kan förbises ökar 

möjligheterna för inkludering av BUMF inom föreningsidrotten. 

 

En annan viktig förutsättning som framkommer i studien är att tillräckligt många ledare 

och/eller en extra resurs måste finnas tillgängliga för att möjliggöra inkludering av BUMF. 
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Alla människor har rätt till det stöd som ger dem möjlighet att vara aktiv och delaktig i 

samhället (Peny-Dahlstrand, 2016; Utrikesdepartementet, 2015; WFOT, 2006). Resultatet 

visar att tillgången till en extra resurs kan innebära att barnet får det extra stöd som hen 

behöver i form av muntlig guidning eller fysiskt stöd för att vara delaktig i aktiviteten. Vidare 

visar resultatet att en annan viktig förutsättning för inkludering av BUMF är engagerade 

föräldrar, vilket även Pihlblad (2017) framhåller kan påverka huruvida barnet vågar anmäla 

sig till en idrottsförening eller inte. I resultatet framkommer att föräldrar måste våga överlåta 

ansvaret om sitt barn med funktionsnedsättning till ledarna som även ser möjligheter med att 

kontaktperson eller personlig assistent följer BUMF till träningen. Resultatet i denna studie 

ger dessvärre inga svar på föräldrarnas tankar kring frågan, dock framhåller Lundström (2016) 

att föräldrar till BUMF kan uppleva svårigheter att balansera mellan att låta barnet utveckla 

sin självständighet och att efterfråga stöd till barnet. Utifrån resultatet i studien ser författarna 

en koppling till Lundströms (2016) rapport gällande hur föräldrar agerar kring sitt barn med 

funktionsnedsättning. Författarna tänker att det som barn- och ungdomsledarna kan uppleva 

som oengagerade föräldrar likväl kan vara en medveten handling från en förälder som strävar 

efter ökad självständighet hos sitt barn. 

 

Resultatet påvisar att det går att skapa förutsättningar för att BUMF ska kunna inkluderas i 

högre grad inom föreningsidrotten. En studie av Mundhenke, Hermansson och Sjöqvist-

Nätterlund (2010) framhåller att BUMF vill delta i organiserade fysiska aktiviteter 

tillsammans med barn utan funktionsnedsättningar. Denna studie och studien av Mundhenke 

et al. (2010) bidrar till tydliggörandet att behovet finns samt att rätt förutsättningar kan 

möjliggöra för BUMF att delta. Trots detta saknar BUMF ofta självklara möjligheter till lek 

och aktivitet (Orban, 2016) vilket tydliggör den komplexitet som finns kring ämnet. 

Föreningsidrottens arbete med inkludering av BUMF är viktigt men resultatet visar att arbetet 

utgör en utmaning på samhällsnivå. Av den anledningen föreslår författarna att det krävs 

ytterligare arbete för att öka BUMFs möjligheter att delta inom föreningsidrotten och att 

arbetsterapeuten är en profession som besitter kompetensen för att arbeta med frågan. Vid 

arenor som habilitering, rehabilitering och syncentraler kan barnet utforska och lära sig vad 

hen kan och inte kan, vilket eller vilka stöd barnet behöver framöver och var fokus ska ligga 

för de livslånga insatserna (Llinares Norlin & Wilhelms, 2018). Arbetsterapeuter har en given 

roll inom dessa arenor och bidrar till arbetet att möjliggöra för BUMF att kunna vara delaktig 

i de aktiviteter som de önskar och skapar möjligheter för barnet att utvecklas på bästa sätt med 

hänsyn till dess förutsättningar. Professionen har kunskap om hur individen kan skapa ett 
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aktivitetsmönster som innehåller sunda levnadsvanor med rätt mängd och variation av 

aktiviteter (Håkansson & Wagman, 2018). Författarna menar således att arbetsterapeutens roll 

vid ovan nämnda arenor är värdefull samtidigt som hela barnets livssituation måste börja tas i 

akt, vilket kan innebära att ett samarbete måste ske inom nya arenor där barnet vistas. 

