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SAMMANFATTNING 

I vårt samhälle har det under en längre tid diskuterats kring ungdomsidrotten i samband med 

elitsatsning kontra en alltför tidig utslagning. I den här studien har syftet varit att undersöka 

hur ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning upplever sina möjligheter till 

delaktighet i en idrottsförening. Studien baseras på 12 kvalitativa intervjuer med ungdomar i 

åldrarna 13-19 år. Idrottsföreningens aktivitet riktar sig först och främst till ungdomar med 

olika grad av intellektuella funktionsnedsättningar. Studien fokuserar på att belysa begreppet 

delaktighet och handlar om informanternas upplevelser av inflytande, kompisrelationer, 

inkludering, socialt samspel och deras självuppfattning. Resultatet visar att ungdomarnas 

upplevelser av delaktighet var relativt hög, men att upplevelsen skiljde sig åt i olika 

sammanhang, i relation till om upplevelsen var socialt relaterad eller aktivitetsrelaterad. Det 

förekom även inslag av att upplevelsen fanns inom båda kontexterna. Resultatet pekar på att 

majoriteten av informanterna upplevde sin delaktighet som väldigt hög inom 

idrottsföreningen i ett socialt sammanhang och att aktiviteten, i detta fall innebandyn, 

upplevdes som mindre betydelsefull ur ett delaktighetsperspektiv.  

 

Nyckelord: delaktighet, idrottförening, lindrig intellektuell funktionsnedsättning, särskolan, 

utvecklingsstörning  
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1. Inledning 
Ur ett samhällsperspektiv har vår hälsa alltid varit viktig. På senare tid har den kommit att 

hamna allt mer i fokus och fått en allt mer betydande roll för vårt välbefinnande. Enligt 

Ineland, Molin och Sauer (2013) har vår hälsa generellt förbättrats i Sverige, dock finns det 

fortfarande stora skillnader mellan olika samhällsgrupper. Fortfarande finns det grupper som 

generellt har sämre hälsa på grund av begränsade möjligheter att själva påverka val om 

delaktighet. Hit kan föras personer med olika funktionsnedsättningar (a.a.). Här hävdar vi att 

det vilar ett stort ansvar på svenskt föreningsliv att organisera och genomföra aktiviteter som 

ger dessa personer möjligheter att delta utifrån sina egna förutsättningar. 

Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) (2009) grundtanke och målsättning har alltid baserats på 

fysiskt välmående, delaktighet, glädje och gemenskap där alla ska ha möjligheter att kunna 

delta utifrån sina egna förutsättningar. Tyvärr har vårt välfärdssamhälle riktats åt en satsning 

på allt för tidig specialisering som syftar till att skapa eliter. Det handlar också ofta om ett 

resultatinriktat upplägg av insatser, ett perspektiv på barn och ungdomars idrottsutövande som 

oftast leder till för tidig utslagning, alla platsar inte. Det finns inte mycket forskning och 

vetenskapliga utvärderingar om fritidsverksamheters utformande och hur verksamheterna 

fungerar för olika grupper i samhället (Ungdomsstyrelsen 2007).  Något som vi fann vara av 

intresse att undersöka noggrannare var just förutsättningarna för barn och ungdomar med 

intellektuell funktionsnedsättning. Hur ser deras idrottsutövande ut utifrån ett 

deltagarperspektiv?  Genom litteraturstudier under vår utbildning till speciallärare, med 

inriktning mot utvecklingsstörning, kom vi fram till att detta är ett relativt outforskat område. 

Utifrån att ha mött fenomenet, en tidig utslagning, inom barn och ungdomars idrottsutövande 

ställde vi oss undrande till vilka som slås ut och hur det påverkar dem samt vilket utbud som 

kvarstår för dessa barn och ungdomar. Problematiken blir än mer påtaglig för barn och 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning där utbudet redan från tidig ålder är 

begränsat. Här vill vi tydliggöra att denna problematik inte handlar om själva mängden av 

utbud. Här handlar det om att begränsningen grundar sig på att dessa barn och ungdomar inte 

ges förutsättningar för att kunna delta i relation till deras förmågor, såväl fysiska som sociala. 

Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning behöver också mer personligt stöd 

för att ta del av information, se alternativ av utbud samt välja och få stöd för själva 

deltagandet. 
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I dagsläget arbetar vi som har genomfört den här studien som lärare inom särskolans skolform 

och undervisar inom ämnet idrott och hälsa och ledarskap inom olika idrottsföreningar. 

Genom samtal och möten med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har 

vi sett att många av dem inte tar del av det utbud av fritidsaktiviteter som generellt erbjuds. 

Det har framkommit att några av dessa barn och ungdomar har provat på olika 

idrottsaktiviteter i olika föreningar på sin fritid, men för oss av okända anledningar avslutat 

sitt deltagande ganska omgående. Utifrån vår nuvarande utbildning till speciallärare har vi 

tillägnat oss nya kunskaper om hur det är att leva med intellektuella funktionsnedsättningar 

och vilka barriärer och hinder som kan skapas ur ett deltagarperspektiv i mötet med vad 

samhällets erbjudande av aktiviteter. Människor ges inte alltid samma förutsättningar till 

delaktighet och inkludering i samhället. En funktionsnedsättning kan bidra till att man 

exkluderas, räknas bort ur vissa sammanhang.  Ur ett samhällsperspektiv har vi försökt se på 

funktionsnedsattas situation och i relation till vår erfarenhet som idrottsledare i 

idrottföreningar. Hur ska vi förstå detta fenomen och hur upplever barnen och ungdomarna 

själva möjligheten till deltagande i idrottsaktiviteter på sin fritid. Det finns idrottsföreningar 

som vi kan se som progressiva i den meningen att de vågar satsa på välbefinnande och hälsa 

och engagerar sig för alla samhällsmedborgare. Dessa föreningar strävar för att öppna för 

möjligheter i den meningen att de inriktar sig på att engagera och aktivera barn och ungdomar 

med intellektuell funktionsnedsättning. De anpassar sin verksamhet utifrån målgruppens 

förutsättningar. En av dessa idrottföreningar har vi valt att studera mer ingående i denna 

studie. Vi har valt att kalla idrottsföreningen för Ängens IF. Inledningsvis vill vi ge en kort 

bakgrundsbeskrivning till verksamheten i den undersökta föreningen och därefter kommer vi 

in på tidigare forskning och studiens uppläggning och genomförande samt resultat. 

2. Bakgrund 
 

2.1 Vår syn på socialt samspel 

Föreningsidrotten ser vi som värdefull ur ett hälsoperspektiv och att den kan ses som en 

meningsfull fritidssysselsättning. Föreningsidrotten kan fungera som en betydelsefull 

socialisationsarena. Inom denna socialisationsarena är det viktigt att alla barn och ungdomar 

ges samma förutsättningar att känna glädje och gemenskap samt uppleva någon form av 

delaktighet. För att uppnå dessa upplevelser krävs det ett väl fungerande socialt samspel där 

känslan av utanförskap inte får förekomma. Det sociala samspelet handlar enligt oss om att 
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respektera varandra ur flera perspektiv så som att respektera varandras värderingar, kulturella 

och etniska ursprung, psykiska och fysiska olikheter samt förutsättningar. Ett väl fungerande 

socialt samspel handlar om att få vara med och påverka den situation vi befinner oss i, att vi 

bemöter andra som vi själva vill bli bemötta, att vi lyssnar på varandra och att vi tillåter och 

respekterar varandras olikheter. Här menar vi att det sociala samspelet och engagemanget kan 

påverka vårt val att vilja delta i föreningsidrotten, där känslan av samhörighet blir 

betydelsefull. Sveriges riksidrotsförbund (2009) hävdar att samhörighet och kamratskap är ett 

avgörande skäl till att ungdomar väljer att engagera sig i föreningar. RF (2009) menar också 

att känslan av samhörighet motverkar människors isolering och ökar förutsättningarna för en 

trygg social miljö som också ökar välbefinnandet. 

2.2 Barn och ungdomars rättigheter 

WHO (World Health Organization) (2008) har utarbetat ett klassifikationssystem, ICF 

(Internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). ICF förklarar 

begreppet delaktighet på individnivå, som en persons engagemang i en livssituation. Några 

viktiga begrepp som ICF tar hänsyn till är aktivitet och delaktighet. Även 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är ett viktigt dokument som FN:s 

(Förenta Nationernas) medlemsländer framarbetat kring delaktighet. Denna deklaration 

handlar om delaktighet och jämlikhet för människor med intellektuell funktionsnedsättning. 

Här ser vi att det finns olika organisationer i världen som arbetar för alla människors 

rättigheter.  

Barnombudsmannen (BO) (2002) påtalar att barn och ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning inte har samma möjligheter att utöva idrottsaktiviteter på sin fritid i 

samma utsträckning som barn och ungdomar utan intellektuell funktionsnedsättning. Detta 

enligt en enkätundersökning som genomfördes av BO hösten år 2001. Detta konstaterande 

talar emot vad FN:s barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009) lyfter fram där det står att alla 

barn ska ses som lika mycket värda och ha samma rättigheter, där ingen heller ska 

diskrimineras eller hindras från att delta i föreningar och organisationer. Ett resultat av Bo:s 

studie om problematiken har utmynnat i en ökning av antalet föreningar som specialiserat sig 

på mottagandet av enbart barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa 

föreningars engagemang har fångat vårt intresse och utifrån hur de aktiva ungdomarna i dessa 

idrottsföreningar upplevde sitt eget deltagande.   
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2.3 Teoretiska perspektiv  

I Sverige använder vi namnet intellektuell funktionsnedsättning som definieras i ICD-10, 

(International Classification of Diseases) som är sjukvårdens diagnosmanual. Utöver ICD-10 

används även kriterier enligt DSM-5 (Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders) 

för att definiera intellektuell funktionsnedsättning (American Psychiatric Association, APA 

2013). Utifrån dessa definitioner anses en person ha en intellektuell funktionsnedsättning om 

intelligenskvoten (IQ) understiger 70 (+/-5) samt att det föreligger en brist i den adaptiva 

förmågan. En nedsatt adaptiv förmåga innebär svårigheter att utifrån en sociokulturell 

bakgrund anpassa sig till olika situationer och sammanhang. Att inte klara att möta i vardagen 

utifrån vad som förväntas i en viss ålder (Drake, Fernell, Lanneskog, Westerberg och Wester-

Oxelgren, 2015) 

Grunewald (1996) menar att den största orsaken till intellektuell funktionsnedsättning beror 

på någon form av hjärnskada som uppstår tidigt under fosterstadiet, genom arv, vid 

förlossning eller någon gång under uppväxten. Han anser att en intellektuell 

funktionsnedsättning kan klassificeras som grav, måttlig eller lindrig.  

Ineland, Molin och Sauer (2013) definierar begreppet intellektuell funktionsnedsättning 

utifrån tre olika perspektiv, den medicinska, den sociala och den miljörelativa modellen. I den 

medicinska modellen ses intellektuell funktionsnedsättning utifrån ett individuellt perspektiv 

där problemet läggs hos individen, till exempel i form av skada eller sjukdom. I den sociala 

modellen ses intellektuell funktionsnedsättning utifrån ett samhälleligt perspektiv där 

samhället skapar hinder och barriärer, till exempel att bli kategoriserad och att inte bli 

accepterad som en ”duglig” medborgare. Den tredje modellen utgår från ett miljörelativt 

perspektiv, denna modell ses som en mix av den sociala- och den medicinska modellen. Den 

modellen handlar om att samhället i stort inte är anpassat utifrån olika individers 

förutsättningar både när det gäller fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. (a.a.)  

Delaktighet är ett begrepp som kan användas i många olika kontexter, inte minst utifrån 

handikappideologiska sammanhang. I Svenska akademins ordlista (2006) beskrivs delaktighet 

som att ta del i eller av något. Molin (2004) menar att delaktighet i en aktivitet kännetecknas 

av att det sker ett socialt samspel där det finns ett givande och ett tagande mellan berörda 

parter. Han beskriver också delaktighet som ett samspel mellan individen och den sociala och 

fysiska miljön där personen vistas. Christiansen och Townsend (2004) skriver att delaktighet 
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sker genom en aktivitet, där det kan handla om ett fysisk, psykisk eller en social aktivitet men 

att det handlar om att få vara med om, att uppleva något tillsammans med andra.  

Maxwell, Alves och Granlund (2012) menar att personen själv måste vilja delta för att kunna 

samtala om deltagande. En person kan vilja delta utifrån olika sätt att se på deltagande, vissa 

vill vara med för att kunna prestera och andra för att umgås med lagkompisarna.(a.a.)  

Almqvist, Eriksson och Granlund (2004) menar att delaktighet är omöjligt att observera ur ett 

utifrånperspektiv, i relation till ett beteende, eftersom enbart personen själv kan skatta sin 

upplevelse av delaktighet. Detta bekräftas av Perenboom och Chorus (2003) som hävdar att 

det är individens egna engagemang som är avgörande för bedömningen av delaktighet, vilket 

får till följd att det enbart är personen själv som kan bedöma sin egen upplevelse av 

delaktighet. Almqvist m.fl. (2004) skriver vidare att denna bedömning kan vara svår att 

förmedla för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Nordström (2004) 

menar att alla barn och ungdomar dras till likasinnade, detta gäller även barn och ungdomar 

med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Utifrån dessa förutsättningar hävdar hon att det 

handlar om att alla barn och ungdomar skall ha tillgång till resurser så de ges förutsättningar 

för att kunna samspela på jämlika villkor utifrån ett delaktighetsperspektiv. Trots att barn och 

ungdomar skall ges samma förutsättningar gäller det att se till personernas olikheter och 

acceptera varandras olikheter för att alla skall kunna känna sig delaktiga utifrån sina egna 

förutsättningar (a.a.).  Liknande tankesätt ser vi hos Björck-Åkesson och Granlund (2004) där 

de beskriver relationen mellan delaktighet, människors förutsättningar samt förmågor: 

”Delaktighet avser involvering i en livssituation, vilket måste bedömas utifrån personens 

upplevelse och samspel i situationen och ej genom bedömning av en förmåga.” (s.43).  

