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Abstrakt  

 

Efter sommarens Paralympiska spel i London 2012 kändes handikappidrotten mer intressant 

än någonsin att fördjupa sig i. Att se dessa atleter med ett funktionshinder prestera så bra i 

sina idrottsgrenar skapade en nyfikenhet i hur deras resa sett ut från att vara på amatörnivå till 

att nå den absoluta eliten. Syfte med denna studie var att belysa erfarenheter och uppfattningar 

hos personer med fysisk funktionsnedsättning av att vara amatör till att nå elitnivå inom ett 

antal individuella idrotter. Den kvalitativa metod som arbetet inspirerades av var 

fenomenografi och datainsamlingen är gjord via intervjuer. Analysen av data gjordes genom 

en sjustegsmodell där olika utsagor bildade kategorier. Undersökningsgruppen bestod av totalt 

fem deltagare över 18 år med fysiska funktionsnedsättningar, där alla var på landslagsnivå i 

sin respektive idrottsgren. Resultatet visade på att det fanns olika erfarenheter och 

uppfattningar om hur det är att gå från amatör till elitnivå. Alla var dock överens om att 

avsaknaden av tränare med rätt kunskap var ett stort problem. Resultatet visade även på att 

organisationen runt handikappidrotten har många brister som borde åtgärdas för att optimera 

elitsatsningen för dessa personer. Genom de olika resultaten har det framkommit att en 

sammanslagning av handikappidrotten och idrotten skulle kunna generera i bättre 

utvecklingsmöjligheter inom idrotten för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Något 

som även det skulle kunna vara ett lyft för handikappidrotten är att låta kunskapen som redan 

finns inom handikappidrotten förs vidare genom att de som tidigare varit aktiva på elitnivå 

blir inspirerade till att fortsätta som tränare efter avslutad karriär.  

Nyckelord: Handikappidrott, Fysisk funktionsnedsättning, Elit, Amatör, Fenomenografi, 

Uppfattning och Erfarenhet. 
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Förord 

  

Vi valde att skriva om detta ämne då vi alla har ett personligt intresse för handikappidrott. 

Handikappidrott är ett aktuellt ämne efter sommarens Paralympiska spel, vi såg det därför 

som en chans att uppmärksamma den ytterligare samtidigt som vi själva kunde fördjupa oss i 

något som vi tycker är väldigt intressant.  

Vi vill även passa på att tacka de personer som deltagit i vår studie, utan er hade det inte 

arbetet inte gått att verkställa. Vi vill likaså rikta ett stort tack till vår handledare Jan Karlsson 

som funnits med som stöd under arbetets gång. Dessutom vill vi tacka vår examinator Vaike 

Fors för hennes engagemang i vårt uppsatsskrivande.  

 

Vi hoppas att ni finner vårt arbete intressant och att ni får en trevlig lässtund.  
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1. Introduktion 

 

 

Intresset av att studera personer med fysisk funktionsnedsättning inom idrotten väcktes i 

samband med de Paralympiska spelen 2012 i London. Genom att se deltagarnas engagemang 

och prestationer fick vi inspiration till denna studie. Frågor om bland annat rättigheter, 

möjligheter och villkor väcktes i samband med detta. Det finns tidigare forskning inom detta 

område som visar på att det finns nedvärderande attityder och förutfattade meningar om 

personer med funktionsnedsättnings förmågor av att klara av utmaningar i vardagslivet 

gentemot personer som inte har en funktionsnedsättning (Kavanagh, 2012). Ruddell & 

Shinew, (2006) och Hammel, Magasi, Heinemann, Whiteneck, Bogner & Rodrigues, (2008) 

poängterar hur den sociala omvärlden påverkar de möjligheter och hinder för personer med 

fysiska funktionsnedsättningar att komma in i idrottskontexten och vad idrotten gör för 

individen. I dagens samhälle finns det en utgångspunkt i svensk folkhälsopolitik som belyser 

människors lika värde i premisser om att varje individ ska finna villkor till att kunna utvecklas 

utefter sina förutsättningar (Folkhälsoinstitutet [FHI], 2008). Att utvecklas i samhället och 

inom idrotten är en sak, en annan är att utvecklas till att nå elitnivå inom sin idrottsgren. 

Riksidrottsförbundet [RF] har i sitt dokument Idrotten vill (2009) tagit fram en svensk 

idrottsmodell för elitidrottssatsning. Grunden för denna modell ska vara helhetssynen på 

människan vilket innebär att det ska vara samma förutsättningar för alla. 

Denna studie inspireras utifrån en fenomenografisk ansats vilket innebär att fånga människors 

uppfattningar kring ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). Personer med fysisk 

funktionsnedsättnings erfarenheter, omgivningens betydelse och uppfattningar om hinder och 

möjligheter inom idrotten kopplat till lärande är intressant att synliggöra i denna studie.  

Med utgångspunkten i att alla människor har ett likavärde och att alla ska inkluderas och 

kunna vara delaktiga i samhället oavsett förutsättningar, blir det därför relevant att se hur 

personer med fysisk funktionsnedsättning själva upplever sina möjligheter och hinder inom en 

elitsatsning. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
 

Det övergripande syftet med studien är att belysa erfarenheter och uppfattningar hos personer 

med fysisk funktionsnedsättning av att vara amatör till att nå elitnivå inom ett antal 

individuella idrotter. 

 

2.2 Frågeställningar 
 

 Vad är deras uppfattningar och erfarenheter om vilka möjligheter och hinder som finns 

för att nå elitnivå? 

 Hur beskriver de omgivningens betydelse inom en elitsatsning? 

 Vad är deras positiva och negativa lärdomar om vad som påverkar en elitsatsning?  

 

Vi anser att denna studie hör hemma inom det idrottspedagogiska fältet eftersom erfarenheter 

och uppfattningar är centrala begrepp inom lärandeprocessen. Att belysa erfarenheter och 

uppfattningar hos personer med fysisk funktionsnedsättning ur ett idrottspedagogiskt 

perspektiv är intressant eftersom de uppfattar situationer olika utifrån deras egna erfarenheter. 

Erfarenheter skapas om och runt omkring idrotten och utifrån det bildas färdigheter, 

värderingar och förhållningssätt. Engström (2002) beskriver att kommunikations och 

påverkansprocesser produceras, förmedlas och lärs in i de situationer där de äger rum. 

Uppfattningar om kroppen, hur den ska tränas och det kroppsliga lärandet är en viktig process 

inom det idrottspedagogiska fältet (Ibid). 
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3. Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer vi ta upp begreppsdefinitioner, bakgrundsfakta och tidigare forskning. 

Olika begrepp kommer förklaras som läsaren bör känna till för att lättare kunna förstå 

innehållet i denna studie.  

 

3.1 Begreppsdefinitioner 

 

3.1.1  Elitnivå 

 

En definition av vad som är elitnivå och vad som är amatöridrott (breddidrott) och om det 

finns en gräns i övergången mellan dessa är enligt Idrotten vill (RF, 2009) fortfarande väldigt 

svårt att defeniera i dagens samhälle. 

FoU rapporten ”Eliten é liten – men växer” (Lindfelt, 2007) av RF förklarar att definitionen 

av modern elitidrott är ett komplext fenomen och förutsättningarna för att göra en elitsatsning 

varierar från gren till gren, mellan individuella idrottsgrenar och lagidrotter samt mellan män 

och kvinnor. Eftersom variationen hänför sig till såväl ekonomiska som strukturella skillnader 

kommer den omständigheten om verkligheten ständigt förändras. Nya grenar kommer in på 

arenan och andra hamnar i periferin. Idag är det ofta externa ekonomiska faktorer som avgör 

hur idrottskulturens verklighet förändras.  

Vår gräns för elitnivå kommer vi sätta vid ett landslagsdeltagande. Vi kommer att använda oss 

av ordet elitsatsning i vissa fall, som vi tolkar som vägen mellan amatör till elit. 

 

 

3.1.2 Amatöridrott (breddidrott) 

 

Ordet amatör inom idrotten förklaras i nationalencyklopedin (2012) som amatörbestämmelser 

vilket är en person som ägnar sig åt idrottsutövning utan att vinna materiella fördelar.  
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Amatöridrott eller breddidrott definieras som en idrottslig bredd-, hälso-, rekreations- eller 

motionsverksamhet (Lindfelt, 2007). Idrotten vill (RF, 2009) beskriver att breddidrotten för 

vuxna omfattar såväl den rena motionsverksamheten som tävlingsidrott på olika nivåer. 

Idrottsrörelsen inom breddidrotten ska kunna ge plats åt alla för att kunna erbjuda fysisk 

aktivitet hela livet. Det finns den renodlade motionsverksamheten utan tävlingsinslag och den 

med tävlingsinslag. Den ideella motionsverksamheten utgör den stora delen inom 

breddidrotten.  

Vår gräns för amatöridrott kommer vi sätta under landslagsnivå. Vi kommer att använda oss 

av ordet elitsatsning i vissa fall, som vi tolkar som vägen mellan amatör till elit. 

 

3.1.3 Funktionsnedsättning 

 

Svenska handikappidrottsförbundet [SHIF] (2011) menar att det finns vissa klassificeringar 

och klassindelningar och dessa skiljer sig från idrott till idrott baserat på vilken 

funktionsnedsättning. I denna studie vill vi fokusera på personer som har en fysisk 

funktionsnedsättning. Socialstyrelsen (2010) definierar detta som ett problem i en 

kroppsfunktion i form av en avvikelse eller en förlust som är påvisbar. Därmed kommer vi 

inte fokusera på psykiska funktioner eller ”intellektuell funktionsnedsättning” som 

socialstyrelsen (2010) beskriver övergripande som handlar om hjärnan och det centrala 

nervsystemets funktioner.  

 

3.1.4 Omgivning 

 

Nationalencyklopedin (2012) beskriver omgivning som ”Förhållanden eller företeelser som 

finns runt omkring någon eller något”. 

När vi använder oss av detta begrepp i denna studie kommer det innefatta den sociala, 

materiella och den miljömässiga kontexten. 
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3.1.5 Uppfattning 

 

Nationalencyklopedin (2012) beskriver uppfattning som något som på ett personligt sätt 

uppfattas och bedöms med något av sinnena.  

I studien kommer vi utifrån detta begrepp utgå ifrån att personliga erfarenheter skapar en 

uppfattning om ett visst fenomen. 

 

 

3.1.6 Fenomenografi 

 

Vi kommer att inspireras av vissa delar inom fenomenografin till vår studie. Dessa är hur vi 

har analyserat resultatet, hur fenomenografin kopplas till lärandet och våra intervjupersoners 

uppfattningar. 

Fenomenografin innebär att beskriva människors sätt att försöka förstå fenomen i sin 

omgivning där uppmärksamheten riktar sig mot variationen mellan människors olika sätt att 

uppfatta fenomenet (Dahlgren & Johansson, 2009).  

 

 

3.2 Bakgrundsfakta 

 

3.2.1  Fakta och Riktlinjer för en elitsatsning inom RF , SHIF och FIH 

 

RF (2012) har i sitt dokument Idrotten vill (2009) tagit fram en svensk idrottsmodell för 

elitidrottssatsning. Grunden för denna modell ska vara helhetssynen på människan vilket 

innebär att det ska vara samma förutsättningar för alla. Det finns framtagna riktlinjer för både 
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barn och vuxna om hur det ska gå till när en elitsatsning ska genomföras. RF (2009) beskriver 

i dokumentet Idrotten vill:  

”Tävlingsidrotten utformas av specialidrottsförbunden. All tävlingsverksamhet ska försiggå under 

specialidrottsförbundens ansvar. Genom tävlingssystemens uppläggning styr förbunden föreningarnas 

verksamhetsinriktning. 