 

I den andra kategorins resultat framkommer det tydligt att utbildning och 

kompetensutveckling är viktiga förutsättningar vid inkludering av BUMF. Även 

Riksidrottsförbundet (2015) framhåller att det är viktigt att ledarna har god kunskap om barn 

och ungdomars utveckling inom idrottsrörelsen. Författarna till denna studie ställer sig då 

frågande till hur det kan komma sig att barn- och ungdomsledare efterfrågar fler utbildningar. 

Ledarens förmåga att anpassa idrotten utifrån barnets förutsättningar är ett kunskapsområde 

som resultatet visar har betydelse för inkluderingen av BUMF. I likhet med denna studies 

resultat visar tidigare forskning att idrotten bör anpassas efter barnet och inte tvärtom (Geidne 

& Jerlinder, 2016). Studiens resultat kan även jämföras med Moran och Blocks (2010) studie 

som påvisar att många barn- och ungdomsledare saknar kompetensen att möta de behov som 

BUMF kan ha. Detta tyder således på att arbete kvarstår för att efterfölja föreningarnas 

policys samtidigt som ansvarsfördelningen mellan förening och förbund behöver tydliggöras i 

avseendet med utbildning och kompetensutveckling. Frågan som författarna dock ställer sig är 

huruvida förening och förbund kan tillhandahålla en utbildning med den information som 

eftersöks eller om det kräver ett utökat samarbete med en tredje part, exempelvis Parasport 

Sverige. 

 

Ytterligare förutsättningar som framkommer i resultatet är att föreningarna måste visa 

öppenhet för nya idéer, ta ett större ansvar och verka för att BUMF inte utestängs från 

idrotten. Litteraturgenomgången framhåller att BUMF har sämre levnadsvillkor och hälsa än 

sina jämnåriga kamrater (BO, 2016; Norlin & Nordmark, 2015). Resultatet visar att frågan 

måste prioriteras och författarna ställer sig frågande till vem som ansvarar för att BUMF blir 

delaktiga i samma utsträckning inom föreningsidrotten om inte föreningen gör det. Detta är 

ytterligare en orsak till att ansvarsfördelningen mellan förening och förbund behöver 

tydliggöras. Resultatet framhåller vidare att arbetet med inkludering av BUMF kräver ett stöd 

från föreningen och förbundets sida för att skapa förutsättningar för en lyckad inkludering. 

Det skulle kunna innebära ett stöd i form av möjlighet till utbildning och 

kompetensutveckling för ledarna men även möjlighet att byta erfarenheter med exempelvis en 

mer erfaren ledare. I centrum för idrottsforsknings senaste rapport framkommer i enlighet 
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med denna studies resultat en vilja från idrottsföreningarna att bli bättre på att inkludera 

BUMF i den ordinarie verksamheten (Norberg, 2019). Författarna menar dock att det krävs att 

föreningar går från vilja till handling för att en ökad inkludering av BUMF ska bli möjlig och 

att en tydlig plan för att implementera detta måste finnas. Författarna befarar utifrån studiens 

resultat att en aspekt till att BUMF i lägre utsträckning är delaktiga inom föreningsidrotten än 

deras jämnåriga samt inte når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet är föreningars 

bristande information om att alla är välkomna. Att idrottsrörelsen behöver bli bättre på att nå 

ut till alla och förmedla budskapet om att alla är välkomna framhålls även av Parasport 

Sverige (Llinares Norlin & Wilhelm, 2018).  