Nancy, Murphy, Paul och Carbone (2008) menar att alla barn och ungdomar har nytta av 

fysiska aktiviteter, inte bara ur ett hälsoperspektiv utan även för sitt sociala och känslomässiga 

välbefinnande.  

Enligt Haug (1998)  handlar inkludering om människors rättigheter och sociala rättvisa. Hans 

definition utgår från att individers olikheter bör accepteras av omgivningen för att öka 

förutsättningarna för individernas känsla av delaktighet.   

Göransson och Nilholm (2013) ser inkludering utifrån tre olika definitioner. En 

gemenskapsorienterad definition, en individorienterad definition samt en 

placeringsorienterad definition. Den gemenskapsorienterade definitionen utgår från att alla 

ska känna sig socialt delaktiga samt att olikheter ska ses som en tillgång. Den 

individorienterade definitionen utgår från att individen själv ska känna sig delaktig oavsett i 
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vilket socialt sammanhang individen ingår i eller befinner sig i. Här utgår definitionen från 

individens personliga upplevelse av sin egen delaktighet. Den placeringsorienterade 

definitionen handlar om att individen placeras i ett socialt sammanhang. Denna definition 

garanterar dock inte att personen känner sig personligt delaktig i sammanhanget.(a.a.)  

Stenberg (2011) skriver att vi utvecklas genom gemenskap där vi människor får dela åsikter 

och erfarenheter med varandra för att skapa en förståelse av samhället. Han menar att 

föreningslivet, exempelvis idrottsföreningar kan vara en betydelsefull plattform för 

inkludering där människor kan växa i gemenskap med andra. Där kan också känslan av 

gemenskap och delaktighet bli betydelsefull för individen (a.a.).  

Lindberg (2009) hävdar att vår samhällssyn ofta leder till diskriminering av personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar genom att betrakta dem som otillräckliga för att 

inkluderas i samhället. Utifrån denna samhällssyn gör han en koppling till 

idrottsorganisationer och inkludering där han ser två olika spår. Det ena spåret leder till 

inkludering inom handikappidrottsföreningar. Det andra spåret leder till inkludering inom 

övriga idrottsorganisationer som erbjuder medlemskap i verksamheten. Allmänhetens attityd 

om olika funktionsnedsättningar avdramatiseras genom att alla kan inkluderas i olika 

idrottsföreningar (a.a.). Lindberg (2009) menar att en öppenhet i mottagande av barn och 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning skulle kunna avdramatisera människors 

olikheter där funktionsnedsättningar inte ses som ett hinder, utan som en tillgång. Här gäller 

det enligt honom att skilja på individens brister kontra organisationens brister för att kunna ta 

emot individen utifrån individens förutsättningar. 

I en studie av ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning skriver Mineur, Bergh och 

Tideman (2009) att funktionsnedsättning på senare tid har uppmärksammats allt mer rörande 

dessa ungdomars livssituation, både nationellt och internationellt.  De menar att begreppet 

livssituation är brett och omfattande och behöver därför förtydligas genom avgränsningar. I 

begreppet livssituation ingår följande livsområden: ”medborgarskap, delaktighet och upplevd 

tillhörighet, bemötande och attityder, självbestämmande och inflytande, identitet, sociala 

relationer samt beteendemässig- och social problematik” (a.a., s.1). Ett av dessa begrepp, 

delaktighet, har Borgund (2016)  intresserat sig för. Han har undersökt ungdomars upplevelse 

av delaktighet i idrottsaktiviteter samt dess betydelse för ungdomars självuppfattning, något 

han menar att det finns lite forskat om. Borgund menar även att det är viktigt att ungdomar 

med lindrig intellektuell funktionsnedsättning får komma till tals och bli lyssnade på när det 

gäller deras upplevelser av delaktighet. 
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2.4 Hinder för delaktighet i idrottsföreningar 

Rintala, Välimaa, Tynjälä, Boyce, King, Villberg och Kannas (2011) skriver att det inte finns 

så mycket forskning kring barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning när det 

gäller att utöva regelbunden fysisk aktivitet. Detta bekräftas också av Wallen, Müllersdorf, 

Christensson, Malm, Ekblom och Marcus (2009) som utifrån ett nationellt perspektiv skriver 

att det finns väldigt lite forskning om i vilken grad grupper med intellektuell 

funktionsnedsättning är medlemmar och deltar i den svenska idrottsrörelsen. Resultaten visar 

att detta även gäller barn och ungdomar inom särskolans skolform. (a.a.). Utifrån Rintala m.fl. 

(2011) och deras forskning betonar de att det krävs nya idéer för att öka förutsättningarna för 

alla barn och ungdomar att vara mer fysiskt aktiva, både under sin skoltid och på sin fritid. I 

studien har de undersökt mängden av fysisk aktivitet för barn och ungdomar med och utan 

långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning i Finland och Kanada. Som en slutsats i sitt 

resultat kom de fram till att det inte fanns någon skillnad mellan ungdomar med eller utan 

intellektuell funktionsnedsättning kring deltagande i fysisk aktivitet så länge alla erbjöds 

samma förutsättningar att delta. Det har alltså en koppling till utbud och erbjudanden. 

Grandisson, Tetreault och Freeman (2012) skriver att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning ofta stöter på hinder när de försöker inta en aktiv roll i samhället. Här 

menar de att social delaktighet är en viktig faktor i den meningen att delaktighet uppfyller ett 

meningsfullt liv. Det kan handla om social delaktighet i fritidsaktiviteter så som 

idrottsaktiviteter (a.a.). Detta framkom i deras undersökning om att få en bättre förståelse för 

vilka faktorer som förknippas med inkludering av ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning i idrottsaktiviteter tillsammans med icke funktionshindrade kompisar. 

Detta bekräftas även av Hughes och McDonald (2008) som studerade om Special Olympics 

hade en funktion som ett idrottsligt eller ett socialt evenemang. Som en bakgrund i denna 

undersökning menar de att de flesta samhällen erbjuder en mängd olika idrottsaktiviteter, men 

att många av dessa aktiviteter inte är anpassade för människor med intellektuell 

funktionsnedsättning och att detta utgör ett hinder för ett eventuellt deltagande. De hävdar att 

idrotten är alltför resultatinriktad i en kontext med fokus på fysiska framgångar vilket 

resulterar i att de sociala aspekterna inte uppmärksammas i samma utsträckning. De anser att 

dessa faktorer också kan leda till både utanförskap och utslagning. Imms, Granlund, Wilson, 

Steenbergen, Rosenbaum och Gordon (2016) har via en forskningsöverblick tittat på vilka 

faktorer som bidrar till begränsningar av en individs delaktighet. Som en del i sin slutsats vill 

de utmana uppfattningar om att begränsningar av delaktighet finns i individens miljö. Här 

menar de att begränsning av delaktighet också innefattar vilka möjligheter individen har att 
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delta i olika aktiviteter. Om individens möjligheter till att delta i olika fysiska aktiviteter 

begränsas så innebär det att individen får uppleva färre aktiviteter. Detta leder i sin tur till 

begränsad utveckling av individens förmågor och färdigheter, vilket medför ytterligare en 

begränsning i att kunna aktivera sig i fysiska sammanhang där de faktiskt har möjligheter att 

delta. (a.a.) 

2.5  Delaktighet i idrottsaktiviteter ur ett socialt perspektiv 

WHO (2008) identifierar sport och fysisk aktivitet som en förutsättning för hälsa och 

välbefinnande. Enligt denna europeiska stadga definieras sport som alla former av fysisk 

aktivitet, antingen idrottsaktiviteten är spontan eller organiserad. Delaktigheten i 

idrottsaktiviteterna ska enligt WHO sträva både mot fysisk kondition och psykiskt 

välbefinnande och främja sociala relationer. Att delta i en idrottsaktivitet kan även bidra till en 

ökad kommunikation och träning av sociala färdigheter vilket kan leda till en ökad livskvalitet 

(Rognhaug och Gomnæs 2008). 

Harada och Siperstein (2009) har i en studie undersökt hur personer med intellektuell 

funktionsnedsättning upplever sitt idrottande och deltagande i Special Olympics. Studien 

omfattade ett representativt urval av 579 idrottare i USA. I studien framkom det att 76 % 

deltog för att de tyckte det var roligt.  Den positiva upplevelsen av den sociala interaktionen 

framkom också som en viktig anledning till att de valde att delta i Special Olympics (a.a.).  

Ett resultat av Borgunds (2016) undersökning är att ju mer aktiv personen är under 

idrottsaktiviteten desto högre upplevs trivseln. Ingen av personerna i hans undersökning 

menade på att de enbart var där för aktivitetens skull utan personerna även var där av sociala 

faktorer i den meningen att de träffade sina kompisar.  

Robertson och Emerson (2010) skriver att det är okänt i vilken utsträckning människor med 

intellektuell funktionsnedsättning aktiverar sig och deltar i idrottsföreningar. I en studie 

undersöker de vilka faktorer som påverkar och förknippas med att människor med 

intellektuell funktionsnedsättning väljer att delta i idrottsföreningar, samt vilka effekter 

deltagandet hade för de som deltog i studien. Som ett resultat av undersökningen framkom det 

att många var med i en idrottsförening för att främja sin fysiska hälsa. Den viktigaste effekten 

av sitt deltagande låg i en social kontext i den meningen att de hade kul, träffade vänner och 

var socialt accepterade i gruppen. Det visade sig också att dessa effekter hade stor del i deras 

motivation till att fortsätta att aktivera sig i idrottsföreningar (a.a.). 

Gjærup (2010) har skrivit i sin doktorsavhandling att ungdomsåren är en tid då ungdomen 

försöker hitta sin egen identitet både privat och i yrkeslivet. Utifrån detta kan det vara ett 
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ypperligt tillfälle att genom idrottsaktiviteten få en möjlighet att prova sina egna vingar och 

kunna skapa sig en egen identitet. Det är inte alltid man tar hänsyn till personens möjligheter 

till personlig utveckling och eget önskemål om aktivitet, det handlar mer om att försöka passa 

in personen till en viss aktivitet (a.a.). Som ett av resultaten i en litteraturstudie kring vänskap 

mellan barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning skriver Saenz (2003) att 

barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kan ha stor nytta av att aktivera sig 

i idrottsföreningar, inte bara ur ett fysiskt perspektiv utan även ur ett socialt perspektiv. Ur ett 

socialt perspektiv menar hon att ett deltagande i en idrottsförening kan stärka deltagarnas 

sociala relationer i form av nya vänskaper, stärka känslan av en social tillhörighet och ett 

psykiskt välbefinnande. 

2.6 Delaktighet i idrottsföreningar ur ett inkluderingsperspektiv 

Blomdahl och Elofsson (2011) har genom en studie av ungdomar i särskolan i jämförelse med 

ungdomar som inte går i särskolan undersökt idrotts - och motionsvanor. Som en del av 

resultatet framkom det att mindre än 10 % av alla ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning i urvalsgrupperna tränade i idrottsföreningar tillsammans med ungdomar 

utan intellektuell funktionsnedsättning. Däremot var det ungefär 70 % av ungdomarna med 

intellektuell funktionsnedsättning som aktiverade sig i idrottsföreningar som enbart var 

riktade till dem. Anledningen till att så få ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning 

aktiverade sig i idrottsföreningar tillsammans med andra ungdomar utan intellektuell 

funktionsnedsättning berodde enligt Blomdahl och Elofsson (2011) på flera faktorer. Enligt 

dem handlade det om att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning hade en 

långsammare inlärningsförmåga vilket ledde till att det blev svårare att ta till sig och förstå 

instruktioner. Det kunde också handla om sämre koordinationsförmåga som påverkade 

genomförandet av aktiviteterna eller föräldrars rädsla att utsätta sina barn för något de trodde 

de har svårt att klara av.  

2.7 Delaktighet som individuell upplevelse 

Enligt Molin (2005) handlar delaktighet om ett samspel som kan analyseras utifrån en 

intrapersonell (individens egenskaper) och en interpersonell (samspelet mellan individen och 

omgivningen) form av delaktighet. Med det menar han att förutsättningarna för en persons 

delaktighet kan ses som både intern och extern. I en analys av delaktighet måste det först och 

främst beaktas om en person kan, vill eller erbjuds förutsättningar till att vara delaktig. I 

denna analys måste det även beaktas att formerna för delaktighet kan vara subjektiva, hur 

personen upplever sin egen delaktighet, eller objektiva, som är den faktiska/formella 
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delaktigheten. Här menar Molin att det kan vara svårt att mäta delaktighet i den meningen att 

delaktighet kan upplevas på olika sätt från person till person. I en empirisk undersökning som 

han genomförde visade det sig att en upplevelse av delaktighet för en person kunde upplevas 

som utanförskap för en annan. 

