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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka fysiskt funktionsnedsatta individers motivation till att delta 

i parasport och deltagandets betydelse för deras livskvalité (QoL). I studien deltog 11 

intervjupersoner med fysisk funktionsnedsättning, fem kvinnor och sex män i åldrarna 19-74 

(M=32.6, SD=16.3). Samtliga deltagare hade varit aktiva i parasport minst två månader innan 

inledd studie. En semistrukturerad intervjuguide tillämpades. Resultatet delades in i fyra teman 

baserat på motivation och livskvalité; Fysik som möjlighet och svårighet, känna gemenskap, 

känna psykiskt välmående och parasportens villkor. Deltagarna upplevde att parasporten ökade 

deras livskvalité och att det var en motiverande faktor till att delta. Deltagarna uttryckte ökad 

fysisk funktion, mindre smärta, social gemenskap, psykiskt välmående och glädje som motiv till 

deltagande. ”Att se bra ut” var en rapporterad, ej tidigare beskriven, förklaring till motivation till 

deltagande i parasport. Barriärer som upplevdes begränsa deltagandet i parasport var brist på 

energi, smärt, sociala och praktiska hinder. Baserat på resultatet av studien är 

rekommendationerna att ytterligare ansträngningar görs för att underlätta övervinnandet av 

barriärerna som ligger till grund för lågt deltagande i parasport. Detta för att ge fler möjligheten 

att ta del av de positiva hälsofördelar parasporten kan ha på livskvalité. 

 

Nyckelord: Barriärer, Fysisk funktionsnedsättning, Livskvalité, Motivation, Parasport, 

Självbestämmandeteori, The Systemic Quality of Life Model  
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                                                               Abstract 

The purpose of the study was to investigate physically disabled individuals motivation to 

participate in parasport and the importance of participation in their quality of life (QoL). In the 

study, 11 interviewees, five women and six men with physical disabilities aged 19-74 (M=32.6, 

SD=16.3) participated. All participants had been active in parasporting for at least two months 

within the initiated study. A semi-structured interview guide was used. The results were divided 

up in four themes based on motivation and quality of life; Physical activity like opportunity and 

difficulty, feeling of community, feeling mentally well-off and matching the conditions of the 

sport. The parasport participants felt that the parasport increased their quality of life and that it 

was a motivating factor to participate. The participants in the study expressed increased physical 

function, less pain, social community, mental well-being and joy as motives for participation. 

"Looking good" was a reported, not previously described, explanation of motivation for 

participating in parasport. Barriers that were perceived to limit participation in parasport were  

lack of energy, pain, social and practical barriers. Based on the results of this study, the 

recommendations are that further efforts are made to facilitate the winning of the barriers 

underlying low participation in parasport. In order to give more people the opportunity to take 

advantage of the positive health benefits that parasport can have on the quality of life.  

 

Keywords: Barriers, Motivation, Parasport, Physical Disability, Quality of life, Self-

Determination Theory, The Systemic Quality of Life Model 
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I dagens samhälle finns det populationer som är mer utsatta och inte har samma förutsättningar 

som andra. En av dessa populationer är personer med fysiska funktionsnedsättningar (Krahn, 

Klein-Walker & Correa-De Araujo, 2015; Vasudevan, 2016). Parasport blir därför en viktig 

komponent för dessa individer för att uppmuntra till en mer aktiv livsstil (Diaz, Miller, Kraus & 

Fredericson, 2019; Lape, Katz, Losina, Kerman, Gedman & Blauwet, 2017; Jaarsma, Dijkstra, 

Geertzen & Dekker, 2014). Forskning visar att personer med fysiska funktionsnedsättningar har 

en mindre aktiv livsstil och är mindre fysiskt aktiva, i jämförelse med den övriga befolkningen. 

Det beror på de många medicinska, psykologiska, sociala och miljömässiga hinder som de ställs 

inför (Martin, 2013; Vasudevan, 2016). Begränsad kroppsfunktion har också visat sig vara en 

anledning till att individer med fysisk funktionsnedsättning upplever att det finns olika hinder 

och förutsättningar till att delta i fysisk aktivitet och idrottsaktiviteter (Jaarsma et al., 2014; 

Junker & Brogren Carlberg, 2011; Martin, 2013; Vasudevan, 2016). Till följd av låg fysisk 

aktivitet kan denna population i större utsträckning drabbas av fysisk ohälsa i form av svårigheter 

att bibehålla kroppens funktioner (Kosma, Cardinal & Rintala, 2002). Även psykisk ohälsa i 

form av depression och ångest förekommer (Vancini et al., 2019). Fysisk aktivitet har välkända 

hälsofördelar på individers hälsa i form av minskad risk för kroniska sjukdomar samt förbättrad 

livskvalité (Warburton, Whitney-Nicol & Bredin, 2006). Utöver dessa fördelar för den generella 

befolkningen har det påvisats att fysisk aktivitet är hälsofrämjande även för personer med fysiska 

funktionsnedsättningar, vilket därmed kan förebygga risken för kroniska sjukdomar samt 

förbättra funktionell status, lågt blodtryck och livskvalité (Durstine, Painter, Franklin, Morgan, 

Pitetti & Roberts, 2000;Giacobbi, Stancil, Hardin & Bryant, 2008).  

Trots väldokumenterade fördelar av att delta i fysisk aktivitet hos personer med fysiska 

funktionsnedsättningar, är endast få individer aktiva. Forskare menar att det bör läggas stor vikt 

vid att få människor med fysisk funktionsnedsättning att bli mer aktiva. Då undviks till exempel 

försämrad blodcirkulation vilket försvårar bibehållandet av kroppens funktioner, samt minskar 

risken för psykiska problem (Kosma, Cardinal & Rintala, 2002; Junker & Brogren Carlberg; 

Vancini et al., 2019). 

            Ett initiativ för att få fler fysiskt funktionsnedsatta personer mer aktiva är parasport. 

Parasport är anpassad idrott för individer med funktionsnedsättningar och i organiserad 

tävlingsverksamhet delas parasporten in i tre delar där man skiljer på personer med synskador, 

rörelsenedsättning och utvecklingsstörning (Svenska parasportförbundet, 2018). Parasporten gör 

det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att delta i idrottssammanhang och både träna 

tillsammans med andra samt tävla mot andra med liknande funktionsnedsättningar under samma 

förutsättningar (Svenska parasportförbundet, 2018). Parasporten är inte bara främjande ur 

tävlings synpunkt utan har också visat på främjande hälsofördelar och ökad livskvalité. 

Fysiologiska hälsofördelar i form av ökad muskelmassa, muskelstyrka och blodcirkulation samt 

psykologiska hälsofördelar i form av ökad självständighet och ökat självförtroende (Côté-Leclerc 

et al., 2017; Groff, Lundberg & Zabriskie, 2009; McLoughlin, Weisman Fecske, Castaneda, 

Gwin & Graber 2007). Genom att hinder och förutsättningar anpassas efter behov, har parasport 
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visat sig främja fysisk aktivitet, vilket potentiellt kan höja livskvalitén hos deltagare. Då 

parasport visat sig vara ett bra forum för fysiskt funktionsnedsatta att öka sin fysiska aktivitet, är 

det viktigt att förstå det bakomliggande motivet till deltagande i parasport och hur individer 

upplever sin livskvalité. Genom ökad förståelse för deltagande i parasport skulle det kunna bidra 

till att få fler ur populationen att börja delta i olika parasport aktiviteter och potentiellt öka deras 

livskvalite (Jaarsma et al., 2014; Kristén, Ivarsson, Parker & Ziegert, 2015; Kawanishi & 

Greguol., 2013;Yazicioglu, Yavuz, Goktepe & Tan 2012). Därför är det av intresse att undersöka 

vad som motiverar deltagarna att vara aktiva inom parasport samt deltagandets betydelse för 

deras livskvalité. 

Motivation 

            Motivation innebär att det finns en bakgrund av drivkraft och intresse i allt 

det som människan bestämmer sig för att göra, att uppnå specificerade mål och att anta 

genomförbara utmaningar utifrån upplevd känsla av motivation vilket leder till att människan tar 

sig framåt (Frederick, Morrisson & Manning, 1996). En teori som förklarar hur motivation 

fungerar och dess olika aspekter är Självbestämmande teorin. 

Självbestämmande teorin (SDT) 

            För att beskriva motivation till deltagande i idrott och fysisk aktivitet har en rad teorier 

rekommenderats. Självbestämmandeteorin är en av de mest använda och ledande teorierna kring 

motivation inom idrotts och motions forskning. 

            Inom självbestämmandeteorin finns olika sorters motivations regleringar. Motivations 

regleringarna delas in i tre kategorier: amotivation, yttre motivation och inre motivation. A 

motivation innefattar att individen varken ser något värde i själva aktiviteten elle vad aktiviteten 

skulle kunna bidra till (Ryan & Deci, 2002). Yttre motivation inkluderar fyra olika delar. 

Generellt för dessa fyra delar är att medverkan i aktiviteten har ett underliggande syfte, där det 

inte är själva aktiviteten i sig som är det huvudsakliga syftet. För att exemplifiera kan en fysiskt 

funktionsnedsatt person rida för att få mer muskler i sina ben, där aktiviteten i sig är ridning men 

det underliggande syftet är att få mer muskler i sina ben. Yttre motivationens fyra delar består av 

extern reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och integrerad reglering (Ryan & 

Deci, 2002).  Extern reglering innefattar att personen motiveras av någonting som ligger helt 

bortom själva aktiviteten, exempelvis slippa bestraffning eller för att få en belöning (Ryan & 

Deci, 2002). Exempel: En som på grund av sin fysiska funktionsnedsättning känner brist på 

energi, lever med konstant smärta, kan utöva parasport för att utövandet minskar smärtan, då 

undviker individen bestraffning i form av konstant smärta och får belöning i form av minskad 

smärta. Inom introjicerad reglering är motivationen styrd av skam och skuld och genomförandet 

av aktiviteten görs därmed för att slippa genomgå dessa emotioner (Ryan & Deci, 2002). För att 

exemplifiera kan en person som tränar inför en idrottstävling, känna sig trött för att åka till 

träningen, men gör det ändå för att personen vet att det är en viktig träning och kommer att få 

dåligt samvete om träningen inte utförs.Vid identifierad reglering styrs motivationen hos 

personen av att aktiviteten är en del av någonting större som är av betydelse för personen. Det 

vill säga en aktivitet som till en början inte bringar lust och glädje åt personen blir ändå viktig 
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eftersom aktiviteten är involverad i riktning mot ett större mål (Ryan & Deci, 2002). Exempel: 

En individ  med fysisk funktionsnedsättning kan delta i en parasport aktivitet trots att aktiviteten 

till en början inte upplevs vara rolig, men då deltagandet är viktigt för att individen på sikt ska 

kunna bibehålla sin fysiska funktionsförmåga blir således aktiviteten av betydelse för individen, 

där det stora målet är att på sikt bibehålla fysisk funktionsförmåga. Integrerad reglering är den 

sista regleringen i yttre motivation samt den del av yttre motivation som mest liknar inre 

motivation (Ryan och Deci, 2000a). När det gäller integrerad reglering styrs motivationen av att 

aktiviteten går i linje med personens uppfattning av självet, med andra ord individens egna 

värderingar och övertygelser (Ryan & Deci, 2002; Ryan & Deci, 2007). För att exemplifiera kan 

en person delta i en parasport aktivitet då personen själv anser att det är viktigt och värderar att 

vara fysiskt aktiv för att upprätthålla en god fysisk och psykisk hälsa. Inre motivation innefattar 

att den drivande kraften till att genomföra ett beteende, grundas i att aktiviteten ska vara kul och 

kravlös från att erhålla specifika resultat (Ryan & Deci, 200a). Inre motivation bidrar till att 

personen medverkar i en aktivitet för glädjen skull samt den tillfredsställelse personen känner 

kring aktiviteten (Ryan & Deci, 2002). Exempel: En person som deltar i en parasport aktivitet för 

att personen tycker att aktiviteten är rolig och känner ett genuint intresse för deltagandet. 

