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Sammanfattning  
 

 
I denna kvalitativa studie har två LSS handläggare och tre parasportsutövare intervjuats. 
Syftet var att ur parasportsutövares och LSS handläggares perspektiv beskriva hur de ser på 
parasporten som insats för att uppnå en skälig levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivå är 
otydligt vilket gör det till en angelägen fråga att studera, detta då uppsatsen har potentialen att 
fylla en kunskapslucka. Uppsatsen har en induktiv ansatts. Intervjuerna gjordes utifrån en 
semistrukturerad intervjuguide där materialet sedan analyserades utifrån en konventionell 
innehållsanalys. I analysen av det insamlade materialet har Abbotts (1988) teori om 
jurisdiktion och Hasenfeld (1992) teorier om klientskapande varit till hjälp. Resultatet 
framhäver den sociala effekten av samhörighet från både grupper. I resultatet framgår det att 
socialtjänsten och parasportaren båda har en social syn på effekten av parasport. 
Parasportarna lyfter även fram hälsoaspekten med att idrotta. Det visar sig att LSS 
handläggarnas jurisdiktion sätter stopp från att besluta om en sådan insats, detta då deras 
jurisdiktion inte inkluderar denna fysiska hälsoaspekt. Ett potentiellt förslag på hur 
jurisdiktion kan utökas är genom samverkan med sjukvård, parasportsrörelsen och ideella 
föreningar för att förstå parasportarens behov samtidigt som parasportaren får information om 
hens möjlighet till hjälp. På detta sätt kan LSS handläggarna ges möjlighet att ha med 
hälsoaspekten i deras individuella bedömningar. 
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1. Inledning 
Socialtjänstens samlade mål är att främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt 
deltagande i samhällslivet som framgår av socialtjänstlagens (SoL) portalparagraf (SFS 
2003:451). Socialtjänstens insatser som ges enligt 4:1 SoL ska inriktas på att frigöra och 
utveckla enskildas samt gruppers egna resurser, där verksamheten ska bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet. Det framgår av 5:7 SoL att: ”Socialnämnden 
skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som 
andra.” Funktionshindrade ska alltså få möjlighet av samhället att få sina behov tillgodosedda 
när de inte har någon möjlighet att göra det på egen hand. En tänkbar grupp som skulle ha 
behov av socialtjänstens insatser är individer som utövar parasport, detta då gruppen kan ha 
behov av eventuella insatser för att kunna uppnå en skälig levnadsnivå. Här kan en 
problematik uppstå då de inte har samma behov som övriga funktionshindrade för att uppnå 
en skälig levnadsnivå. Åsikterna kring vad skälig levnadsnivå betyder går isär, men en 
definition återfinns i statens offentliga utredningar (SOU 2008:77). Det framgår där att den 
skäliga levnadsnivån kan vara stöd för en individ att klara av sin vardag. Exempel på dessa 
insatser kan vara ett aktivt liv utanför hemmet, inköp av hushållsvaror och umgänge med 
andra människor. Dock menar den nämnda utredningen från staten att det saknas en tydlig 
definition på vad skälig levnadsnivå är utifrån ett perspektiv om social omsorg.  
 
En insats de funktionshindrade kan ha ett behov utav är insatser för att rehabilitera den fysiska 
förmågan (Kristén, 2004). Riksidrottsförbundet, RF (2010), trycker på att idrotten utgör en 
stor del i samhällsgemenskapen, där parasporten utgör en del i dessa individers liv. 
Parasporten kan alltså ses som en viktig faktor för en funktionshindrad att uppnå ett aktivt 
samhällsdeltagande, social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och en skälig levnadsnivå. 
Enligt SoL 4:1 är det socialtjänsten skyldighet att tillgodose behoven och enligt SoL 1:1 
möjliggöra ett aktivt samhällsdeltagande samt social trygghet. Insatsen som ges av 
socialtjänsten enligt 4:1 SoL ska resultera i en skälig levnadsnivå för den enskilde där 
individens egna förmåga ska lyftas upp så att individen kan bli så självständig som möjligt 
(Wickman, 2015; SFS 2001:453). 
 