Arvidsson, Granlund, Thyberg och Thyberg (2012) skriver i sin studie att deltagande inte bara 

handlar om att utföra en aktivitet eller uppleva en allmän känsla av tillhörighet utan att det 

också handlar om ett verkligt deltagande som handlar om ett självupplevt engagemang i en 

aktivitet.  

Borgund (2016) skriver om två olika perspektiv på deltagande i aktiviteten: socialt och 

individuellt deltagande. Med ett socialt perspektiv på deltagande menar han att individen har 

möjlighet att delta i samma aktivitet som alla andra och genom det känna sig inkluderad. Det 

individuella perspektivet på delaktighet utgår från individens eget intresse, involvering och 

engagemang i aktiviten. 

Granlund, Haglund, Lewin, Sandlund, Dalan, Eriksson och Möller (2004) skriver i en studie 

om hur ICF: s delaktighetsdimension kan användas i praktiskt arbete. I studien skriver de 

bland annat om egenbedömning av delaktighet kring människor med intellektuell 

funktionsnedsättning. De menar att graden och upplevelsen av en individs delaktighet endast 

kan bedömas av individen själv genom egenbedömning. Arvidsson, Thyberg och Granlund 

(2007) anser att bedömning av delaktighet bör bedömas subjektivt av individen själv eller 

bedömas indirekt, som i detta fall innebär att individen uppskattar sin egen delaktighet utifrån 

egenskaper som ligger inom dimensionen för delaktighet. Coster och Khetani (2008) skriver i 

sin studie om utmaningar gällande barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning 

i samband med mätning av deras upplevelse av delaktighet. De menar att utmaningen handlar 

om att se skillnader i det som mäts och att missuppfattningar om vad definitionen för 

delaktighet innefattar inte får förekomma i bedömningen. Det kan handla om 

missuppfattningar kring skillnaden på delaktighet och aktivitet, eller skillnaden på subjektiva 

eller objektiva aspekter av delaktighet samt uppfattningar om vilka faktorer som påverkar 

graden av delaktighet (a.a.).  Imms, Granlund, Wilson, Steenbergen, Rosenbaum och Gordon 

(2016) har en teori om att människor är mer benägna att delta i en aktivitet ju mer kompetenta 

de är till att utföra komplicerade aktiviteter. De menar att upplevelsen av individens egna 

framgångar i aktiviteten också påverkar graden av deras egna upplevelser av delaktighet. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att belysa hur ungdomar med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning uppfattar sin egen delaktighet i en idrottsförening. Följande 

frågeställningar har varit vägledande i studien: 

- Hur kommer det sig att ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning är 

med i en idrottsförening? 

- Vad möjliggör deltagandet för ungdomar med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning?  

- Hur upplever ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning samvaron i 

idrottsföreningen/aktiviteten?  
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4. Metod 
För studien valdes en induktiv kvalitativ forskningsansats där vi med hjälp av intervjuer av 

ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, i åldrarna 13-19 år, sökte svar på 

våra frågeställningar. Valet att använda oss av en kvalitativ forskningsansats grundade sig på 

att vi ville få en fördjupad bild av det undersökta området. Mc Cracken (1988) förespråkar 

denna metod i syfte till att ge en fördjupad bild kring frågeställningarna om deltagande i en 

idrottsförening. För att öka förutsättningarna för en fördjupad bild och kvalitet så förutsätter 

det också att antalet deltagare i undersökningen begränsas (a.a.). Backman (2008) anser att 

den kvalitativa forskningsansatsen i första hand riktar sig mot individen där individens 

upplevelser, känslor och verklighet blir det centrala i det som undersöks. Han påtalar även 

forskarens roll, där det är av stor vikt att forskaren ingår i det sociala sammanhanget och inte 

hamnar i rollen som en objektiv åskådare. Detta bekräftas också av Anzul och Ely (1991) som 

menar att den kvalitativa forskningen i stora drag handlar om en samspelsprocess, där de 

deltagande informanterna undervisar forskaren om sina liv.  

I undersökningen valde vi att inspireras av den fenomenologiska metodansatsen. Szklarski 

(2015) menar att fenomenologin utgår från ett meningsskapande samspel som bygger på en 

växelverkan mellan objektet och människans medvetande. Genom denna växelverkan uppstår 

det en bild av verkligheten som vi upplever den (a.a.). Det var detta fenomen, vi var 

intresserade av i vår undersökning, det vill säga att få en bild av hur ungdomarna i Ängens IF 

upplevde sin egen delaktighet i idrottsföreningen.  

4.1 Historik om Ängens IF 

Denna historiska bakgrund har vi fått del av genom samtal med en av grundarna (31 oktober 

2016) som var initiativtagare till föreningens uppkomst. Ängens IF:s verksamhet grundades i 

mitten på 60-talet som en del i landstingsomsorgens fritidsverksamhet. Idén att starta en 

idrottsförening kom från några anställda på en internatsärskola i länet. Personalen hade som 

målsättning att aktivera eleverna på sin fritid genom någon idrottsaktivitet. Till en början var 

antalet aktiva relativt begränsade. För att försöka värva fler aktiva i verksamheten åkte 

personalen till en början runt bland länets vårdhem och hämtade upp de elever som ville vara 

med på idrottsaktiviteterna. Allt eftersom vårdhemmen avvecklades, samtidigt som 

gruppbostäderna började byggas ut, avtog denna servicetjänst som landstingsomsorgen stod 

för. Föreningens arbete fortsatte dock i samma regi i hemkommunen. Målet i föreningsarbetet 

var fortfarande att engagera elever, men nu elever från grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan. Aktiviteterna bestod från start av innebandy och bowling. Det var först år 
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1986 som Ängens IF blev registrerade i skolidrottsförbundet och i handikappidrottsförbundet.  

När denna studie genomfördes år 2017 hade föreningen cirka 70-80 medlemmar varav 40 

medlemmar var aktiva inom innebandyn och resterande inom bowlingen. Ekonomiskt bedrevs 

föreningens verksamhet genom kommunala aktivitetsbidrag, företagssponsring och 

medlemsavgifter. Föreningen hade under senare år också utvecklat utbudet genom att erbjuda 

barn och ungdomar fotboll som ett ytterligare alternativ till idrottsaktivitet. Ledarskapet låg på 

ideell basis där de huvudansvariga ledarna också hade hjälp från föräldrar, kontaktpersoner 

och släktingar i föreningsarbetet. Ängens IF erbjöd inte bara dem som var aktiva att träna på 

sina sporter, föreningen åkte också på olika cuper som arrangerades. De spelar matcher mot 

andra liknade lag, både i och utanför länets gränser. Sedan år 2006 hade två personer 

huvudansvariga ledare för aktiviteterna innebandy och fotboll. När den här studien 

genomfördes tränade och spelade de aktiva innebandy under vinterhalvåret och fotboll under 

sommarhalvåret. Det var i stort sett samma medlemmar som spelade både innebandy och 

fotboll beroende på säsong.  

4.2 Datainsamling 

Med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun skulle forskningsfrågan besvaras. Kvale och 

Brinkman (2014) förklarar att den kvalitativa forskningsintervjun går ut på att försöka förstå 

människors erfarenheter av olika upplevelser, deras uppfattningar och levda värld. Vidare 

skriver Kvale och Brinkmann om komplexiteten kring genomförandet av dessa intervjuer. 

Denna komplexitet kan handla om svårigheten att förstå informanten, i den meningen att 

forskaren och informanten upplever sin levda värld utifrån olika erfarenheter av det som 

undersöks (a.a.).  

När det gällde intervjuns karaktär var vår tanke att använda oss av en semistrukturerad 

intervju som grundar sig på öppna frågeställningar. Kvale och Brinkmann förespråkar en 

semistrukturerad intervju inom kvalitativ forskning eftersom denna form av intervju ger 

informanten större frihet att uttrycka sig inom den kontext som utgör undersökningen. Inom 

denna kontext var vi även tvungna att ta hänsyn till frågornas karaktär utifrån våra egna 

upplevelser kring det undersökta ämnet. Cresswell (2013) påtalar vikten av att egna 

värderingar varken får styra valet av intervjufrågor eller påverka informanten i samtalet på 

något sätt. Oavsett hur objektiva vi försöker vara menar Cresswell att det är viktigt att ha det i 

åtanke att våra egna tankar och värderingar inte får påverka undersökningens syfte. Det var 

något att beakta i mötet med våra informanter.  
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Utifrån egna erfarenheter kring att hålla i kvalificerade samtal hade vi fått kunskaper kring att 

det inte bara var genomförandet av själva intervjun som kunde påverka validiteten i 

undersökningen. Här menar vi att andra faktorer, så som lokaler och tidsaspekter också har 

betydelse och att det är viktigt att minimera riskerna för störande moment under 

intervjugenomförandet samt att skapa en trygg miljö. Inledningsvis var ambitionen att 

genomföra alla intervjuer i samband med idrottsaktiviteterna som var förlagda under kvällstid. 

Efter noga överväganden valdes detta alternativ bort. Problematiken handlade bland annat om 

lokalbrist, tidsbrist och risken för störande moment under intervjuerna. Så i stället 

genomfördes intervjuerna under dagtid och i för informanternas kända och trygga miljöer, i 

detta fall blev informanternas skolmiljö en naturlig plats. 

4.3 Urval och genomförande 

Urvalet av informanter grundade sig på deras kommunikativa förmåga. Därför valdes 

informanter som var i tonåren och som hade en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

Dessa informanter antogs ha uppnått en viss mognad till att kunna uttrycka sig och förmedla 

sina upplevelser kring det undersökta området. Totalt genomfördes 12 intervjuer där alla 

informanter var i åldrarna 13-19 år och var aktiva i Ängens IF. Intervjuernas tidsåtgång 

varade mellan 13 min till 32 minuter beroende informanternas individuella förutsättningar till 

kommunikativ förmåga att kunna uttrycka sig. Vi valde att inte redovisa informanternas 

köntillhörighet eftersom vi inte fann det relevant för studiens syfte.  

I förberedelser inför intervjuerna utgick vi från några ramar i upplägget. En intention var att 

intervjua informanterna individuellt. Detta val gjordes av två anledningar. Dels för att vi hade 

en tro på att vi skulle få ut mer information om informanterna bara hade en intervjuare att 

förhålla sig till, att informanterna av den anledningen skulle känna sig trygga och ges större 

utrymme i samtalet för att uttrycka sig i relation till sina upplevelser. Dels för att undvika att 

informanterna skulle uppleva sig i en underordnad position i samtalet som i sin tur skulle 

kunna leda till en otrygg känsla där vi skulle riskera att gå miste om viktig och relevant 

information. Foley (Referens i Kvale och Brinkmann, 2014) skriver att det är viktigt att 

informanter ska uppfatta sig själva som experter inom den kontext som undersöks. Vi förhöll 

oss i relation till Foleys förhållningsätt för att minimera riskerna att vi uppfattades i en 

maktposition av informanterna.  Vi skulle försöka låta informanterna anses som experter. Det 

gjordes under samtalen i studien genom att visa stort intresse för det informanterna berättade, 

genom ögonkontakt, genom vårt kroppsspråk, att vi lät dem tala till punkt och att vi följde upp 

sådant som informanterna inspirerades av att berätta.  
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Efter att ha tagit ovanstående faktorer i beaktande genomfördes en varsin pilotintervju i syfte 

till att undersöka om våra praktiska anpassningar gav önskade effekter för vårt syfte med 

studien. Dessa två intervjuer gav möjlighet att prova våra intervjufrågor för att se om 

resultatet relaterade till studiens syfte. Informanterna valdes utifrån olika åldrar. Den ena 

informanten var något år yngre än vår tilltänkta målgrupp och den andre informanten befann 

sig i det övre åldersspannet. Utifrån dessa intervjuer upplevde vi att den äldre informanten 

hade lättare att uttrycka sig kring den tilltänkta kontexten i studien. I Tabell 1. (se Bilaga 1) 

redogörs informanternas ålder samt tidsåtgång vid intervjuerna och omfattning av 

transkriberat material i antal utskrivna sidor. 

4.4 Databearbetning och analys 

Det transkriberade materialet bearbetades genom en kvalitativ analys. Vi följde Fejes och 

Thornberg (2015) som skriver att det genom en kvalitativ analys är viktigt att skilja på det 

som är betydelsefullt och det som är mindre betydelsefullt, att försöka urskilja och identifiera 

väsentliga mönster. Det transkriberade materialet bröts ner och kategoriserades. Den data som 

var relevant och som låg i relation till den kontext som innefattade studiens frågeställning, i 

detta fall begreppet ”delaktighet” behandlades först.  Utifrån ”delaktighet” kategoriserades 

data i relation till tidigare forskning, kategorier så som kompisrelationer, inflytande, sociala 

samspel, inkludering och självuppfattning.  I denna process var det också viktigt att vi enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) validerade data. Det är viktigt att anlägga en kritisk syn på 

analysen av data, att data, bakgrund och tidigare forskning sätts i relation till vårt eget 

perspektiv på det undersökta ämnet. På så sätt menar Kvale och Brinkmann  att det minimerar 

risken för en snedvriden tolkning av data. 