Det är dock varje organisation som avgör sin egen verksamhetsutformning. Det är föreningen som 

beslutar vilken idrottslig nivå man vill idrotta på. Utifrån detta organiserar man sig så att man kan 

erbjuda en så positiv utvecklingsmiljö som möjligt för de medlemmar som har talang och ambition för 

att uppnå denna nivå”(Idrotten vill, 2009, s.20) 

 

Svenska handikappidrottsförbundet [SHIF] (2011) valdes in som specialidrottsförbund [SF] 

inom riksidrottsförbundet i november 1969. SHIF har ett samarbete med Sveriges 

Paralympiska Kommitté [SPK] (2011) och är tillsammans ett gemensamt idrottsförbund som 

organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 

olika idrotter. Antal föreningar uppgår till 480 stycken, det finns 21 special 

idrottsdistriktförbund och cirka 37000 medlemmar varav cirka 20000 är idrottsaktiva.  

SHIF och SPK stödjer RF allmänna förhållningssätt som innehåller 18 olika punkter (RF, 

2010). Det finns även olika stipendier som kan sökas för att på något sätt hjälpa till för att nå 

eller främja elitidrotten, även inom amatöridrott kan det sökas stipendier. Exempel på 

stipendier är ”NCC-stipendiet” där fondens ändamål är att främja elitidrotten inom ramen för 

SHIF/SPKs verksamhet eller ”Tumbastipendiet” där stipendiet utdelas till en förtjänstfull 

idrottare med funktionsnedsättning, nödvändigtvis inte en elitidrottare.  

Det erbjuds även utbildningar för att nå idrottseliten. Ett exempel är ”Elitidrottsskolan” där en 

utbildning på tre år genomförs parallellt med individens elitsatsning för att hjälpa individen att 

ta sista steget till att bli en Paralympisk idrottare (Paralympics är motsvarande till Olympiska 

spelen för personer med funktionsnedsättning). Kravet som ställs på individen för att bli 

aktuell till utbildningen är att individen måste tävla i en paralympisk idrott och vara beredd att 

satsa långsiktigt mot Paralympics samt ställa upp på de krav som ställs på individen. Det står 

även nämnt att individen måste ha motivation och engagemang utöver det vanliga och göra ett 

aktivt val innan individen kan ingå i utbildningen och skriva under på elitidrottsskolans krav.  

I RF stämman i Uppsala 2011 togs det fram en rapport kallad ”RS rapport och förslag: En 

samlad elitsatsning” (2011) som är en sammanställning och förslag på förbättringar inom 
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elitidrotten, som även gäller handikappidrotten. I förslaget framkommer det att SF ansvarar 

för utvecklingen av sin egen idrott. Där har RF i uppdrag att stödja, leda och företräda SF för 

att skapa förutsättningar till att göra en elitidrottsutveckling. RF kommer förutom det 

ekonomiska stödet att erbjuda kraftfullare verksamhetsstöd. Detta för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för svenska elitidrottare, tränare och ledare för att lyckas internationellt. RF 

vill även ha ett fortsatt samarbete med SHIF/SPK för att dra nytta av varandras erfarenheter i 

avsikt att utveckla svensk elitidrott.  

I dokumentet Förbundsstadgar (2011) inom SHIF/SPK beskrivs det att idrottsrörelsen 

samverkar för samma vision och värdegrund vilket inkluderar både bredd- och elitidrotten. 

Vidare beskrivs det att elit- och breddidrotten ska ske i nära samverkan. I dokumentet Idrotten 

vill (2009) beskrivs det att idrotten ska vara utformat på så sätt att alla som vill vara delaktiga 

kan vara det, oavsett psykiska eller fysiska förutsättningar. Detta kan kopplas till 

utgångspunkten i Svensk folkhälsopolitik som belyser människors lika värde i premisser om 

att varje individ ska finna villkor till att kunna utvecklas utefter sina förutsättningar (Statens 

folkhälsoinstitut [FHI], 2008) 

 

3.3 Tidigare forskning  

 

Nedanstående avsnitt kommer att behandla tidigare forskning om idrotten i omgivningens 

betydelse, personer med funktionsnedsättnings möjligheter och hinder inom en elitsatsning. 

 

3.3.1 Livsberättelsen om Lucy 

 

I en artikel av Kavanagh (2012) beskrivs berättelsen om Lucy Shunkers resa från att ha varit 

en vanlig person till att bli en idrottskvinna i världsklass. Artikeln kan kopplas till denna 

studie då hennes resa speglas av en olycka som förändrade hennes liv då hon blev förlamad 

från bröstet och nedåt. Artikeln är uppbyggd på Lucys livsberättelse, hennes ord om hur livet 

efter olyckan konstrueras och idrottens betydelse.  

I artikeln beskrivs att det kan vara en utmaning för en person med funktionsnedsättning att 

involvera sig inom idrotten och att det inte heller alltid finns möjligheter till ett deltagande.  
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Vidare beskrivs idrottens betydelse för en person med en funktionsnedsättning och skildrar 

idrottsarenan som en viktig del i deras liv. I intervjun med Lucy framkommer det att hon 

poängterar sig ha en stark drivkraft att utmana den diskursbild som finns om personer med 

funktionsnedsättning, det vill säga att ha en funktionsnedsättning ofta länkas med 

begränsningar och svårigheter. Lucy belyser istället att leva med en funktionsnedsättning inte 

behöver betyda en tragedi. Istället för att avvisa hennes nya livssituation accepterade hon den 

och såg det som ett tillfälle att omdefiniera sig själv och sin nya fysiska kapacitet.  

Vidare beskrivs det om de psykosociala fördelar som finns med att vara integrerad i fysisk 

aktivitet och idrott. Författaren menar att det är olyckligt att personer med 

funktionsnedsättning blir begränsade till ett deltagande inom idrotten. Negativa attityder, 

fördomar och stereotyper gentemot personer med funktionsnedsättning är alla potentiella 

faktorer som kan begränsa deltagandet i sociala praktiker för dessa personer. Andra hinder 

som framkommer i artikeln är brist på tidigare erfarenhet av idrotten eller kunskapsbrist från 

tränarna huruvida de ska göra för att inkludera personer med funktionsnedsättning in i 

praktiken (Ibid).  

 

3.3.2 Omgivningens betydelse för personer med en fysisk funktionsnedsättning inom 

idrotten 

 

Forskning visar på att det finns både möjligheter och hinder i samhället som påverkar 

situationen för en person med fysisk funktionsnedsättning (Ruddell & Shinew, 2006) och 

(Hammel, Magasi, Heinemann, Whiteneck, Bogner & Rodrigues, 2008). Faktorer som spelar 

in är bland annat den sociala kontakten (gemenskapen) med familj, vänner och lagkamrater. 

Även att få vara med i gruppen, att få vara delaktig i aktiviteter och att få känna sig behövd.  

Hur den omgivningen uppfattas och är anpassad efter personer med funktionsnedsättning 

beskrivs som viktig för att målgruppen ska få en möjlighet till att börja med idrott. Ruddell & 

Shinew (2006) beskriver att personer med funktionsnedsättning i de flesta fall inte har någon 

aning om vilka möjligheter det finns för att kunna vara delaktig i fritidsaktiviteter och olika 

idrottsklubbar. Kännedom om möjligheter uppkommer till exempel först efter ett besök hos en 

sjukgymnast som informerar om detta.   
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3.3.3 Möjligheter och hinder för personer med fysisk funktionsnedsättning inom idrotten 

 

I rapporten Möjligheten till motion och fysisk aktivitet – lika för alla? (RF, 2003:4) var syftet 

att undersöka personer med funktionsnedsättnings chanser till att utöva fysisk aktivitet och 

kartlägga om det råder samma möjligheter mellan personer med funktionsnedsättning som för 

övriga personer gällande förutsättningar till fysisk aktivitet.  I undersökningen användes både 

kvalitativa och kvantitativa inslag i form av enkäter och djupintervjuer. Resultatet visade på 

att det inte råder samma möjligheter för personer med funktionsnedsättning som för den 

övriga befolkningen. Det finns en rad olika hinder som försvårar som till exempel transport 

till träningslokal och framkomlighet med rullstol detta på grund av funktionsnedsättningen. 

Vidare visade undersökningen att personer med funktionsnedsättningar motionerar men 

många väljer sin egen väg och hittar då alternativa motionsaktiviteter istället för att gå via 

idrotten på grund av de bristande förutsättningarna som finns.  

Exempel på vad som skulle kunna åtas för att främja och skapa bättre möjligheter enligt 

undersökningen nämns skolan som en viktig del gällande att göra idrotten som en naturlig del 

i människors liv och där finns det tydliga brister enligt flera deltagare i undersökningen. Där 

nämns lärarnas oförmåga att förstå sig på funktionsnedsättningar som en orsak.  

För att förbättra tillgängligheten och möjligheterna beskrivs det till exempel att markera 

trappsteg för synskadade eller att lägga omklädningsrummen på samma plan som 

motionsrummen för att underlätta för både synskadade och rullstolburna.  

Tävlingsidrotten för personer med funktionsnedsättning är inte lika utbredd som för den 

övriga befolkningen. Det kan enligt undersökningen bero på det som nämns ovan, bristande 

möjligheter. Ett annat hinder av relevans är svårigheten att få tag på tillräckligt många 

deltagare till samma tävlingsform, främst i mindre orter vilket leder till att många inte kan 

utöva den idrotten de vill praktisera. Även att det finns brister i stödet runtomkring sett till 

tillgången av färdtjänst och assistenter vilket försvårar deltagande i idrotten. 

 

En studie av Rolfe, Yoshida, Renwick & Bailey (2009) handlar om kvinnor som hade 

ryggmärgsbrock och deras barriärer till att träna. 15 kvinnor som hade möjlighet att träna 

studerades och det visade sig efter en tid att kvinnorna fick en större självständighet. De 

kunde klara sig mycket bättre på egen hand. De kände att de kunde vara med på fler 

aktiviteter och att de kunde engagera sig mycket mer socialt.  
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4. Teoretiska referensramen  
 

Vi har delat upp denna del i ” Ett livslångt lärande genom samspel i omgivningen”, ” 

Lärande kopplat till symbolisk interaktionism, fenomenografi och Kolbs lärande cykel”, 

”Symbolisk interaktionistisk syn på uppfattning och omgivning”, ”Fenomenografisk syn på 

uppfattning” och ”Utvecklingsekologi kopplat till omgivningen” som är kopplat till studiens 

syfte och dess frågeställningar.  

 

4.1 Ett livslångt lärande genom samspel i omgivningen 

 

Vad lärande är beskrivs av Illeris (2007) som väldigt komplext: ”Själva lärandet uppfattar jag 

som en integrerad process som alltid omfattar dels en direkt eller medieförmedlad samspelsprocess 

mellan individen och hans eller hennes materiella och sociala omgivning, dels en inre psykisk 

tillägnelseprocess” (Ibid, s.299). Lärandet utspelar sig alltid på ett individuellt, socialt och 

samhälligt plan. Lärandet utgår ifrån individen och allt runt omkring påverkar 

lärandeprocessen. Vi lär oss livet igenom och inom idrottskontexten är det inget undantag. 

