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Idrott som habilitering och 
rehabilitering i ett samhälls-
perspektiv

Lars Kristén

INSTITuTIONEN FöR 
SamhällS- Och 

bETEENDEVETENSKap
höGSKOlaN I halmSTaD 

Barn och ungdomar med fysiska funktionshinder har idag inte lika stora möjligheter till idrott och 
fritidsaktiviteter som kamrater utan fysiska funktionshinder. Idrotten används i en ringa omfatt-
ning inom habilitering och rehabilitering. Idrottens föreningsliv utgör en samhällsresurs som bättre 
skulle kunna användas i en förlängning av hälso - och sjukvården. Det går samtidigt att påvisa 
idrottens goda möjligheter och breda användningsområde inom en habilitering och rehabilitering. 
En idrottsinriktad habilitering och rehabilitering kan ge betydelsefullt socialt stöd och ge en hälso-
effekt i form av fysiskt-, psykiskt-, socialt- och andligt/existentiellt väbefinnande.

Bosse har just gått i mål. Idrotten 
utgör en stor resurs och skulle kunna 
användas betydligt mer inom hälso- 
och sjukvården. Foto: Artur Forsberg
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(7). Även i Socialtjänstlagen (SoL) finns 
det beröringspunkter med områdena 
idrott, socialt stöd och hälsa/välbefin-
nande (8). 

Habilitering och rehabilitering
En form av stödinsats utgör habilite-
ringen som traditionellt tar hand om 
barn som tidigt visar tecken på funk-
tionshinder (rörelsehinder; motorisk 
skada) t ex ryggmärgsbråck och CP-
skador (cerebral pares); barn som är 
försenade i sin rörelseutveckling, t ex 
MBD/DAMP(Minimal brain dysfunc-
tion/dysfunktion i fråga om avledbar-

het, motorik och perception); barn 
som under uppväxttiden visar tecken 
på något funktionshinder (rörelsehin-
der), t ex muskelsjukdom, reumatisk 
sjukdom eller olycksfall med varaktigt 
funktionshinder (rörelsehinder); barn 
med astma eller cystisk fibros, barn 
med kombinationshandikapp (bl a 
utvecklingsstörning). Frekvensen av CP 
är drygt 2/1000 födda; MBD/DAMP 
ca 6% av alla barn i 6-7-årsåldern; 
Ryggmärgsbråck 3-5/10 000 födda; 
Barnreumatism 60-80/100 000 födda 
(9). Målsättningen för habiliteringen 
och rehabiliteringen  är densamma; att 

Socialt stöd och hälsa
Samhället i stort har en kraftfull 
potential i sitt föreningsliv inom idrot-
ten, bl a i form av det sociala stöd som 
ledare, kamrater och föräldrar utgör. 
Det sociala stödet innebär individens 
samspel med det sociala nätverket och 
kan förklaras som de tillgångar vilka 
kan delas med andra. Dessa resurser 
omfattar således en individs egna 
inre kvaliteter, som t ex bemästrings-
förmåga, men också resurser från 
det sociala nätverket genom tillgång 
till känslomässigt, informativt och 
materiellt stöd samt kamratstöd (1). 
Det sociala nätverket och stödet bildar 
ett skydd mot ohälsa och sjukdom - ju 
större antal grenar nätverket har desto 
större hälsoskydd ger det social stödet 
och ju fler  funktioner som de olika 
grenarna har desto större hälsoskydd 
får en individ av nätverket (2). Detta 
skulle på ett bättre sätt kunna utnyttjas 
i ett samhällsengagemang till gagn för 
funktionshindrade barn och ungdo-
mars hälsa och välbefinnande (3). 
Hälsa har kommit att definieras som 
något mer än traditionellt frånvaro av 
sjukdom och utvecklingen går mot ett 
totalt hälsobegrepp, ett helhetsbegrepp. 
Perspektivet har successivt ändrats från 
ett medicinskt och psykologiskt per-
spektiv till att också inkludera mänsk-
liga beteenden (4). 