4.5 Arbetsfördelning 

Genom arbetet har vi hela tiden träffats fysiskt och skrivit tillsammans. Detta arbetssätt har 

genomsyrat alla delar och avsnitt i uppsatsen, förutom intervjuerna där vi delade upp 

intervjuerna till antalet sex stycken var. Arbetet förlade vi under både dagtid, kvällstid samt 

helger och lov. Intentionen med vårt arbetssätt (att fysiskt träffas) var att använda varandra 

som ”bollplank” för att kunna ge varandra olika syn och perspektiv på innehållet i uppsatsen. 

4.6 Etiska överväganden 

I alla studier är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna, men kanske framför allt i 

kvalitativa studier. Detta på grund av att det oftast är få som deltar i undersökningen och att 

varje deltagare oftast ger ut mycket av sig själv, exempelvis personliga känslor, värderingar 

och åsikter. Vi följde Vetenskapsrådets (2011) krav på god forskningssed. Vi tog hänsyn till 
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konfidentialitetskravet genom att avidentifiera informanternas riktiga namn samt 

idrottsföreningens namn. Vi valde ett fiktivt namn på idrottsföreningen (Ängens IF) samt 

ersatte informanternas namn med siffrorna (1-12).  Vi informerade informanterna och deras 

vårdnadshavare om vårt syfte med undersökningen, hur den var upplagd samt hur 

datainsamlingen skulle ske. Ett missivbrev (se, Bilaga 2) sändes hem till respektive familj. 

Detta missivbrev innehöll information om studiens syfte, kontaktuppgifter och 

vårdnadshavarens samtycke och godkännande genom underskrift. I missivbrevet tydliggjordes 

informanternas roll i genomförandet av undersökningen i den meningen att de hade möjlighet 

att välja sitt deltagande i undersökningen eller avbryta sitt deltagande under arbetsgången. 

Genom dessa åtaganden uppfyllde vi informationskravet och samtyckeskravet samt att 

nyttjandekravet klargjordes genom att redogöra för att det insamlade materialet enbart skulle 

användas till studien och inte i något annat sammanhang vilket också framgick i missivbrevet.  

4.7 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i denna studie såg vi som relativt hög vilket vi grundade på att vi använde oss av 

rätt metod för att mäta det vi verkligen avsåg att mäta i studien. Med metod menar vi en 

induktiv kvalitativ forskningsansats med inspiration av fenomenologin som vi i denna studie 

utgått från.  I efterhand uppmärksammade vi dock vissa brister kring våra intervjufrågor där vi 

funderade på om intervjufrågorna var tillräckligt tydliga för informanterna, eftersom vi var 

tvungna att följa upp med många följdfrågor. Det kan även ha varit så att vissa informanter 

behövde mer stöttning än andra oavsett hur frågeställningarna hade formulerats.  

Med tanke på den arbetsprocess vi la ner på databearbetningen och analysen ansåg vi även att 

reliabiliteten var relativt hög. Med det menar vi att vi var noggranna i vår databearbetning då 

vi transkriberade och läste igenom vårt material tillsammans, där vi båda diskuterade och 

analyserade materialet ett flertal gånger. Detta gjordes i syfte till att stärka reliabiliteten i 

studien.  

En problematik i vår studie var som Molin (2005) skriver, att begreppet delaktighet kan 

upplevas på olika sätt från person till person och att upplevelsen därför kan vara svår att mäta. 

Delaktigheten framstod som hög utifrån våra egna tolkningar av utsagorna under intervjuerna. 

Trots att Molin skriver att det är svårt att mäta upplevelsen av delaktighet så anser vi att vi 

ändå lyckats nå fram till ett trovärdigt resultat. Det är i detta sammanhang viktigt att beakta att 

resultatet inte är generaliserbart i ett större sammanhang utan enbart är relevant för denna 

studie.  
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5. Resultat 
Resultatets underrubriker utgår från våra intervjufrågor (se Bilaga 3) som tematiseras utifrån 

våra tre huvudfrågeställningar i studien. Dessa var: 

- Hur kommer det sig att ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning är 

med i en idrottsförening? 

- Vad möjliggör deltagandet för ungdomar med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning?  

- Hur upplever ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning samvaron i 

idrottsföreningen/aktiviteten? 

 

De två första huvudfrågeställningarna belyser ungdomarnas försutsättningar för sitt 

deltagande, och den tredje huvudfrågeställningen belyser ungdomarnas upplevelser av deras 

samvaro/delaktighet samt det sociala samspelet i föreningen. Denna sista frågeställning kom 

att utgöra den största delen av vårt resultat.   

Informanterna omfattar 12 ungdomar som anges med siffrorna 1-12 i resultatdelen. En 

kvalitativ ansats har använts i vår studie men resultatet presenteras också med hjälp av 

kvantitativa inslag i syfte till att tydliggöra resultatet. Resultatdelen baserar sig på de 12 

intervjuerna med informanterna.  

5.1 Varför är du med i Ängens IF? 

Det som framkom under intervjuerna var att samtliga informanter som var med i Ängens IF 

upplevde det som positivt att delta, både ur ett socialt perspektiv (att träffa kompisar) samt ur 

ett idrottsligt perspektiv (att få spela innebandy). Tre av tolv informanter betonade själva 

innebandyn som den viktigaste anledningen till sitt deltagande medan fem av tolv informanter 

framhöll kompisrelationerna som den viktigaste anledning till sitt deltagande. Fyra av tolv 

informanter underströk både kompisrelationerna och själva innebandyn som viktiga 

anledningarna till sitt deltagande. 

Det berättades även om andra anledningar till att informanterna börjat i Ängens IF. 

Informanterna 1, 6 och 7 berättade att de ville fylla ut sin fritid med någon form av aktivitet 

och hade då på olika sätt sökt sig till Ängens IF, antingen genom kompisar som redan var 

aktiva i föreningen eller via andra kontaknät. En av tolv informanter berättade om upplevelsen 

kring begränsningarna av utbud av idrottsaktiviteter för ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning och att detta ledde till valet av deltagandet i Ängens IF.  
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… jo det började med att när jag var liten att det fanns inte så många aktiviteter för alla 

handikappade .. det fanns bara i Uddevalla, Trollhättan och två i Stockholms län .. det 

kanske bara var fyra fem ställen i hela Sverige .. men när jag var större så .. det har alltid vart 

roligt med aktiviteter som håller mig och mitt humör i balans .. här får man vara med att ha 

roligt på plan och utanför planen med laget … (informant 3) 

En av tolv informanter svarade att hen var med i Ängens IF för att hens vårdnadhavare 

bestämde att hen skulle prova på att delta i föreningen. Hen tillade dock att hen upplevde sitt 

deltagande positivt när hen väl började i Ängens IF och valde efter det att fortsätta sitt 

deltagande.  

5.2 Hur tar du dig till och från träningarna? 

Det gemensamma som beskrevs utifrån denna frågeställning var att elva av tolv informanter 

inte hade svårigheter att ta sig till och från träningarna. De informanter som bodde nära 

träningshallen kunde gå eller cykla till träningarna, medan de informanter som bodde längre 

ifrån, eller i en annan stad, fick skjuts av sina vårdnadshavare. Tre av tolv informanter svarade 

att de ibland gick eller cyklade tillsammans med andra kompisar eller erbjöds att åka med 

andra kompisars vårdnadshavare. Endast informant 2 upplevde det som ett problem att ta sig 

till och från träningarna, mycket på grund av sin epilepsi i kombination med att hen bodde i 

en annan stad. Hen berättade vidare att hens vårdnadshavare inte hade tillgång till bil och att 

hens vårdnadshavare inte tillät hen att åka buss själv till träningarna på grund av hens epilepsi. 

Lösningen för informant 2 blev att hens kontaktperson blev tvungen att följa med på 

träningarna de dagar träningarna genomfördes. Informant 2 uttryckte att hen kände en 

begränsning och att hen hellre hade velat klara sig själv.  

.. men jag vet inte faktiskt .. nu har jag fått en annan kontaktperson .. min förra fick ett nytt 

jobb i staden .. så nu har jag en ny kontaktperson från måndag till fredag sen helger också .. 

vi hade möte igår så han ska jobba med mig .. min kontaktperson har ingen bil nu för han 

krockade men han ska köpa en ny snart .. (informant 2) 

5.3 Hur känns det när du kommer till träningen? 

Utifrån denna frågeställning framkom det att samtliga 12 informanter hade en positiv känsla 

när de kom till träningen utifrån olika upplevelser. De svarade i form av att de upplevde det 

som positivt att ”känna sig välkomna”, ”träffa sina lagkamrater”, ”skoja och prata med 

varandra” och att de upplevde ”ett bra mottagande” samt att det var ”jättekul” och att detta 

skapade en positiv social atmosfär i laget. 

…jag känner mig välkommen … för att jag alltid har kul med dom (informant 5) 

Informant 9 påpekade att hen ibland upplevde en negativ känsla men att det då rörde sig om 

att informanten själv upplevde att hen hade haft en jobbig dag.  
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Matcher 
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Sociala 
samspel 

Träningar 

 

…asså .. det beror på om jag haft en jobbig dag … att jag haft en jobbig dag … men annars 

så är det roligt att komma dit … (informant 9) 

Tre av tolv informanter relaterade också sina positiva känslor av upplevelsen utifrån ett 

aktivitetsrelaterat perspektiv, alltså själva innebandyn. Här handlade det om att de kände sig 

”taggade” och ”laddade” för att spela innebandy och ”att prestera” under själva träningarna. 

…jag är ganska taggad .. för att spela .. och träffa alla kompisar där .. det är riktigt kul är det 

.. man blir peppad av varandra om man säger så .. (informant 1) 

5.4 Kan du berätta hur det är att vara med i Ängens IF? 

När informanterna berättade om hur det var att vara med i Ängens IF så framkom det tre 

teman som informanterna berörde och förknippade med föreningen. De tre övergripande 

teman som framkom genom intervjuerna var cuper/matcher, träningar och det sociala 

samspelet. Dessa tre teman existerade inte separat utan samspelade med varandra i olika grad. 

Detta tydliggör vi i figur 1. 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fem av tolv informanter berättade om cuperna/matcherna som en viktig positiv del i 

föreningen, de berättade att dessa aktiviteter var roligast i föreningen. Även om dessa 5 

informanter mestadels berättade om cuperna/matcherna så fanns även inslag i ett socialt 

perspektiv i den meningen att de berättade att det var ”kul att umgås” och ”träffa nya 

kompisar” när de var på cuperna och spelade matcher mot andra lag.  

… det är kul … att åka iväg på alla cuper och grejer och ibland kan det vara lite jobbigt 

(skratt) på alla cuper .. för man kan inte vara med … är skadad … fast man vill jättegärna 

vara med .. men jag brukar följa med ändå med laget .. (informant 7) 
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Informant 2 uttryckte sin glädje att delta vid cuper men uttryckte också sin medvetenhet kring 

sina begränsningar på grund av sin epilepsi.  

… dom ska åka på en ny cup nu till Örebro .. så jag vill följa med men dom ska sova där en 

natt och jag vet inte vem som ska följa med om .. jag vet inte ens om han kan min 

kontaktperson men jag måste berätta det för honom innan .. det är i april-mars så jag måste 

berätta en eller två månader tidigare så han kan följa med .. förstår du .. (informant 2) 

Fyra av tolv informanter berättade om träningarna i föreningen. Träningarna upplevdes som 

roliga, här framkom inga negativa aspekter på träningarnas upplägg och innehåll. Ingen av 

informanterna påtalade att de inte kunde utföra övningarna, även om informant 2 nämnde att 

”det kan ta tid att lära sig nya träningsövningar”. När det kom till träningarna berättade hen 

vidare om upplevelsen av det sociala samspelet. 

… jag brukar prata med andra när vi spelar och tränar hur dom ska göra när vi spelar .. kolla 

han på vänsterkanten … täck honom och så där .. jag tänker så .. (informant 2) 

Bland dessa berättelser fanns även tränarnas betydelse representerade där tränarnas roller sågs 

som viktiga och betydelsefulla. Det berättades att tränarna var hjälpsamma och att tränarna 

lyssnade på informanterna i den meningen att informanterna upplevdes ha ett visst inflytande i 

föreningens arbete. Det tydliggjordes även att tränarna bidrog till att skapa en positiv social 

atmosfär i föreningen. 

.. tränarna brukar fråga vart jag vill spela .. vi brukar få prova på olika platser att spela .. det 

är kul .. från forwards till back till målvakt .. jag tycker bäst om att vara målvakt .. 

(informant 5) 

Tre av tolv informanter berättade mer om det sociala samspelet i Ängens IF som en positiv 

upplevelse. Av dessa informanters utsagor framkom olika aspekter på det sociala samspelet. 

En aspekt var kompisarna och umgänget, att vara ”schysst”, och vara ”snäll” och att ”hjälpa 

till”. En annan aspekt som tydliggjordes var respekten och förståelsen för varandras olikheter. 

… man kan ju liksom … man kommer ju in i vänskap typ … man hittar ju nya vänner och så 

där liksom .. (informant 4) 

5.5 Har du kompisar i laget? 

Samtliga informanter upplevde att de hade kompisar i laget. Åtta av tolv informanter svarade 

bara ”ja” på frågan. Informant 2 och 7 svarade att de hade ”några kompisar” medan informant 

3 svarade att hen hade ”jättemånga” kompisar. En av tolv informanter svarade ”alla”. 