I forskningen har förhållandet mellan parasportsutövares behov av socialtjänstens insatser inte 
fått någon uppmärksamhet, detta gör att det finns ett behov av kunskap kring detta 
obeforskade område. Detta legitimeras också då det idag finns en situation där Sverige har 
skrivit på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Utgångspunkten är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund enligt Socialdepartementet 
(2008). Den svenska socialpolitiken bygger på att alla ska vara delaktiga i samhället och att 
alla ska få samma villkor utifrån sina förutsättningar skriver Blomberg, Hultqvist och 
Petersson (2016). Det är oftast handläggare inom LSS som möter den funktionshindrade, där 
resurserna LSS handläggaren har att jobba med kan variera från organisation till organisation 
(Blomberg, Hultqvist & Petersson, 2016; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). LSS 
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handläggare är en handläggare på socialtjänsten som främst jobbar med insatser till en 
funktionshindrad, där möjlighet ska ges enligt rådande LSS lagstiftning (SFS 1993:387) till en 
god levnadsnivå. Denna arbetsgrupp möter ständigt utmaningar kring insatserna den 
funktionshindrade ska få, om det är enligt SoL (SFS: 2003:451) eller LSS (1993:387). 
Insatserna ska antingen ge individen en skälig levnadsnivå om det är genom SoL eller en god 
levnadsnivå om det är enligt LSS. 
 
Att idrotten är en social rörelse som engagerar svenska folket framgår tydligt om man tittar på 
fotbollsmatcher i division tre eller matcher i hockeyettan enligt Lindroth (2011). Enligt RF 
(2010) räknas idrotten till Sveriges största och mest levande folkrörelse. Idrotten innehåller 
allt från spänning, skratt, gråt och underhållning som oftast görs i grupp och inkluderar alla 
oavsett tillhörighet (RF 2010; Nationalencyklopedin 2019). Men när det kommer till den 
funktionsnedsatta idrottaren målas bilden ofta upp av denna som onormal i förhållande till 
den rådande normen om den normala idrottsprofilen påpekar Wickman (2008). Kopplingen 
mellan idrott och det sociala arbetsfältet, där socialarbetaren återfinns, kan upplevas som 
diffus. Forskning framhäver att personer med funktionshinder fortfarande är en övervägande 
medicinsk fråga tillhörande den medicinska professionen. Dock lyfter Kristiansen och 
Traustadóttir (2004) upp att den sociala aspekten är av stor vikt. I Socialstyrelsens (2014) 
allmänna råd står de att de som jobbar med myndighetsutövning ska ha kunskap om hur den 
fysiska aktiviteten påverkar människan, både i det sociala och mentala, som stimulans av 
hälsan och välbefinnandet. Eftersom personer med funktionshinder har en sämre hälsa än 
personer utan funktionshinder så blir det väldigt centralt för funktionshindrade att de kan få 
möjlighet till att utöva sport utifrån deras förutsättningar just för att det finns forskning på att 
fysisk aktivitet stärker levnadsnivån. Levnadsnivån stärks ur några perspektiv, dels genom att 
den sociala integrationen med omvärlden stärks, men också för att den fysiska förmågan 
stärks hos individen (Statistiska centralbyrån, 2013; Socialstyrelsen, 2010; Medin & 
Alexanderson, 2000; Nationalencyklopedin 2019; Folkhälsomyndigheten, 2016; Kristén, 
2004).  
 
Uppsatsen strävar efter att bidra med en ökad kunskap kring detta ämne då ämnet är 
underbeforskat. Socialtjänstens insatser ska sträva efter att vara inkluderande och 
hälsofrämjande kan en insats från socialtjänsten vara en tänkbar förutsättning för att en 
parasportsutövare ska kunna utöva parasport samt uppnå en skälig levnadsnivå. Då åsikterna 
kring skälig levnadsnivå går isär enligt SOU (2008:77) när det kommer till social omsorg är 
det därför intressant att kolla på grupperna parasportare och LSS handläggares syn på vilka 
insatser som ryms inom begreppet skälig levnadsnivå samt vad skälig levnadsnivå är för dem. 
Då skälig levnadsnivå är ett begrepp som saknar tydlig definition, strävar uppsatsen till att 
förtydliga begreppet skälig levnadsnivå utifrån parasportare och LSS handläggares perspektiv. 
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Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa parasportsutövarnas och LSS handläggarnas syn på 
parasporten utifrån skälig levnadsnivå. 
 