            Självbestämmande teorin baseras på antagandet att alla människor besitter en naturlig 

medfödd ambition till att vilja utveckla sig själv som individ (Ryan & Deci, 2002). Det finns två 

olika synsätt för självförverkligande som självbestämmande teorin består av: organismic och 

dialectical. I organismic förklaras individen som nyfiken och sökande och vill i sin omgivning 

hitta utmaningar. Det som driver sökandet är att individen strävar efter att nå upp till sin fulla 

kapacitet och potential (Ryan & Deci, 2002). Dialectical innefattar hur den sociala kontexten 

kring personen antingen kan sänka eller höja dess självförverkligande. Det beror på hur de tre 

psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet representeras i personens sociala 

miljö (Ryan & Deci, 2002; Ryan och Deci, 2009). Autonomi innefattar att personen genuint 

engagerar sig utifrån det egna intresset och utifrån vad personen själv anser vara värdefullt (Ryan 

& Deci, 2017). Vid autonomi är personens beteende ärligt och äkta (Ryan & Deci, 2002). 

Kompetens är det andra psykologiska behovet och innefattar känslor samt om personen är 

kapabel till att tillämpa sin egen kompetens i den aktuella miljön personen befinner sig i. Genom 

att leta efter utmaningar samt söka sig till de aktiviteter som går i linje med personens egen 

kompetens utvecklas och bevaras kompetensen via de aktiviteter individen söker sig till (Ryan & 

Deci, 2002). Det är viktigt att individen vill närma sig och befinna sig i sammanhang där 

personen upplever sig vara kompetent (Ryan & Deci, 2017).  Samhörighet är det tredje 

psykologiska behovet inom självbestämmande teorin vilket betyder att personen känner 

gemenskap och samhörighet med andra människor (Ryan och Deci, 2017). Det är för personen 

viktigt att vara omtyckt, bli uppmärksammad och känna sig delaktighet i den sociala miljön runt 

individen. Samtidigt är det minst lika viktigt att personen kan visa samma uppskattning tillbaka 

till andra (Ryan & Deci, 2002). När autonomi, kompetens och samhörighet förverkligas i ett 

sammanhang kommer individen enklare att finna inre motivation och livsglädje (Ryan, 2009).   
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Figur 1, Självbestämmandeteorin, fritt tolkat av författarna efter Deci och Ryan (2002). 

Livskvalité 

            Livskvalité är ett komplext begrepp och det finns många olika definitioner (Theofilou, 

2013). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar livskvalité som “individens egen upplevelse 

av sin förmåga och position i samband med det kultur och värdesystem som denne lever, i 

förhållande till sina mål, standarder, förväntningar och problem. Det är ett brett koncept som 

påverkas av personens fysiska hälsa, psykiskt tillstånd, sociala relationer samt egna övertygelser” 

(WHO, 2019). Definitionen utgörs av ett subjektivt synsätt som ser människan utifrån ett 

helhetsperspektiv som fokuserar på individens subjektiva uppfattning av sin livssituation (WHO, 

2019). 

The Systemic Quality of Life Model 

             För att konceptualisera livskvalite utifrån ett helhetsperspektiv används “The Systemic 

Quality of Life Model”. Modellen är  utvecklad av Shye (1989) och är en relativt omfattande 

allmän teori för att definiera, konceptualisera och mäta människors livskvalitet i dess breda 

bemärkelse. Modellen omfattar kulturellt, socialt, fysiskt och mentalt välbefinnande och bygger 

på idén att alla människors handlingar sker utifrån fyra delsystem: det psykologiska, fysiska, 

sociala och kulturella vilket skapar en bild av en persons livskvalité. Inom var och en av de fyra 

delsystemen delas personen in i ytterligare fyra kategorier: det uttrycksfulla, anpassningsbara, 

integrerade och konservativa kategorin som hänvisar till hur individen fungerar samt hanterar en 

viss situation. Den uttrycksfulla kategorin beskriver hanteringen av händelser som sker inom 

individen och som sedan tar sig uttryck i individens miljö. Den anpassningsbara kategorin 

beskriver hur individen hanterar och anpassar sig till händelser i sin livsmiljö. Inom integrerade 

kategorin beskrivs hur individen anpassar sig till flera olika interna händelser för att upprätthålla 
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balans mellan dessa och den konservativa kategorin förklarar hur individen ser på sin egen 

identitet.  

            Livskvalitén definieras sedan av hur effektivt individen hanterar de sexton domäner som 

skapas av det fyra delsystemen x de fyra kategorierna. Dessa sexton domäner bildar en karta som 

utifrån modellen ger en tydlig bild av personens livskvalité (Shye, 1989). Kombinationen av de 

sexton domänerna presenteras i (figur 2). Varje domän innehåller flera konkreta variabler som 

varierar beroende på individens livssituation. Modellens abstrakta uppbyggnad möjliggör för 

respondenten att relatera till varje individs unikhet. Den enkla strukturen av modellen är till för 

att skapa ett relativt kort men effektivt instrument där forskaren slipper tolka individens 

omständigheter utifrån ett oändligt antal upplevelser (Shye, 1989). 

 

Figur 2, The Systemic Quality of Life Model, kombinationen av delsystemen och kategorierna, 

fritt tolkat av författarna efter Shye (1989).   

Motivation, fysisk aktivitet och livskvalité (QoL) 

            Tidigare forskning har visat att motiven till deltagande i parasport hos fysiskt 

funktionsnedsatta individer bygger på en individuell uppfattning av vad personen förväntas få ut 

av idrottandet. Där livskvalitén är beroende av individens egen uppfattning av social integrering, 

meningsfulla aktiviteter samt uppfattning av meningen med livet (Viemerö & Krause, 1998). Det 

har också påvisats att fysiskt funktionsnedsatta individer som deltar i parasport generellt uppvisar 

högre livskvalité och livstillfredsställelse i jämförelse med personer med fysiska 

funktionsnedsättningar som inte deltar i para idrott (Yazicioglu,Yavuz, Goktepe & Tan, 

2012;Côté-Leclerc et al., 2017). Molik Zubala, Slyk, Bigas, Gryglewicz och Kuacharczyk (2010) 

beskriver att graden av funktionell begränsning hos fysiskt funktionsnedsatta individen hör ihop 
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med motivet bakom utövandet. För de individer med hög funktionell begränsning har främst de 

fysiologiska hälsofördelarna en väsentlig roll för utövandet medan individer som har en lägre 

grad av funktionell begränsning ofta deltar för att de sätter värde på lagarbetet inom idrotten 

samt på deras positiva känslor relaterade till utövandet (Molik et al., 2010). Vidare har studier 

även visat att personer som på grund av sin fysiska funktionsnedsättning lever med smärta är 

delaktiga i parasport då utövandet av aktiviteten kan ha en tillfällig smärtlindrande effekt. Där 

smärtan försvinner eller glöms bort för stunden vilket leder till ett mer frekvent utövande av 

aktiviteten (Braguru et al., 2013). Gemensamt för flera studier är att fysiskt funktionsnedsattas 

deltagande ofta bygger på yttre motivationsfaktorer relaterat till deras fysiska 

funktionsnedsättning samtidigt som ett deltagande också kan bero på inre motivationsfaktorer, 

det är helt beroende av vad individen värderar (Yazicioglu et al., 2012; Côté-Leclerc et al., 2017; 

Groff et al., 2009). Livskvalitén hos fysiskt funktionsnedsatta personer har visat sig öka genom 

deltagande i parasport och det har påvisats bero på både fysiologiska, psykosociala och 

psykologiska hälsofördelar individen får genom deltagandet (Yazicioglu et al., 2012; Côté-

Leclerc et al., 2017; Bartosz & Tetyana, 2014; Groff et al., 2009). För att exemplifiera har de 

fysiologiska hälsofördelarna visat sig vara bättre kondition, kroppsfunktion samt ökad 

muskelmassa. Psykologiska hälsofördelar i form av ökad självkänsla, självständighet samt ökat 

självförtroende. Psykosociala fördelar i form av minskad stress och nedstämdhet (Richardson, 

Papathomas, Smith & Goosey-Tolfrey, 2017; Lape, Katz, Losina, Kerman, Gedman & Blauwet, 

2017; Côté-Leclerc et al., 2017; Groff et al., 2009; Yazicioglu et al., 2012). Lape et al. (2017) 

beskriver ytterligare att det egna intresset till att vilja vara aktiv och delta i fritidsaktiviteter som 

är anpassade och kan tillgodose fysiskt funktionsnedsattas behov också är en anledning till att 

vissa individer utövar parasport. Eftersom denna typ av anpassad idrott gör det möjligt för dessa 

individer att vara aktiva utifrån deras egna förutsättningar. Känslan av social tillhörighet och att 

få ingå i en gemenskap med andra individer med liknande funktionsnedsättningar är också ett 

påvisat motiv till deltagande i parasport (Lape et al., 2017). I studien av Groff et al., (2009) 

framkom det i resultatet att det absolut främsta motivet till deltagande i parasport och som visade 

sig höja deras livskvalité var tävlings aspekten, även om den sociala kontexten inom idrotten 

också var viktig. Parasport har i stor utsträckning visat på främjande hälsofördelar men samtidigt 

lyfter forskning att det finns många utmaningar och barriärer, både individuella och strukturella 

som kan minska motivationen samt försämra livskvalitén hos personer med fysiska 

funktionsnedsättningar (Lape et al., 2017;Diaz, Miller, Kraus & Fredericson, 2019;Martin, 2013; 

Jaarsma, Dijkstra, Geertzen & Dekker, 2014;Kristén, Ivarsson, Parker & Ziegert, 2015). 