… mmm alla … men jag hänger inte med alla på fritiden … men dom är ju 

kompisar..(informant 9) 
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På följdfrågan: Kan du berätta lite om dina kompisar och vad ni gör i Ängens IF? valde 

informanterna att berätta om sina kompisar och deras kompisrelationer eller så valde de att 

berätta om innebandyn och hur de spelade. Tre av tolv informanter berättade om innebandyn 

där det framgick hur de tränade och spelade tillsammans. 

 

.. vi spelar innebandy .. vi tränar tillsammans .. vi spelar matcher mot varandra … alltså 

sådana här träningsmatcher och det är typ vad vi gör … (informant 7) 

 

Nio av tolv informanter berättade om sina kompisar och det sociala samspelet där ingen av de 

9 informanterna nämnde någonting om innebandyn. Det som beskrevs var att de var måna om 

sina kompisar, men att ingen av informanterna kunde sätta ord på vad de gjorde tillsammans 

vid sidan av själva innebandyn. 

 

.. jag tycker det fungerar väldigt bra … vissa lite mindre bra och vissa lite bättre … men så är 

det ju med alla … men ähh … man lär känna folket med tiden vad det är för slags människor 

… (informant 6) 

 

På nästa följdfråga: Hur tror du dina kompisar ser på dig? svarade tolv av tolv informanter att 

de kände sig ”uppskattade” av kompisar och att de upplevdes vara ”sjysta” och ”snälla” av 

andra i laget. Ingen av informanterna framhöll några negativa sidor hos sig själva. Två av 

dessa tolv informanter kunde sätta ord på hur de kände sig, det handlade här om att de kände 

sig ”uppskattade” och ”efterlängtade” av lagkompisarna. 

 
.. men det kan jag inte direkt svara på eftersom att …. men jag tror dom tycker det är kul att 

jag kommer …. (informant 12) 

 

Två av tolv informanter hade även en annan bild av sig själva där de uttryckte sina egna 

förmågor att hjälpa sina lagkompisar och att de uttryckte att lagkompisarna uppskattade deras 

egenskaper.  

… ehh snäll tror jag nog … för jag är gärna .. sätter andra före mig själv .. (informant 6) 

… jag vet inte … svår fråga … jag tror dom tänker att jag är bra .. sjyst och att jag ser till att 

alla mår bra .. (informant 9) 

 

Endast en av tolv informanter vidareutvecklade genom att berätta att hen trodde att 

kompisarna upplevde hen som bra på själva sporten. 

 

.. ja dom tycker jag är bra på den sporten jag gör .. (informant 3) 

 

På följdfrågan: Hur kommer du och dina kompisar överens i laget? Svarade samtliga tolv 

informanter att de kom bra överens men två av informanterna nämnde att det dock förekom 
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friktioner i det sociala samspelet ibland, att de ibland var ”osams”. För att förebygga osämja 

så nämnde tre av tolv informanter att det var bra att ”prata” med varandra för att komma 

överens i syfte till att laget skulle fungera så bra som möjligt. En av tolv informanter berättade 

att det var bra att diskutera med varandra då någonting hade inträffat för att försöka lösa och 

reda ut olika situationer:  

 

… jag tycker mer att om det händer någonting så ska man liksom diskutera saken .. ibland 

måste vi ju prata om vissa situationer .. (informant 9) 

 

På följdfrågan: Kan du berätta hur du och dina kompisar gör för att förstå varandra? berättade 

samtliga tolv informanter att de förstod varandra genom att samtala med varandra. Nio av tolv 

informanter nämnde att de kommunicerade genom att samtala med varandra i relation till 

innebandyträningen/matchen. Informant 3 menade att det var viktigt att vara medveten om 

vilken sjukdom lagkompisen hade och att det var viktigt i relation till förståelsen av 

lagkompisarna. Informant 6 nämnde att kroppsspråket var viktigt i kommunikationen med 

lagkompisarna för att förstå varandra. Informant 7 berättade att det inte alltid var lätt att förstå 

varandra utan att det lätt uppstod missförstånd samt att lagkompisarna kunde ha svårt att 

hantera detta. I dessa lägen nämnde hen att tränarna hade en viktig roll och att de ibland 

hjälpte till för att undvika missförstånd mellan lagkompisarna.   

… ibland förstår vi varandra men inte jätteofta …. ibland kan den personen bli arg fast oftast 

vet dom att det har blivit ett missförstånd … fast tränarna brukar oftast visa hur vi ska göra 

för att inte missförstå varandra …. så så är det … (informant 7) 

 

5.6 Vad kan du och vad är du bra på? 

Kring denna fråga såg vi två teman av det som berättades, där det ena temat handlade om att 

informanterna ansåg sig vara bra på sociala förmågor och det andra temat om idrottsmässiga 

förmågor. Rent idrottsmässigt så framkom svar i relation till att de var bra på att ”passa bollen 

till varandra”, ”skjuta bra skott på mål” och ”duktig på att spela back”. Tre av tolv 

informanter associerade bara till innebandyn vid frågan om vad de var bra på, medan åtta av 

tolv informanter nämnde sociala förmågor som deras styrka. Gällande de sociala förmågorna 

så gavs några exempel där det i stora drag handlade om att engagera sig i andra och att 

respektera varandras olikheter samt bidra till en god social stämning i laget. Endast en av tolv 

informanter ansåg sig vara bra både i det sociala samspelet och på de idrottsmässiga 

förmågorna.  
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… ja .. att prata med vänner försöka vara engagerad i väldigt mycket jag gör .. för om jag 

inte är engagerad och visar att jag tycker om dom varför ska dom annars vara mina vänner .. 

(informant 1) 

 

5.7 Kan du berätta hur ni samarbetar i laget? 

Sju av tolv informanter relaterade frågan till att de samarbetade kring passningsspelet under 

träningar och matcher, att de kommunicerade i syfte till att hitta varandra med passningar på 

planen. Informant 3 menade att det var lättare att samarbeta på planen än det var utanför, det 

fanns en bättre struktur på planen med tydliga regler, vad som gällde medan samarbetet 

utanför planen inte var lika tydligt och strukturerat.   

…. Jo när vi är på plan så samarbetar vi bättre än vi gör utanför planen …. Man kan 

samarbeta utanför planen med andra saker …. Man kan försöka komma överens det är också 

att samarbeta … och det är hyfsat svårt en av dom svåraste sakerna att göra … men att 

samarbeta på plan det är faktiskt det vi gör väldigt ofta … (informant 3) 

Informant 8 påtalade att det var viktigt att fråga varandra om man var osäker, för att 

samarbetet skulle fungera. Hen menade även att tränaren hade en viktig roll som talade om 

hur de skulle samarbeta i laget ”så det inte blir något tjafs”. En av tolv informanter nämnde att 

de samarbetade genom att ”stötta” och ”peppa” varandra i relation till att skapa en positiv 

gemenskap och laganda när de tränade och spelade matcherna. 

… det är när man typ är ute på planen och springer då peppar vi varandra och dom som sitter 

på bänken och vilar … sen när dom springer in då säger vi lycka till och sen så sätter vi oss 

på bänken och peppar dom … sen peppar vi varandra rätt så mycket på uppvärmningen och 

där … så det känns jättekul … (informant 1) 

 

Informant 2 och 9 berättade att samarbetet kunde ta olika former och att det inte behövde ha 

med själva spelet att göra. Informant 2 nämnde att det var viktigt att man hjälpte till med 

andra saker också, exempelvis att ”bygga sargen” tillsammans. Informant 9 nämnde att det 

var viktigt att alla hjälptes åt kring samarbetet där hen nämnde föräldrarnas roll: 

… hur vi samarbetar .. ja det beror på … jag tycker man ska hjälpa till för att vi har en väska 

som varje förälder ska ta hem och ta med hit … jaa precis alla måste hjälpa till … vi är ju ett 

lag … annars funkar det inte … (informant 9) 

5.8 Hur vet du vad som gäller i laget när ni: tränar, spelar matcher, är i 

omklädningsrummet? 

Samtliga tolv informanter uttryckte sig likartat kring vad som gällde under träningarna och 

matcherna. De menade att det fanns bestämda regler som alltid gällde, det kunde handla om 

byten, positioner på planen och speltid samt de vedertagna regler som gällde under matcherna. 
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Här framhävde fem av tolv informanter att tränarna påminde spelarna om vilka regler som 

gällde samt hur de skulle följas. Gällande omklädningsrummet så framkom det att samtliga 

tolv informanter visste hur de skulle uppträda samt vad som gällde i stora drag, trots att ingen 

av informanterna kunde referera till några tydligt uppsatta regler. Trots att de inte hade några 

tydliga regler uppsatta, så kunde nio av tolv informanter uttrycka sig om att det var viktigt att 

vara ”snäll”,” trevlig”, ”sköta sig” och att ”inte vara dum”. Fyra av tolv informanter påtalade 

att det var viktigt att de lyssnade på varandra, för att kunna komma överens i 

omklädningsrummet.  

… tränarna talar om att vi måste lyssna på varandra … dom vet hur vi är att vi är snälla mot 

varandra … (informant 5) 

 

5.9 Om du vill något, hur får du då de andra att lyssna på dig? 

Åtta av tolv informanter nämnde att de bara kunde säga vad de ville, när de ville något och att 

de andra lyssnade. En av dessa tolv informanter utvecklade detta genom att berätta att hen 

väntade in sina kompisar så att de var beredda att lyssna på hen, annars trodde hen inte att de 

skulle lyssna. Informant 6 berättade att hen tog hjälp av tränarna om det var någonting som 

hen ville framföra till sina lagkompisar. Informant 4 och 8 berättade att de aldrig brukade säga 

någonting, utan att de bara lyssnade på sina kompisar. Informant 10 svarade inte alls på 

frågan. 

.. jag har aldrig sagt nått … jag bara lyssnar … jag tror inte att dom skulle lyssna på mig .. 

(informant 8) 

 

5.10 Vad gör ni när ni åker iväg på cuper förutom att spela matcher? 

Kring denna fråga berättades det många exempel på vad de gjorde på cuperna förutom att 

spela matcher. Sju av tolv informanter berättade att de ”hängde med kompisarna”, ”kollade 

mobilen”, ”pratade och skojade med varandra”, ”busade”, ”badade” och ”handlade godis”. 

Fem av tolv informanter berättade att de åt mat på restaurang tillsammans med alla sina 

lagkompisar. Två av tolv informanter nämnde att de gärna tittade på andra matcher under 

cuperna tillsammans med några andra i laget. Två av tolv informanter nämnde mestadels om 

lagets egna matcher i den meningen att de pratade taktik innan matcherna samt utvärderade 

lagets insats efter matcherna. Två av tolv informanter hade inte varit med på några cuper då 

de inte spelat så länge i laget.  
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.. jaa vi gör lite olika aktiviteter .. vi går ut och … handlar lite godis på en lördag … vi 

kanske går och äter på restaurang och samtidigt kanske vi åker och badar någonstans … det 

är ju inte bara innebandy .. utan nåt annat roligt som alla gillar och det är faktiskt roligt .. 

(informant 3) 

5.11 Får du hjälp om du behöver det i laget? 

Samtliga 12 informanter berättade att de fick hjälp om de behövde det. Åtta av tolv 

informanter berättade att de fick hjälp av tränarna och att det då handlade det om att få hjälp 

med hur de skulle genomföra de olika övningarna under träningarna, vart de skulle stå och 

vem de skulle passa till. Två av tolv informanter nämnde att de inte behövde någon hjälp, men 

de var medvetna om att hjälp fanns att få om de behövde det. En av tolv informanter berättade 

att alla fick hjälp i laget, men i olika grad beroende på vilken ”sjukdom” de hade. 

… ja alla får lika mycket hjälp .. ju starkare sjukdom man har ju mer hjälp får man .. tränarna 

sätter i olika svårighetsgrad av sjukdom man har så sätter dom olika hjälp … är det så här lätt 

sjukdom man har så behöver man inte så mycket hjälp för då är den lätt att förstå så att då 

klarar den sig lättare .. om man ska säga så … (informant 3) 

Åtta av tolv informanter beskrev att de hjälpte andra om de behövde det, det kunde vara 

kompisar eller tränare. De hjälpte bland annat till med att hjälpa sina kompisar med spelet 

under träningarna och matcherna, ”att bygga sarg” och ”ställa ut koner” inför träningarna och 

att ”träna målvakterna”. Informant 5 nämnde att hen brukade vara med och hjälpa till på 

träningarna även då hen var skadad och inte själv kunde delta i träningen. Två av tolv 

informanter berättade även att de var hjälptränare till ett av de yngre lagen i Ängens IF. 

.. ibland när man inte kan träna … då kan man vara med och hjälpa till ändå .. bygga sarg 

eller ställa ut koner .. eller stå på en plats och träna målvakterna … annars brukar jag titta på 

träningen .. sargen brukar alla hjälpa till att bygga .. (informant 5) 

 

5.12 Vad är det bästa med att vara med i Ängens IF? 

Åtta av tolv informanter relaterade till det sociala samspelet i termer som ”alla kompisar”, ”att 

få nya vänner”, ”alla bryr sig om varandra” och ”sjysta lagkamrater”. Två av tolv informanter 

nämnde själva spelet som det bästa med Ängens IF, här framkom det svar så som ”rolig 

sport”, ”spela innebandy” och ”spela matcher och cuper”. Två av tolv informanter nämnde 

både spelet och det sociala samspelet som det bästa med Ängens IF. 