Världshälsoorganisationen (WHO) 
definierar hälsa som resurs, behov och 
önskningar. Den svenska prioriterings-
utredningens slutbetänkande beskriver 
begreppets olika dimensioner genom 
att koppla fysiskt, mentalt, socialt och 
andligt/existentiellt välbefinnande till 
individens eller gruppens identifiering 
och medvetenhet av sina strävanden, 
tillfredställelse av behov och föränd-
ring eller bemästrande av miljö (5). 
Välbefinnandet beskrivs som en viktig 
del i en människas självvärderade hälsa 
och svårigheterna med att enas kring 
gemensamma begrepp som t ex välbe-
finnande, diskuteras. Emellertid under-
stryks det att fysiskt, psykiskt, socialt 
och andligt/existentiellt välbefinnande 
utgör delar av kärnan i hälsobegrep-
pet (6). I WHO:s hälsopolitiska mål 
för Europa omnämns bättre fysiska, 
sociala och ekonomiska möjligheter 
för människor med funktionshinder. 
Det sociala stödet skall också under-
stödjas i form av speciella program 
för att främja utveckling och stöd för 
sunda levnadsvanor. Idrotten som 
rekreationsaktivitet spelar en allt större 
roll i många människors liv och kan 
kopplas till svensk lagstiftning i form 
av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

Idrotten som rekreation och kontaktyta spelar en allt större roll i många människors liv. Även i 
Socialtjänstlagen finns beröringspunkter med idrotten. Foto: Artur Forsberg
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med alla tillgängliga medel och inom 
alla områden åstadkomma en så god 
och permanent förbättring som möjligt. 
Målsättningen inom habiliteringen  
varierar med hänsyn till barnets ålder. 

Några drag inom habiliteringen  är 
den helhetssyn som ges den funktions-
hindrade och dennes familj; lagar-
betets betydelse med sin tvärfackliga 
inriktning och viljan till att förebygga 
uppkomsten av olika sjukdomar, yttre 
påverkningar som leder till ett funk-
tionshinder. Därvid är det viktigt med 
en tidig diagnos och inkoppling av 
habiliteringsorganisationen för pla-
nering och behandling (9). I Norge är 
rehabiliteringsbegreppet ett medicinskt-
diagnostiskt begrepp som även omfat-
tar socialt stöd. Habiliteringsbegreppet 
är ett mer pedagogiskt begrepp som 
går ut på att öka livskvalité, livsvilja, 
välbefinnande med möjlighet att inklu-
dera alla människor i en arbetsmässig, 
lärandemässig och/eller social gemen-
skap (10). Idrott som habilitering och 
rehabilitering kan i vissa fall upplevas 
som svåruppnåeligt. Tänkbara orsa-
ker diskuteras av Söder; Stokkom och 
Kebbon, (11,12) som har analyserat 
handikappbegreppet utifrån WHO:s 
terminologi och svensk debatt. 

Handikappbegreppets utveckling 
och förändring över tid berörs, med 
den ursprungliga kopplingen till en 
individuell egenskap och till att mer 
och mer betona omgivningens, sam-
hällets betydelse för hur handikappet 
uppstår. Begreppet inbegriper även 
samhälleliga föreställningar, synsätt 
och attityder mm som bidrar till upp-
rätthållandet av en viss syn på män-
niskor med funktionsnedsättningar. 
Författarna (11, 12) menar att Sverige 
i jämförelse med andra länder mer 
förknippar handikappbegreppet och 
handikappolitiken med socialpolitik 
än med hälso- och sjukvård. Detta 
i sin tur kan vara en förklaring till 
att idrotten inte kommit att värde-
ras som lika användbar i jämförelse 
med andra åtgärder inom hälso- och 
sjukvården. WHO:s nya klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshin-
der och hälsa, ICF (13) kan däremot 
mer användas för att tydliggöra målet 
med den fysiska aktiviteten. Därmed 
kommer idrottsaktiviteten i fokus och 
blir till ett verktyg för att öka delaktig-
heten för alla i samhället.

Idrotten ger socialt stöd och hälsa
Folkhälsogruppen understryker vikten 
av primärpreventiva insatser för barn 
och ungdom under uppväxtåren. 
Denna period är av avgörande bety-

delse för den framtida hälsan samtidigt 
som möjligheterna att förebygga ohälsa 
är som störst. Föräldrastöd i form 
av sociala nätverk bedöms kunna ge 
positiva hälsokonsekvenser. Barn- och 
ungdomsverksamheternas utökade 
sociala och stödjande roll poängteras, 
samtidigt som motion och lek ses som 
naturliga inslag i barn och ungdomars 
liv (14). Idrotten som fritidssysselsätt-
ning spelar en viktig roll för många 
funktionshindrade (15). För männis-
kor med funktionshinder har fritiden 
en stor betydelse för bl a hälsa och 
välbefinnande (16). Friluftsliv har 
också särskilt stor betydelse för många 
funktionshindrade där möjligheterna 
och intresset att utöva inomhusidrotter 
är begränsade. 