Mead (1976) och Blumers (1969) syn på hur omvärlden uppfattas, består av ett ständigt 

lärande. Ett lärande blir till en erfarenhet och dessa erfarenheter  hjälper till att fortsätta 

lärandet i uppfattningar av omgivningen. En fenomenografisk syn på lärande beskrivs som 

vårt sätt att förstå vår omgivning är ett resultat av lärande som hela tiden fortgår. Vårt sätt av 

att förstå vår omgivning kan sedan komma att förändra innebörd eftersom vårt lärande hela 

tiden fortgår genom livet (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

4.2 Lärande kopplat till symbolisk interaktionism, fenomenografi och Kolbs 

lärande cykel 

 
Symbolisk interaktionism beskriver hur individens erfarenhet speglar sig i hur vi uppfattar hur 

världen existerar och där finns tre stycken kategorier som påverkar. Dessa är de fysiska som 

människan eller djur , människans skapade objekt som hus och bilar och sedan de sociala som 

student eller vän. Sedan finns de abstrakta som moral och normer (Blumer, 1969). Allt som 
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påverkar oss kallar Blumer (1969) symboler och beskriver även om hur vi tolkar normerna i 

samhället, påverkas i hur vi uppfattar en situation efter vilken erfarenhet vi har om liknande 

situationer och hur vi tolkar dem med vårt medvetande. Detta kan kopplas till Meads (1976) 

beskrivning om hur resonemanget går mellan ”I” och ”Me”. 

 

Blumer (1969) och Mead (1976) menar att alla i en grupp sällan uppfattar de symboler som 

uppstår på samma sätt eftersom erfarenheter avgör hur en situation tolkas. Varje individ tolkar 

efter sina erfarenheter och medvetande på olika sätt. Detta kan kopplas till variationsteorin 

som är en vidareutveckling av fenomenografi som riktar sig mot hur vi ser på och erhåller 

kunskap om omvärlden. Med hjälp av tre begrepp kan erfarenhet förstås inom variationsteorin 

och dessa är urskiljning, variation och samtidighet (Carlsson, 2002). Enligt Marton & Booth 

(1997) är variationer mellan skilda sätt att förstå någonting vilket innefattar variationsteori. 

Vidare beskriver författarna att lärande ses som en helhet som föregår delarna (ibid). Genom 

att enbart lära sig detaljer om något utan att förstå vad det är till bidrar inte till lärande som en 

helhet. Samtidigt måste människan förstå innebörden i fenomenet för att urskilja och variera 

vad det är som gör att fenomenet med sin variation skiljer detta från andra fenomen. Det krävs 

variation av förändringar av någons sätt för att förstå ett fenomen. Författarna beskriver för att 

skilja en aspekt från ett fenomen så behöver vi förändra vårt sätt att se på världen (ibid). Med 

detta menar författarna att vi ser världen utifrån samma sätt som andra ser den men genom att 

se ur olika infallsvinklar, reflektera och analysera över tänkbara alternativ (ibid). Öppna upp 

medvetandet till att det inte ser ut som vi kanske upplever det och förstå att världen kanske 

inte ser likadan ut.   

 

Som vi beskrev ovan så beskriver symbolisk interaktionism hur individens erfarenhet speglar 

sig i hur vi uppfattar hur världen existerar. En modell som förklarar hur det kan gå till när en 

individ får en erfarenhet och sedan kan använda denna i omgivningen är Kolbs lärande cykel. 

Kolbs lärande cykel är en beskrivning av erfarenhetsbaserat lärande (Kolb, 1984). Lärandet 

ses som cyklisk process som består av fyra delar: ”Konkreta upplevelser”, ”Observationer 

och reflektioner”, ”Skapande av teori, hypoteser, generaliseringar och teori” och 

”Omsättning av nya idéer”. Genom denna process lär man sig utav erfarenheter som 

utvecklas till ny kunskap och kompetens.  
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4.3 Symbolisk interaktionistisk syn på uppfattning och omgivning 

 

Mead (1976) beskriver att för att kunna uppfatta en situation behöver vi våra sinnen. Alla 

sinnen vi har skapar ett intryck om något och utifrån vårt medvetande tolkar vi det. 

Författarens tanke om detta handlar om människans sociala utveckling och hur den är som 

social varelse. Varje social varelse har ett medvetande och medvetandet kopplas till jaget. 

Jaget kan i sin tur delas in i två delar, ”I” och ”Me”. ”I” beskrivs som behovet till handling 

och impuls och i sitt handlande förändrar det den sociala strukturen. ”Me” beskrivs hur 

individen övertar alla andras attityder och roller in i ens eget jag och agerar utifrån det. Vidare 

menar Mead att en individs tänkande är ett resonerande mellan ”I” och ”Me” och jaget 

uppstår först i utvecklingen av den sociala individens beteende gentemot andra i en grupp. 

Ens gest framkallar en annan gest hos en annan  individ och så vidare. Medvetandet och jaget 

kan i sin tur kopplas till Blumers (1969) begrepp symbolisk interaktionism som kortfattat 

innebär att det sociala samspelet skapar individens självuppfattning och medvetande. För att 

skapa oss en uppfattning och för att sedan tolka en situation behövs alltså ett medvetande 

menar både Blumer (1969) och Mead (1976).   

Hur omgivningen uppfattar en situation beskriver Blumer (1969) att när båda parter har 

samma uppfattning om en akt så skapas en förståelse mellan varandra. Omgivningen kan 

uppfatta situationen på olika sätt men förstår ändå situationen om vad som sker genom olika 

erfarenheter om samma situation. Med detta menar Blumer (1969) och Mead (1976) att när en 

situation uppstår så tolkar varje individ situationen genom sina erfarenheter av deras 

uppfattning om symboler och sitt jag. De uppfattar situationen olika genom sin egen 

uppfattning om vad symbolerna betyder för dem, men som en grupp inom omgivningen 

uppfattar de situationen på samma sätt. Mead (1976) menar om en grupp är sammansvetsad 

som till exempel en familj är gruppen sammanvävda av gemensamma erfarenheter inom 

samma kontext och kan därför agera som en gemensam individ i omgivningen. 

 

4.4 Fenomenografisk syn på uppfattning 

 
Dahlgren & Johansson (2009) beskriver att uppfattning ur en fenomenografisk syn är ett sätt 

att förstå något eller ett sätt att erfara något. Vidare beskrivs det att utgångspunkten för 
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fenomenografin är ”för det första att människor uppfattar företeelser i den omgivande 

världen på olika sätt och för det andra att det finns ett begränsat antal sätt på vilka 

företeelser kan uppfattas” (Ibid, 2009, s.122). En uppfattning kan uttryckas på många sätt 

inom det språkliga bruket och det är här den förmodligen största utmaningen ligger i att 

försöka förstå någon som beskriver sina uppfattningar om omgivningen. Marton & Booth 

(1997) beskriver att omgivningen uppfattas så som vi upplever den utifrån våra erfarenheter. 

 

4.5 Utvecklingsekologi kopplat till omgivningen   

 

Systemperspektivet är grundläggande för 

begreppet miljö och innehåller ett 

sociologiskt perspektiv som omfattar 

omgivningen inom utvecklingsekologin 

(Andersson, 1986).  Utvecklingsekologin 

utgår efter den verklighet som omger 

individen och är en del av individens vardag 

som tillsammans med omgivningen bildar 

ett system. Det beskrivs utifrån en modell 

som kallas den utvecklingsekologiska modellen och 

den består av fyra nivåer som är mikro, meso, exo 

och makronivån. Mikronivån är individens närmiljö, 

som består bland annat av familjen, släkt, vänner. Mesosystemet består av relationer mellan 

de olika närmiljöerna som till exempel kan vara hemmet, idrottsföreningen och arbetsplatsen. 

För en individs utveckling är det viktigt att det finns en bra relation mellan dessa olika 

närmiljöer. Exosystemet är de miljöer som finns utanför närmiljön vilket påverkar individen 

indirekt genom till exempel kommunernas utbud, sociala nätverk och massmedia. 

Makrosystemet är den yttersta nivån i systemet som är mer på en samhällsnivå, vilket 

innefattar de ekonomiska, sociala och politiska system som kommer till konkreta uttryck på 

de andra nivåerna (ibid). 

                                                                                            

 

 

Figur 1. Bronfenbrenners modell av den 

ekologiska strukturen i miljön (Andersson, 1986, 

s.21). 
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5. Metod 

 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Denna studie inspireras av fenomenografi som är en metodansats som grundar sig i 

människors tankar om olika fenomen i omvärlden (Marton & Booth, 1997). Vidare beskriver 

Dahlgren & Johansson (2009) att den riktar sig mot variationen eller skillnader mellan 

människors olika sätt att uppfatta omvärlden. En uppfattning är ett sätt att förstå något eller att 

erfara något och ansatsen lämpar sig för den som försöker förstå andra människors sätt att 

förstå sin omvärld. Genom att intervjua ett antal individer om hur de uppfattar något kommer 

forskaren kunna urskilja olika sätt att förstå företeelsen genom att analysera och sammanställa 

olika typer av utsagor. 

Variationsteori är en vidareutveckling av fenomenografi som riktar sig mot hur vi ser på och 

erhåller kunskap om omvärlden. Med hjälp av tre begrepp kan erfarenhet förstås inom 

variationsteorin och dessa är urskiljning, variation och samtidighet (Carlsson, 2002). Vidare 

beskriver författaren att lärande ses som en helhet som föregår delarna och för att skilja en 

aspekt från ett fenomen så behöver vi förändra vårt sätt att se på världen (ibid).  

 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

 

För att få fram deltagarnas uppfattningar och erfarenheter så användes intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Enligt fenomenografin är uppfattning ett kvalitativt sätt att erfara något 

i omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2009). Med en intervju finns det möjlighet att ta in en 

persons emotioner, normer och inte minst det som tas för givet, alltså en persons 

uppfattningar om ett visst fenomen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Alla deltagarna fick 

information genom ett följebrev (se bilaga 2) så de var införstådda vad studien handlade om 

och vilka etiska regler som följdes innan intervjun genomfördes. Första intervjun gjordes på 

Halmstad Högskola i ett rum med ett bord som alla satt runt och där inga störande moment 

förekom. Deltagaren i denna intervju hade intervjumallen framför sig under intervjun för att 
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känna sig mer bekväm och enklare kunna följa med i intervjufrågorna. De andra intervjuerna 

med deltagarna genomfördes med telefon hemma hos en av författarna i denna studie för att få 

en så lugn miljö som möjligt. Det är viktigt att det ska vara en lugn och bekväm atmosfär vid 

en intervju menar Trost (2010). Alla intervjuer spelades in på en mobiltelefon för att kunna 

lyssna igenom materialet senare och för att slippa föra så mycket anteckningar. Alla deltagare 

godkände före intervjun att samtalet skulle bli inspelat. Detta stod även beskrivet i följebrevet. 