… att få spela och vara med kompisar .. (informant 11) 

… det är ju främst alla personer i laget .. alla har ju olika sjukdomar men samtidigt är det ju 

roligt att spela för man ser ju att dom är bra på det här … det är ju roligt man lär ju känna 

varandra man kan prata om passningarna och passa samtidigt det gör ju ingenting så man 

trivs ju helst där … det är ju som ett extra hem .. (informant 3) 
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5.13 Hur skulle det kännas om du var tvungen att sluta i laget? 

Elva av tolv informanter uttryckte starka negativa känslor kring denna frågeställning. Här 

kom det svar i form av ”skulle kännas förjävligt”, ”jättetråkigt”, ”skulle kännas jobbigt” och 

”skulle vara tungt”. Fyra av dessa tolv informanter kompletterade sina svar med att de inte 

skulle kunna tänka sig att börja i någon annan förening på grund av ”saknad av kompisar”. 

Endast en av tolv informanter nämnde att hen inte skulle ”känna nått” och ”inte bli så 

besviken”. 

… jättetråkigt … det skulle inte alls vara kul för då förlorar man alla sina bästa vänner som 

man haft i typ flera flera år … och sedan förlorar man laget och tränarna … och typ allt det 

där … nej det skulle inte alls vara bra det skulle vara hemskt (informant 7) 

 

Informant 3 berättade att hen kunde tänka sig att gå in som tränare istället om hen inte fick 

vara med och spela längre. Informant 10 gav ett perspektiv på den psykiska hälsan där hen 

nämnde att om hen inte mådde bra, så brukade hen bli glad när hen kom till träningen, att alla 

”jobbigheter” försvann och att hen av den anledningen tyckte det skulle kännas jobbigt att 

sluta i laget. En av tolv informanter nämnde att hen redan funderat på att byta lag, men att 

detta inte var ett alternativ eftersom att hen då kände att hen svek sina kompisar och sitt lag 

och att detta inte skulle kännas ”rätt” eller ”okey”. Informant 9 berättade att hen skulle sakna 

gruppkänslan där alla var lika viktiga, oavsett om man var den som gjorde målen eller inte. 

… det är inte en person som är jätteduktig utan det är hela gruppen som är viktig är det .. vi 

är en grupp .. och det var inte jag som gjorde det här målet utan det var hela laget .. alla 

liksom hjälpte .. (informant 9)   

 

5.14 Resultatsammanfattning 

Utifrån resultatet tydliggjordes det olika former av delaktighet utifrån tre teman som beskrevs 

i figur 1. Dessa tre teman innefattade först och främst själva idrottsaktiviteten. Det handlade 

då om prestationen kring träningarna och matcherna som vi tolkade som två teman. I detta 

tema framkom det upplevelser av att prestera under träningarna och matcherna, vara en del av 

laget och att informanterna kände sig uppskattade av kompisarna utifrån sina egna 

prestationer under träningarna, matcherna och cuperna. Det tredje temat som uppdagades var 

det sociala samspelet som i sin tur genomsyrade de övriga två temana kring 

idrottsaktiviteterna. Här handlade det om att informanterna kommunicerade med varandra, 

exempelvis för att uppnå ett bättre passningsspel, ”taktiksnack”, vilka positioner 

informanterna ville spela på samt att de uppmuntrade och ”peppade” varandra under 
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träningarna och matcherna. Andra aspekter kring det sociala samspelet och informanternas 

upplevelser av delaktighet handlade om att informanterna kände sig välkomna. Att de 

upplevde sig ha ett inflytande, att de blev lyssnade på och att de accepterades utifrån sina egna 

förutsättningar samt olika förmågor. Under temat det sociala samspelet tydliggjordes också 

aspekter av delaktighet som förekom utanför själva idrottsaktiviteterna. Exempelvis att få vara 

tillsammans, träffa kompisar, få möjligheter att utföra aktiviteteter tillsammans med kompisar 

vid sidan av innebandyn. Dessa aktiviteter handlade om att ”äta tillsammans”, ”sitta och 

snacka” med varandra, ”spela spel” och ”bada” tillsammans. Dessa aktiviteter upplevdes 

tydligare när laget var på cuper då det gavs större förutsättningar i den meningen att det fanns 

mer tid till att umgås vid sidan av innebandyn. I temat det sociala samspelet handlade det 

också mycket om att informanterna ställde upp för varandra, hjälpte varandra och var måna 

om varandras välbefinnande. Informanterna påtalade även lagets sammanhållning som en 

viktig del i föreningen. 
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6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Här följer en diskussion relaterad till studiens syfte samt frågeställningarna kopplad till 

tidigare forskning. Syftet med denna kvalitativa studie var att tolka och analysera hur 

ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning upplevde delaktighet i sin 

idrottsförening? Våra tre frågeställningar löd: 

- Hur kommer det sig att de är med i idrottsföreningen Ängens IF? 

- Vad möjliggör deras deltagande?  

- Hur upplever de samvaron i idrottsföreningen/aktiviteten? 

 

Vi valde här att diskutera kring våra intervjufrågor (se bilaga 3) enligt samma struktur som i 

resultatdelen för att underlätta för läsaren. Denna struktur rekommenderas av Patel och 

Davidson (2011) som menar att det är lämpligt att diskutera varje fråga i tur och ordning just 

för att ge läsaren en röd tråd i relation mellan resultat och diskussion. 

När vi frågade ungdomarna varför de var med i Ängens IF kunde vi se att informanterna hade 

två inriktningar i sina svar samt någon form av mellanting. De svarade antingen att de var 

med i föreningen för att själva innebandyn upplevdes som rolig, eller att de var med i 

föreningen för att umgås tillsammans med kompisarna. Den tredje formen av informanternas 

deltagande var att några informanter var med i relation till att de uppskattade både innebandyn 

och att vara tillsammans med kompisar. Detta kunde vi koppla till Christiansen och Townsend 

(2004), som skriver att delaktighet sker genom någon form av aktivitet, då det kan handla om 

ett fysisk, psykisk eller en social aktivitet, men att det i stora drag handlar om att få vara med 

om att uppleva något tillsammans med andra. Utifrån detta teoretiska perspektiv på 

delaktighet kunde vi se kopplingar till informanternas svar där de uttryckte sig positivt kring 

sitt deltagande oavsett om det var aktivitetsorienterat eller socialt orienterat. Även Maxwell 

m.fl. (2012) bekräftar att man kan vilja delta utifrån olika sätt att se på deltagande, vissa vill 

vara med för att kunna prestera och andra för att umgås med lagkompisarna. Utifrån denna 

diskussion så tolkar vi att graden av informanternas upplevelse av delaktighet var hög. 

En viktig förutsättning för att ens kunna samtala om delaktighet som Maxwell m.fl. uttrycker 

är att personen själv måste vilja delta för att man skall kunna prata om deltagande. Utifrån 

frågeställningen angående hur ungdomarna tog sig till och från träningarna tolkade vi det som 

att alla våra informanter ville delta eftersom de sökt sig till Ängens IF, på ett eller annat sätt. 
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En av våra informanter uttryckte att utbudet av idrottsaktiviteter för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning var kraftigt begränsat. BO (2002) lyfter denna problematik i den 

meningen att barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning inte har samma 

förutsättningar att utöva idrottsaktiviteter på sin fritid i jämförelse med barn och ungdomar 

utan denna funktionsnedsättning. En viktig förutsättning som vi reflekterade över var vikten 

av att informanterna kunde ta sig till och från träningarna. En informant hade begränsade 

möjligheter eftersom hen bodde i en annan stad. Som vi ser det så bekräftar det även hur 

viktigt det är att det finns föreningar som erbjuder anpassade aktiviteter i informanternas 

närsamhälle och att det finns sociala nätverk som ökar förutsättningarna för att kunna delta i 

föreningar, då det exempelvis framkom att vissa informanter fick skjuts med andras 

vårdnadshavare. I detta sammanhang tolkade vi det som att möjligheten till upplevelsen av 

delaktigheten ökade på grund av att informanterna hade goda förutsättningar att ta sig till 

träningarna och att Ängens IF existerade för informanterna. 

 

En förutsättning för delaktighet som vi såg det var att informanterna påtalade att de blev 

accepterade som de var, oavsett vilken grad av fysisk förmåga eller social förmåga de hade. 

Denna acceptans påtalar även Haug (1998) som menar att acceptansen ökar individens känsla 

av delaktighet. Vi anser att detta bland annat bekräftades när vi frågade informanterna hur det 

kändes när de kom till träningen i den meningen att informanterna kände sig välkomna till 

träningarna och matcherna. Detta utmynnade i ett positivt klimat som ökade förutsättningarna 

för upplevelsen av delaktighet. Om de inte hade känt sig välkomna tror vi att risken varit stor 

att de inte hade uppsökt föreningen igen. Här anser vi att ett första intryck är avgörande för ett 

fortsatt deltagande. Det menar även Robertson och Emerson (2010) som skriver att den 

sociala acceptansen i gruppen är grundläggande för att individen ska välja att fortsätta 

aktivera sig i en förening. Vi vill här påpeka att ett deltagande inte alls garanterar en upplevd 

delaktighet, men på grund av att informanterna upplevde att de blev accepterade och kände 

sig välkomna så menar vi att delaktigheten upplevdes som hög i detta sammanhang. 

 

Utifrån ungdomarnas egna berättelser hur de upplevde att vara med i Ängens IF såg vi flera 

intressanta inslag som vi kunde tolka i relation till våra teoretiska referensramar kring 

delaktighet. Ett inslag handlade om det inflytande som informanterna hade och att de som 

Borgund (2016) skriver fick komma till tals och bli lyssnade på, vilket enligt honom leder till 

en ökad upplevelse av delaktighet. Här menar vi att informanterna vid flera tillfällen under 

intervjuerna berättade om hur de fick vara med och bestämma hur de skulle spela på matcher, 
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vilka positioner de ville spela på. Begreppet inflytande exemplifierades också kring de 

innebandycuper de var iväg på, men mer utifrån en social kontext, att de inom vissa ramar 

fick bestämma vad de ville göra vid sidan av matcherna. Här tolkade vi att upplevelsen av 

delaktighet kunde skilja sig åt i relation till hur styrda eller icke styrda aktiviteterna var 

upplagda.  Exempelvis skillnaden på att spela match, där alla förhöll sig till samma aktivitet 

kontra att de själva fick välja aktivitet utifrån eget intresse mellan matcherna. Utifrån vårt 

resultat tolkar vi att informanterna upplevde matcherna ur en gemenskapsorienterad definition 

(Göransson och Nilholm 2013) där informanternas olikheter sågs som en tillgång samt att alla 

informanterna kände sig socialt delaktiga. Här tolkade vi det som att det sociala samspelet 

hade en viktig funktion i den meningen att känslan av samhörighet sågs som betydelsefull, där 

några informanter upplevdes vara viktiga för andra kompisar. De berättade bland annat att de 

ställde upp för varandra, hjälpte varandra och kände sig behövd av andra i laget. RF (2009) 

menar att dessa känslor av samhörighet ökar det sociala välbefinnandet i laget vilket framkom 

under intervjuerna. Här uppfattade vi graden av delaktighet som hög. 

 

På frågan om ungdomarna hade kompisar i laget berättade alla informanter att de upplevde sig 

ha kompisar, men i olika omfattningar i laget, vilket skulle kunna uppfattas som mycket 

positivt ur ett delaktighetsperspektiv. Frågan är dock vad begreppet ”kompis” står för i 

informanternas tolkning. Här menar vi att det kan vara skillnad på att upplevas vara kompis 

med lagkompisar under träningar/matcher, i jämförelse med att upplevas vara kompis med 

samma lagkompisar även på fritiden. Vi uppfattar kompisrelationen på fritiden som mer 

”genuin” och ”äkta”, i den meningen att den kompisrelationen är självvald och inte styrd. Å 

andra sidan är det vår tolkning och inte informanternas.  Kan det vara så att ”kompis” som ett 

begrepp i informanternas kontext mer handlade om att de kände sig accepterade i laget ur ett 

inkluderingsperspektiv än att de socialt umgicks med varandra. Haugs (1998) 

inkluderingsperspektiv handlar om att om omgivningen accepterar individens olikheter så 

ökar individens känsla av delaktighet. Vi menar precis som Haug skriver, att det är viktigt att 

informanterna ”accepterade” varandra för att kunna uppleva en känsla av delaktighet oavsett 

hur informanterna upplevde sig ha kompisrelationer eller inte. En annan reflektion vi gjorde 

av detta var att informanterna skattade sina kompisrelationer ganska högt, med tanke på att 

nio av tolv informanter inte ens nämnde innebandyn, utan enbart berättade om de sociala 

aktiviteterna på följdfrågan: om de kunde berätta någonting om sina kompisar samt vad de 
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gjorde i Ängens IF. Detta trots att det var innebandyn som var huvudaktiviteten under 

träningarna/matcherna. 

Gällande hur informanterna individuellt upplevde att kompisarna såg på dem så tolkade vi det 

som att alla informanter hade en positiv självbild, där de ansåg att kompisarna gav uttryck för 

att de upplevdes vara ”duktiga” och ”snälla” av andra i laget. Det vi fann intressant här var att 

endast en av informanterna nämnde att kompisarna ansåg att hen var bra på att utföra själva 

sporten, medan övriga elva informanter framhöll de sociala egenskaperna. Det intressanta 

med denna reflektion var att Imms m.fl. (2016) menar att individens framgångar i själva 

aktiviteten är viktigast för deras upplevelse av delaktighet, vilket motsäger det som framgick 

av vårt resultat där de sociala förmågorna mer har lyfts fram av informanterna. Här skiljer sig 

vårt resultat från Imms m.fl.  