För att uppfylla syftet söks svar på följande frågor: 
 
- Finns det behov för parasportsutövare som kan tillgodoses av socialtjänsten? 
 
- Hur ser insatserna ut till parasportare utifrån LSS handläggare perspektiv? 
 
Centrala begrepp 

• Idrott: idrott är organiserade kroppsövningar för motion eller tävling. Idrotten bygger 
på att individen ska röra sig från punkt A till punkt B med kroppen som enda 
hjälpmedel enligt NE (2019).  

 
• Parasport: Tidigare känt under begreppet handikappidrott, men parasporten 

förekommer även på elitnivå där utvecklingen ständigt går framåt där personer med 
någon form av funktionshinder tävlar på högsta nivå skriver NE (2019). 
 

• Parasportare: En idrottsutövare som är funktionshindrad (se ovan för definition) med 
fysiska besvär eller en cp skada. Uppsatsen har valt att benämnda personer som 
idrottar med psykiska besvär som gör personen funktionshindrad inom ramen för 
parasport framhäver NE (2019). 

 
• Paralympics: OS för parasportare (se ovan för definition på parasport). 

 
• Paralympier: Parasportare som deltar i Paralympics (se ovan för definition på 

parasport). 
 

• Funktionshinder: Står för en begränsning av en individs fysiska eller psykisk 
funktionsförmåga beroende på miljön eller situationen där den berörda individen 
återfinns påpekar NE (2019).  

 
• SoL: Socialtjänstlagen (se SFS: 2001:453). 

 
• LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (se SFS: 1993:387). 

 
• RF: Riksidrottsförbundet, är idrottsrörelsen samlade organisation som har uppgift att 

supporta, vara anbud samt leda idrotten i gemensamma frågor, både på en regional 
nivå i Sverige via olika förbund ute i Sverige men också internationellt pekar RF (u.å.) 
på. 
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Orden funktionhinder och parasport 
För att få läsaren att förstå varför orden funktionhinder och parasports har valts istället för 
andra ord är det av högsta värde att detta förklaras. Parasporten är idag det som tidigare var 
handikappidrott, men då organisationen har gjorts om har det varit ett medvetet val att nämna 
fenomenet vid dess rätta begrepp som organisationen har valts att definiera sig som, nämligen 
parasport. Utvecklingen iär också den att Sveriges högsta organisation parasportsförbundet 
har medvetet valt benämningen parasportsförbundet för att följa utvecklingen framhäver 
Lindroth (2011).   
 
Funktionhinder (för definition se rubriken centrala begrepp) har valts då detta är det ordet som 
förekommer mest i litteratur och forskning samt återknyter till parasportaren och hens 
möjligheter i vardagen, som uppsatsen väljer att belysa. För att få en samklang med liknande 
litteratur och forskning har detta ordet valts för att få en röd tråd med kunskapsläget idag. 
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1. Teori  
I uppsatsen återfinns två teorier. Den ena har med den mänskliga organisationens 
klientskapandet att göra utifrån Hasenfields (1992) där organisationen placerar i fack. Den 
andra teorin belyser Abbots (1988) teori kring professioners jurisdiktion. Teorierna har valts 
då de gör det lättare att förstå arbetsprocessen på socialtjänsten och se över den 
professionellas möjligheter inom organisationen. Teorierna kompletterar därför uppsatsen då 
det finns beröringspunkter med syfte och frågeställningar. Dessa teorier kommer att preciseras 
i detta kapitel.  
 