 

Resultatet pekar på att ledarna är positiva till en ökad inkludering och vill arbeta vidare med 

frågan. Författarna funderar dock över i vilken utsträckning föreningar kommer att engagera 

sig i frågan då Norberg (2019) framhåller att intresset för underrepresenterade 

samhällsgrupper skiljer sig mellan föreningar. Studiens resultat ger inte svar på i vilken 

utsträckning föreningar arbetar med inkludering av BUMF, däremot visar resultatet att 

förutsättningar kan skapas genom relativt enkla metoder. Författarna menar att resultatet i 

studien visar på kunskapsluckor där arbetsterapeuten kan bidra med sin kompetens. Tidigare 

forskning påvisar att arbetsterapeuter är en profession som har nödvändiga kunskaper och 

kompetens för att arbeta med folkhälsa på grupp- och samhällsnivå (Burson et al., 2017; 

Scaffa et al., 2008). Arbetsterapeutens arbete skulle kunna vara av betydelse vid arbetet 

gällande inkludering av BUMF inom föreningsidrotten. Detta då föreningar, förbund och 

ledare kan tillhandahålla relevant information och kunskap från arbetsterapeuten gällande 

tillvägagångssätt för att möjliggöra BUMFs deltagande. Författarna vill dock påtala att 

folkhälsoarbetet måste ske på olika nivåer och kräver flera olika insatser i samhället. 

Författarna anser det viktigt att alla professioner som besitter kunskap och kompetens för att 

arbeta med folkhälsan samarbetar för att kunna möjliggöra att fler BUMF kan inkluderas till 

föreningsidrotten och på så vis påverka barnets nuvarande och framtida hälsa.  

 

Resultatet i tredje kategorin framhåller bemötande som en avgörande förutsättning för 

huruvida BUMF vill delta inom föreningsidrotten. En anledning att BUMF inte är delaktiga 

kan bero på diskriminerande attityder i omgivningen (BO, 2016; Handisam, 2014; Ullenhag, 

2016). Med utgångspunkt i resultatet och litteraturen finns en tydlig koppling mellan 

bemötande och BUMFs deltagande inom föreningsidrotten. Undersökningar visar att 

mobbning bland barn ökar (Folkhälsomyndigheten, 2018c) och att BUMF i större 
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utsträckning är utsatta (BO, 2016; Norlin & Nordmark, 2015). Författarna menar att studiens 

resultat och kunskapen om mobbningens ökande utbredning visar på vikten av arbetet med 

attityder och bemötande. Baserat på resultatet finns en förhoppning hos författarna om att 

problemet redan uppmärksammats inom föreningsidrotten. Detta då resultatet visar att 

föreningar redan arbetar med exempelvis acceptans mellan samtliga deltagare för att motverka 

detta.  

 

Vidare visar resultatet att en annan viktig förutsättning vid inkludering av BUMF är att miljön 

är tillgänglig, det vill säga att både idrottshallar och dess närområde tillåter alla att delta. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning som framhåller att miljöns utformning är en 

anledning till att BUMF kan hindras från att delta (Christiansen et al., 2013; Rimmer et al., 

2004; Tonkin et al., 2014). Att miljön är tillgänglig anser författarna är en betydande faktor 

för att BUMF ska kunna inkluderas i föreningsidrotten och detta bör inte vara ett problem 

med tanke på rådande lagar (PBL, SFS 2018:1732; Plan- och byggförordning [PBF], SFS 

2019:207). Dessvärre byggs fortfarande fastigheter, skolgårdar och lekplatser som är 

oanvändbara för BUMF (Llinares Norlin & Wilhelms, 2018). En annan betydande 

förutsättning för inkludering av BUMF som framkommer i resultatet är att eventuella 

hjälpmedel måste finnas att tillgå. I dagsläget förskriver hälso- och sjukvården sällan 

hjälpmedel för fritidsaktiviteter, så kallade fritidshjälpmedel (Vårdguiden 1177, 2018). 

Författarna ställer sig därav frågande till hur BUMF ska kunna delta i samma utsträckning 

som andra barn och ungdomar när samhället inte bidrar till att skapa möjligheter till det.  