Handikappidrotten har kommit 
att spela en viktig roll i att visa på nya 
möjligheter. Forskningsresultat har lett 
till att habiliterings- och rehabilite-
ringsmetoder och program utvecklats 
för att ge idrotts- och fritidsverksam-
het en större tyngd. I Norge, USA 
och Canada används det s.k. särskild 
rådgivning  för att förebygga ytterli-
gare handikapp / ohälsa och för att 
öka delaktigheten i samhället (17-18). 
I praktiken får barn och ungdom med 
funktionshinder stimulans genom 
idrott. Socialt stöd utövas genom när-
stående och föreningslivet. Sammanta-
get ger detta en hälsoeffekt i form av 
fysiskt-, psykiskt-, socialt och andligt/
existentiellt välbefinnande. Med andra 
ord går det att tala om ett livslångt 
lärande för den enskilde individen i att 
hitta aktiviteter och sammanhang som 
medför ett gott liv. Idrotten är en av 
många faktorer i livet som kan bidra 
till detta.

Hälso- och sjukvården ger traditionell 
habilitering och rehabilitering
Genom stödsystem försöker samhället 
undanröja hinder för funktionshin-
drade. I Sverige är stödsystemet relativt 
väl utbyggt i en internationell jämfö-
relse (19). Familjer med funktionshin-
drade barn har tillgång till ett utbud av 
service och tjänster, dels av professio-
nell karaktär, dels av avlastnings-och 
bidragskaraktär. Kommunen har det 
grundläggande ansvaret för individens 
välbefinnande med resurser i form av 
socialtjänst, barnomsorg, lagen om 
stöd och service (LSS). Landstinget 
ansvarar för hälso-och sjukvård med 
speciell resurs av barn- och ungdoms-
habilitering. Utöver detta finns special-
skolor och resurscentra och särskilda 
statliga verk, Specialpedagogiska 
Institutet (SIT) och Handikappinsti-

tutet (HI) (20). Det sociala systemet 
tar sin utgångspunkt i individen. Inom 
svensk hälso- och sjukvård saknas ofta 
tradition att använda sig av metoder 
och arbetssätt utanför det medicinska 
området, t ex idrotts- och fritidsak-
tiviteter. Både habilitering och reha-
bilitering kan tyckas vara präglad av 
föreställningar om hur en god vård 
skall bedrivas. ”Systematisk analys av 
den handikappades behov, ett innova-
tivt förhållningssätt för att nå målen 
för rehabiliteringen och förmåga att 
leva sig in i den handikappades situa-
tion utgör den grund på vilken reha-
bilitering bygger.”(21, s19). Samtidigt 
konstateras att forskning och metod-
utveckling är relativt intensiv inom 
den slutna korttidsvården men däre-
mot betydligt mer anspråkslös inom 
långtids- och primärvård. Habilitering 
och rehabilitering kan hänskjutas till de 
båda sistnämnda kategorierna. 
     En helhetssyn på människan inom 
sjukvården, innebär bl a en medveten-
het om de aktuella biologiska, psyko-
logiska och sociala synsätten samt ett 
situationsbaserat handlande, specialist 
- perspektivet ska underordnas detta 
(22). I detta resonemang finns få 
exempel av pedagogisk natur, vilket 
kanske beror på den mellanställning 
samhällsvetenskaperna har gentemot 
naturvetenskap och humanvetenskap. 
Behandlingsmetoder och arbetssätt är 
intressanta ur flera perspektiv (peda-
gogiskt, psykologiskt och socialt), bl a 
eftersom de ska påverka och utveckla 
människans inneboende resurser. I 
Europa och bl a i Tyskland använder 
man termen funktionell rehabilitering 
och avser då den komplicerade process 
som leder fram till en framgångsrik 
rehabilitering. I Tyskland omfattar 
rehabiliteringsbegreppet även habi-
literingsbegreppet. Utgångspunkt är 
WHOs internationella handikappklas-
sificering med sin analys av sjukdomars 
och skadors konsekvenser för kropps-
delar och organ, samt individens totala 
funktion och rehabiliteringens sociala 
funktion inom familjen, skolan, arbetet 
och fritiden. 
     Analysen påpekar också vikten 
av anpassningsverktyg genom hela 
rehabiliteringsprocessen. Nyckelord 
är information och koordination med 
hänsyn till mängden aktörer inom 
rehabiliteringsprocessen. Den funktio-
nella rehabiliteringen orienteras kring 
individens speciella behov. I Sverige dis-
kuteras numera en ”brukarcentrerad” 
modell (20) för insatser till personer 
med funktionshinder, den sk ISP-
modellen (individuellt serviceprogram). 
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I Tyskland användes begreppet ”reha-
biliteringskedjan” och då avses den 
kedja av insatser som vanligtvis följer 
en fysisk skada. Rörelseterapi, ”Move-
ment therapy” och rehabiliteringsidrott, 
”Rehabilitation Sports” poängteras som 
ett viktigt inslag i rehabiliteringskedjan 
och sammanför medicinska och peda-
gogiska perspektiv (13,23). Oavsett var 
i kedjan personen befinner sig är målet 
för rörelseterapin att öka motivationen 
för deltagaren att delta i aktiviteter och 
idrott. Rehabiliteringen utförs stegvis 
enligt modellen: akutsjukhus-rehabilite-
ringscenter-poliklinisk service-yrkesre-
habilitering-förskola-specialskola-lokala 
idrottsföreningar. Rehabiliteringen star-
tar som starkt sjukgymnastikorienterad 
och övergår till organiserad och utvald 
gruppaktivitet i idrottsterapiform, för 
att sluta i permanentintegrerade anpas-
sade idrottsgrupper i samhället, i den 
lokala kommunen. Idrotten, som en 
anpassad fysisk aktivitet får härmed 
en fast ställning inom rehabiliterings-
kedjan. Erfarenheter från bl a projekt 
”Idrott som habilitering” i Sverige visar 
på betydelsen av en idrottsinriktad 
habilitering och rehabilitering (24, 25).