Jurisdiktion – en abstrakt maktkamp 
Abbott (1988) förklarar att jurisdiktion handlar om mandatet en profession har i 
beslutsfattandet gällande vissa frågor som ligger nära professionen, som i socialtjänstens fall 
stiftas det i SoL 1:1 (SFS: 2003:451). Jurisdiktionen handlar enligt Abbott (1988) om en viss 
professions monopol över ett visst arbetsområde. En LSS handläggare har sin berörda 
jurisdiktion på socialtjänsten där jurisdiktionen påverkas av samhällsläget, resurser inom 
organisationen och lagen där Abbott framhäver att professioner måste anpassa sina 
arbetsuppgifter efter sitt område samt de ovannämnda påverkansfaktorerna. När två 
professioners arbetsfält korsas blir de berörda jurisdiktionerna vaga, vilken aktör har vilken 
arbetsuppgift. Detta är något som Abbott benämner som en ”gråzon” där det finns frågor som 
berör professioner. Här pekar Abbott på att professionen antingen kan lämna frågan då den är 
utanför professionens ”Comfort zone” eller ta vara på den för att utvidga sitt mandat, för att 
på så sätt utöka sitt rykte i de tre olika arenorna för att till sista få legitimation för den som i 
fallet sjukhuskurator.  
 
Organisationsteknologi – arbetsprocessen inom socialtjänsten 
Människobehandlande organisationer använder sig enligt Hasenfeld (1992) av olika arbetssätt 
för att processa en klient genom organisationen. Hasenfeld påpekar att processen börjar med 
att potentiella klienter söker sig till socialtjänsten, i detta stadiet måste socialtjänsten avgöra 
om organisationens resurser och insatser kan komma ifråga. Sett ur Abbotts (1982) perspektiv 
skulle denna process beskrivas som en tydlig handling för att legitimera organisationens 
jurisdiktion. Hasenfeld (1992) lyfter fram att detta kan komma i konflikt mellan klienten och 
organisationen då organisationens kategorisering av en klient kan vara motsatt från vad en 
klients subjektiva syn är på sig själv i synen på behov eller problematik. När klienten sedan är 
rekryterad som en behörig klient så ska de transformeras in i det syfte som organisationen vill 
hjälpa de i, alltså de kunskapsfält som denna innehar, de gör härmed en diagnos på klienten. 
För att göra detta väljer organisationen att fokusera på specifika delar i personens 
problembakgrund för att på så sätt kunna passa in det mot de olika diagnoskategorier som 
organisationen innehar menar Hasenfeld. Detta framhäver Haseneld medför att 
organisationens bild av problematiken kan skilja sig mot klientens och allmänhetens syn då 
det blir en klassifikation utifrån vissa bestämda kriterier, medan de övriga har ett bredare 
synfält. Hasenfeld uppmärksammar att utifrån denna diagnos så försöker organisationen att 
jobba med relevanta metoder för att få en förbestämd ändring i klientens sociala, kulturella, 
fysiska eller psykiska status. När detta har implementerats hos klienten så påbörjas en 
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behandling där det är viktigt att få klienten att samverka till en förändring genom att klienten 
legitimerar den behandling som genomförs menar Hasenfeld. Slutligen sker ett utträde för 
klienten, i detta steg poängterar Hasenfeld att organisationen vill definiera och kontrollera 
klientens utträde, detta genom att allmänheten ska acceptera klientens nya status. För att 
uppnå detta etiketterar organisationen klienterna för att på så sätt markera organisationens 
inverkan på klientens liv. Detta vill organisationen göra för att legitimera deras arbete 
gentemot andra organisationer och klientens sociala sfär betonar Hasenfeld. Precis som 
Hasenfeld skriver om att organisationer jobbar med ett slags diagnosticering och 
kategorisering gör Abbott (1988) iakttagelsen att detta är en förutsättning för att jurisdiktionen 
ska kunna fungera. Abbott menar att en professionell måste göra en inventering för att sortera 
ut vilka behov som personen har och utifrån den berörda informationen besluta om det är 
professionens område eller ej. Diagnostiken bygger enligt Abbott på två grundstenar, 
kunskapen den professionella besitter för att kunna göra en bedömning och vilka insatser som 
kan bli aktuella för den berörda personen. Utifrån detta kan olika insatser bli aktuella utifrån 
den berörda jurisdiktionen, i LSS handläggarnas fall sociala insatser. Abbott belyser att en 
professionell kan missa det första steget som Hasenfeld (1992) skriver om, nämligen 
inventeringsfasen då organisationen utifrån sin kunskap redan har en behandlandeinsats 
utifrån organisationens underlag som kan hjälpa hen. Det intressanta dock enligt Abbott är det 
som sker mellan insatsen, behandlingen och utskrivning från organisationen. Han menar att 
mellanledet, alltså det som finns mellan diagnos och behandling även kallat inference är som 
ett partischack där det krävs all kunskap från professionen. Här kommer professionens 
handlingsutrymme in där spelet bakom insatsen antingen kan vara en öppen eller en 
tvångsinsats, där socialtjänsten har denna behörighet. Handlingsutrymmet bryter den 
traditionella logiska kedjan som finns i organisationer, detta då handlingsutrymmet följer en 
logisk kedja för hur tankarna ska gå menar Abbott. Abbott framhäver att skulle inte insatsen 
fungera kan klienten välja att vända till en annan profession, vilket sänker den behandlande 
professionens jurisdiktion, i detta fall socialtjänsten.  
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2. Kort bakgrund kring parasportsutvecklingen 