Barriärer i form av samhällets brist på miljöanpassning där dåligt anpassade lokaler och problem 

med transport försvårar deltagandet för parasport utövare (Lape et al.,2017) och där höga 

kostnader på grund av resande till och från träningar eller tävlingar samt materiella kostnader 

som deltagaren själv måste stå för upplevs som besvärande (Jaarsma et al., 2014). [JB1] Brist på 

energi eller upplevd smärta på grund av individens fysiska funktionsnedsättning kan också skapa 

problem i form i förhållande till genomförandet av aktiviteten (Martin, 2013).  
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Problemformulering 

           Personer med fysisk funktionsnedsättning är i dagsläget betydligt mindre fysiskt aktiva än 

den övriga befolkningen (Ùbeda-Colomer et al., 2018). Till följd av det drabbas denna 

population i större utsträckning av konsekvenser i form av fysisk och psykisk ohälsa samt sämre 

livskvalité (Rajati et al., 2018; de Hollander & Proper, 2018). Parasport har visat sig vara en typ 

av fysisk aktivitet med goda hälsoeffekter och potential till att höja deltagarnas livskvalité (Côté-

Leclerc et al., 2017). För att få fler fysiskt funktionsnedsatta till att delta i parasport behövs dock 

mer forskning fokuserad på att undersöka och förstå fysiskt funktionsnedsatta personers 

motivation till deltagande i parasport och hur motivation kan vara kopplat till deras livskvalité 

(Krahn et al., 2015; Jaarsma et al., 2014;Kristén et al., 2015).  

 

Syfte 

           Syftet var att undersöka fysiskt funktionsnedsatta individers motivation till att delta i 

parasport och deltagandets betydelse för deras livskvalité (QoL). 

                                                                      Metod  

Design 

            Föreliggande studie var en explorativ studie, det vill säga en utforskande undersökning 

där författarna undersökt parasport deltagare med fysisk funktionsnedsättning samt lärt in 

grundläggande kunskap kring det specifika området parsport. För att ha möjlighet att besvara 

syftet har en kvalitativ ansats använts baserat på semistrukturerade intervjuer. Det har gett 

intervjupersonerna möjlighet att lämna sina berättelser på ett önskvärt sätt och lett till att 

författarna fått intervjupersonernas egna upplevelser (Bryman, 2011). Då en kvalitativ design 

bygger på personernas egna upplevelser skapar därmed denna typ av metod en djupare insikt och 

mer omfattande helhetsbild gällande det område som studeras (Hassmén & Hassmén, 2008). Det 

huvudsakliga fokuset har riktats mot de personliga och egna redogörelserna, likheter samt 

skillnader mellan dessa i strävan mot att finna strukturer och sammanhang (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

Deltagare 

            Föreliggande studie har varit inriktad på aktiva individer inom parasport med fysisk 

funktionsnedsättning. Urvalskriterierna för att medverka i studien var att personerna under minst 

två månader varit aktivt tränande och tävlande inom parasporten. Detta för att de medverkande 

skulle ha erfarenhet och god kännedom kring parasport konceptet. Vidare var ett kriterium att 

deltagarna skulle vara över 15 år, med anledning av att inte behöva målsmans samtycke vid 

genomförandet av intervjuer (Vetenskapsrådet, 2002).  Urvalet av deltagare var 11 personer i 

åldrarna 19-74 fördelat på fem kvinnor och sex män (M=32.6, SD=16.3). Samtliga hade en fysisk 

funktionsnedsättning sedan födseln. De tillfrågade tillhörde olika parasport föreningar. Följande 

idrotter var representerade: simning, rullstolsinnebandy, ishockey, ridning och handboll.  

Material/Instrument 

           Föreliggande studie var en kvalitativ undersökning. Vid skapandet av intervjuguide 
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hämtades inspiration från strukturen av WHO; s kvantitativa mätinstrument WHOQOL-100 som 

är avsett för att mäta livskvalité.  Mätinstrumentet avser en subjektiv utvärdering som fokuserar 

på att se människan som helhet och har ett liknande synsätt på livskvalité som “The Systematic 

Quality of Life Model” som också ser livskvalité utifrån ett helhetsperspektiv. WHOQOL-100 

förväntas inte att på ett detaljerat sätt mäta ett tillstånd eller en funktionsnedsättning genom en 

objektiv bedömning, snarare de upplevda effekterna av individens livskvalité i förhållande till 

funktionsnedsättningar, sjukdomar och hälsoinsatser (WHO, 1998). WHOQOL-100 utgör 

således en bedömning av ett flerdimensionellt koncept vilket innefattar individens subjektiva 

uppfattning av hälsostatus, psykosocial status samt andra aspekter av individens liv (WHO, 

1998). WHOQOL-100 bygger på sex stycken domäner där varje domän innehåller olika 

underkategorier vilka ger en bild av hur individen upplever sin livssituation utifrån en viss 

domän och som som gemensamt sammanfattar livskvalité utifrån de olika underkategorierna. 

Dessa sex domäner är: nivå av självständighet, fysisk hälsa, psykiskt välmående, miljö, 

spiritualitet/personlig tro och sociala relationer. Instrumentet mäter således hur en individ 

uppskattar sin nivå av livskvalité utifrån dessa sex domäner (WHO, 2019). Instrument är tidigare 

väl beprövat och har i flera upprepade tester visat på hög validitet och reliabilitet (Gill et al., 

2013; Billington, Landon, Krägeloh & Shepherd, 2010). Instrumentet är vidare väl använt i 

internationell litteratur och täcker alla livskvalité (QoL) domäner (Davidson et al., 2017). Av den 

anledningen har författarna i den här studien valt att använda WHOQOL-100 struktur för att 

kunna tolka intervjupersonernas upplevda livskvalité.  

            Författarna tog fram en intervjuguide (se bilaga 3), med utgångsläge i det centrala syftet 

“att undersöka fysiskt funktionsnedsatta individers motivation till att delta i parasport och 

deltagandets betydelse för deras livskvalité (QoL)”. En semistrukturerad intervjuguide användes 

(Maykut & Morehouse, 2003). Intervjuguiden bestod av några grundfrågor, vilka under 

intervjuns gång byggdes vidare med följdfrågor. För möjligheten till en djupare inblick i vem 

intervjupersonen var fanns flertalet bakgrundsfrågor med i början av intervjuguiden som 

exempelvis “vad jobbar du med?”, “hur gammal är du?” samt “hur ser din familjesituation ut?”. 

Vidare fortsatte intervjun in i “del 2” med frågor specifikt kring motivation. Intervjuguiden 

utformades utifrån självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2002). Exempel 

på frågor i del 2 var “hur kommer det sig att du valde den sport som du tävlar i?” och “vilka är 

det avgörande orsakerna till att du håller på med den sport du gör?”. Utifrån vad individerna gav 

för svar följde därefter följdfrågor till svaren.                                                                                                           

Intervjun gick sedan in i “del 3” som innehöll frågor specifikt riktade mot livskvalité och 

intervjuguiden strukturerades utifrån frågeformuläret WHOQOL-100 (WHO, 2019). De 

dimensioner av WHOQOL-100 som har undersökts var nivå av självständighet, fysisk hälsa, 

psykiskt välmående och miljö. Domänen spiritualitet/personlig tro har inte berörts då den 

innefattar andlig tro vilket inte var relevant för studiens syfte. Intervjupersonen blev först 

tillfrågad kring sin upplevelse rörande en viss dimension och dess innehållande aspekter. 

Exempel på frågor som ställdes utifrån domänen nivå av självständighet var “hur upplever du att 

din funktionsnedsättning påverkat din vardag?” och “har den påverkats av parasporten?”. 

Exempel på frågor som ställdes utifrån domänen fysisk hälsa var “hur upplever du din fysiska 



11 
 

hälsa?” och “har den påverkats av parasporten?”. Utifrån domänen psykiskt välmående ställdes 

frågor som “hur upplever du ditt psykiska välmående” samt “har det påverkats av parasporten?”. 

Domänen fysisk miljö omfattade frågor som “hur ser du på möjligheten till att delta i olika 

aktiviteter?”. Frågor som ställdes utifrån domänen sociala relationer var “hur ser du på dina 

sociala relationer?” och “hur upplever du att parasporten har påverkat ditt sociala liv?”. Utefter 

var individerna svarade ställdes sedan följdfrågor till svaren. 

Etik 

            Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer vilka föreliggande 

studien har följt. Det var frivilligt att delta i studien och samtliga medverkande fick läsa igenom 

ett informerat samtyckesbrev innehållande information kring studien. Samtliga medverkande fick 

sedan signera samtyckesbrevet. Informationen presenterades även muntligt. Ytterligare kunde de 

medverkande avbryta sin medverkan utan angiven orsak samt utan påföljande konsekvenser. 

Intervjupersonerna gav tillåtelse för ljudinspelning av intervjuerna och syftet med 

ljudinspelningen var för att sedan lättare kunna nyttja informationen. Under arbetets gång har all 

data behandlas konfidentiellt. Det går således inte att spåra vilka individer som har deltagit i 

studien eftersom intervjuerna anonymiserats. Ljudfilerna har bevarats inlåsta och det är endast 

författarna i föreliggande studie som haft tillträde till dessa. För att lättare kunna analysera 

samtliga ljudfiler har alla ljudfiler transkriberats ordagrant. Efter avslutad studie har alla ljudfiler 

eliminerats. 

Procedur 

            Insamling av data utfördes genom följande steg; Steg 1: En första kontakt togs med 

Svenska Parasportförbundet som vidare gav kontaktuppgifter till huvudtränare för olika 

parasport föreningar i mellersta och södra delarna av Sverige. Steg 2: Vidare togs kontakt med 

huvudtränare för respektive Parasport förening genom både mejl och telefon. Innehållande 

information om att studien var en del av ett examensarbete, syftet med studien samt 

tillvägagångssättet för insamling av data. Några förbund svarade inte, medan återkopplingen var 

positiv från de förbund som svarade. Steg 3: Huvudtränare hjälpte vidare i processen att hitta 

intervjupersoner genom bland annat inbjudan till träningar hos deras parasport förening. Steg 4: 

För att finna intervjupersoner till studien besöktes därmed flertalet parasport föreningar. På plats 

gavs muntlig information kring att studien var en del av ett examensarbete, syftet med studien, 

tillvägagångssättet för insamling av data samt etiska riktlinjer. Steg 5: Personerna kunde därefter 

själva via mejl eller telefon kontakta författarna om de var intresserade av att delta i studien och 

kontakten fortsatte sedan via mejl med de personer som meddelat att de ville medverka. Steg 6: 

Genomförandet av de 11 intervjuerna skedde i intervjupersonernas bostad, på caféer, på 

stadsbibliotek, i träningshallar samt via Skype. Platser där intervjupersonerna kände sig säkra. 