Trost (2010) menar att inspelning av en intervju gör det möjligt att göra materialet tillgängligt 

för bearbetning mer än en gång. Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer för 

att få ett så långt och utförligt svar av den intervjuade som möjligt. Kvale (1997) menar även 

att halvstrukturerade intervjuer ger möjligheter till följdfrågor. Frågeformuläret (se bilaga 1) 

bestod av tre teman: Lärande, hinder/möjligheter och omgivningen som var kopplat till syftet 

i denna studie. Även tre allmänna frågor fanns med som ställdes innan vi kom in på frågorna 

runt de teman vi hade. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011)  beskriver att synnerligen i 

inledningen ska det ställas vänliga frågor som karaktiserar att man är intresserad av att få ta 

del av deltagarens synpunkter och erfarenheter. Dessa frågor ställde vi först för att vi inte ville 

ställa några frågor av den djupare karaktären från början. Detta för att den som blev intervjuad 

först skulle bli lite ”varm i kläderna” innan temafrågorna kom.  

 

5.3 Urval 
 

Intervjuer genomfördes för att besvara frågeställningarna i denna studie. Första deltagaren till 

studien fick vi kontakt med under en SNAFA (Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet) 

konferans på Halmstad högskola. De andra deltagarna hittades genom ett snöbollsurval som 

innebär att personen tillfrågas efter intervjun om hon/ han kan ge namn på andra personer som 

varit med om liknande erfarenheter och som kan ge ytterligare information (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). Första deltagaren som startade snöbollsurvalet fanns 

lättillgänglig att intervjua eftersom personen befann sig inom samma kommun, de andra fyra 

befann sig i olika delar i Sverige. Fem intervjuer genomfördes där fyra av intervjupersonerna 

var inom en idrottsgren och den femte var inom en annan idrottsgren. Alla fem 

intervjupersoner tävlade i en individuell idrott, hade en fysisk funktionsnedsättning och var 

behov av rullstol. Fyra av deltagarna hade ryggmärgsbrock medan den sista deltagaren hade 

amputerat. Deltagarna var alla över 18 år och var på landslagsnivå inom sin idrottsgren.   
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5.4 Dataanalys 

 

Fenomenografin har sin utgångspunkt i ett systematisk riktat arbete och det finns olika 

tillvägagångssätt att göra analysen på. Den metod vi har använt beskrivs av Dahlgren & 

Johansson (2009) och är en systematiskt uppbygg modell bestående av sju steg.   

Det första steget innebär att forskaren bekantar sig med det redan transkriberade materialet 

och detta gjorde vi genom att läsa igenom materialet åtskilliga gånger tills dess att vi kände 

till materialet bra. En överblick av materialet förde med sig en lättare hanterbarhet av empirin 

och det medför analysarbetet en lättare process. Arbetet sker på ett systematiskt sätt för att 

inkludera essensen och exkludera det som inte är i relevans till syftet (Larsson, 1986). Nästa 

steg är att utskilja väsentliga utsagor genom att ta ut textstycken från materialet. Under detta 

steg strök vi först under i texten, det som vi tyckte var väsentliga utsagor för att sedan klippa 

ut dessa. I steg tre ställs textstycken mot varandra för att hitta skillnader och likheter. När 

skillnaderna och likheterna är funna sätts de i relation till varandra och placeras därefter in i 

olika grupper som är steg fyra. Ett exempel på hur vi gjorde var att vi placerade ut alla de 

textstycken vi hade klippt ut framför oss för att lättare kunna se skillnader och likheter. Sedan 

bildade vi olika grupper med skillnader och likheter som uppkom till 18 stycken. Steg fem 

innebär att forskaren hittar likheter i de olika kategorierna, kärnan av likheter. Forskaren 

bestämmer vart gränsen går angående likheter i uppfattningar innan en ny kategori utformas. 

Steg sex är att ge varje kategori ett namn och det är genom namnet det mest betydelsefulla i 

materialet blir synligt. Vi fick fram nio kategorier och exempel på kategorierna som bildades 

var sociala påverkan, samhället, möjligheter till att nå elit och hinder inom Idrotts-Sverige. 

Det sista steget i analysen, steg sju, sätts de uttagna textstyckena i relation till varandra igen 

och det undersöks om de kan användas i flera kategorier. I detta steg utvecklade vi 

kategorierna så att de skulle passa mer till frågeställningarna. Utifrån dessa nio kategorier 

utveckla vi sedan tre stycken huvudrubriker som kopplades till frågeställningarna: Lärdomar i 

en elitsatsning inom idrotten, Hinder och möjligheter för att nå en elitnivå och Omgivningens 

betydelse inom en elitsatsning. Under varje huvudrubrik placerade vi sedan de kategorier som 

givit upphov till den valda huvudrubriken. 
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5.5 Metoddiskussion 

 

Om en studie handlar om att förstå eller hitta mönster ska en kvalitativ undersökning göras i 

skillnad mot en kvantitativ undersökning där man söker hur vanligt eller hur ofta något är 

(Kvale, 1997). Att göra kvalitativa intervjuer ansåg vi var det bästa sättet för att få fram 

resultatet till syftet i denna studie eftersom vi utgick ifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. 

Vi intervjuade fem personer för att få den reliabiliteten som vi ansåg krävdes för en kvalitativ 

studie. Trost (2010) menar att antalet intervjuer beror på mycket annat eller många andra 

omständigheter än till den normala begränsningen som anses vara mellan fyra eller fem. Våra 

intervjuer varade cirka i en timme och detta ansåg vi räckte för att resultatet skulle kunna vara 

överförbart. Intervjuer gjordes för att vi skulle få deras uppfattningar om ett fenomen för att 

sedan kunna se variationen av samma fenomen. Detta eftersom vi inspirerats av 

fenomenografin och denna ansats centrala delar utgår ifrån personers uppfattningar av ett 

fenomen. Genom att intervjua ett antal individer om hur de uppfattar något kommer man som 

forskare kunna urskilja olika sätt att förstå företeelsen genom att analysera och sammanställa 

olika typer av utsagor (Dahlgren & Johansson, 2009).  

Eftersom bara en person intervjuades genom ett fysiskt möte och resten av intervjuerna var 

över telefon kan man missa detaljer. Ett fysiskt möte innebär att det går att läsa av 

kroppsspråk och man får ögonkontakt med intervjupersonen tillskillnad från en 

telefonintervju där inte samma kontakt kan upprättas. Vi ansåg dock att genom att göra 

telefonintervjuer har vi kunnat nå till den absoluta eliten, oavsett geografisk placering i den 

svenska handikappeliten och det gör att vår studies överförbarhet förstärks. Tidsbristen och 

resursfrågor var även det variabler till att vi valde att göra telefonintervjuer. Vi började med 

den fysiska intervjun för att kunna få en bra grund och en bättre uppfattning av hur den 

intervjuade reagerade och bemötte våra frågor. Denna information använde vi sedan för att 

korrigera vår intervjuguide till att passa en telefonintervju på bästa möjliga sätt. 

Intervjuguiden lästes igenom och låg framför personen under intervjun i det fysiska mötet för 

att personen skulle känna sig mer bekväm med frågorna under hela intervjun. I resterande 

intervjuer lästes de kategorier vi hade i intervjuguiden upp för intervjupersonen och frågorna 

förklarades snabbt. Vi fick sedan ett godkännande av frågorna från intervjupersonen för att 

kunna gå vidare med intervjun. Under alla intervjuer ansåg vi att det fanns indikationer på att 

stämningen var bra och att ingen av intervjupersonerna kände sig obekväm i situationen. 
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Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer där vi använde oss av uppföljningsfrågor för 

att få så ett så rikhaltigt och uttömmande svar som möjligt. Uppföljande frågor är viktigt för 

att få just detta, även kallad probing (Dahlgren & Johansson, 2009). Intervjuguiden (se bilaga 

1) innehåller frågor som ordnades efter syftet och forskningsfrågorna i studien.  Dessa 

utformades lite annorlunda i intervjuguiden för att det skulle underlätta att koppla svar och 

frågor till dessa. Dessa var: Omgivningens betydelse, möjligheter/hinder och lärande. Som vi 

skrev ovan fick vi göra småkorrigeringar av frågorna efter första intervjun. Vissa av frågorna 

uppfattades inte riktigt av intervjupersonen på det sätt som var tanken. Men eftersom vi kunde 

ställa följdfrågor så var detta inga problem. Korregeringarna av frågorna visade sig vara 

mycket bra när vi sedan intervjuade resten av personerna till studien.   

 

5.6 Etiskt hänsynstagande 

 

I denna studie har vi förhållit oss till vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att personerna som är med i studien blir informerade om deras roll 

i projektet och även vilka förutsättningar som gäller för att medverka. Det tog vi hänsyn till 

genom ett följebrev (se bilaga 2) som delgavs deltagarna innan intervjun ägde rum. 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren skall erhålla ett medgivande från deltagarna om 

deras medverkan. Det gjorde vi genom att informera om att det är frivilligt att medverka och 

att de när som kan välja att avbryta. Enligt konfidentialitetskravet ska en deltagare inte kunna 

bli identifierad och i denna studie var deltagarna anonyma. Den sista principen att förhålla sig 

till är nyttjandekravet som medför att forskaren endast får använda informationen som 

framkommer i undersökningen inom ramen för den. Vilket stämmer överrens med vår studie 

då vi endast använde informationen i dess syfte (vetenskapsrådet, 2002). Eftersom 

handikappidrotten inte är så utbredd i Sverige valde vi att inte skriva ut vilka idrotter 

deltagarna i studien är involverade i, detta för att de inte ska kunna identifieras då det inte 

ligger i vårt intresse att studera individer i sig. 
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6. Resultat 

I denna del presenteras studiens resultat som innehåller tre kategorier: lärdomar i en 

elitsatsning, hinder och möjligheter för att nå elitnivå och omgivningens betydelse i en 

elitsatsning. Varje kategori innehåller olika underkategorier där olika resultat framkommer. 

Svaren inspireras av den fenomenografiska ansatsen då vi har sökt efter variationer inom 

samma fenomen. För att underlätta förståelsen om vem som säger vad, namnger vi 

deltagarna som intervjuperson (Ip) 1 – 5.  

 

6. 1 Lärdomar i en elitsatsning inom handikappidrotten 

 

Kroppsligt lärande genom en elitsatsning och resultat av elitträning   

 

Ip 5 och Ip 1 menar att elitträning ger slitage på kroppen för att det är så pass hård träning. 

 

” Ne men det började ju med att, eller det största problemet var att jag var alldeles för ivrig och hade 

för lite kunskap i början så att första året fick jag belastningsskador, blev för tränad så att idag har 

jag belastningsskador som beror på det. Vilket grundade i okunskap och en iver av att jag faktiskt ville 

för mycket” (Ip1).  

 Ip 1 menar att okunskap om träning resulterade i överträning vilket ledde till 

belastningsskador. Ip 5 menar att idrotten som denna utövar oftast är skonsam mot kroppen 

men en elitsatsning är inte lika skonsam vilket har gett fysiska problem. Ip 4 menar att man 

lär sig hur kroppen svarar desto äldre man blir. En individ som tränar hårt har en 

utvecklingskurva som yngre som går uppåt men desto äldre man blir får man lära sig att det 

går i olika nivåer med hur kroppen svarar.  

Ip 2 och Ip 3 menar att man lär sig hur kroppen fungerar genom att träna hårt. Man pressar sig 

själv och genom det blir man fysiskt starkare. ”Innan jag började med idrotten så hade jag ju 

en assistent. Men det har jag ju inte haft nu på 10 år, på så sätt har den ju gett mig hur 

mycket som helst” Ip3. Ip 3 menar att idrotten lär en att hantera kroppen bättre för att lättare 

klara av det vardagliga livet.  