För att ge en inblick i de centrala bitarna som uppsatsen kommer att belysa är det relevant att 
beskriva hur parasporten kommit dit den är idag samt dess koppling med socialtjänsten. 
 
”Olympiska leken” för funktionshindrade 
Parasportens historia har sin början i förkrigstid där fenomenet var benämnt som något annat 
än parasport, det benämndes då som handikappidrott och fanns enbart representerat i ett fåtal 
idrottsgrenar. Det var under den tidsepoken inte särskilt många utövare då det inte fanns en 
stor exponering kring fenomenet. Det var efter andra världskriget som det på riktigt hittade 
sin plats i samhället och då fick en mening, det ansågs vara ett bra sätt att rehabilitera skadade 
från kriget. Med tiden så har utövandet kommit att få andra innebörder som kopplas till den 
ordinarie idrotten, dessa innebörder handlar främst om hälsa/motion och 
tävling/självförverkligande enligt Lindroth (2011). Dessa innebörder har mer och mer blivit 
de primära syftena med parasporten som den benämns idag. Parasporten som begrepp är en 
relativt ny benämning av utövandet skriver NE (2019), vidare pekar Lindroth (2011) att det 
härstammar från de paralympiska spelen och blev väl mottaget av rörelsen. Det har attraherat 
fler utövare över tid och ses idag som en symbol för att idrottens förmåga att med skilda 
syften aktivera en stor del av befolkningen. Parasport är idag mest förknippat med 
rullstolsåkning, kälkåkning, olika typer av bollspel och skytte pratar Lindroth (2011) om.  
 
Parasporten har haft en lägre andel utövare än den normativa idrotten har, helt naturligt 
eftersom befolkningen i största del utgörs av personer utan funktionshinder enligt 
Folkhälsomyndigheten (2018). Detta är en sannolik förklaring till att parasporten haft svårt att 
få allmänhetens intresse på samma sätt som den övriga idrotten. Exponering har också varit 
en följd av det intresse som har varit och som uppskattningsvis kommer att vara, den statliga 
TV kanalen SVT visade tidigare merparten av produktionerna kring Paralympics i deras 
streamingtjänst via internet (Sverigestelevision, 2012; Sverigestelevision, 2016), men i nutid 
har det blivit mer TV-sänd produktion, dock fortsatt mindre än normativ idrott 
(Sverigestelevision, 2018; MMS, 2018). Det säger något om det mediala intresset som i sin 
tur säger något om samhällets intresse av fenomenet. Genom att prestationerna inte lyfts fram 
på samma sätt i medierna så lyfts det inte heller fram i samhället på samma sätt och då kan det 
finnas en avsaknad av förebilder för de som utövar parasport. Idrottsrörelsen där RF är 
pådrivande har under de senaste åren jobbat frekvent med att öka tillgängligheten till idrotten 
där parasporten är inkluderad. RF ger årligen ut bidrag (Se bilaga I) till idrotten för att stärka 
rörelsen och på så sätt ge verktyg till att idrotten ska vara tillgänglig för så många personer 
som möjligt. Detta går i linje med vad som står i FN-konvention om funktionshinder som 
regeringen har skrivit på, samt det som står i 5:7 Sol om ett mer öppet och tillgängligt 
samhälle där alla ska få möjlighet att delta (Socialdepartementet, 2008; SFS 2001:453).  
 