Kring frågan om hur kompisarna förstod varandra och kom överens med varandra i laget, så 

framhölls kommunikationen i den meningen att de samtalade med varandra som en naturlig 

del i det sociala samspelet. Här menar vi att kommunikationen var en viktig del för att 

informanterna skulle kunna uppleva delaktighet. Vi framhåller att utan kommunikation blir 

det svårt att kunna samspela med de andra lagkompisarna. Här såg vi en koppling till Molin 

(2004) som menar att delaktighet kan ses ur ett givande och tagande i en social kontext.  

Det framgick dock att det förekom konflikter ibland mellan lagkompisarna men att 

informanterna kunde lösa dessa konflikter, vilket också påvisade en viss grad av inflytande 

och delaktighet. Vi uppfattade det som att det fanns utrymme och förutsättningar att genom 

kommunikation lösa konflikter, en acceptens att göra fel och att missförstå varandra. I 

resultatet nämnde endast en av informanterna att tränarna gick in och stöttade vid konflikter, 

men om det verkligen var så kan vi inte bekräfta eftersom det inte var något vi hade sett. Av 

våra egna erfarenheter så tolkar vi att tränarna hade större inflytande vid konflikhantering än 

vad som framgick av alla informanter, då vi tolkade att informanterna ville lyfta fram sina 

egna positiva förmågor mer än de negativa, att de ville framstå som ”duktiga” inför oss under 

intervjuerna.  

 

I jämförelse med frågan vi tidigare ställde om hur informanterna trodde att andra såg på dem, 

och på frågan, vad kan du? och vad är du bra på? Så kunde vi se ett tydligt mönster där det 

mestadels relaterades till sociala färdigheter och inte till innebandyn i sig. En annan viktig 

aspekt som lyftes fram var relationen till varandra och att de engagerade sig i andra 
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lagkompisar och respekterade varandra som de var. I detta sammanhang funderade vi på 

varför det var så, att så få relaterade till själva sporten utan snarare lyfte fram sina sociala 

färdigheter.  

Som vi nämnde i början under teoretiska perspektiv på delaktighet skriver Christiansen och 

Townsend (2004) om delaktighet och att den uppnås genom olika aktiviteter som antingen 

kan vara fysiska, psykiska eller sociala. Här ser vi en samstämmighet med vårt resultat, att det 

viktigaste kanske inte var aktiviteten i sig utan att det viktigaste var att de upplevde någonting 

tillsammans med andra. Vi har i vårt resultat nämnt att aktivitetsutbudet för ungdomar med 

lindrig intellektuell funktionsnedsättning var begränsat, där vi tänker och vi att det kan ha med 

informanternas svar att göra. Kan det vara så att ungdomarna sökte sig till föreningen just för 

att få ett socialt utbyte och inte specifikt för att utöva själva sporten. Hade det varit en annan 

förening som till exempel en ishockeyförening kanske informanterna hade varit med i alla fall 

bara för att få träffas och umgås. Alltså att aktiviteten även i detta fall skulle komma i andra 

hand. Denna slutsats kunde vi läsa om i Robertson och Emersons (2010) studie om vilka 

faktorer som påverkade människor med intellektuell funktionsnedsättning att delta i 

idrottsföreningar. Slutsatsen var likt vår att deltagandet låg i en social kontext, att de hade kul, 

träffade vänner och var socialt accepterade i gruppen. Här anser vi att graden av delaktighet 

var hög i en social kontext, men inte lika omfattande i en aktivitetsorienterad kontext. 

 

När informanterna berättade om hur de samarbetade i laget framkom det mestadels exempel i 

samband med innebandyn, och i mindre utsträckning kring de sociala färdigheterna. De 

exempel på samarbete som informanterna nämnde handlade mestadels om passningar, 

positioner och strukturer i spelet. En anledning till att de flesta svar relaterades till innebandyn 

tolkar vi som att det handlade om att informanterna lättare kunde utrycka exempel på 

samarbete i en styrd aktivitet, en aktivitet med given struktur, med regler och fasta ramar som 

underlättade och ökade förutsättningarna för ett samarbete. Vi bygger denna tolkning utifrån 

egna erfarenheter där vi mött många ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning 

som haft svårt att samarbeta utifrån egna initiativ. Vi relaterar här till Molin (2004) som 

menar att delaktighet sker i en aktivitet i ett socialt samspel där det finns ett givande och ett 

tagande. Vi ansåg att informanternas utsagor om samarbetet handlade just om ett givande och 

ett tagande och ingick i informanternas upplevelse av hur de samarbetade med varandra trots 

att de mestadels samarbetade i en styrd aktivitet. Därför tolkar vi att graden av delaktighet 
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ansågs som relativt hög, trots att utsagorna kring samarbetet till största del bara låg i en 

aktivitetsrelaterad kontext. 

 

Som vi tolkade svaren utifrån frågan om ungdomarna visste vad som gällde i laget kring 

träningarna, matcherna och i omklädningsrummet verkade det finnas tydliga regler oavsett om 

de var oskrivna eller outtalade. Det verkade dock finnas en tydlig social kultur där alla visste 

vad som förväntades av dem. De tydliga reglerna uppfattade vi fanns i innebandyn kring 

matcher och träningar, medan att de oskrivna reglerna mer handlade om de sociala aspekterna 

kring samspelet och respekten för varandra i omklädningsrummet. Borgund (2016) skriver att 

det är viktigt att alla får komma till tals och bli lyssnade på ur ett delaktighetsperspektiv. Här 

menar vi att det skiljer sig åt att få komma till tals och bli lyssnad på i ett socialt sammanhang, 

kontra att få komma till tals och bli lyssnad på i ett perspektiv på inflytande. Här tolkade vi att 

informanterna inte var delaktiga i den meningen att de inte gavs förutsättningar att påverka de 

sociala reglerna utan att det snarare var tränarna som upprätthöll de sociala reglerna. Utifrån 

detta sammanhang ansåg vi här att delaktigheten var relativt låg.  

 

På frågan hur ungdomarna upplevde att de blev lyssnade på verkade det som att de flesta, nio 

av tolv informanter, kunde samtala med andra i gruppen om de ville något. Här tolkade vi det 

som att dessa nio informanter kände sig trygga i gruppen eftersom de vågade samtala och att 

de kände att andra lyssnade på dem, en ömsesidig respekt. Vi tolkade detta samspel som 

positivt ur ett delaktighetsperspektiv. I detta avseende ansåg vi att det först och främst 

handlade om informanternas egen självkänsla. Det fanns dock motsatta upplevelser kring 

detta sammanhang. En av informanterna uttryckte tydligt att hen inte trodde de andra skulle 

lyssna på hen och därför inte ens försökt att säga något till de andra i gruppen. Ytterligare en 

informant svarade att hen inte brukade samtala med andra där vi snarare tolkade att hen inte 

hade behov av det, än att hen inte vågade. Den informant som valde att inte svara på frågan 

hade vi ingen teori om varför. Molin (2005) menar att förutsättningarna för att kunna göra en 

bedömning av en persons delaktighet är beroende av om personen kan, vill eller erbjuds 

förutsättningar för att vara delaktig. Här tolkade vi det som att informanternas individuella 

förmågor begränsade dem i större utsträckning, kontra vilka förutsättningar föreningen gav 

informanterna i relation till att bli lyssnad på.  Ur ett helhetsperspektiv tolkade vi 

delaktigheten i detta samanhang som väldigt hög.  
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Utifrån frågan vad ungdomarna gjorde på cuperna förutom att spela matcher framkom det 

många konkreta exempel ur ett delaktighetsperspektiv i den meningen att informanterna 

genomförde aktiviteter tillsammans med varandra. Där nämnde ingen att hen kände sig ensam 

eller inte hade någon annan att ”vara med”. Här utgick vi från Björck-Åkesson och Granlund 

(2004) som beskriver delaktighet utifrån personens upplevelser och inte kring personens 

förmågor. I detta sammanhang gavs många exempel på vad informanterna gjorde tillsammans 

och hur de upplevde det och att dessa upplevelser var i positiv bemärkelse. Inga 

begränsningar kring informanternas förmågor nämndes i detta sammanhang av informanterna.  

Här tolkade vi det som att delaktigheten upplevdes som väldigt hög.  

Utifrån frågan om ungdomarna upplevde att de fick hjälp om de behövde det var mönstret att 

alla informanter svarade i relation till innebandyn. Ett intressant svar som uppdagades var att 

en informant berättade att man fick hjälp i olika grad beroende på vilken ”sjukdom” man 

hade, men att alla fick hjälp och var beredda att hjälpa andra. Det här tolkade vi som att 

informanterna faktiskt tog hänsyn till varandra i någon grad och att man fick vara den man var 

utan att på något sätt bli utpekad som sämre än andra. Detta tydde också på en stark 

gemenskap i laget som gynnade det sociala samspelet i själva innebandyn. Ett annat intressant 

inslag som framkom var att två av informanterna var med som hjälptränare i ett av lagen för 

de yngre deltagarna, vilket visade på en vilja och ett engagemang att finnas till för kompisar 

och att våga ta en annan roll i föreningen. Här anser vi att föreningen och tränarna tog tillvara 

på informanternas olika sociala förmågor och deras vilja att hjälpa till samt att hjälpa varandra 

i laget. Här tolkar vi det som att tränarna i laget tog större hänsyn till de sociala aspekterna 

och lagets sociala samspel, än att de var fokuserade på själva prestationerna, att det handlade 

om att vinna matcher.  Hughes och McDonalds (2008) skriver att det är mer vanligt att 

förhållandena är de omvända, att idrotten är alltför resultatinriktad där de sociala aspekterna 

inte uppmärksammas i samma omfattning, där risken för utslagning är avsevärt större. Utifrån 

detta resultat anser vi att Ängens IF främjar upplevelsen av delaktighet i den meningen att de 

sociala aspekterna prioriterades. Utifrån denna aspekt så tolkade vi delaktigheten som hög. 

När vi frågade ungdomarna vad de bästa med Ängens IF var fann vi svar som belyste den 

positiva upplevelsen av det sociala samspelet. Detta exemplifierades genom positiva 

beskrivningar kring kompisrelationer och omtänksamhet om varandra, vilket tydde på ett 

gynnsamt socialt klimat i laget. Här anser vi att detta klimat ökade förutsättningarna för en 

positiv upplevelse av delaktighet. Vi menar som Nancy m.fl. (2008) som skriver att barn och 

ungdomars sociala och känslomässiga välbefinnande, ökar förutsättningarna för ett deltagande 
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i en fysisk aktivitet. Även här tolkade vi det som att de sociala aspekterna åter igen spelade en 

större roll än den aktivitetsrelaterade aspekten, för upplevelsen av informanternas delaktighet.  

 

Utifrån frågan hur ungdomarna skulle känna om de var tvungna att sluta i laget fick vi väldigt 

tydliga och raka svar av informanterna, där de uttryckte väldigt starka negativa känslor till att 

avsluta sitt deltagande i föreningen. Dessa känslor förhöll sig kring sociala aspekter, kring 

saknad av kompisar och gemenskapen. Här refererar vi till RF:s (2009) syn på värdet av det 

sociala samspelet, att det är viktigt att idrotten bygger på kamratskap och samhörighet samt att 

det ökar förutsättningarna för deltagarnas välbefinnande. Här tolkade vi det som att Ängens IF 

förhöll sig till dessa aspekter i sitt föreningsarbete och att informantera av den anledningen 

skulle känna ett obehag av att avsluta sitt deltagande. Det som blev intressant här var att en av 

informanterna kom med ett avvikande svar, i den meningen att hen inte skulle ”känna nått” 

och ”inte bli så besviken”. Kring detta tänkte vi att hen kunde vara en av de informanter som 

sökt sig till Ängens IF för att i första hand få spela innebandy och inte för att umgås med 

kompisar. Vi uppfattade det som att hen hade så pass god självkänsla att hen även kunde 

tänka sig att börja i ett annat lag, bara hen fick spela innebandy. Detta behövde dock inte 

betyda att hen inte upplevde sig delaktig i Ängens IF. I relation till informanternas 

känsloyttryck så tolkar vi det som att de upplevde en hög grad av delaktighet.  

6.2 Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomar med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning upplevde sin egen delaktighet i en idrottsförening. För att uppfylla vårt 

syfte fann vi det lämpligt att utgå från en kvalitativ forskningsansats. Detta val av 

forskningsansats motiverade vi utifrån att vi ville få en fördjupad bild av informanternas 

upplevelser av delaktighet, vilket hade varit svårt att få genom att använda någon annan 

forskningsansats. För detta val av forskningsansats fann vi stöd hos Mc Cracken (1988), 

Backman (2008) samt Anzul och Ely (1991). I efterhand ansåg vi att detta val var relevant 

utifrån studiens syfte, eftersom det undersökta området handlade om känslor och upplevelser 

där vi var tvungna att gå på djupet för att få en förståelse av informanternas egna upplevelser 

av delaktighet.  

Den metodansats vi inspirerades av i vår studie var den fenomenologiska, där vi tolkade 

begreppet delaktighet som ett fenomen. Vi ville som Szklarski (2015) skriver att genom ett 

samspel mellan oss och informanterna försöka få en uppfattning av informanternas upplevelse 

av fenomenet delaktighet, vilket vi också uppfattade att vi fick. Mycket på grund av att vi 
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själva tillägnade oss kunskaper om fenomenet inför mötena med informanterna, detta ansåg vi 

vara en förutsättning för att kunna tillämpa den fenomenologiska ansatsen.  