 



 
25 

 
 

Lärdom om träning och tidsuppoffringarnas positiva och negativa sidor i en elitsatsning  

 

Ip 2 och Ip 4 menar att det tar mycket tid när de tävlar och tränar på landslagsnivå men de får 

uppleva och lära sig mycket från olika kulturer eftersom det ingår att resa väldigt mycket. 

”Fick uppleva hemskt mycket när man var ute när jag tävlade och tränade...”Ip2. Ip 5 

beskriver att det krävs mycket planering och därför blir det svårt att hinna med allting annat 

som ska göras.  

Ip 1 och Ip 3 menar för att prestera bra så har de lärt sig att det inte finns några genvägar med 

träningen. Man måste verkligen lägga in den träning och tid som behövs. Ip 1 menar att det 

positiva är att ett ständigt lärande om sig själv pågår under träning och hur personen blir 

självständig eftersom personen är sin egen tränare. Det negativa är att det tar väldigt mycket 

tid. ”Sen har jag lärt mig att det ligger så mycket bakom som man inte ser som är elit, det är 

inte prestationen som är elitidrott utan det är allt som ligger bakom som inte syns, allt slit, 

allt fixande och trixande som är elit” Ip1. Ip1 menar på att det är så mycket mer än själva 

tävlandet som identifieras med elitidrott, det är de bakomliggande faktorerna som inte syns.    

 

Tränarens bidrag och deltagarnas strävan att föra kunskap vidare 

 

Ip 4 beskriver att denna ger tillbaka det personen har lärt inom idrotten till nykomlingar.  

”Sen har jag lärt mig hur viktigt det är att ge tillbaks till idrotten. För mig är det väldigt viktigt att 

bjuda på att ge tillbaka till nykomlingar som kommer att stötta om och ge tips och idéer om vad man 

bör tänka på som är viktigt för att kunna nå någonstans inom idrotten....för min del, jag kände kanske 

som junior och så under min början av min idrottskarriär att jag kanske hade önskat att mina, alltså, 

dom äldre och duktiga inom idrotten kanske hade gett mig mer” (Ip4).  

 

Ip4 menar att eftersom denna själv saknade någon som gav personen kunskap och stöttning i 

början av karriären, vill personen själv vara den som ger tillbaka till dem nya som kommer 

under personen. 

Ip 1 beskriver att denna fick kunskap efter sin första tävling av en person med mycket 

erfarenheter inom elitidrott. Detta gjorde att personen lärde sig om hur det var att elitsatsa och 

vad man skulle tänka på, vilket gav personen en skjuts i elitkarriären.  
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Ip 3 beskriver att det aldrig har funnits någon tränare eller någon som kan lära ut den kunskap 

som behövs för just den specifika idrotten inom Sverige. Personen saknade en grupp att träna 

tillsammans med, några personen kunde dela sina erfarenheter med och på så vis utveckla 

kunskaper mellan varandra. Personen har alltid haft sin pappa som tränare som inte har någon 

utbildning inom den utövade idrotten. De har alltid fått testa sig fram för att se om någonting 

fungerar bättre.  

”Det har aldrig funnits någon tränare eller någon som kan idrotten inom Sverige utan det har ju varit 

det att jag och min pappa då, vi har alltid fått köra det här, att få testa, funkar det eller inte? Funkar 

det så kör vi vidare på det och testar....Nu har vi kommit till det stadiet att jag kan så pass mycket så 

att jag lär ut till andra som kommer under mig” ( Ip3). 

1p3 beskriver att när denna nu kommit så långt i sin karriär och har väsentlig kunskap vill 

personen nu lära ut det till personer som tävlar inom samma idrott som denna.  

Ip 2 beskriver att personen har haft kontakt med en tränare som kan den specifika idrotten 

som hjälpt denna på vägen till att nå elit. Det har varit genom mail och telefonkontakt 

kunskapen har utförts eftersom de bor för långt ifrån varandra för att kunna ses.  

Ip 5 har haft riktigt bra tränare som har hjälpt denna på vägen till att nå elit genom att ha 

någon att dela sina kunskaper med och fått ta del av den erfarenhet som tränaren har inom 

idrotten. ”...riktigt bra tränare som engagerar sig i det här specifika fallet” (Ip5).  

 

Fokus, uppoffringar och medvetenhet för att nå elitnivå 

 

Alla Ip beskriver att det krävs att man satsar helhjärtat och att ge hundra procent för att nå elit. 

Ip 2 beskriver att personen inte kan ha en massa sidoprojekt utan det ska vara fullt fokus på 

själva satsningen ”Man måste ge hundra procent hela tiden, måste fokusera helt och hållet på 

det man ska utföra. Man kan inte ha hundra järn i elden, utan man måste lägga ner all kraft 

på idrotten för att bli framgångsrik” Ip2. 1p2 beskriver att det inte finns tid till mycket annat 

utan att allt fokus måste ligga på idrotten för att kunna lyckas. Ip 5 och Ip 4 menar att mycket 

uppoffringar måste göras, så som att inte kunna träffa vänner eller familj, för att klara av att 

träna så pass mycket som krävs för att nå elit. Ip 2 och Ip 5 anser även att det krävs att 

personen har talang för idrotten för att lyckas. Ip 2 beskriver även att denna måste ha viljan att 

bli bäst och framförallt tycka det är roligt och inte göra satsningen för någon annan än sig 
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själv. Ip 3 menar att personen måste ta sin idrott på allvar och verkligen veta vad som krävs 

för att lyckas ”...verkligen vara beredd att lägga ner den kraften då. Det spelar ingen roll om 

är funktionshindrad eller om man är fullt frisk som man säger” Ip3. Ip3 beskriver att det inte 

spelar någon roll vem du är, du måste oavsett lägga ner mycket kraft för att lyckas.  

Ip 1 beskriver att det gäller att vara envis, ha tålamod och en vilja att lyckas. Även att inte 

vara rädd för att träna ensam utan att våga göra det som känns rätt och följa sig själv. 

Personen beskriver att man måste kunna stänga av allt runtomkring och bara fokusera på det 

viktigaste under en tävling för att kunna prestera bra. Vidare beskriver denna att det finns en 

skillnad i personens sätt att se sin prestation nu på elitnivå i jämförelse med när denna var 

amatör. 

” ...sen skillnaden från amatör till elit är ju att, för mig då. Jag har aldrig varit nöjd med ett helt lopp 

som jag har kört sen jag började tävla. Aldrig någonsin varit det. Jag kan vara nöjd med starten eller 

tekniken eller målgången, men aldrig ett helt lopp och det är väl för att jag har så stor press på mig 

själv och det är väl för att jag vill lyckas”  (Ip 1). Ip1 menar att personen nu på elitnivå aldrig varit 

nöjd med ett helt lopp utan att denna istället fokuserar på delar som varit bra.  

Ip 2 beskriver att det är viktigt att veta vart denna hela tiden står till sig själv så att personen 

vet hur mycket tid som måste läggas ner för att lyckas. Ip 1 beskriver att det är så mycket mer 

än bara idrotten som kräver utan det är mycket runt omkring. Som till exempel att det är 

viktigt att man är medveten om vad personen stoppar i sig för att undvika åka fast för doping.  

 

 

 

 

6.2 Hinder och möjligheter för att nå elitnivå 

 

Uppfattningar om SHIF och deras struktur gällande idrotten 

 

Ip 4 beskriver att denna är den enda personen som är kvar från sin generation som började 

med den utövade idrotten. Denna uppfattar att förbundet måste satsa mer på breddidrotten för 

att fler personer ska kunna nå elitnivå. Ip 1 och Ip 3 är inne på samma sak med att förbundet 

ska satsa mer på bredden för att få fler som kan nå eliten. Ip 3 beskriver att personen fick 
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kämpa hårt de första åren med allting som krävdes för att förbundet skulle få upp ögonen för 

denna. Men när väl förbundet hade sett personens kvalité så tyckte personen att förbundet 

varit bra med att stötta denna. ”Så jag fick ju kämpa de tre första åren med att köra på 

varenda tävling i Sverige och det blir ju många mil i bilen varje år om man säger så. Innan 

ens förbundet fick upp ögonen för en. Så på så sätt så e det ju inte världens bästa förbund” 

Ip3. Denna anser att där förbundet satt sin nivå när de plockar upp personer från amatör till 

elitnivå (landslagsnivå) är hög i dagsläget eftersom Sverige förlorar så många idrottare på 

grund av detta. Ip 4 menar att förbundet också är dåliga på att använda personer som har varit 

på elitnivån inom en idrott och deras kunskaper om just vägen från att vara amatör till att nå 

elitnivån ”Där kan jag ju då som elitidrottare komma in i att jag försöker när jag möter på 

nya, bidra med min kunskap och kompetens och erfarenheter” Ip4. Ip4 menar på att det är 

viktigt att dela kunskapen vidare.  

Ip 5 tycker att förbundet skulle behöva stötta idrottsutövarna mer än vad de gör idag och 

denna har en åsikt att SoK och SHIF skulle kunna gå ihop under RF så att RF sköter allting. 

Detta så att det inte finns någon uppdelning i övriga idrotten och handikappidrotten utan att 

alla ska stå under samma förbund och förutsättningar rent träningsmässigt och ekonomiskt.  

”Det är också en sak därför jag tycker man ska slå ihop förbunden. För att man ska kunna ta 

del av samma typ av träning, tränare och extra satsning på specifika områden. Man känner 

sig begränsad. Nu vet jag helt och hållet inte hur det funkar inom friskidrotten om man kallar 

det så? Men det är stora skillnader” Ip5.  

Ip 5 har även en uppfattning om att handikappidrotten och övriga idrotten borde köra SM i 

samband med varandra för att skapa högre status i tävlingarna och på det viset få fram fler och 

bättre elitidrottare inom handikappidrotten. Ip 3 och Ip 4 är inne på samma spår med att slå 

ihop förbunden med varandra för att skapa bättre förutsättningar för handikappidrotten. Ip 3 

menar att om detta sker så tror denna att resurserna skulle bli bättre och att det skulle komma 

in personer med mer kunnande inom elitidrott som skulle kunna göra det bättre än vad det är 

idag. Som ett exempel beskriver personen att denna inte fick tillgång till träningshall bara för 

att personen var medlem i SHIF och inte RF. Detta på grund av att organisationen som ägde 

hallen hade ett samarbete med RF och inte SHIF.  
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Uppmärksamhet till handikappidrotten  

 

Ip 4 beskriver att den största skillnaden från förr mot nu inom handikappidrotten är att det är 

mer accepterat i samhället idag. Denna menar att innan kunde hon hamna på kultursidan i 

tidningen istället för sportdelen.” ... det är väl att vi idrottare är mer accepterad om man 

säger från media och samhället, det är inte så mycket tycka synd om längre, som det var då 

tidigare” Ip 4. Personen har en uppfattning om att genom media har denna fått en väldigt stor 

uppmärksamhet och att det i sin tur har skapat positiva förutsättningar för att lyckas inom 

elitidrotten, detta menar även Ip 5. Ip 1 uppfattar att det är skönt att vara accepterad inom 

idrotten i samhället.”Det är skönt att känna det för en gångs skull, att man är som man är, det är så 

det ska vara” Ip 1. ” Ja alltså för varje Paralympics som går så tycker jag att förutsättningarna blir 

bättre och bättre. Man får mer och mer uppmärksamhet och blir mer och mer accepterad” Ip 5.  