Kopplingen mellan socialtjänsten och parasporten 
Det finns ingen direkt koppling, men beröringspunkter mellan socialtjänsten och parasport 
historiskt. I dagens samhälle är det närmaste man kan komma den dagliga verksamheten 
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enligt LSS 9§ punkt 10 (SFS: 2010:480) där det finns verksamheter som har idrott som ett 
stående inslag. Det är enligt Socialstyrelsen (2008) cirka 30 % av de kommunala som har 
idrottsaktivitet som aktivitet medans privata aktörer som har någon form av daglig 
verksamhet där cirka 40 % av aktiviteterna har en idrottskoppling i deras daglig aktivitet som 
inslag. Dock är det primära med denna typen av insats att individen ska känna sig delaktig i 
samhället och att den ska kunna få en personlig utveckling (Socialstyrelsen, 2008).  
 
Precis som nämns ovan finns det ingen forskning som belyser relationen mellan socialtjänsten 
och parasporten, vilket får uppsatsen att fylla en kunskapslucka men också att väcka en 
uppmärksamhet kring parasportsgruppens behov från socialtjänsten för att uppnå en 
skäliglevnadsnivå. Här fyller uppsatsen sitt syfte då den strävar efter att lyfta upp synen på 
parasporten och de parasportare som grupp samt socialtjänstens koppling till den berörds 
gruppen. 
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3. Litteraturöversikt 
Som nämndes inledningsvis är kopplingen mellan parasport och socialtjänst ett 
underbeforskat område. Vi har ej lyckats hitta några studier rörande hur parasportsutövare och 
LSS handläggare ser på parasportaren samt vilken koppling som finns för att uppnå en skälig 
levnadsnivå. Det finns dock forskning som har vissa beröringspunkter till syftet och det som 
eftersträvas att undersökas i uppsatsen som kommer att presenteras i detta kapitel. Den 
forskning som presenteras i detta kapitel handlar om idrottens påverkan på den 
funktionshindrade, synen på parasportare, aspekter att jobba med funktionhinder samt 
socialtjänst och idrott. Här är fysisk och psykisk hälsa, rehabilitering och habilitering något 
som forskningen trycker på som nyckelfaktorer för en individ som utövar parasport.  
 
Litteratursökning 
För att få fram relevant litteratur till denna uppsats har Libris och den svenska databasen 
swepub används samt de engelska databaserna SocINDEX och Google scholar. Sökorden för 
att få fram relevanta artiklar på swepub har varit ”funktionhinder”, ”idrottspsykologi”, ”LSS” 
samt ”parasport” och på engelska likartade med ord som ”disability”, ”social worker”, 
”parasport” och ”physical activity”. Sedan har Nationalencyklopedin varit till stor hjälp för att 
slå upp begrepp, ord samt fenomen för att ge en tydlig bild av det som strävas att undersökas i 
denna uppsats.  
 