Utifrån vår kvalitativa forskningsansats valde vi att använda oss av intervjuer i vår 

datainsamling. Vi gjorde detta val i ett försök att få en fördjupad bild av informanternas 

upplevelser, som vi ansåg vara svårt att få genom enkäter eller observationer. Vi var noga 

med att ge alla informanter goda förutsättningar för att uttrycka sig under intervjuerna, där vi 

valde vi att använda oss av en semistrukturerad intervju. Vi tog i detta avseende hänsyn till 

Kvale och Brinkmann (2014) som menar att en semistrukturerad intervju ger större 

förutsättningar och friheter att uttrycka sig kring det givna fenomenet. Trots att vi valde en 

semistrukturerad intervjumetod så upplevde vi att informanterna hade svårigheter att uttrycka 

sig och fick därför använda oss av följdfrågor som anpassades med hänsyn till informanternas 

förmågor att tolka och besvara frågorna. Dessa följdfrågor fanns inte med i vår intervjuguide 

(Bilaga 2) men var av mycket stort värde för vår studie.  

Vårt urval av informanter grundade sig mycket på våra pilotintervjuer där vi ganska snabbt 

kunde välja rätt målgrupp för vår studie. Med rätt målgrupp menar vi att informanterna hade 

uppnått en viss mognad för att förstå frågorna samt kunna uttrycka sig kring det undersökta 

ämnet. Här anser vi att pilotintervjuerna var av stort värde för vårt urval och för studiens 

genomförande och resultat. Något vi redan hade tagit hänsyn till var att vi ville intervjua 

ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, eftersom vi trodde de skulle ha 

lättare än ungdomar med måttlig eller grav funktionsnedsättning för att uttrycka sig kring sina 

egna upplevelser av delaktighet. Sammantaget så var vi nöjda med vårt urval i den meningen 

att informanterna kunde förstå och uttrycka sig kring våra intervjufrågor, trots att vissa 

informanter behövde mer stöttning än andra. 

Efter att ha gjort vårt urval skickade vi ut vårt missivbrev (Bilaga 1) till våra 12 informanter 

där alla gav sitt medgivande. Att genomföra intervjuerna under skoltid och inte i samband 

med träningarna upplevde vi vara positivt. För det första upplevde vi att informanterna kände 

sig trygga i skolans miljö samt att de tidsmässigt inte upplevde någon stress. En viktig aspekt 

var också att vi på skolan hade lokaler där vi fick sitta ensamma med informanterna utan 

några störningsmoment, vilket vi uppfattade som värdefullt. I vår tanke och i vårt 

genomförande så genomförde vi intervjuerna enskilt med informanterna för att utesluta att vi 

skulle hamna i en maktposition om vi hade varit två som intervjuade. Eftersom vi redan var 

kända av informanterna så kanske vi kunde ha fått ut mer av intervjuerna om vi hade valt att 
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vara två vid genomförandet. Vi hade då kunnat kompletarat varandra kring följdfrågorna och 

kanske på så sätt fått ut mer av resultatet. Anledningen till denna reflektion var att vi båda 

under genomförandet av intervjuerna kände att det var svårt att följa upp med relevanta 

följdfrågor, där några av informanterna ibland hade svårt att uttrycka sig. I vårt metodavsnitt 

nämner vi Foley (Referens i Kvale och Brinkmann, 2014) som skriver att det är viktigt att 

informanter ska uppfatta sig själva som experter inom den kontext som undersöks. Om vi 

hade varit två intervjuare hade kanske informanterna fått ännu större uppmärksamhet och 

kanske på så sätt ansett sig som ännu större experter inom ämnet och uttryckt sig utförligare. 

Trots denna reflektion ansåg vi att vårt genomförande ändå var tillräckligt bra i relation till det 

resultat vi fick ut av denna studie. 

När vi bearbetade materialet var transkriberingen betydelsefull då vi kunde gå igenom 

intervjusvaren flera gånger. Vi kunde på så sätt lättare urskilja kategorier och se mönster som 

vi sedan kunde sätta i relation till tidigare forskning samt vår egen förförståelse och som Fejes 

och Thornberg (2015) skriver, urskilja sådant som var betydelsefullt. Detta underlättade vår 

tolkning av resultatet. När vi genomförde analysen så var förförståelsen av begreppet 

delaktighet av stor betydelse, det gjorde det lättare att kunna dra slutsatser som låg i relation 

till studiens syfte. Det vi brottades med i analysarbetet var den kritiska synen som Kvale och 

Brinkmann förespråkar. Med det menar vi att vi i vissa lägen hade svårt att avgöra om 

informanterna svarade utifrån sina egna upplevelser eller att informanterna svarade det de 

trodde att vi ville höra. Eftersom begreppet delaktighet inte låg, som vi anser det, i en kontext 

på prestation, samt att studien inte genomfördes inom skolans ämnen så tolkar vi det som att 

informanterna vågade uttrycka sig utifrån sina egna upplevelser och inte svara i syfte till att 

tillfredsställa oss.  

Oavsett vilka informanter vi valde att citera så ansåg vi inte att citaten påverkade resultatet. 

Därför valde vi att citera de informanter som tydligast kunde uttrycka sig i relation till 

frågeställningarna, detta för att tydligare försöka åskådliggöra de svar som låg i samma 

kontext utifrån varje individuell frågeställning.  

6.3 Diskussionssammanfattning 

Det vi kunde se utifrån resultatet var att delaktigheten upplevdes i stora drag som positiv 

utifrån olika perspektiv. Det verkade som att det inte fanns några större hinder utan att 

föreningen gav deltagarna goda förutsättningar för att uppleva delaktighet utifrån sina egna 

förmågor. Denna tolkning relaterade vi till Borgund (2016) som benämnde detta som ett 
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socialt deltagande i den meningen att alla hade möjlighet att delta i samma aktivitet och på så 

sätt kunde känna sig inkluderade. Här menar vi att innebandyn som en huvudsaklig aktivitet 

inte enbart var en förutsättning i sig för delaktighet, trots att informanterna valde denna 

förening att aktivera sig i. Vi fann att många av informanterna upplevde delaktighet i större 

utsträckning inom det sociala samspelet, än i själva innebandyn. Informanterna uttryckte sig 

tydligast kring sina positiva upplevelser av delaktighet inom ett socialt perspektiv, alltså kring 

kompisar och på vilket sätt de umgicks, stöttade och hjälpte varandra samt hur de uppskattade 

det utifrån ett individuellt perspektiv. Vi fann också vissa inslag i informanternas utsagor som 

belyste innebandyns betydelse för informanternas upplevese av delaktighet. Här tolkade vi det 

som att informanternas prestationer och känsla av framgångar hängde samman med deras 

upplevelser av delaktighet, att de blev sedda och fick beröm av andra i laget. Som en slutsats 

kunde vi konstatera att delaktigheten upplevdes som hög utifrån både ett aktivitetsorienterat 

perspektiv och ett socialt orienterat perspektiv, men att upplevelsen av delaktigheten inom det 

socialt orienterade perspektivet var betydligt mer framträdande. 

6.5 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att forska vidare kring detta ämne och göra en parallell studie i en 

förening som inte riktar sig till ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Här 

skulle det då vara intressant att jämföra hur ungdomarna ser på sitt idrottsutövande och 

undersöka om deras val till sitt deltagandende värderades utifrån ett aktivitetsrelaterat 

perspektiv eller ur ett socialt relaterat perspektiv. Om det i en jämförelse skiljer sig i relation 

till hur ungdomarna upplevde denna kontext i Ängens IF. Inom denna kontext hade det även 

vara intressant att undersöka hur många ungdomar som fortsatt sitt deltagande eller valt att 

sluta i föreningen. Denna inriktning av studie skulle kunna vara intressant i relation till att 

utslagning ses som än mer vanlig orsak när föreningar är mer resultatinriktade än att de följer 

RF:s  (2009) grundtanke. Deras grundtanke är att idrotten ska syfta till fysiskt välmående, 

delaktighet, glädje och gemenskap och inte i första hand vara resultatinriktad. RF:s  

målsättning är att alla ska ha samma möjligheter att kunna delta utifrån sina förutsättningar 

vilket var Ängens IF intention med sin verksamhet och kanske där av minimerade risken för 

utslagning. En forskningsfråga skulle kunna vara: Ungdomars idrottande – på tränarnas eller 

deltagarnas villkor ur ett delaktighetsperspektiv? 

Utifrån denna studie anser vi att vi fått en ökad kunskap kring ungdomarnas egna upplevelser 

av delaktighet samt vilka faktorer som påverkar deras upplevelser. Denna kunskap kan vi dra 
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nytta av inom vår profession som blivande speciallärare i relation till vårt ledarskap, syn på 

socialt samspel och betydelsen av ungdomars välbefinnande.  
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Bilagor 1-3 
 

Bilaga 1 

 

Tabell 1. 

Informant Ålder Tidsåtgång 

(Min) 

Sidantal 

(Transkribering) 

1 18 20.03 5 

2 17 14.22 6 

3 19 22.09 5 

4 17 20.23 8 

5 16 16.11 6 

6 19 13.22 7 

7 15 13.58 7 

8 19 16.45 6 

9 16 32.06 11 

10 13 12.57 8 

11 14 14.49 7 

12 13 17.15 8 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Missivbrev 

En förfrågan om deltagande i en studie/undersökning 

Denna inbjudan riktar sig till aktiva ungdomar i idrottsföreningen Ängens IF 

Vi är två studenter från speciallärarutbildningen på Mälardalens Högskola i Västerås som nu 

är inne på vår sista termin. Vårtermin 2017 skall vi genomföra vårt examensarbete och önskar 

därför att komma i kontakt med ungdomar som är aktiva i idrottsföreningen Ängens IF. 

Syftet med vår studie är att undersöka på vilka sätt ungdomar med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning som är aktiva i en idrottsförening upplever delaktighet? Vi kommer att 

utgå ifrån dessa frågeställningar: 

 Hur kommer det sig att du är med i idrottsföreningen? 

 Vad möjliggör ditt deltagande?  

 Hur upplever du samvaron i idrottsföreningen/aktiviteten? 

Intervjun beräknas ta ca: 30-40 minuter. Vår tanke är att intervjuerna skall genomföras under 

skoltid. Tid och plats kommer vi därför att bestämma i samråd med de ungdomar som vill 

delta och med ungdomarnas lärare på respektive skola. För att kunna fokusera på själva 

samtalet så önskar vi att intervjuerna spelas in. 

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär att ditt deltagande ska bygga på att du har fått information om studiens syfte och att 

ditt deltagande är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som helst avbryta intervjun 

och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, det innebär 

att all information anonymiseras så att det inte framgår vem som deltagit och att resultatet 

enbart kommer att användas i forskningsändamål. Intervjuerna ska endast användas för vår 

studie. Inspelningarna kommer att förstörs när studien blivit godkänd.  
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Vi hoppas att denna inbjudan väcker ditt intresse för vår studie där din medverkan skulle vara 

till stor hjälp. Vi avser att genomföra intervjuerna under januari-mars 2017. 
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Deltagarens samtycke för medverkan 

Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och 

frivillighet och lämnar mitt samtycke till att delta i studien. 

Namn 

………………………………………………………………………………………………… 

Datum och ort 

………………………………………………………………………………………………… 

Har du frågor angående denna studie kontakta oss gärna. 

Student: Sandra Sundqvist 

E-post: sandra.sundqvist@koping.se 

Telefonnummer: 070-XXXXXXX 

Student: Robert Örling 

E-post: robert.orling@koping.se 

Telefonnummer: 070-XXXXXXX                                                                                                                                                         

Du kan också kontakta vår handledare under uppsatsskrivandet: 

Fil. Dr. Gun-Marie Wetso,  

E-post: gun-marie.wetso@mdh.se  

Telefonnummer: 073-XXXXXXX 

UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation,  

Institution för Specialpedagogik   

Mälardalens Högskola 

Tack på förhand! 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

1. Varför är du med i Ängens IF? 

2. Hur tar du dig till och från träningarna?  

3. Hur känns det när du kommer till träningen? 

4. Kan du berätta om hur det är att vara med i Ängens IF? 

5. Har du kompisar i laget? 

- Kan du berätta lite om dina kompisar och vad ni gör i Ängens IF?  

- Hur tror du dina kompisar ser på dig?  

- Hur kommer du och dina kompisar överens i laget?  

- Kan du berätta hur du och dina kompisar gör för att förstå varandra?  

6. Vad kan du och vad är du bra på?  

7. Kan du berätta hur ni samarbetar i laget? 

8. Hur vet du vad som gäller i laget när ni: 

- Tränar? 

- Spelar matcher? 

- Är i omklädningsrummet? 

9. Om du vill något, hur får du då de andra att lyssna på dig? 

10. Vad gör ni när ni åker iväg på cuper förutom att spela matcher? 

11. Får du hjälp om du behöver det i laget?  

- Om ja, vem eller vilka brukar hjälpa dig? 

- Vad brukar du få hjälp med? 

- Hjälper du andra kompisar eller tränarna? 

12. Vad är det bästa med att vara med i Ängens IF? 

13. Hur skulle det kännas om du var tvungen att sluta i laget? 