Av de genomförda intervjuerna gjordes nio intervjuer genom personliga möten ansikte mot 

ansikte och två intervjuer genomfördes via Skype. Innan varje intervju påbörjades fick 

deltagaren läsa ett samtyckesbrev med information om studien samt skriva under med sin 

signatur. Ljudinspelning av intervjuerna gjordes med författarnas mobiltelefoner. Intervjuerna 

tog mellan 17 och 52 minuter (M=37). 



12 
 

Analys 

            Analysen i den här studien utgick ifrån en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). En induktiv ansats användes vilket betyder att författarna har letat efter 

mönster i underlagsmaterialet och via dessa mönster har författarna sedan försökt uppnå teoretisk 

förståelse (Lundman & Graneheim, 2017). Varje intervju analyserades samt transkriberades 

genom följande steg: 

1. Ljudfilerna lyssnades igenom och transkriberades av författarna. 

2. Varje transkribering lästes igenom flera gånger och tillsammans diskuterade författarna 

texterna. 

3. Meningsenheter formades där texten bestod av en alternativt ett flertal meningar. För 

analysexempel (se tabell 1). 

4. Sedan kondenserades meningsenheterna där det viktiga innehållet tillvaratogs samt gjordes till 

koder. 

5.  Därefter har de olika koderna förts samman med andra koder av samma betydelse och 

skapade ett undertema. Antalet gånger koderna har tillämpats redovisas för inom de parenteser 

som finns i “Översikt över koder, undertema och tema”, (se bilaga 4). 

6. En jämförelse av de olika underteman gjordes och sammanställdes till teman, bestående av 

intervjupersonernas huvudsakliga uttalande gällande motivation och livskvalité.  

Tabell 1. Analysexempel.    

Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i fyra teman som gemensamt beskriver upplevelser om motivation 

till deltagande i parasport samt vad deltagande inom parasport har för betydelse för en individs 

livskvalité. Dessa fyra teman är: fysik som möjlighet och svårighet, känna gemenskap, känna 

psykiskt välmående samt parasportens villkor. Resultatet presenteras utifrån varje tema och dess 

undertema. 

Fysik som möjlighet och svårighet 

            Temat fysik som möjlighet och svårighet illustrerar intervjupersonernas upplevda 

motivationsfaktorer för deltagande i parasport samt de utmaningar som skapas genom fysiska 

funktionsnedsättningar. Alla deltagare nämner att röra på sig är något de mår bra av och en 

anledning till att de utövar parasport. Således presenteras två teman; “positiva effekter” och 

“utmaningar”. 
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         Positiva effekter. Att bibehålla muskulatur, funktion och kroppshållning påpekades ett 

flertal gånger av intervjupersonerna där de menade att parasporten var viktig för att kunna 

bibehålla sin funktionsnivå. En intervjuperson förklarade “Framförallt så håller jag på med 

parasporten för att bli starkare i kroppen eftersom det är viktigt att jag försöker få mer muskler i 

mina ben”. En annan intervjuperson uttryckte “parasporten betyder allt för mig fysiskt för jag 

menar när du är funktionshindrad då är det extra viktigt att hålla igång för kroppens funktion”. 

Ytterligare en intervjuperson beskrev 

Det är väl bättre hälsa framförallt som är motivationen alltså att jag får hålla igång 

kroppen och att jag får hålla min funktionsnedsättning i schack genom idrotten så att jag 

till exempel inte får sämre gångförmåga eller liknande än det jag har i dagsläget. 

Samtidigt beskrev några av intervjupersonerna att de utövade parasport för att det minskade 

deras upplevda smärta. En intervjuperson beskrev sin relation till parasport och smärta “jag kan 

få väldigt ont i kroppen om jag inte tränar så det är ju delvis därför jag vill och håller igång 

mycket liksom för att må bra och för att kroppen inte ska göra ont”. En annan intervjuperson 

delade sin upplevelse “jag har så jäkla ont i kroppen att jag svimmar om jag står upp så det är 

därför jag sitter i rullstol så ju mer jag tränar desto mindre ont får jag”. En intervjuperson 

poängterade 

Parasporten är viktig för det minskar smärtan genom att träna det är skönt för annars kan 

jag ha rätt ont och när jag tränar hjälper det för det gör liksom inte lika ont i kroppen när 

jag idrottar det betyder faktiskt mycket att slippa ha ont.  

Att delta i parasport för att bli mer vältränad var ytterligare en återkommande motiverande faktor 

hos intervjupersonerna. En av de intervjuade påpekade “det är ju bara en bonus att det också 

motiverar att man blir mer vältränad av det”. Vidare beskrev en intervjuperson “Det blir många 

timmar i parasporten och sen styrka styrketräning för att bli mer vältränad”. En intervjuperson 

uttryckte 

En trimmad kropp är ju aldrig fel såklart det är viktigt liksom man vill ju se bra ut och det 

är nice att vara mer vältränad och vara i god form prioriterar jag ändå för det är 

motiverande även för mig som har en funktionsvariation att vara vältränad liksom.  

        Utmaningar. Några intervjupersoner beskrev att en faktor till att ibland inte träna trots 

att viljan fanns där var på grund av energibrist och där tröttheten kunde bero på deras 

funktionsnedsättning, utmaningar i vardagen samt träningspass tidigare i veckan. En 

intervjuperson beskrev sin situation “ja nu har jag inte tränat så mycket och inte varit med på så 

många träningar jag har varit väldigt trött”. Vidare uttryckte en av de intervjuade personerna “jag 

är för trött i kroppen jag orkar inte det här”. En annan intervjuperson delade sin upplevelse 
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Det kan bli jobbigt liksom om jag inte har tillräckligt med energi om min kropp känns 

sliten jag vill ju träna men kroppen säger kanske ifrån då kan jag inte bara göra det ändå 

om jag liksom inte har energi och är trött. 

Smärta i kroppen var något som vissa intervjupersoner upplevde som en utmaning till att utöva 

parasport. En intervjuperson delade sin upplevelse “som nu när jag jobbade hela helgen hela 

förra helgen då var jag jättetrött och hade jätteont hela måndag tisdag”. En intervjuperson 

berättade 

Jag orkar inte liksom det känns meningslöst för min kropp kommer göra ont av att träna 

för hårt om jag ska exempelvis satsa på elitnivå i parasporten smärtan kommer ta över det 

blir en utmaning som är för jobbig. 

Känna gemenskap 

 Temat känna gemenskap beskriver intervjupersonernas upplevelser kring de sociala 

aspekterna inom parasporten som en av anledningarna till att de deltar i parasport. En faktor som 

gemensamt lyftes fram från nästan alla deltagare i studien. Temat gemenskap gav tre 

underteman: “träffa vänner”, “lagkänsla” och “sociala hinder”. 

        Träffa vänner. Att få träffa vänner genom parasporten visade sig vara en viktig 

motivationsfaktor som de deltagande lyfte fram. En intervjuperson delade sin upplevelse “De 

avgörande orsakerna är för att det är så jävla roligt liksom det betyder allt och att få träffa så 

mycket människor de relationer man skapar här inom parasporten är helt fantastiska”. En annan 

intervjuperson poängterade “jag har träffat många kompisar inom parasporten”. Vidare lyfte en 

intervjuperson 

Jag tror det hade varit annorlunda om jag inte varit deltagit i parasporten för dem flesta 

får faktiskt sina vänner genom parasporten asså för att man håller på med samma sport 

och liknande sport då blir det ju ändå att man får det därifrån. 

Det var också av betydelse för deltagarna i studien att träffa andra med funktionsnedsättningar 

vilket således med varit en viktig faktor till att delta i parasport sammanhang. Genom att lära av 

andra som stött på liknande hinder som en själv upplevt eller sannolikt kommer att uppleva. 

Några av de intervjuade personerna påpekade 

det är ju framförallt det sociala där man får träffa mycket människor via idrotten och att 

man också får träffa många andra med funktionsnedsättningar där vi får lära oss av 

varandra utifrån olika erfarenheter om hur man löser olika situationer, så förutom att det 

är väldigt kul att spela handboll så ger det mycket vid sidan av.  

Just det att andra som sitter i rullstol och sånt och bara liksom aa vi har ont i axlarna och 

sånt och det kan ju vara negativt men då vet man att det kommer antagligen hända mig 
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med att jag kan få ont i axlarna och vad man kan göra åt det och sånt det har varit väldigt 

positivt. 

            Lagkänsla. Lagkänsla inom parasporten upplevde intervjupersonerna som en 

motiverande faktor och för flertalet av de intervjuade betydde det att vara en del av ett stöttande 

team som tror på varandra. En intervjuperson berättade “mina lagkompisar betyder väldigt 

mycket vi är ett team som alltid tror på varandra och får varandra att må bra och orka mer”. 

Vidare uttryckte en deltagare i studien “vi hjälper varandra alltid om någon har glömt badmössa 

eller så hjälper vi varandra och lånar varandra och så ett team liksom”. Ytterligare en deltagare 

beskrev 

Ja precis det påverkar jättemycket och lagsport tror jag påverkar mycket att man får 

komma ner och träffa gänget och man får ha kul tillsammans och man tränar och tävlar 

tillsammans man gör både det som är jobbigt och det som är roligt tillsammans. 

        Sociala hinder. Det var några sociala hinder som intervjupersonerna menade sänkte 

motivationen och möjligheten att delta i parasport. En intervjudeltagare berättade om tidigare 

möten med simklubbar denne provat att träna med “sen så har jag inte fått något bra bemötande 

av eh dom simklubbarna jag varit med i och nej men jag fick inte rätt stöd och rätt hjälp så jag 

tröttnade och slutade”. Vidare påpekade en annan deltagare “sen är det ju vi har ju problem här 

ju med innebandyn att vi har ingen tränare direkt”. 

Att vara beroende av andra människor nämnde ett par intervjupersoner som en upplevd barriär 

för utövande av parasport “Asså det är klart att det påverkar det gör ju allt lite svårare och man är 

ju i vissa fall beroende av andra människor och att allt fungerar”. Vidare beskrev en av studiens 

deltagare ett problem som denne bevittnat att yngre parasports deltagare råkat ut för 

man ser ett litet problem att fler och fler får indragen assistans och ledsagning och 

föräldrarna kanske inte hinner köra till träningen varje kväll och man kanske har syskon 

som också ska träna så föräldrarna orkar inte och man kanske också har svårare att ta sig 

till träningen helt själv och där märker vi ett problem där man helt enkelt får stå över 

vissa grejer för att man inte har rätt till den hjälpen som man faktiskt behöver. 