Ip 2 uppfattar också att det är ett positivt stöd från samhället och att samhället inte ser det som 

en ”b-idrott” utan en idrott som alla andra.  

Ip 3 uppfattar att media inte lägger så stor vikt på handikappidrotten utan koncentrerar sig mer 

på övriga idrotten. Denna uppfattar att det nog ligger i att de är personer med 

funktionsnedsättning och att folk är rädda och inte vet vad de ska göra. Ip 2 har uppfattning 

om att handikappidrotten inom eliten inte uppmärksammas så mycket som det borde utan det 

kan skrivas mycket mer om till exempel mindre idrotter på lokal nivå. ”...visst dom är väl 

hyfsat duktiga för att vara från en så här liten stad men dom har inga spelare på 

landslagsnivå, när då jag är ute och tävlar på, vad ska man säga semifinal – final heat på 

världsmästerskap...” (Ip2). 1p2 menar att denna borde få mer uppmärksamhet i media då 

personen varit ute och tävlat i världsmästerskap. 

 

Ekonomiska hinder och möjligheter för att klara av en elitsatsning  

 

Ip 2 och Ip 4 uppfattar att mycket ligger i att hitta sponsorer för att klara av den ekonomiska 

biten för att ha kunnat satsa på sin idrott eftersom det krävs ekonomiska resurser för att vara 

på elitnivå. Ip 4 uppfattar att hindren ligger i att det inte finns så många tävlingar i Sverige 

eftersom det finns så pass få aktiva inom idrotten. Därför krävs det att denna måste åka 

utomlands för att tävla och det har en ekonomisk påverkan. ”...det innebär inte så mycket 
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tävlingar på hemmaplan utan det kräver ju att man åker på tävlingar utomlands...Det har 

varit svårigheter att få sponsorer att ställa upp och att få ekonomin att fungera” (Ip4). Ip4 

menar att ekonomin gör att denna måste prioritera bort vissa tävlingar för att personen inte har 

råd att åka och det är negativt för personens elitsatsning Detta har haft konsekvenser för 

personens elitsatsning eftersom denna många gånger inte har haft råd med att ta in alla 

resurser runt omkring som denna uppfattar krävs”..till exempel inte haft råd med massör” 

(Ip4).  

Ip 3 beskriver att personen alltid haft sponsring till sitt elitsatsande för att kunna skaffa 

material och andra saker som krävs för att kunna träna och tävla och som gett denna de rätta 

förutsättningarna ”Jag har alltid haft turen att haft sponsorer...har alltid haft väldigt bra 

material på så sätt” Ip 3. Ip 5 uppfattar att sponsring är ett måste för att göra en elitsatsning, 

men menar att det tar väldigt mycket tid till att leta sponsorer och det i sin tur går ut över 

träningen. ”Sponsring är ett måste på den här nivån...Massage är ju också viktigt för att 

kunna hålla under en lång tid för så hård träning så man kan återhämta sig” Ip 5. Vidare 

menar Ip5 att massage är en viktig faktor för att upprätthålla kroppen på elitnivå och då måste 

ekonomin finnas.  

 

 

6.3 Omgivningen betydelse inom en elitsatsning 
 

Tillgängligheten till träning och tävling  

 

Ip 2 och Ip 3 beskriver att det inte har varit några problem till att träna. De har haft tillgång till 

både idrottsarena och gym där det har det varit handikappanpassat. Dock menar Ip 3 att vissa 

tävlingar inte har varit bra med framkomligheten i rullstol och det anser denna att det borde 

vara eftersom det är en tävling för personer med funktionsnedsättning ”Ja de kan ju alltså va 

upp till toaletten eller trappor ner till banan och grusvägar och grejor liksom. Det är inte 

alltid jättegenomtänkt innan de lägger som till exempel ett SM för funktionshindrade” (Ip3).  

Ip 5 menar att tillgängligheten har varit bra inne i träningshallen där det även har varit 

handikappanpassat. Personen menar också att omgivningen runt där denna bor är plant och 

bra för framkomligheten med rullstol men att det finns andra ställen i Sverige som är väldigt 
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mycket sämre ”Även utomhus så är det plant, det är inga backar eller trappor. Däremot 

[..]är det betydligt värre med många backar” (Ip5). Ip5 anser sig ha bra förutsättningar 

utomhus men där personen bodde förut var det svårare eftersom det var många backar. 

Ip 4 beskriver att där denna bor inte finns någon idrottsförening och därmed finns ingen 

idrottsarena tillgänglig i närheten som personen kan vända sig till, så personen har fått göra 

många och långa resor till andra kommuner för att träna i en idrottsarena. Att resa ofta är 

svårare för en person med funktionsnedsättning som håller på med idrott  än för person som 

inte har en funktionsnedsättning som håller på med idrott eftersom de inte behöver släpa på en 

massa extrautrustning. Detta i sin tur kräver mycket planering.”Det hade varit lättare om jag 

hade kunnat ta bussen till och från träningen men det kan jag inte i dagsläget för min 

utrustning får inte plats i bussen. Färdtjänst är också svårt för färdtjänstfordon är inte 

anpassade för att kunna ta med dem grejerna man behöver” (Ip4). Ip4 menar att varken 

bussen eller färdtjänsten som finns idag är anpassade för att kunna ta med sig de sakerna som 

denna är i behov av vid träning, vilket försvårar en del för personen. Detta gör att personen 

blir beroende av andra som måste ge personen skjuts. 

 

Ip 1, Ip 2 och Ip 3 beskriver att de har saknat en inomhushall som de skulle haft tillgång till 

när det är vinter. Ip 1 menar vidare med att denna anser att denna skulle varit på en högre nivå 

idag om personen hade haft tillgång till just en inomhusarena ”En inomhusbana, det är A och 

O. Hade jag haft det hade jag nog varit på en högre nivå idag.” (Ip1). Ip1 menar att en 

inomhusbana hade skapat förutsättningar för personen att vara bättre än vad denna är i idag. 

 

Det sociala stödets betydelse i en elitsatsning 

 

Alla intervjupersoner beskriver att stödet från familjen är en viktig del i deras elitsatsning.  

Ip 5 menar att personens partner har varit ett stort stöd och offrat väldigt mycket för att 

personen ska ha kunnat elitsatsa eftersom denna anser att det inte går att livnära sig enbart på 

idrotten ”Det går inte att livnära sig på satsningen utan man måste göra saker på sidan av 

och då blir det ont om tid” (Ip5).  

Ip 1 har haft stöd ifrån en kompis som denna beskriver har varit en väldigt viktig faktor för 

personen att ta steget till att börja med idrotten.  



 
32 

 
 

Ip 4 har haft sin partner och en personlig tränare som har stöttat denna och bidragit till att 

utveckla personen till att nå en ny nivå i elitsatsningen, även landslagsledningen har betytt 

mycket ”Då har vi haft hjälp av en personlig tränare som har bidragit med den kunskapen 

som skulle kunna bidra till att jag utvecklar mig vidare” (Ip4).  Ip4 beskriver att det är många 

som har betytt mycket i personens elitsatsning, där en personlig tränare har bidragit med 

kunskap för att utveckla personen ytterligare.  

Ip 3 beskriver att personens pappa och personens två bröder har varit de som stöttat denna 

mest ”Bägge två är så att säga icke funktionshindrade . Så de har betytt mycket för mig i min 

elitidrottsatsning” (Ip 3). Sen har denna fått stöd ifrån andra personer med sponsring.  

Ip 2 har även haft mycket stöd ifrån landslagsledningen. Denna poängterar även stödet ifrån 

kompisar och arbetskamrater. Denna beskriver vidare att personens familj har tagit hand om 

personens lägenhet så denna har sluppit att fokusera på det så denna har fått mer tid över till 

att elitsatsa ”Ja sen har det ju varit familjen, hemma så har jag inte behövt fokusera på att ta 

hand om lägenheten” (Ip2). Personen menar att det gäller att ha en bra arbetsgivare som kan 

ge en ledigt när denna ska åka iväg på träningar eller tävlingar. ”Detta måste fungera för att 

kunna elitsatsa. ”Jag har haft en bra arbetsgivare som har gett mig tjänstledigt när jag har 

behövt åka iväg och träna eller tävla” (Ip2). Ip2 menar att det är viktigt att ha en lojal 

arbetsgivare som ger ledigt när personen ska åka iväg på diverse olika sammanhang kopplade 

till idrotten. 

 Ip 1 har haft stöd ifrån en kompis och det var kompisen som fick personen att börja med 

idrotten. 

 

 

7. Diskussion  
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera det vi har fått fram i resultatet kopplat till vårt syfte, 

frågeställningar och de teorier vi har tagit upp. Rubrikerna i denna del är: 

Resultatdiskussion, Att föra elitkunskapen vidare inom handikappidrott, Sammanslagning av 

handikappidrotten och övriga idrotten, Massmedia skapar förutsättningar för 

handikappidrotten, Förutsättningar för handikappidrottaren. Dessa rubriker är kopplat till 

det vi vill bidra med i denna studie. 
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Det övergripande syftet med studien är att belysa erfarenheter och uppfattningar hos 

personer med fysisk funktionsnedsättning av att vara amatör till att nå elitnivå inom ett antal 

individuella idrotter. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

De teoretiska utgångspunkterna som vi använde oss av var Kolbs lärandecykel, 

fenomenografi, utvecklingsekologi och symbolisk interaktionism. Vår huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkt var symbolisk interaktionism eftersom vi ansåg denna teori skulle vara 

användbar i studien, detta eftersom den till stor del handlar om uppfattningar. Det visade sig 

efter sammanställningen av resultatet att denna teori var svår att koppla till eftersom den har 

ett brett perspektiv. Dock anser vi att vi har kunnat göra bra kopplingar. Att ta fram teoretiska 

utgångspunkter efter sammanställningen av resultatet skulle kunna underlätta valet av 

teoretiska utgångspunkter. Den fenomenografiska sjustegsmodellen från Fejes & Thornberg 

(2009) visade sig vara svår att följa när vi analyserade resultatet, detta på grund av mycket 

insamlat datamaterial. Här anser vi att tidsbristen var en påverkade faktor. Detta eftersom vi 

inte hann testa andra analysmodeller utifrån fenomenografisk ansatsen som hade kunnat 

underlätta analysen. Vi hade kunnat testa andra analysmodeller och jämfört dessa för att hitta 

en modell som underlättade analysen av resultatet. Resultatet som vi har sammanställt efter 

dataanalysen anser vi är svårt att generalisera men en eventuell överförbarhet skulle kunna 

möjliggöras om det finns en liknande urvalsgrupp inom den individuella handikappidrotten. 

En svaghet skulle kunna vara att studien bara inkluderar två idrottsgrenar och för få 

intervjupersoner.  

 

7.2 Att föra elitkunskapen vidare inom handikappidrott 

 
I resultatet framkom det att det är viktigt att lära känna sin kropp rent fysiskt och att det pågår 

ett ständigt lärande under hela elitsatsningen. Erfarenheter om hur man ska sköta om kroppen 

med träning, massage och kost är viktiga faktorer. Resultatet visar även på att okunskap om 

träning och tävlingar inom en elitsatsning gör att skador kan bli ett problem. Det framkommer 

att flera av deltagarna i studien inte har haft tillgång till en tränare som besitter den kunskap 
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som krävs för en elitsatsning för personer med en fysisk funktionsnedsättning. Resultatet visar 

likaså att de flesta av deltagarna saknade någon att träna med under sin elitsatsning. Någon 

som man kunde byta erfarenheter med och tagga varandra under träningar och så vidare. Det 

positiva i att träna själv visar på en utveckling av en större självständighet. Det negativa är att 

det tar mycket tid eftersom man måste göra allting själv som till exempel sköta träningen, 

göra träningsupplägg och leta sponsorer. Tiden beskrivs som en viktig del i en elitsatsning.  