Slutsatser och implikationer
Idrottens betydelse för funktionshin-
drade barn och ungdomars hälsa i 
form av fysiskt, psykiskt, socialt och 
andligt/existentiellt välbefinnande har 
berörts och har i många fall beskrivits 
med positiva förtecken. Vikten av det 
sociala stödet från ledare, kamrater och 
föräldrar har poängterats. I Europa 
omnämns bättre fysiska, sociala och 
ekonomiska möjligheter för människor 
med funktionshinder. Idrotten som 
rekreationsaktivitet spelar en allt större 
roll i många människors liv och finner 
beröringspunkter inom lagstiftning, 
med områdena idrott, socialt stöd och 
hälsa/välbefinnande. Barn och ung-
domar med funktionshinder har idag 
en ökad möjlighet att uppleva idrott, 
rekreation och fritidsaktiviteter. Det 
finns emellertid fortfarande hinder för 
att tillgodogöra sig olika former av 
fysisk aktivitet. Barn med funktions-
hinder i de skandinaviska länderna har 
bl. a. mindre tid för fritidsaktiviteter, 
färre kamrater och lägre självkänsla än 
jämnåriga barn. Primärpreventiva insat-
ser för barn och ungdom under upp-
växtåren är ytterst viktigt. Inom denna 
period grundläggs den framtida hälsan, 
samtidigt som möjligheterna att före-
bygga ohälsa är som störst. Det sociala 
stödet från föräldrar, föreningsliv m fl 
bedöms kunna ge positiva hälsokon-
sekvenser. Barn- och ungdomsverksam-

heternas utökade sociala och stödjande 
roll bedöms bli allt viktigare, samtidigt 
som idrott, lek och annan fritidsaktivi-
tet ses som naturliga inslag i barn och 
ungdomars liv. Samhällets struktur och 
attityder skapar hinder för människor 
med funktionshinder. Genom stöd-
system försöker samhället undanröja 
dessa hinder. Det svenska stödsystemet 
har en utpräglad social karaktär och 
bygger på idén om välfärdssamhället. 
Familjen och deras behov sätts i cen-
trum. I Tyskland användes begreppet 
”rehabiliteringskedjan” där rörelsete-
rapi, Movement therapy och rehabili-
teringsidrott, ”Rehabilitation Sports” 
utgör viktiga inslag. 
     Målet för rörelseterapin är att öka 
motivationen för deltagaren i reha-
biliteringen att delta i aktiviteter och 
idrott. Anpassad fysisk aktivitet får en 
betydelsefull ställning inom rehabilite-
ringskedjan genom att slutfasen är för-
lagd till idrottsföreningar i den lokala 
kommunen. I Sverige visar erfarenheter 
från olika projekt på betydelsen av 
en idrottsinriktad habilitering och 
rehabilitering. Detta har gett upphov 
till en strategi för att belysa fördelarna 
med idrott för barn och ungdomar med 
funktionshinder. Barn och ungdom 
med funktionshinder får stimulans 
genom idrott. Socialt stöd utövas 
genom närstående och föreningslivet. 
Sammantaget ger detta en hälsoeffekt 
i form av fysiskt-, psykiskt-, socialt 
och andligt/existentiellt välbefinnande. 
Idrotten bör med andra ord inrymmas i 
ett normalt habiliterings- och rehabili-
teringsutbud.