Känna psykiskt välmående 

            Förekommande i nästan alla intervjuer var att deltagarna upplevde att deras nivå av 

självständighet ökade i parasporten. Vidare upplevde deltagarna högre självförtroende genom 

deltagande i parasporten vilket byggts upp genom viljan till att utöva parasport. Därmed finns 

underteman som “utveckling” och “glädje”. 

        Utveckling. Flera av studiens deltagare nämnde att parasporten ökat deras 

självständighet, detta genom att idrottsmiljön lärt dem ta eget ansvar. Det var en av de 

intervjuade personerna som uttryckte “jag är ju självständigare i vattnet än vad jag är på land så 
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det har ju påverkat jättemycket”. En annan intervjuperson påpekade “man blir helt klart 

självständigare genom parasporten”. Ytterligare beskrev en deltagare 

det är ju genom sporten eller asså genom parahockeyn jag blivit mer självständig av det 

är liksom en bidragande faktor till det i alla fall jag har ju lärt mig att klara mycket på 

egen hand och i laget så har man typ hjälpt varandra mycket och så, det har ju liksom 

gjort att man blir mer självständig även utanför i sin övriga vardag med. 

Att delta i parasport var något som flera av studiens deltagare upplevde som en bidragande faktor 

till ökat självförtroende genom att utmana sig själv, nå mål och klara utmaningar. En deltagare 

belyste “min simning har ju gjort så att jag fått bättre självförtroende och liksom kan tro på att jo 

men om jag fixar det här varför skulle jag inte fixa någonting annat då”. En intervjuperson 

belyste “självförtroendet jag fått genom paraidrotten betyder mycket ”. Vidare uttryckte en 

intervjuperson 

Att jag vågade mig ut och röra på mig i rullstolen gjorde att jag fick en massa spännande 

upplevelser jag byggde ett självförtroende att jag kunde verkligen göra någonting och nu 

brinner jag ju för att få funktionshindrade att röra sig. 

        Glädje. Glädje som undertema beskriver det motivationsfaktor i parasporten som grundar 

sig i att det är kul att idrotta och att vinsten med att delta är för att ha roligt i stunden. En av 

intervjuperson delade sin upplevelse “De avgörande orsakerna är för att det är så jävla roligt 

liksom det betyder allt”. En annan sa “det är ju en utav de roligaste grejerna jag gör är att träna 

och tävla”. Ytterligare en deltagare beskrev “Får mycket glädje av parasporten och det är också 

motiverande”. Vidare delades upplevelsen 

parasporten betyder jättemycket för mig deltagandet i parasporten gör mig lycklig och det 

är glädjen därifrån som håller mig vid liv det så jäkla roligt liksom glädjen i detta. 

det är glädjande liksom jag blir glad av detta så det är en anledning till att jag deltar för 

det är tillfredsställande och det är kul att känna på det viset det är liksom bra. 

jag har lusten till det är ju viktigt med för det har jag nästan alltid och det tycker jag är 

väldigt viktigt och på så sätt kan jag motivera mig själv mer om du fattar det blir liksom 

avgörande på det sättet oavsett om det är träning eller tävling. 

Parasportens villkor 

 Temat parasportens villkor beskriver hur parasporten fungerar i dagsläget och innehåller 

både motiverande faktorer samt barriärer upplevda av intervjupersonerna. Flera av individerna 

motiverades av samt såg positivt på tävlings formatet och därav skapades under temat “idrotts 

konceptet”. Det framkom också en del hinder för deltagande från intervjuerna, dessa bildade två 

underteman “problem med tillgänglighet och utbud” samt “ekonomiskt kostsamt”. 
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        Idrotts konceptet. Ett par av studiens deltagare menade att resultatet i sig inte var 

särskilt betydande utan att det viktiga var att få delta i ett tävlingssammanhang. En 

intervjuperson delade sin syn på tävlings formatet “jag tävlar inte på någon elitnivå eller så utan 

jag tävlar mer för att det är kul bara”. Några intervjupersoner beskrev 

parasporten gör det möjligt att delta i tävling och matcher utan att det är för seriöst det 

gör inget om vi förlorar det ger inga större konsekvenser och att man är så blandade 

åldrar i laget utan att det spelar någon roll. 

Jag har ju levt med fantasier hela mitt liv med låtsas matcher i huvudet när jag var liten 

och kan jag nu göra en sport, det spelar ingen roll hur mycket vi än förlorar men jag är 

med i en Sverigeserie, jag möter lag från olika håll det betyder jättemycket för mig och 

mitt liv. 

Det framkom att prestera bra och vinna priser också var en motiverande del av tävlings formatet. 

En av de intervjuade personerna beskrev “sen är det roligt med tävlingar och få bra placeringar 

det blir ju som ett kvitto på att man presterat bra och gjort en bra insats ifrån sig”. Vidare 

uttryckte en intervjuperson 

Jo men asså det är ju att man får lite medaljer och sånt som motiverar en så det är ju 

medaljerna och sen får jag ju lite pengar för att jag tränar och tävlar, jag får ju lite 

sponsring så att jag kan köpa nya grejer och så till simningen och det gör att man vill 

fortsätta. 

        Problem med tillgänglighet och utbud. Att behöva pendla längre sträckor för att kunna 

utöva sin idrott var något som flera intervjupersoner hade upplevt “jag åker ju ganska långt för 

att träna så det blir väldigt många timmar”. Vidare delade en intervjuperson sin upplevelse “men 

pendling är ganska det är inte optimalt att pendla när man sitter i rullstol”. 

Att som funktionsnedsatt kunna ta sig till träningarna menade flera av intervjupersonerna inte var 

en självklarhet och en delade sin tidigare erfarenhet 

innan jag hade körkort fick jag ju ta taxi och buss och lite sånt till träningarna det var 

väldigt svårt att ta bussen för att om det är en barnvagn på eller en barnvagn så får inte 

jag komma på bussen och jag åkte taxi till skolan och till träningarna innan, men jag kom 

ju alltid för sent nästan och ibland kom inte taxin alls så då ringer jag ju till dom och 

frågar vart min taxi är och så är den försenad för då har dom ju tydligen glömt mig så jag 

har vart med om det mesta.  

 det är ju inte självklart att man som handikappad har egen bil eller kan köra bil liksom då 

måste man ju anpassa sig efter massa tider osv det kan ju vara lite knöligt om man 

behöver ta sig till en annan stad för att kunna träna.  
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Att utbudet av parasporter för att delta ofta är begränsat och speciellt i mindre orter var något 

som nämndes ett flertal gånger “Inom parasporten är man lite mer begränsad eller det är ju inte 

så att man kan garantera att det går att hålla på med just den idrotten man vill liksom det är ju 

inte säkert att just den finns där du bor och så”. En annan intervjuperson påpekade “jag upplever 

spontant eller såhär generellt att parasporten är väldigt begränsad både utbudsmässigt och det är 

inte så många som vet om att vi finns på något sätt”. Det var inte en självklarhet att kunna utöva 

just den parasport du vill där du bor och några intervjupersoner beskrev 

Hade jag typ gärna hellre hållit på med något annat hade det nog varit knepigare för så 

mycket liksom finns det inte eller det finns ju mycket om man slår ihop det totala utbudet 

runtomkring i Sverige liksom men kanske inte just exakt där du bor liksom. 

Att asså just inom ridningen har det för mig alltid funnits goda möjligheter men hade jag 

varit intresserad av andra sporter eller velat utöva typ flera sporter samtidigt hade det 

varit mycket mer begränsad möjlighet för mig att delta i para tyvärr. 

        Ekonomiskt kostsamt. Ett flertal deltagare nämnde att det var kostsamt för dem att 

utöva paraidrott “jag har inte råd att åka på varje träning jag har inte råd med allting för det 

kostar för mycket det är ju liksom för långt”. Ett par upplevde även att söka fonder samt få 

sponsring och bidrag i dagsläget var omständligt 

det är en väldigt dyr sport man får ju till exempel bekosta sin sportrullstol själv och resor 

och sånt får man ju också bekosta så att har man inget jobb blir det svårt att få ekonomi 

och då får man söka fonder, men det är inte säkert att man har koll på hur det funkar så 

det finns mycket som samhället hade kunnat göra enklare så att fler kunde få möjlighet 

att bli fysiskt aktiva. 

sen är det ju det här med tävlingsstolar i rullstolsinnebandyn, det kostar ju ganska mycket 

pengar vi pratar ju om tjugotusen kronor och uppåt för bara en stol och det är ju 

någonting som ja, är en stor svårighet ekonomiskt att hantera för oss som lag det sänker 

lite motivationen. 

det har jag ju förstått själv allmänt att det är svårt att få sponsorer och sånt så även när 

man är på jättehög nivå och tävlar också i parasport att man kan inte leva på sin idrott 

inom parasporten som det går att göra i många andra idrotter eller vad man ska säga. 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka fysiskt funktionsnedsatta individers motivation till 

att delta i parasport och deltagandets betydelse för deras livskvalité (QoL). Alla studiens 

deltagare var aktiva inom parasporten och mellan 19-74 år. Fyra teman uppkom vid analysen: 

fysik som möjlighet och svårighet, känna gemenskap, känna psykiskt välmående och 

parasportens villkor. Dessa fyra teman diskuteras nedan. 
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Fysik som möjlighet och svårighet 

            Det första temat som förekommer är fysik som möjlighet och svårighet, bestående av två 

underteman; positiva effekter och utmaningar. 

            I en del av fysik som möjlighet och svårighet beskriver intervjupersonerna att det är 

viktigt att åka till träningarna på grund av deras fysiska funktionsnedsättning för att aktiviteten är 

av betydelse för att inte förlora fysisk funktionsförmåga. Detta stöds genom Côté-Leclerc et al. 

(2017) studie som påvisar att fysiologiska hälsofördelar är relaterat till att träningen fortskrider 

samt att förstärkt kroppsfunktion bidrar till förbättrad livskvalité. Det går att koppla till 

intervjupersonernas resonemang kring bibehållandet av sin fysiska förmåga. Därmed kan det 

tolkas som att det är viktigt för intervjupersonerna att ha en god fysisk hälsa. I de motivations 

regleringar som finns inom självbestämmandeteorin kan detta beteende kopplas till yttre 

motivation i form av identifierad reglering (Ryan & Deci, 2002). De intervjuade styrs här av en 

extern faktor i form av att bibehålla fysisk förmåga vilket gör att de åker till parasport 

aktiviteten. Då intervjupersonerna i detta avseende deltar av anledningen för att bibehålla fysisk 

förmåga snarare än att de deltar för nöjet skull blir motivation därmed yttre (Ryan & Deci, 2002). 