 

Avslutningsvis belyser resultatet ett flertal förutsättningar som således måste finnas samtidigt 

för att möjliggöra en inkludering. Om en av de skilda förutsättningarna uteblir kan detta 

eventuellt hindra en framgångsrik inkludering eller rent utav förhindra att barnet ens får 

möjlighet att delta. Detta resonemang kan förklaras genom den arbetsterapeutiska modellen 

PEO-P som beskriver att en aktivitet ställer olika krav beroende på hur den utformas i samspel 

med individens förutsättningar samt miljöns begränsningar och möjligheter (Christiansen et 

al., 2013). Författarna menar således att en idrott kan anpassas efter barnets förutsättningar för 

att möjliggöra en ökad inkludering av BUMF. PEO-P modellen kan bidra till ett stöd för 

arbetsterapeuter som vill arbeta med detta på grupp- och samhällsnivå då den har en tydlig 

struktur som vägleder arbetet.  
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7. Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet kommer att diskuteras med utgångspunkt i Lundman och Hällgren-

Graneheims (2017) begrepp tillförlitlighet, giltighet, delaktighet och överförbarhet. 

Författarna diskuterar kring relevanta delar och lämnar till läsaren att bedöma resultatets 

överförbarhet. En förutsättning för ett bra resultat och en faktor som har betydelse för studiens 

giltighet är att finna deltagare som bedöms ha erfarenhet utav det som ska studeras samt att 

dessa deltagare är benägna att berätta om deras erfarenheter (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). För att svara mot studiens syfte valdes en kvalitativ metod där författarna 

intervjuade barn- och ungdomsledare aktiva inom föreningsidrotten. Författarna såg en 

potentiell risk med att ej finna tillräckligt med deltagare, detta då ideella ledare ofta ställer 

upp på sin fritid vilket kan innebära begränsat med tid. Författarna valde att använda sig utav 

ett snöbollsurval där deltagarna fick lämna tips på nya potentiella deltagare. Risken med ett 

snöbollsurval är dock att materialet inte blir tillräckligt allsidigt då deltagaren kan tipsa om 

andra deltagare som de redan har kontakt med, vilket kan innebära att deltagarna har 

gemensamma erfarenheter och/eller attityder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Författarna ansåg dock att denna risk minskade i och med att snöbollsurvalet startades på två 

skilda geografiska områden och efter att ha intervjuat tolv deltagare ansågs materialet vara 

mättat där betydelsefulla variationer i materialet kunde urskiljas. 

 

Ett av de inklusionskriterier författarna använde sig av för att öka giltigheten på studien 

innefattade att deltagarna skulle vara verksamma inom specifika idrotter, vilket grundade sig i 

statistik framtaget av Riksidrottsförbundet (2017) över idrotter med flest aktiviteter under år 

2016. Författarna kunde genom att använda ett snöbollsurval, inklusionskriterier och kontakta 

samtliga tips på potentiella deltagare förbli opartiska under urvalsprocessen. Tjugo potentiella 

deltagare kontaktades, tre av dessa exkluderades direkt då dessa ledare var aktiva inom en 

förening där enbart BUMF verkade och övriga fem återkopplade inte till författarna efter att 

informationsbrev skickats. Att författarna exkluderade ledare som var aktiva i lag för enbart 

BUMF grundade sig i att författarna hade för avsikt att studera inkludering i den ordinarie 

verksamheten i idrottsföreningar som inte enbart inriktar sig mot BUMF. Författarna ser dock 

att dessa ledare kan tillföra viktig information kring inkludering av BUMF inför kommande 

studier inom området. 
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Inför intervjuerna utarbetade författarna en intervjuguide med inspiration från den 

arbetsterapeutiska PEO-P modellen (Christiansen et al., 2013). Författarna anser att modellen 

tydligt klargör vilka olika faktorer som påverkar utförandet av en aktivitet, vilket kunde ge 

svar relaterade till syftet. Vidare höll samtliga intervjuer god kvalitet trots att Eriksson-

Zetterquist och Ahrnes (2015) framhåller att telefonintervjuer kan tendera att bli mer formella. 

Författarna upplever att deras aktiva arbete för att motverka detta, som att inleda alla 

telefonintervjuer med att först bekanta sig med deltagaren kan ha haft en positiv inverkan. 