Populärvetenskaplig sammanfattning 
av doktorsavhandlingen: 
Possibilities offered by interventional 
sports programmes to children and 
adolescents with physical disabilities; 
an explorative and evaluative study

Avhandlingens övergripande syfte 
är att belysa erfarenheter som barn och 
ungdomar med rörelsehinder har av att 
idrotta och vilken behållning de har av 
den fysiska aktiviteten. Dessutom stu-
deras hur idrottsföreningar kan erbjuda 
en meningsfull rörelseträning och aktiv 
gemenskap med utgångspunkt i barns 
och ungdomars hälsa och socialisa-
tion in i samhället. Avhandlingen visar 
bland annat på handikappbegreppets 
komplexitet inom idrotten och på nya 
hälsostrategier som bygger på lekman-
nastöd samt vilket värde dessa har för 
såväl individen som samhället. Avhand-
lingen påvisar vikten av ett idrottspro-
gram där aktörer från olika delar av 

samhället som hälso- och sjukvården, 
föreningslivet, handikapporganisatio-
nerna och universitetet samarbetar.

Studien består av fyra delstudier 
med följande syften:

• 1. Att utveckla riktlinjer för 
samarbete och organisation av 
ett idrottsprogram för barn och 
ungdomar med rörelsehinder inom 
idrottsföreningar.

• 2. Beskriva uppfattningar hos barn 
och ungdomar med rörelsehinder av 
att delta i idrottsaktiviteter.

• 3. Beskriva föräldrars uppfattningar 
om deras rörelsehindrade barn och 
ungdomars deltagande i ett idrotts-
program.

• 4. Att utvärdera idrottsprogram 
inom idrottsföreningar för barn och 
ungdomar med och utan rörelsehin-
der, utifrån påverkan på hälsa och 
inflytande på socialisation genom 
idrott.

Delstudierna resulterade i följande 
resultat:

1. Studien visade bland annat på 
betydelsen av att bygga upp en 
samverkan mellan Habilitering, 
föreningsliv och familjer med 
barn med rörelsehinder genom en 
arbetsgrupp. Studien visade även 
att idrotter som orientering, golf 
och bågskytte kompletterar tradi-
tionella metoder i arbetet med barn 
och ungdomar med rörelsehinder.

2. I studien blev sex intervjukategorier 
tydliga: Att få kamrater, att lära sig, 
att stärka sin fysik, att bli någon, 
att uppleva naturen, att ha roligt. 
Detta utgör en viktig kunskapsbank 
för att lägga upp idrottsaktiviteter 
för barn och ungdomar med fysiska 
funktionshinder

3. I studien blev tre beskrivningska-
tegorier tydliga: Att uppnå en god 
hälsa, att ingå i en social gemen-
skap och att lära sig en idrottsakti-
vitet. Undersökningen visar att en 
fysisk aktivitet kan medföra olika 
positiva faktorer på individnivå 
samt att delaktigheten i samhället 
kan underlättas.

4. Studien visar på mindre möjligheter 
inom ett idrottsprogram för barn och 
ungdomar med rörelsehinder utsträckt 
över ett halvårs tid, i jämförelse dels 
med ett veckoidrottsprogram för 
samma målgrupp och dels med ett 
idrottsprogram för barn och ungdomar 
utan rörelsehinder utsträckt över ett 
halvårs tid. Förändringarna är större i 
den sociala dimensionen än den i den 
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hälsorelaterade dimensionen. 
Avhandlingen belyser också bety-

delsen av en arbetsgrupp och att genom 
denna bygga upp en samverkan mellan 
idrottsrörelsen, handikapporganisatio-
ner, habilitering, barn och familj. Även 
om intensitet, struktur och coacher-
nas kompetens inte direkt undersökts 
är det tveklöst av betydelse - med 
hänsyn till att det tar tid att bygga upp 
en förståelse och beredskap för att 
underlätta för barn och ungdomar med 
rörelsehinder - att ta del av förenings-
livets idrottsaktiviteter. Kontinuerlig 
hjälp och stöd är nödvändig för att 
underlätta för idrottsföreningarna att 
utveckla en bestående och välfung-
erande idrottsaktivitet i samarbete med 
en personlig idrotts- och hälsorådgi-
vare. Detta kan i sin tur hjälpa och 
stödja barnen och ungdomarna i att 
börja och fortsätta med en idrottsakti-
vitet. 

För information kontakta:
Lars Kristén
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Sektionen för Hälsa och Samhälle
Box 823
301 18  Halmstad
Tel vx 035-16 71 00
Direktval 035-16 72 15
Telefax 035-16 72 64
 e-mail: Lars.Kristen@hos.hh.se
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