Vidare kan detta också kopplas till den anpassningsbara kategorin inom” The systematic Quality 

of Life Model” (Shye, 1989), där deltagandet i aktiviteten blir ett sätt för intervjupersonerna att 

hantera sin livsmiljö. Det kan därmed ses som att parasporten bidrar till möjligheten för de 

intervjupersonerna att hantera sin funktionsnedsättning samt upprätthålla fysisk förmåga och 

således kan aktiviteten för studiens deltagare bidra till bättre upplevd livskvalité (Shye, 1989). 

           Flera av deltagarna beskriver att det är viktigt att vara på träningarna för att deltagandet i 

aktiviteten minskar deras smärta som beror på den fysiska funktionsnedsättningen vilket tyder på 

att parasporten är ett viktigt verktyg för deras smärthantering. Vissa påpekar att smärtan blir för 

påtaglig om de inte åker till aktiviteten vilket kan uppfattas som att deltagarna åker till träningen 

för att de ser den positiva upplevelsen i form av smärtlindring som en slags belöning. Det ligger i 

linje med tidigare forskning där Braguru et al. (2013) påpekar att ett motiv till deltagande i 

parasport hos personer som på grund av sin fysiska funktionsnedsättning lever med smärta, är för 

att genomförandet i stunden leder till att smärtan försvinner eller glöms bort. Det kan således 

tolkas som att de deltagande känner en inre press på att genomföra aktiviteten vilket kan kopplas 

till yttre motivation i form av extern reglering (Ryan & Deci, 2002), då de intervjuade utför 

aktiviteten för att få belöning i form av smärtlindring samt för att undvika bestraffning i form av 

konstant smärta som är den främsta anledningen till deltagandet i aktiviteten. Därav tolkas det 

som att genomförandet av aktiviteten hjälper deltagarna att hantera smärtan vilket därmed 

förbättrar deras livskvalité. Utifrån ”The Systemtic Quality of Life Model” (Shye, 1989) 

beskriver den uttrycksfulla kategorin deltagarnas hantering av inre upplevelser, där 

intervjupersonernas smärta här är den inre upplevelsen och deltagandet är en del av hanteringen, 

vilket därmed kan bidra till ökad livskvalité (Shye,1989). 

           Några av studiens deltagare förklarar att de åker till träningen för att de vill få en mer 

vältränad kropp och för att se bra ut inför sin omgivning. Att delta i parasport för att se bra ut är 

utmärkande då detta motiv inte tidigare påträffats i den tidigare forskning som föreliggande 
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studie utgått från. Det tyder däremot på att det rör sig om yttre motivationen i form av extern 

reglering (Ryan & Deci, 2002), då deltagarna här styrs av en extern faktor bortom själva 

aktiviteten bestående av att bli mer vältränade och se bra ut. Utifrån” The Systemic Quality of 

Life Model” (Shye, 1989), kan motivet att träna för att se bra ut kopplas till den uttrycksfulla 

kategorin, där det psykologiska delsystemet beskriver de intervjuades självförverkligande som en 

väsentlig anledning till att utföra en handling. Den uttrycksfulla kategorin innefattar även att 

livskvalitén utgörs av det inflytande de intervjuade upplever sig ha på sin fysiska miljö (Shye, 

1989). Det kan därmed ses som att intervjupersonerna tycker det är viktigt att ha ett bra utseende 

och att känslan av att vara vältränad är positiv för de intervjuades livskvalité. 

            Vidare berör temat fysik som möjlighet och svårighet de fysiska utmaningar som 

deltagarna upplever att de ställs inför. Ett flertal av intervjupersonerna beskriver smärta och brist 

på energi på grund av sin fysiska funktionsnedsättning som utmanande faktorer till att delta i 

parasport. Vissa av studiens deltagare beskriver sig vara motiverade och att de önskar att de 

kunde delta oftare i aktiviteten, men att de ibland tvingas avstå från att åka till aktiviteten på 

grund av sin fysiska funktionsnedsättning. Det kan kopplas till tidigare studier där det beskrivs 

att om barriärerna som skapas på grund av den fysiska funktionsnedsättningen upplevs vara 

oöverträffbara, kan det resultera i att utövandet uteblir och att livskvalitén försämras hos 

individen (Miller et al., 2010). Eftersom vissa av studiens deltagare framhåller att de på grund av 

smärta och brist på energi inte lyckas ta sig till träningslokalen kan det tolkas som att de 

intervjuade inte vet hur de ska handskas med de upplevda begränsningarna som deras fysiska 

funktionsnedsättning skapar. Utifrån det psykologiska behovet kompetens inom 

självbestämmandeteorin innefattar en del av kompetensbegreppet känslor samt om individen är 

kapabel till att tillämpa sin egen kunskap och förmåga i den aktuella miljön personen befinner 

sig i (Ryan & Deci, 2002). Då intervjupersonerna beskriver sig vara motiverade men trots det 

inte närvarar på träningen kan det således tolkas som att intervjupersonerna inte känner sig 

tillräckligt kompetenta nog för att hantera situationen, vilket i detta avseende uppfattas försämra 

deras livskvalité. Detta går att koppla till den anpassningsbara kategorin inom ”The Systemic 

Quality of Life Model” (Shye, 1989), där den låga energin kan tolkas bero på att 

intervjupersonerna inte lyckas återhämta sig tillräckligt i det psykologiska delsystemet samt att 

de intervjuade inte lyckas hantera barriärerna på grund av brist på tillgångar inom det fysiska 

delsystemet, för att lyckas hantera dessa fysiska hinder. Därmed försämras intervjupersonernas 

livskvalité för att de inte lyckas hantera de upplevda barriärerna (Shye, 1989).   

Känna gemenskap 

           Att känna gemenskap är det andra temat som framkom av resultatet och innehåller tre 

underteman: träffa vänner, lagkänsla och sociala hinder.  

           I en del av att känna gemenskap lyfter intervjupersonerna att det är tack vare parasporten 

som de byggt sina sociala relationer. De beskriver att aktiviteten skapat möjligheten att träffa 

andra med liknande funktionsnedsättningar där de gemensamt kan utbyta erfarenhet samt lära av 

varandra. Vidare förklarar de intervjuade att de åker till träningarna för att de ser fram emot att 

träffa sina vänner och att känslan inför träningen oftast är lustfylld. Det kan tolkas som att den 

sociala kontexten är av betydelse för deras upplevda livskvalité samt avgörande för att de 



21 
 

deltagande ska åka till träningen. Detta kan kopplas till samhörighet som är ett av de tre 

psykologiska behoven inom självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2017; Ryan och Deci, 

2002), där deltagandet i aktiviteten ses som en del av en gemenskap för intervjupersonerna som 

bidrar till att de får en plats i den sociala kontexten. Då samtliga av intervjupersonerna lyfter att 

deltagande i aktiviteten tillåter dem att träffa vänner och skapar en miljö där lagkamrater kan 

stötta varandra (Ryan & Deci, 2017; Ryan och Deci, 2002). Molik et al. (2019) visar på att 

parasport utövande är förknippat med sociala relationer vilket kan resultera i fortsatt deltagande 

och förbättrad livskvalité, vilket är något som även intervjupersonerna beskriver. En 

intervjuperson beskrev “man gör både det som är jobbigt och det som är roligt tillsammans” 

vilket således tolkas som att parasporten är ett väsentligt forum för att de deltagande ska känna 

sig inkluderade i samhället samt att intervjupersonerna sätter högt värde på den sociala 

kontexten. Utifrån den konservativa kategorin och det sociala delsystemet i” The Systemic 

Quality of Life Model” (Shye, 1989), kan deltagandet ses som bidragande till skapandet av en 

starkare självbild som grundar sig i social tillit och höjandet av andra. Således kan 

intervjupersonernas delaktighet i parasport uppfattas vara viktigt för deltagarnas välbefinnande 

och ses som positivt för deras livskvalité.  Det ligger i linje med de studier som beskriver att 

livskvalitén ökar när deltagandet resulterar i meningsfulla relationer i ett meningsfullt 

sammanhang (Diaz et al., 2019; Yazicioglu et al., 2012).   

            Sociala hinder är det tredje undertemat inom temat känna gemenskap. Flera 

intervjupersoner förklarar att de upplever sig vara beroende av andra och i vissa fall är tvungna 

att avstå från att idrotta om det inte finns hjälp att få från någon utomstående. En intervjuperson 

beskrev att dåligt bemötande och bristande stöd från simklubben resulterade i att den intervjuade 

tappade all motivation och för ett tag slutade att idrotta helt. Baserat på” The Systemic Quality of 

Life Model” utifrån den anpassningsbara kategorin och det sociala delsystemet, kan det ses som 

att när den sociala anpassningen inte fungerar kan inte intervjupersonerna delta i aktiviteten. 

Detta kan ses som att intervjupersonernas hantering av sin miljö samt upplevda livskvalité är 

beroende av andra människor (Shye, 1989). Vidare kan det tolkas som att deltagarna inte känner 

motivation till att delta för att de inte har tillräcklig kunskap för att handskas med omgivningen 

på egen hand. Ùbeda-Colomer et al. (2018) poängterar att brist på kunskap och förståelse hos 

omgivningen kring anpassad idrottsverksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar 

idag är ett problem i förhållande till att motivera dessa personer till att delta i idrottsaktiviteter. 

Intervjupersonerna framhåller att tränarbrist även är ett problem inom aktiviteten då de önskar 

mer vägledning och struktur i sin träning för att bli motiverade, vilket kan tolkas som att det i 

dagsläget finns ett behov av fler resurser i form av tränare och riktlinjer inom parasporten.    