Vidare genomförde författarna alla delar av analysprocessen gemensamt vilket Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2017) påtalar ökar tillförlitligheten för studiens resultat. Vid 

framskrivning av resultatet provade författarna olika strukturer som sedan utvärderades 

tillsammans med handledaren. För att framhäva deltagarnas röster valde författarna att 

presentera citat från barn- och ungdomsledarna. Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) 

förklarar att forskarens delaktighet skiljer sig under studiens olika processer, där resultatet 

som redovisas ska vara intervjupersonernas röster och ett sätt att säkerställa trovärdigheten är 

att använda citat. I samråd med handledaren valde författarna sedan att presentera resultatet 

genom att framhäva möjligheter och förutsättningar. Författarna ser denna struktur som en 

fördel då tidigare studier redan belyst vilka hinder BUMF står inför vid deltagande i 

fritidsaktiviteter. I dagsläget finns relativt lite forskat på området kring hur idrottsföreningar 

praktiskt arbetat för att inkludera individer med funktionsnedsättningar inom 

föreningsidrotten (Norberg, 2019). Författarna menar att valet av ämne för studien därför är 

högst relevant och kan bidra till att fylla den kunskapslucka som råder. 

8. Konklusion 

Sammanfattningsvis ser författarna att det finns flera olika förutsättningar som kommer att 

påverka huruvida föreningsidrotten kan inkludera BUMF inom verksamheten. Vad som står 

tydligt är att ledarna är positivt inställda men efterfrågar mer kunskap och stöd från förbund 

och förening samt information från föräldrar. Ett krafttag bör också tas på en högre 

samhällsnivå, i frågan om tillgång, resurser och fysisk tillgänglighet i olika miljöer. 

Författarna hoppas att studien får effekten att BUMF inkluderas i högre grad inom 

föreningsidrotten i framtiden. Studien bidrar med värdefull kunskap som ger, såväl föreningar 

och förbund som arbetsterapeuter och andra professioner som arbetar med BUMF, nya 

verktyg för att arbeta med frågan. Vidare kan konsekvenserna av en ökad inkludering av 
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BUMF inom föreningsidrotten bidra till att vända den negativa utvecklingen kring nivån av 

fysisk aktivitet hos BUMF samt minska sjukdomar relaterade till en inaktiv livsstil. 

 

Författarna ser ett fortsatt behov av forskning på flera områden inom ämnet där till exempel 

kunskap angående vilket stöd föreningar behöver, hur geografiska förutsättningar skiljer sig 

samt en mer generell bild av inställningen hos barn- och ungdomsledare är önskvärt. 

Avslutningsvis vill författarna åter framhålla att arbetet med BUMF måste ske på olika nivåer, 

inom olika arenor och kräver flera olika insatser i samhället. Författarna vill också framhålla 

vikten av ett tvärprofessionellt förhållningssätt vid arbetet med folkhälsan där 

arbetsterapeutens kompetens kan bidra med värdefull kunskap. Det gemensamma arbetet kan 

bidra till barn och ungdomars rätt till aktivitet i form av deltagandet i önskvärda 

idrottsaktiviteter på fritiden. 
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10. Bilagor               
                                                                                      Bilaga 1 

  
Institutionen för hälsovetenskap                               2019-02-08 

Information och förfrågan om att delta i en intervjustudie. 

Forskning visar att barn och ungdomar med funktionsnedsättningar rör sig i mindre 

utsträckning än andra jämnåriga. Förlegade attityder, brist på resurser och kunskap samt 

miljöns utformning är saker som lyfts som hinder för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningars möjlighet att vara delaktig i aktiviteter på fritiden.   