Ett fullt fokus och att ge hundra procent  för att lyckas nå elitnivå och därmed krävs det att 

mycket tid läggs ner på satsningen. Deltagarna beskriver att eftersom de själv besitter 

erfarenheten och kunskapen om en elitsatsning så vill de dela med sig av detta till de som 

kommer underifrån inom idrotten. Detta lärande kan kopplas till Kolbs modell om 

erfarenhetsbaserat lärande. De har genom sin elitsatsning reflekterat och observerat och 

skapat sig konkreta upplevelser om hur det är att gå ifrån amatör till elitnivå. Utifrån detta har 

de sedan genom erfarenhet skapat sig olika teorier och hypoteser om hur till exempel träning 

ska utövas. Denna kunskap vill de sedan dela med sig till de som är aktiva inom samma 

idrottsgren eller som Kolb menar, omsättning av nya idéer (Kolb, 1984). 

 

I artikeln Livsberättelsen om Lucy framkommer det att det finns en kunskapsbrist av tidigare 

erfarenheter inom handikappidrotten. Vidare visar artikeln även på en brist i hur tränarna ska 

inkludera personer med funktionsnedsättning in i praktiken (Kavanagh, 2012).  

Det är uppenbart att det finns för få ledare som har den kunskap som krävs för personer med 

fysisk funktionsnedsättning och detta ger komplikationer för de utövare som är aktiva. Vi 

uppfattar att det finns få före detta aktiva som har valt att fortsätta som tränare. Eftersom det 

uppenbarligen finns aktiva på elitnivå som vill dela med sig av sin kunskap inom idrotten så 

skulle det kanske kunna vara en lösning att dessa blir tränare efter sin karriär. På det viset kan 

de lära ut sin kunskap och även utbilda andra till att bli tränare inom samma område. Detta 

skulle förmodligen få fler personer med en fysisk funktionsnedsättning att få rätt kunskap om 

träning och allt annat som är relevant för att handskas med de problem som kan uppstå inom 

en idrottskarriär. På en lång sikt så kan detta generera i att fler stannar kvar inom idrotten och 

att det blir fler som blir aktiva.  

Både Illeris (2007), Blumer (1969) och Mead (1976) menar att det pågår ett ständigt lärande 

där samhället och alla runt omkring påverkar oss. Ett utbyte av erfarenheter är i ständig 

rörelse. Hur vi använder våra erfarenheter till att forma en kunskap om ett visst fenomen är 
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viktigt när vi ska förmedla denna kunskap. Eftersom resultatet visar på att det finns 

kompetens bland de aktiva som gör en elitsatsning och att det finns en vilja att föra kunskapen 

vidare så måste det finnas en förmåga att lära ut. Bara för att en person besitter en kunskap så 

betyder inte detta att personen kan lära ut denna kunskap på ett bra sätt. SHIF/SPK har olika 

stipendier som aktiva kan söka för en elitsatsning för att på något sätt hjälpa till eller främja 

denna satsning. Detta är positivt och har ett gott ändamål eftersom det krävs en ekonomisk 

resurs för att göra en elitsatsning. Men hur ska pengarna som stipendiet ger den aktiva göra 

för nytta om det inte finns en förmåga att lära ut den kunskap som krävs för att göra en 

elitsatsning inom handikappidrotten?  

 

7.3 Sammanslagning av handikappidrotten och övriga idrotten  

 
Resultatet visade hur deltagarna genom deras erfarenheter uppfattade att förbundet (SHIF) 

måste satsa mer på breddidrotten för att fler utövare ska kunna nå elitnivå. Ur en 

fenomenografisk syn så har de skaffat sig en erfarenhet om detta fenomen och därför har de 

skapat sig en uppfattning om hur de vill att det ska ske en förändring  (Dahlgren & Johansson, 

2009). De anser att nivån för att förbundet ska börja satsa på en individ är för hög och att den 

borde sänkas. En uppfattning från deltagarna till förbättring är att handikappidrotten och 

övriga idrotten ska gå ihop för att minska klyftan mellan dessa för att det ska ge bättre 

förutsättningar rent träningsmässigt och ekonomiskt. Genom att uppfatta träning och 

tävlingssituationer och alla dess symboler (Blumer, 1969) har intervjupersonerna fått en 

uppfattning om vad som sker. Alla sinnen vi har skapar ett intryck om något och utifrån vårt 

medvetande tolkar vi det (Mead, 1976). Intervjupersonerna har en uppfattning om att det 

krävs en förändring för att det ska kunna ske en utveckling inom handikappidrotten. Enligt 

RF:s dokument Idrotten vill (2009) beskriver att alla specialidrottsförbund ansvarar för sin 

egen utveckling av sin förening och tävlingsverksamhet och i dokumentet Förbundsstadgar 

(2011) beskrivs det att idrottsrörelsen samverkar för samma vision och värdegrund vilket 

inkluderar både bredd- och elitidrott.  

Här kan man urskilja att det är något som inte fungerar inom RF:s sätt att hantera SHIF. 

Förutsättningarna verkar inte vara densamma som inom övriga idrotten. Eftersom det inte 

finns så många ledare som innehar kunskap och om det finns bristfällig kunskap inom SHIF 

så blir förmodligen breddidrotten lidande. Eftersom breddidrotten blir lidande så minskar 
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förutsättningarna för en bredare elit. Kopplar vi detta till artikeln Livsberättelsen om Lucy 

som vi beskrev ovan att det finns brist på tidigare erfarenhet av idrotten eller kunskapsbrist 

från tränarna huruvida de ska göra för att inkludera personer med funktionsnedsättning in i 

praktiken (Kavanagh, 2012). Börjar inte personer med en fysisk funktionsnedsättning med 

idrott över lag så kommer det inte finnas någon breddidrott till att börja med och då kommer 

elitidrotten isåfall bli obefintlig.  

Resultatet visar på att det finns väldigt få tävlingar i Sverige eftersom det finns så få deltagare. 

Detta i sin tur påverkar den ekonomiska biten eftersom det blir väldigt många och långa resor 

både nationellt och internationellt. Detta i sin tur kräver att deltagarna måste ha en stabil 

ekonomi för att kunna göra alla resor som krävs. Ingen av intervjupersonerna har råd att åka 

på alla tävlingar och mycket tid går åt till att hitta sponsorer för att klara av den ekonomiska 

biten. Resultatet visar dessutom på att stödet från förbundet (SHIF)  när en elitsatsning 

påbörjas är dåligt, men om man lyckats ta sig upp till elitnivå så är förbundet (SHIF) bättre på 

att stötta ekonomiskt men det krävs även sponsorer för att klara av att vara på elitnivå. Detta 

påverkar deras elitsatsning eftersom de måste lägga ner så mycket tid på annat än just träning 

och tävling.  

Om man kopplar detta till Bronfenbrenners modell av den ekologiska strukturen i miljön 

(Andersson, 1986) så ligger SHIF och RF i makrosystemet som ligger på en samhäll- och 

politisk nivå. RF påverkar SHIF med sitt ekonomiska stöd. I RS rapporten (2011) beskrivs det 

att RF ska stötta ekonomiskt och erbjuda kraftfullt verksamhetsstöd för att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för svenska elitidrotten. Detta i sin tur påverkar nästa nivå som kallas 

exosystemet där kommunen och massmedia finns vilket tas upp nedan. 

 

7.4 Massmedia skapar förutsättningar för handikappidrotten 

 
Resultatet visar att intervjupersonernas uppfattningar av massmedias bild om 

handikappidrotten är att den är mer accepterad idag i samhället än den var innan. Dock visar 

resultatet att handikappidrotten har en lång väg att gå när det gäller uppmärksamhet från 

media jämfört med idrotten. Deltagarna menar att massmedia är rädda för att göra fel när de 

skriver om handikappidrott och därför läggs det mindre uppmärksamhet på dem. Andersson 

(1986) beskriver att massmedia påverkar en person indirekt i systemet. Om handikappidrotten 

får mer uppmärksamhet av massmedia kommer detta förmodligen gynna utövarna i deras 
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omgivning och detta kan leda till exempelvis fler sponsorer som gör att de får en bättre 

ekonomisk status som i sin tur leder till att de till exempel kan åka på fler tävlingar och 

därmed utvecklas i sin elitsatsning. Ruddel & Shinew (2006) beskriver i en tidigare forskning 

att personer med funktionsnedsättning, i de flesta fall, inte har någon aning om vilka 

möjligheter det finns att kunna vara delaktig i fritidsaktiviteter och olika idrottsklubbar. Vi 

anser att om handikappidrotten får mer uppmärksamhet i massmedia kommer 

handikappidrotten synas mer och därmed kommer förmodligen fler personer med en fysisk 

funktionsnedsättning se att det finns möjligheter till att börja med en idrott i deras omgivning 

och därmed kan breddidrotten utvecklas.  

 

7.5 Förutsättningar för handikappidrottaren  

 
En annan faktor som spelar en stor roll för att gå från amatör till elitnivå enligt resultatet är 

det sociala stödet från familj och vänner. Blumer (1969) och Mead (1976) beskriver om den 

gemensamma individen. Detta kopplar vi till hur familjen stöttar utövaren som leder till att 

familjen tillsamman med utövaren blir till en gemensam individ som på ett positivt sätt gör att 

utövaren får den stöttning från alla som kan behövas i en elitsatsning. Familj och vänner är 

enligt resultatet även en faktor som spelar in för att man ska börja med idrotten. 

Landslagsledningen har även den varit en bidragande faktor med att stötta i en elitsatsning. 

Att ha ett flexibelt arbete med en bra arbetsgivare är enligt resultatet viktigt för att kunna 

elitsatsa eftersom detta tar mycket tid.  Tidigare forskning av Ruddell & Shinew, (2006) och  

Hammel, Magasi, Heinemann, Whiteneck, Bogner & Rodrigues, (2008) visar på att den 

sociala kontakten är viktig för att personer med en funktionsnedsättning ska känna sig 

behövd. Detta i sin tur skapar den bild som personen får av omgivningen och dess betydelse. 

Detta beskrivs som viktigt för att målgruppen ska få en möjlighet till att börja med idrott. 

Andersson (1986) menar att familj och vänner är individens närmiljö som ligger i mikronivån 

och relationerna mellan de olika närmiljöerna som hemmet, idrottsföreningen och 

arbetsplatsen som är mesosystemet är viktigt för en individs utveckling i omgivningen. En 

utveckling som Mead (1976) beskriver hur individen påverkar detta genom sitt ”I” och ”Me”. 

Hur deltagarnas ”jag” påverkar den sociala omgivningen har kommit att påverka hur deras 

väg mellan amatör till elitnivå utvecklats. Genom att ge handikappidrottaren bra 

förutsättningar för att på ett bättre sätt kunna lyckas på vägen mellan amatör till elitnivå kan 
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detta resultera i att individens ”jag” stärks och detta genererar i att den sociala omgivningen 

påverkas runt individen på ett positivt sätt som gör att det kan skapa en större möjlighet till 

framgång. I resultatet framkommer det att en förutsättning i omgivningen för att kunna 

elitsatsa är tillgängligheten till träning och tävling. Enligt resultatet finns det olika 

erfarenheter om just tillgängligheten. Vissa menar på att de har haft bra förutsättningar 

gällande tillgängligheten medan andra anser att bristen på tillgänglighet har utgjort ett hinder 

för dem för att kunna optimera sin elitsatsning. Vidare beskrivs bristen på tillgänglighet bland 

annat som avsaknad av träningshallar eller tillgången till transport till och från träningen. 