Känna psykiskt välmående 

            Känna psykiskt välmående är det tredje temat och innehåller två underteman: utveckling 

och glädje. I en del av temat känna psykiskt välmående beskriver intervjupersonerna att de 

utvecklas mycket av att åka till träningarna eftersom att deltagandet i parasport aktiviteten gör de 

intervjuade mer självständiga. Några av studiens deltagare anser sig till och med vara mer 

självständiga inom parasporten än utanför då deras fysiska funktionsnedsättning inte blir lika 

påtaglig under tiden de utövar aktiviteten. Detta kan tolkas som att den personliga utvecklingen 
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är viktig för deltagarna och eftersom intervjupersonerna beskriver att de utvecklas av parasporten 

kan det inom ”The Systemic Quality of Life Model” utifrån den konservativa kategorin inom det 

psykologiska delsystemet ses som att deras självbild stärks, vilket är kopplat till högre 

livskvalité. Det kan också öka motivationen till deltagande för att intervjupersonerna här ser 

aktiviteten som positiv för sin personliga utveckling, vilket gör att deltagandet är positivt för 

deras livskvalité (Shye, 1989). Vissa av de intervjuade framhåller att deras självförtroende 

förbättrats genom parasporten vilket leder till en personlig utveckling för de deltagande vilket 

kan tolkas som att intervjupersonerna genom att delta i aktiviteten får en mer positiv syn på sig 

själva vilket således förbättrar livskvalitén. Det går i linje med tidigare forskning som beskriver 

att deltagande i parasport och de psykologiska hälsofördelar som deltagandet medför också 

bidrar till ökad livskvalité (Yazicioglu et al., 2012; Bartosz & Tetyana, 2014), vilket även är 

något som intervjupersonerna lyfter. Det kan därmed tolkas som att de intervjuade genom att 

delta i aktiviteten får bättre mental hälsa, samt att deltagandet får de aktiva att känna sig mer 

kompetenta. Detta kan kopplas till det psykologiska behovet kompetens inom 

självbestämmandeteorin (Ryan & Deci, 2017). Här vill intervjupersonerna åka till träningarna, 

eftersom de inom parasporten känner sig kapabla att applicera sina kunskaper inom denna 

kontext. Intervjupersonerna framhåller vidare att de finner stor glädje i aktiviteten och vill alltid 

åka till träningen eftersom aktiviteten är lustfylld och rolig. De beskriver att resultatet inte spelar 

någon roll utan det viktigaste är att ha roligt på träningarna. Vissa av de intervjuade påpekar att 

de blir lyckliga av att idrotta och inte vet vad de skulle göra utan parasporten. Vilket kan tolkas 

som att de ser aktiviteten som fördelaktig och således får dem att må bra. Utifrån ”The Systemic 

Quality of Life Model” kan det här ses som att intervjupersonerna ser parasporten som positiv 

för deras livskvalité. Detta utifrån den integrerade kategorin och det psykiska delsystemet som 

belyser vikten av det psykiska välmåendet för att uppnå högre livskvalité (Shye, 1989). Det kan 

därav ses som att det hos deltagarna finns en stor passion till parasporten vilket kan kopplas till 

inre motivation (Ryan & Deci, 2000a;Ryan & Deci, 2002) då de intervjuade deltar i aktiviteten 

för att de ser aktiviteten som rolig och kravlös. Där resultatet inte spelar någon roll utan det är 

glädjen som är anledningen till att intervjupersonerna deltar. Utifrån autonomi som är ett av de 

tre psykologiska behoven inom självbestämmandeteorin (Ryan, 2009), blir aktiviteten självvald 

eftersom att intervjupersonerna deltar för att aktiviteten ligger i linje med deras eget intresse. Det 

kan därmed tolkas som att intervjupersonerna deltar i aktiviteten helt utifrån att de finner 

konceptet roligt och att det finns en vilja till att utöva parasport som baseras på glädjen de 

beskriver att de känner inför aktiviteten. Därav kan det tolkas som att parasporten i detta 

avseende förbättrar deras livskvalité. Detta går i linje med tidigare forskning där Yazicioglu et al. 

(2012) beskriver att livskvalitén ökar vid positiva känslor relaterade till idrottsutövandet. Flera 

av deltagarna beskriver att parasporten är bland det roligaste de vet och att de blir lyckliga av att 

idrotta, vilket tyder på att intervjupersonerna deltar i parasport för att de upplever deltagandet 

som positivt för sin livskvalité (Shye, 1989).  

Parasportens villkor 

   Det sista temat som är med i föreliggande studie är parasportens villkor och innehåller 

underkategorierna idrotts konceptet, problem med tillgänglighet och utbud samt ekonomiskt 
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kostsamt. Flera av studiens deltagare beskriver idrotts konceptet som en kravlös konstellation, 

där samtliga utgår från sina egna förutsättningar och sin egen nivå, där det är accepterat att 

förlora och göra mindre bra ifrån sig. Att deltagarna finner konceptet roligt och att deltagarna har 

en vilja till att delta i parasport går att koppla till att intervjupersonerna har inre motivation till 

deltagandet vilket ligger i linje med autonomi (Ryan & Deci, 2002). Här blir aktiviteten kravlös 

eftersom parasport deltagarna inte ställer krav på varandra eller sig själva och där det inte är ett 

måste att vara med på varken träningar eller tävlingar. Det innebär att de intervjuade självvalt 

kan bestämma hur mycket och hur ofta de vill närvara (Ryan, 2009). Detta kan kopplas till 

svenska parasport förbundets främsta syfte som är att skapa möjligheter för funktionsnedsatta till 

att vara fysiskt aktiv och träna och tävla i anpassad idrott (Svenska parasportförbundet, 2018).  

Det kan således uppfattas som att parasport verksamheten i detta avseende lyckas med att 

anpassa idrotten utifrån deltagarnas förutsättningar.  Vissa intervjupersoner beskriver samtidigt 

att tävlings aspekten och prestationen är viktig. Det innebär att det vid tävlingar är viktigt att få 

ett bra resultat som leder till bra placeringar och medaljer vilket är något som Groff et al. (2009) 

påvisar, att det främsta motivet till deltagande i parasport är tävlandet och tävlingsmöjligheter 

bidrar till ökad livskvalité. Att tävlings aspekten kan vara positiv för livskvalitén stöds även av” 

The Systemic Quality of Life Model” (Shye, 1989), där den uttrycksfulla kategorin som 

innefattar individens förmåga att göra det individen vill göra kan kopplas till idrotts konceptet. 

Då deltagarna får chansen att tävla under sina egna förutsättningar blir parasporten en god 

möjlighet för atleterna att ta idrottandet till den nivå de själva vill, vilket gör att de får kontroll 

över och har möjlighet att nå sina personliga mål inom idrotten. Parasporten kan därför ses som 

bidragande till att öka livskvalitén för de deltagare som gillar tävlings konceptet (Shye, 1989). 

Då vissa av intervjupersonerna inte bryr sig om resultatet medans resultatet för vissa är viktigt 

kan det således tolkas som att intervjupersonerna deltar beroende på vad de har för mål med 

aktiviteten utifrån va de själva sätter högst värde på. Det kan kopplas till tidigare forskning som 

beskriver att motiven till att delta i parasport bygger på en individuell uppfattning av vad 

personen förväntas få ut av idrottandet samt att livskvalitén är beroende av individens egen 

uppfattning av som är en meningsfull aktivitet (Viemerö & Krause, 1998; Côté-Leclerc et al., 

2017). 

            Inom underkategorierna problem med tillgänglighet och utbud samt ekonomiskt kostsamt 

framhåller intervjupersonerna brister inom parasporten. För att kunna utöva sin idrott och delta 

på träningar innebär det för flera av intervjupersonerna långa resor vilket medför höga kostnader 

för vissa av dem, då utbudet av parasporter ofta är begränsat i mindre städer där de bor. Det 

medför att intervjupersonerna ibland måste stå över träningar på grund att det blir för dyrt att 

delta både på träningar och tävlingar eftersom de behöver bekosta sin tävlingsutrustning på egen 

hand. Det tolkas som att de intervjuade vill delta men i dagsläget upplever barriärer i form av 

höga kostnader och en begränsad tillgång till träningsanläggningar vilket därmed resulterar i att 

vissa tränings- och tävlingstillfällen uteblir. Att intervjupersonerna upplever att de inte har 

möjlighet till att träna så mycket som de önskar kan utifrån “The Systemic Quality of Life 

Model”, belysa ett behov av att bättre förstå och anpassa parasporten för att deltagarna ska få 

möjlighet att idrotta. Det betyder att intervjupersonerna stöter på hinder i den anpassningsbara 
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kategorin då de inte helt lyckas anpassa och hantera situationerna i sin miljö som därav hindrar 

deltagandet, exempelvis långa resor samt ekonomiska hinder. Dessa hinder försämrar 

intervjupersonernas hantering i flera domäner gällande den anpassningsbara kategorin. 

Barriärerna kan uppfattas bero på brister inom det fysiska delsystemet i form av brist på 

materiella förutsättningar eller att barriärerna är ett resultat av misslyckad social och kulturell 

anpassning (Shye, 1989). Exakt utifrån vilken domän studiens deltagare upplever sig ha mest 

svårighet att hantera är svårt att avgöra då varje individ har en egen unik situation. 

Underkategorierna problem med tillgänglighet och utbud samt ekonomiskt kostsamt  belyser 

dock att det i dagsläget finns parasport utövare som är i behov av mer stöd och anpassning. Detta 

ligger i linje med de tidigare studier som visat att barriärer på grund av dålig miljöanpassning, 

problem med transport och höga kostnader blir besvärande och försvårar deltagandet i parasport 

(Jaarsma et al., 2014; Martin, 2013; McLoughlin et al., 2007). Dessa faktorer tillsammans med 

samt att parasporten idag anses vara ekonomiskt kostsam kan enligt Ryan och Deci (2002) 

minska individens lust till självförverkligande, genom att deltagarna riskerar att tolka sin sociala 

miljö som hämmande. Dessa faktorer samt att parasporten idag anses vara ekonomiskt kostsam 

kan enligt Ryan och Deci (2002) minska individens lust till självförverkligande, detta genom att 

deltagarna riskerar att tolka sin sociala miljö som hämmande. 

Slutdiskussion   

           Deltagarna i studien beskrev sig motiverade utifrån det tre psykologiska behoven inom 

självbestämmandeteorin där parasporten sågs som en plats att uppleva autonomi, samhörighet 

och kompetens på. Ryan (2009) menar att det är mycket positivt för motivationen när alla de tre 

psykologiska behoven blir speglade i individens sociala omgivning vilket kan vara en förklaring 

till den stora passionen som många av intervjupersonerna kände för parasporten.   

            Studier har tidigare visat att personer som valt att delta i parasport generellt upplevt 

deltagandet som positivt för deras livskvalité (Côté-Leclerc et al., 2017). Författarna till denna 

studiens resultat överensstämmer med dess tidigare studier då intervjupersonerna beskrev 

parasporten som positiv för hanteringen av ett flertal av domänerna som enligt  “The Systemic 

Quality of Life Model” gemensamt utgör en persons livskvalite. Det visade sig dock att det fanns 

tillfällen där studiens deltagare hade svårigheter med att hantera sin situation. 

            Intervjupersonerna berättade att de upplevt ett flertal barriärer som de behövde övervinna 

för att kunna delta i parasport. Dessa barriärer skapades av både fysiska och strukturella hinder. 