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med syftet att beskriva hur barn- och 

ungdomsledare resonerar kring att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

(intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, synnedsättning 

samt fysisk funktionsnedsättning) i föreningsidrottens aktiviteter. Förhoppningarna är att dina 

och andra ledares erfarenheter ska bidra till att synliggöra vilka resurser föreningsidrotten 

behöver för att möjliggöra detta. Arbetsterapeuter arbetar för allas rätt till meningsfulla 

aktiviteter, både på individ-, grupp- och samhällsnivå och era erfarenheter kan bidra med 

värdefull kunskap till vår profession.  
 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av Arbetsterapeutprogrammet vid 

Luleå tekniska universitet. Intervjuer kommer att genomföras under vecka 7-10, 2019 och 

beräknas ta 30-40 minuter. Du har själv möjlighet att påverka plats och tid för intervjun i 

samråd med oss, vi ber dig dock att ha i åtanke att en ostörd miljö är att föredra. Intervjun 

kommer att spelas in samt skrivas ut i text. Materialet kommer att behandlas med försiktighet, 

vara konfidentiellt samt makuleras efter att examensarbetet är godkänt, detta för att säkerställa 

att ingen obehörig får ta del av det. Resultatet kommer att redovisas skriftligt i form av ett 

examensarbete samt muntligt för andra arbetsterapeutstudenter. Resultatet redovisas så att 

identifiering av deltagare ej är möjlig. När examensarbetet är färdigt och godkänt, i början av 

sommaren, kommer det att vara tillgängligt för läsning via Universitetsbiblioteket hemsida 

http://www.ltu.se/depts/lib/ under länken ”Universitetets publikationer”.  
 

Medverkan sker frivilligt och du kan när du vill avbryta din medverkan utan motivering. 

Vill du delta i studien återkoppla till oss via mail eller telefon. 

 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Katarina Prandes            Emme-li Lövgren               

Student                Student                    

katpra-6@student.ltu.se       emmlvg-6@student.ltu.se          

076-7879515               076-8372327         

Karlstad              Östersund 

 

Handledare: Ulrika Lundström 

Fil. Dr. Arbetsterapi/Leg. Arbetsterapeut 

ulrika.m.lundstrom@norrbotten.se  

http://www.ltu.se/depts/lib/
http://www.ltu.se/depts/lib/
mailto:katpra-6@student.ltu.se
mailto:emmlvg-6@student.ltu.se
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                                                 Bilaga 2 

  
Institutionen för hälsovetenskap     

 

Samtyckesformulär 

Härmed bekräftar jag mitt frivilliga deltagande i intervjustudien angående mitt resonemang 

kring att inkludera barn- och ungdomar med funktionsnedsättning inom föreningsidrotten. Jag 

har mottagit information muntligt samt läst igenom informationsbrev och samtycker till hur 

insamlad data från mig hanteras samt att jag fått möjlighet att påverka intervjuns struktur.  

Jag godkänner att intervjun spelas in, att data används i den berörda studien samt att 

datamaterial kopplat till mig elimineras vid studiens avslut. 

 

Underskrift:                         Telefonnummer:  

 

_____________________________       ______________________________ 

Namnförtydligande:                     Mail: 

 

____________________________        ______________________________ 

 

Vid ytterligare frågor och funderingar kring ditt deltagande i studien, vänligen kontakta 

författare eller handledare.  

 

 

Katarina Prandes            Emme-Li Lövgren       

Student                Student                    

katpra-6@student.ltu.se       emmlvg-6@student.ltu.se          

076-7879515               076-8372327     

Karlstad               Östersund  

 

Handledare: Ulrika Lundström 

Fil. Dr. Arbetsterapi/Leg. Arbetsterapeut 

ulrika.m.lundstrom@norrbotten.se 
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                                                 Bilaga 3 

Översikt: Deltagare i studien 

 

Deltagare Ledare 

inom 
Ålder Utbildning Antal 

år som 

ledare 

Erfarenhet 

av att möta 

BUMF 

Typ av 

funktionsnedsättning 

1. Man Handboll 39 Avancerad 

nivå (alla 

steg) 

20 Ja Neuropsykiatriska 

diagnoser, fysisk 

funktionsnedsättning 

2. Man Innebandy 45 Avancerad 

nivå (mer än 

grundnivå) 