Resultatet visar även på att en del lokaler på tävlingar inte är rullstolsanpassade. Vilket det 

bör vara eftersom tävlingarna är för personer med funktionshinder. Liknande hinder beskrivs i 

dokumentet Möjligheten till motion och fysisk aktivitet – lika för alla? (RF, 2003). 

Dokumentet belyser även svårigheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna ta 

sig via färdtjänst till och från träning. Resultatet visar att en person med ett fysisk 

funktionsnedsättning som idrottar har det svårare att resa eftersom de har extrautrustning som 

behöver tas med. Något som blir intressant i sett till tillgängligheten är den utgångspunkt som 

finns i Svensk folkhälsopolitik som handlar om att alla människor är lika värda och allas rätt 

till att kunna utvecklas utefter sina förutsättningar [FHI, 2008]. Här finns en tvetydighet i 

folkhälsopolitikens utgångspunkt i jämförelse med erfarenheterna från några av Sveriges just 

nu främsta idrottare inom handikappidrotten. Folkhälsopolitiken lever inte upp till sin strävan 

efter att alla ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar. 

För personer med fysisk funktionsnedsättning finns det hinder i omgivningen som resulterar i 

att de inte kan utvecklas på bästa sätt. Detta skulle kunna generera att många inte lyckas nå 

elitnivå och att det skapar en dålig trend som sprider sig inom handikappidrotten som gör att 

personer inte vågar göra en elitsatsning. Finns det ingen som inte vågar göra en elitsatsning 

kommer det inte bli någon som får den kunskap som behövs och för att kunna föra den vidare 

till de som vill göra en elitsatsning (som vi beskrev ovan). Detta är en trend som vi inte 

hoppas på sker i Sverige eftersom det redan nu finns så pass få deltagare inom de individuella 

idrotterna för personer med en fysisk funktionsnedsättning. 
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7.6 Slutsats och implikation 

 
Att ta vara på kunskapen hos personer med fysisk funktionsnedsättning som har gjort en 

elitsatsning är viktigt för att få en utveckling av både amatöridrotten (breddidrotten) och 

elitidrotten. Även en sammanslagning av RF och SHIF skulle kunna skapa bättre 

förutsättningar för handikappidrotten och för de individer med en fysisk funktionsnedsättning 

och deras elitsatsning. Detta på grund av att RF innehar större kunskap om just elitsatsningar 

som SHIF skulle kunna nyttja och detta i sin tur skulle kunna generera i en större utveckling 

av individer med en fysisk funktionsnedsättning som klarar av att göra en elitsatsning. En 

annan faktor som påverkar är massmedia. Om massmedia uppmärksammar handikappidrotten 

på ett bättre sätt kan detta generera i att det skapar bättre möjligheter för personer med en 

fysisk funktionsnedsättning att kunna se att det finns möjligheter till att börja med en idrott 

och en elitsatsning. Den sociala förutsättningen och hinder i omgivningen för en person med 

fysisk funktionsnedsättning i idrotten resulterar i att de inte kan utvecklas i den takt som de 

vill. Detta kan generera att det blir en dålig trend i utvecklingen för elitsatsande personer med 

en fysisk funktionsnedsättning. 

För att effektivisera elitsatsningarna i Sverige så borde fokus ligga på att utbilda personer med 

rätt kunskaper inom handikappidrotten. En implikation kan vara att låta de personer som har 

varit aktiva inom eliten få denna utbildning eftersom det verkar finnas ett intresse att dela med 

sig av sin kunskap om elitsatsning. En annan implikation kan vara att låta handikappidrotten 

slås ihop med övriga idrotten för att på så sätt överföra den kunskap som finns i idrotten till 

handikappidrotten. Vi uppfattar att detta behövs för att få en större utveckling inom 

handikappidrotten. Speciellt en utveckling av breddidrotten som vi uppfattade var väldigt 

outvecklad. Om breddidrotten utvecklas skulle det förmodligen finnas fler utövare som skulle 

kunna göra en elitsatsning och därmed skulle också elitidrotten utvecklas.  

Om handikappidrotten och övriga idrotten slås ihop skulle även tävlingar för handikappidrott 

och övrig idrott kunna utövas i anknytning till varandra. Detta skulle kunna generera i större 

möjligheter för handikappidrotten att synas i till exempel media. Detta i sin tur skulle kunna 

skapa bättre förutsättningar för till exempel sponsring. 
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8. Fortsatt forskning 
 

En fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara att undersöka hur en elitsatsning 

ser ut för personer med fysisk funktionsnedsättning inom lagidrott. Även se hur utvecklingen 

av breddidrotten för personer med fysisk funktionsnedsättning inom lagidrott i Sverige ser ut.  

Detta för att kunna jämföra med denna studie för att se likheter och skillnader. En metod som 

skulle kunna användas i en studie som denna inom lagidrott skulle kunna vara 

fokusgruppsdiskussion, där ämnet breddidrott skulle kunna diskuteras. Fokusgruppsmetoden 

är mycket användbar för att utforska hur människor tänker och talar om ett särskilt ämne 

(Dahlin-Ivanoff, 2011).  
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10. Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

Allmänt 

 

 Ålder? 

 Vad innebär en elitsatsning för dig? 

 Hur beskriver du din funktionsnedsättning? 

 

Omgivningens förutsättningar 

 

 Vilka materiella förutsättningar har du haft i din elitsatsning? 

 Hur anser du tillgängligheten har varit för att göra en elitsatsning? (ex. Till träning) 

 – Utveckla? Positivt? Negativt? Ge exempel? 

 Vilka personer i ditt sociala nätverk har varit viktiga i din elitsatsning? 

 – På vilket sätt har dessa personer påverkat dig? Ge exempel? 

 Finns det något annat inom din omgivning som har påverkat din elitsatsning? 

 

 

Möjligheter/ Hinder 

 

 Har det uppstått problem under din elitsatsning? (problem, svårigheter?) 

 – Utveckla? Ge exempel 

 Har du upplevt att samhället har gett dig det stöd du behöver för din elitsatsning? 

 – Utveckla? Ge exempel? 
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 Har du upplevt att idrotten har gett dig det stöd du behöver för din elitsatsning? 

 Känner du att du har haft samma villkor att utvecklas inom idrotten gentemot en 

person som inte har en fysisk funktionsnedsättning? 

 - Utveckla? Ge exempel? 

 Vad tycker du krävs för att lyckas för att nå elitnivå? 

 – Ge exempel? 

 Sett till de förutsättningar du haft är det något som du har saknat? 

 

 

Lärande 

 

 Vilka erfarenheter har du tagit med dig under din resa från amatör till elitnivå inom 

idrotten?  

 - Ge exempel 

 Har du ändrat uppfattning om något sen du började med idrotten till den nivån du 

befinner dig idag? 

 – Utveckla? Ge exempel? 

 Vad har du lärt dig på vägen från att vara amatör till elitnivå som är relevant för att 

lyckas? 

 Om du fick göra om elitsatsningen skulle du ändra på något då utifrån dina 

erfarenheter? 

 – Positivt? Negativt? Ge exempel? 

 Tycker du att förutsättningarna inom idrotten för dig ser annorlunda ut idag jämfört 

med tidigare för att kunna elitsatsa? 

 - Ge exempel? Utveckla? 

 Finns det något som du skulle vilja förbättra eller förändra inom idrotten för personer 

med fysisk funktionsnedsättning? 

 - Utveckla? Ge exempel?  

Är det något övrigt som du vill berätta om som vi inte har tagit upp? 

Tack för din medverkan! 
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11. Bilaga 2 

 

 

Följebrev 

C uppsats ”Vägen från amatör- till elitidrott: Erfarenheter och 

uppfattningar från den idrottsliga sektorn utifrån personer med fysisk 

funktionsnedsättning” 

 

Till Dig som ska intervjuas  

Bakgrund och syfte  

Vi är tre pedagoger som nu ska författa vår c-uppsats. Den kommer att behandla personer med 

fysiska funktionsnedsättningars erfarenheter om den idrottsliga sektorn. Syftet med studien är 

att genom intervjuer undersöka erfarenheterna om hinder och möjligheter inom den idrottsliga 

sektorn och se om det finns några likheter mellan de intervjuades erfarenheter. 

Vi är alla intresserade av personer med fysisk funktionsnedsättning inom idrotten och tycker 

att det skulle vara intressant att få ta Del av din erfarenhet och kunskap.  

Förfrågan om deltagande  

I diskussion med vår handledare har vi kommit fram till att Din synvinkel på hinder och 

möjligheter inom idrotten är av värde för oss. Vi undrar därför om Du vill delta i vår studie?  

Hur går studien till?  

Vår intervjustudie har en kvalitativ forskningsansats. Datainsamlingen kommer att utföras 

genom semistrukturerande intervjuer bestående av öppna frågor och fördjupande följdfrågor. 

Vi kommer alla tre sitta med under intervjun. Den ena av oss kommer att ställa frågor medan 

de andra två kommer sitta med som observatörer och stöd. Observatörerna kan ibland komma 

men inlägg och tips om ytterliggare frågor efter att ha fångat upp nyanser som intervjuaren 

inte gör, detta för att intervjun ska bli så heltäckande som möjligt. För att underlätta 

dokumentationen kommer intervjun att spelas in på minneskort på mobilen. Vi beräknar att 

intervjun tar runt en timme och tid och plats för intervjun bestäms gemensamt om Du är 

intresserad av att delta. 

Hantering av data och sekretess  

Deltagandet i studien är frivilligt och alla personuppgifter och allt material kommer att 

avidentifieras så att inga uppgifter kan kopplas till enskild person. Uppgifter som namn eller 
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arbetsplats kommer inte att finnas med i den slutgiltiga rapporten. Det är endast vi som 

kommer att avlyssna den inspelade intervjun. Minneskorten kommer att förvaras inlåsta under 

studien och kommer sedan att raderas.  

Praktisk information  

Vi skulle gärna vilja se att intervjun tillsammans med Dig skulle äga rum någon gång under 

vecka:  

Vi vill att du lämnar din e-mailadress så vi kan kontakta Dig efter Ditt medgivande för att 

närmare bestämma tid och plats.  

Har Du frågor eller vill ha ytterligare information är Du välkommen att höra av dig till någon 

av oss.  

Mikael Björklund, idrottspedagogstudent 

Telefon: 0703 650161 

E-mail: mikbjo10@student.hh.se 

Irene Isaksson, idrottspedagogstudent 

Telefon: 076 1996894 

E-mail: ireisa10@student.hh.se 

Christoffer Sköld, idrottspedagogstudent 

Telefon: 072 3535162 

E-mail: chrsko10@student.hh.se 

Härmed väljer jag att delta i studien: Erfarenheter från den idrottsliga sektorn från personer 

med fysisk funktionsnedsättning. 

------------------------------------------------------------------------------------  

UnderskriftNamnförtydligande  

----------------------------------------  

Datum (åååå-mm-dd) 
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