Det fysiska barriärerna var smärta och trötthet som orsakades av deras funktionsnedsättning. Det 

strukturella barriärerna orsakades av upplevd brist på socialt stöd, att träningsanläggningarna var 

för dåligt anpassade och att parasporten ansågs vara för dyr.  

Metoddiskussion  

  I den här studien försökte författarna få en fördjupad förståelse kring aktiva 

parasportutövares motivation och livskvalité. Det resulterade i att författarna valde en kvalitativ 

forskningsmetod. När man söker efter svar baserat på individens egna erfarenheter är en 

kvalitativ forskningsmetod användbar (Ahrne & Svensson, 2011). 

            Det var 11 intervjupersoner som medverkande i studien, vilket ansågs lämpligt då 

författarna efter att ha genomfört nio intervjuer upplevde en mättnad i resultatet. Det vill säga att 
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författarna därefter började känna igen svaren som intervjupersonerna gav. Trots att författarna 

nöjde sig med 11 intervjupersoner, skulle flera deltagare kunna vara fördelaktigt för att gynna 

pålitligheten. En pilotintervju hade vidare kunnat vara fördelaktigt för att ta reda på om den valda 

intervjuguiden var lämplig eller om någonting eventuellt hade behövt ändras eller tas bort. 

Anledningen till att en pilotintervju inte genomfördes var på grund av upplevd tidsbrist hos 

författarna.  

            Det kan ses som en nackdel att författarna valt att utgå från det kvantitativa 

mätinstrumentet WHOQOL-100, men då instrumentet täcker alla livskvalité (QoL) domäner, 

samt avser en subjektiv utvärdering som fokuserar på att se människan som helhet, användes 

mätinstrumentet struktur för att tolka intervjupersonernas upplevda livskvalité. Instrument är 

tidigare väl beprövat och har visat på hög validitet och reliabilitet (Billington et al., 2010). 

Författarna har i den här studien genomfört en del intervjuer enskilt samt några tillsammans. Att 

använda det här tillvägagångssättet har både fördelar och nackdelar (Lundman & Graneheim, 

2017). För att specificera kan det ses som en nackdel att inte en och samma person utför 

intervjuerna på grund av att det kan innebära att olika följdfrågor ställs vilket kan medföra att 

intervjuerna leds i olika riktningar och ge varierande resultat (Lundman & Graneheim, 2017). 

Det kan emellertid också vara fördelaktigt att inte en och samma person genomför intervjuerna, 

då det kan innebära att olikheter bland intervjupersonerna lättare läggs märke till (Lundman & 

Graneheim, 2017). Därav bestämde sig författarna för att utföra en del intervjuer enskilt samt 

några tillsammans. Vidare var en förklaring till att intervjuerna delades upp för att plats samt tid 

var anpassade utefter deltagarna. Till följd av det medverkade den författare som för tillfället 

hade möjlighet. Att författarna anpassat sig utefter deltagarna, kan anses vara en nackdel 

eftersom det då blev svårare för författarna att ha kontroll på miljön runtomkring. På så vis 

kunde vissa ställen medföra högljudd atmosfär, vilket kan ha haft en inverkan på 

intervjupersonen och ljudfilens kvalitét. Några av intervjuerna gjordes genom videosamtal vilket 

också kan ha haft en inverkan på intervjuerna och bidragit till en skillnad gällande informationen 

de lämnade. Ytterligare en nackdel kan ha varit att det genom videosamtal blir svårare att läsa av 

kroppsspråk och icke-verbala signaler, vilket kan påverka resultatet (Seitz, 2016). 

            Hinder som uppstod kring att hitta deltagare har varit att både antalet parasportförbund 

och antalet aktiva inom parasport med fysisk funktionsnedsättning varit begränsade i den 

omgivningen som från början var tänkt. Detta har gjort det mer komplicerat för författarna och 

inneburit längre resor än planerat. Vidare har en fördel varit variationen mellan deltagarna då 

många av deltagarna tillhörde olika parasportförbund. Det var sex män representerade och fem 

kvinnor. Samtliga i varierande åldrar. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att variation 

mellan deltagare är en väsentlig aspekt för att resultatet ska bli mer omfattande. I föreliggande 

studie önskades en variation kring deltagarna där författarna önskade en jämn fördelning mellan 

män och kvinnor, ett varierande åldersspann och att deltagarna skulle representera olika 

parasport aktiviteter. Detta var något författarna lyckades med. Överförbarheten menar 

Graneheim och Lundman (2004) är av betydelse för att i en kvalitativ studie öka trovärdigheten. 

I den här studien kan resultatets överförbarhet tolkas som god i och med hög variation på 

deltagare. Vidare kan resultatet i den här studien anses pålitligt för att tillvägagångssättet 
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detaljerat beskrivits både gällande hur analysen genomfördes och hur deltagarna hittades. Vidare 

finns en presentation av resultatet i form av flertalet citat, vilket Graneheim och Lundman (2004) 

förklarar ökar trovärdigheten och således pålitligheten samt transparensen i en kvalitativ metod. 

Implikationer 

        I tidigare studier kring parasport lyfts både de fysiologiska och psykologiska fördelar 

fysiskt funktionsnedsatta personer får genom deltagande i parasport aktiviteter (Molik et al., 

2010;Groff et al.,2009;Côté-Leclerc et al., 2017). Det har dock funnits en avsaknad av studier 

kring de bakomliggande faktorerna till parasport utövarnas motivation och hur dessa individer 

upplever sin livskvalité av att delta i parasport (Krahn et al., 2015; Jaarsma et al., 2014;Kristén et 

al., 2015). De fyra teman vilka framkommit från resultatet i föreliggande studie gör det möjligt 

att se vilka motiv som ligger bakom ett deltagande i parasport och hur deltagande i parasport 

potentiellt kan öka de aktivas livkvalité. De fyra teman vilka framkommit av studiens resultat gör 

det också möjligt att se vad som begränsar ett deltagande i parasport. Informationen kan 

användas som lämpliga riktlinjer gällande hur motivationen kan främjas och livskvalitén 

potentiellt höjas. Ytterligare kan informationen nyttjas hos parasportens olika föreningar vid 

utvecklandet av fler idrotter inom parasporten, med utgångsläge att de motiv som framkommit 

ska vara uppfyllda för att de deltagande ska ha motivation samt därmed vilja att delta.  

           Resultatet från föreliggande studie kan bidra med mer kunskap kring vad det är som 

motiverar vuxna att vara en del av anpassad organiserad idrott i from av parasport. Om kunskap 

finns kring parasport deltagarnas motivation och livskvalité, kan det exempelvis underlätta för 

parasport föreningarna att tillgodose deltagarnas behov och intressen. Således kan de erbjuda 

idrottsaktiviteter samt träningar utefter det. Kunskap och förståelse kring motivation och 

livskvalité kan göra det lättare för parasport föreningar att veta vad som bör tänkas på för att 

främja deltagande för fler individer med funktionsnedsättningar. Idrottsföreningar som inte 

tillhandahåller anpassade idrottsaktiviteter kan också nyttja denna kunskap, eftersom det är 

viktigt att veta vad det är som motiverar medlemmar till ett deltagande för att kunna erbjuda 

anpassad idrott för fysiskt funktionsnedsatta individer. Studiens resultat kommer att kunna 

fungera som en hjälpande resurs i målet att få fler idrottsorganisationer att åta sig anpassad 

idrottsverksamhet för att få fler fysiskt funktionsnedsatta individer aktiva även utanför parasport 

föreningarnas verksamhet. 

            Utifrån föreliggande studies resultat uttryckte flera av intervjupersonerna att parasport 

utövandet upplevdes ha en smärtlindrande effekt. Om de resultaten kan replikeras i en större 

undersökning, exempelvis en interventionsstudie med ett mer representativt urval, skulle det 

kunna ha ett stort värde och vara en viktig tänkbar implikation. Utövandet av denna typ av fysisk 

aktivitet skulle således kunna vara ett komplement till annan form av smärtlindring som 

dessutom har många andra positiva konsekvenser på både fysisk och psykisk hälsa.  

Framtida forskning 

            I den här studien har flertalet av intervjupersonerna varit hemmahörande i mellersta och 

södra delarna av Sverige. Det kan därmed vara av intresse att göra en liknande undersökning av 

det som gjorts i föreliggande studie men som sträcker sig ännu bredare både i Sverige och i andra 

länder. Anledningen till att det kan vara av intresse är för att kunna jämföra samt fastställa att 
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resultatet som framkommit i den här studien skulle se likadant ut på andra platser och även om 

resultatet överensstämmer inom olika parasporter. Exempelvis skulle man kunna undersöka 

skillnader mellan lagsporter och individuella idrotter för att se om resultaten skiljer sig i 

motivation och upplevd livskvalité då denna studie inkluderade både individuella idrotter och 

lagsporter. Då denna studie är baserad på en relativt liten urvalsgrupp kan det vara intressant att 

genomföra större och kvantitativa studier för att undersöka om det slutsatser som dras i denna 

studie kan generaliseras utifrån ett större och mer representativt urval.  

            Genom resultatet i föreliggande studie framkom det också att deltagarna upplevt ett 

flertal barriärer som de känt sig tvungna att överkomma för att kunna delta i parasport. Således 

kan det också vara av intresse att undersöka hur man kan motarbeta dessa barriärer för att 

förhoppningsvis locka ännu fler funktionsnedsatta till att delta i parasport aktiviteter. Vidare kan 

det också vara av intresse att undersöka om icke-aktiva personer med fysiska 

funktionsnedsättningar upplever samma typ av barriärer till att bli fysiskt aktiva som det aktiva 

deltagarna i denna studie beskrev. 

Konklusion 

            Studien genomfördes för att undersöka parasport utövares motivation och livskvalité. 

Resultatet tolkades inom fyra teman, dessa var fysik som möjlighet och svårighet, känna 

gemenskap, känna psykiskt välmående och parasportens villkor. Sammantaget visade sig 

parasporten ha potential att öka livskvalitén hos fysiskt funktionsnedsatta personer som utövade 

parasport. Resultatet i föreliggande studie ligger linje med tidigare forskning som menar att 

deltagande i parasport potentiellt kan bidra till högre upplevd livskvalité (Côté-Leclerc et al., 

2017). Samtidigt som det i resultatet av denna studie även framkom upplevda barriärer som kan 

tolkas som hämmande för livskvalitén. Resultatet i föreliggande studie ligger även i linje med att 

motivationen till deltagande både styrs av inre och yttre motivationsfaktorer (Ryan & Deci, 

2002; Ryan & Deci, 2017). Det bör således tas hänsyn till dessa motivationsfaktorer och 

barriärer vid utvecklandet av parasport aktiviteter för att kunna motivera fler personer med 

funktionsnedsättningar till deltagande i parasport.  
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