10 Ja Fysisk 

funktionsnedsättning 

3. Man Fotboll 39 Grundnivå 7 Ja Neuropsykiatriska 

diagnoser 

4. Man Innebandy 43 Grundnivå 14 Ja Fysisk 

funktionsnedsättning 

5. Man Innebandy 40 Grundnivå 2 Ja Neuropsykiatriska 

diagnoser 

6. Man Innebandy 34 Avancerad 

nivå (mer än 

grundnivå) 

5 Ja Neuropsykiatriska 

diagnoser, fysisk 

funktionsnedsättning 

7. Kvinna Gymnastik 32 Grundnivå 1,5 Ja Neuropsykiatriska 

diagnoser, fysisk 

funktionsnedsättning 

8. Kvinna Gymnastik 35 Grundnivå 5 Nej •  

9. Man Innebandy 32 Grundnivå 3 Nej •  

10. Man Fotboll 40 Grundnivå 6 Ja Neuropsykiatriska 

diagnoser 

11. 

Kvinna 
Fotboll 30  Avancerad 

nivå (mer än 

grundnivå) 

9 Ja Neuropsykiatriska 

diagnoser 

12. Man Fotboll 30 Avancerad 

nivå (mer än 

grundnivå) 

12 Ja Neuropsykiatriska 

diagnoser, 
Fysisk 

funktionsnedsättning 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

• Hur gammal är du? 

• Hur lång erfarenhet har du av att vara barn- och ungdomsledare? 

• Vilken typ av ledarutbildning har du? När gick du den? 

Intervjufrågor 

• Vad har du för erfarenheter av att möta barn och ungdomar med funktionsnedsättning 

inom föreningsidrotten?  

• Hur ser det ut med deltagande barn eller ungdomar med en funktionsnedsättning i er 

verksamhet idag? 

• Finns - Vilken typ av funktionsnedsättning? 

- Hur har ni gått tillväga för att möjliggöra detta? 

- Hur tycker du att det fungerar? 

- Vad är det som gör att det fungerar bra? (utbildning, erfarenhet, extra resurs, 

utrustning, etc.). 

- Hur skulle det fungera att ta emot fler barn eller ungdomar med 

funktionsnedsättning som har andra diagnoser? 

• Finns inte - Vad tror du att det beror på?  

- Hur tror du att det skulle fungera det att inkludera barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning i er verksamhet idag?  

•  Vad tänker du om din egen kunskap angående att kunna ta emot barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning? 

• Ej tillräcklig - Vill du utveckla vad du känner att du skulle behöva för att 

kunna ta emot barn och ungdomar med funktionsnedsättning? 

• Bra kunskap - Vilken kunskap bidrar till att du känner så? 

• Hur ser du på tillgängligheten och miljöns utformning vid er idrottsanläggning för att 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i er 

verksamhet? 

• Tillgänglig miljö - Vill du berätta mer om vad som är bra? 

• Otillgänglig miljö - Vad är det som gör att den är otillgänglig? Vad tänker du 

hade kunnat vara bättre? 

• Hur tänker du kring möjligheter och hinder att anpassa träningen för att barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga? 

• Upplever du att du har stöd från föreningen eller förbundets sida för att kunna 

möjliggöra eller förbättra för inkluderandet av barn med funktionsnedsättning i er 

verksamhet? 

• Har stöd - Vilket stöd får du? Hur fungerar stöden? Vad fungerar bra/dåligt? 

• Har inget stöd - Vilket stöd saknar du? 



 

 
 

• Vilken information fick du i din utbildning gällande hur du kan arbeta för att inkludera 

barn och ungdomar med funktionsnedsättning? 

Avslutande frågor 

• Hur ser du på framtiden gällande inkluderandet av barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning inom föreningens verksamhet? 

• Vi har kommit till slutet av intervjun. Har du något annat som du reflekterat över eller 

önskar att tillägga? 

• Om det skulle dyka upp fler frågor i samband med att vi exempelvis börjar analysera 

alla utförda intervjuer, finns det möjlighet för oss att kontakta dig på nytt för att ställa 

ett par kompletterande frågor? 

 

 

 

 

 

 