Parasportaren och idrottens inverkan på individen  
Forskningen visar att personer med funktionshinder har många olika anledningar till att utöva 
idrott, det finns en aspekt som är fysiskt betingad. Den aspekten innefattar habilitering och 
rehabilitering där den fysiska förmågan ses som en central del hos den funktionshindrade 
menar Kristén (2004). Vidare menar författaren att den habiliterande effekten på individen är 
väldigt stor när barn utövar idrott i unga år. Det finns en tydlig förebyggande effekt som är 
viktig för att undvika nya eller förvärrade åkommor. Kristén (2004) pekar också på att det 
finns en tydlig effekt för rehabiliteringen, detta då idrotten ger möjlighet att optimera den 
fysiska förmågan och på så sätt uppnå en bättre fysisk förmåga framgent. Kristén (2004) 
återkommer och nämner ytterligare en dimension som är psykisk betingad, det sociala stödet 
inom idrotten som ger en väg för individen att samspela med andra i en social kontext, där de 
tillgångar individen har kan delas med andra. Dessa tillgångar är både individens inre 
kvalitéter där bemästringsförmåga är det som är det mest centralt (Kristén, 2004). Men där 
hör också individens externa tillgångar såsom resurser från det sociala nätverket, det handlar 
om att individen kan frambringa ett känslomässigt, materiellt och informativt stöd men också 
ett kamratstöd från omgivningen pekar Kristén (2004) på. Författaren pekar också på att detta 
gör att individen får ett skydd mot ohälsa samt större tillgångar till både de interna och 
externa tillgångarna som förbättras hälsan hos individen. Det kan även bidra positivt till 
delaktigheten i samhället då just den förbättrade fysiska förmågan stärker individens 
möjligheter till delaktighet, men också den sociala interaktionen med andra bidrar positivt till 
att fungera som en social varelse i samhället och då kunna skapa kontakter med andra 
människor enligt Kristén (2004). 
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Media (se ex. SVT 2019) lyfter fram parasportare som utövar idrott i syfte att öka 
kroppskontrollen enligt SVT (2019), där idrotten hjälper att rehabilitera personer som har 
funktionshinder. SVT:s (2019) reportage handlar om kampsporten aikido som har många 
positiva effekter hos individen, där kroppskontrollen är det mest centrala. Detta har 
frambringat ett samarbete mellan aikidoföreningar och olika sjukhus som är positiva kring 
effekten av den träning som bedrivs. Hos de funktionshindrade lyfts även det sociala 
perspektivet fram, att det finns en motivationsfaktor att träna i en idrottsklubb med möjlighet 
till social interaktion jämfört med att bara träna med sjukgymnasten enligt SVT:s (2019) 
reportage. Detta är ett exempel på hur idrotten kan ses som något mer än de fysiska 
hälsoaspekterna som traditionellt har förknippats med idrotten som Lindroth (2011) skriver 
om. Det är också ett exempel på hur en institution i samhället kan samarbeta med 
idrottsrörelsen för att optimera deras hälsa.   
 
Synen på parasportare 
Forskning (Taub, Blinde & Greer, 1999) pekar på att personer med ett funktionshinder är 
stigmatiserade av sin omgivning då omgivningen inte tror att de har den fysiska kapaciteten 
att utföra fysisk aktivitet. Vidare belyser Taub och Greer (1998) att det beror på att de 
funktionshindrade har ett synligt stigma (se Goffman 1968) och samhällsmedborgarna tror att 
de funktionshindrade genom sitt synliga stigma ej har de förutsättningar som krävs för att 
kunna utföra idrott som en människa utan funktionshinder. Genomgående i studier återfinns 
den medicinska aspekten av funktionshinder och har varit central i forskningen om 
funktionshinder (Taub, Blinde & Greer, 1999; Taub, & Greer, 1998; Kristiansen & 
Traustadóttir, 2004; Smith & Thomas, 2005). Den medicinska aspekten av funktionshinder 
förklarar Lindqvist (2013) i utgångspunkten att det är sjukdomen som medför 
funktionshinder, vilket kan leda till att hen blir exkluderad. Exempelvis om hen ej kan delta i 
samhällsgemenskapen på samma sätt som andra människor. Wickman (2008) lyfter fram att 
det finns sportgrenar som skapats bara för att få funktionshindrade att delta i en sport, där 
omgivningen inte har en kunskap om hur sporten fungerar. Peers (2012) skriver om hur 
forskning lyfter fram resultat som pekar på att paralympier är en del av de gamla 1900-tals 
fenomenet “freakshow” som sedan Paralympics tagit över, då båda fenomenen har fokus på 
att underhålla och att få bort det faktum att personerna är funktionshindrade i den berörda 
kontexten. Här fortsätter Peers (2012) och pekar på att omgivningen har i och med detta 
format en bild av dem som håller på med parasport som avvikande där de som deltar i. 
Paralympics är för ett underhållningsvärde, där idrottsutövarna i det närmaste ses som 
medverkande i en freakshow. Jönsson (2015) belyser detta och menar på att Paralympics har 
en ställning som är lägre än det vanliga olympiska spelet. Zhang och Haller (2013) menar att 
personer med funktionhinder som sportar blir benämnda i samhället som personer med 
antingen en järnvilja eller som sjuka individer. Smith och Thomas (2005) lyfter fram är att 
den funktionshindrade oftast får möta sympati i samhället och att det är en bedrift att 
individen kan utföra fysiska aktiviteter trots sina svårigheter i vardagen.  
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Ett utbyte av kunskap underlättar arbetet 
En profession som har ett samhällsuppdrag att främja sårbara grupper är handläggare inom 
LSS, där dessa behöver ha kunskap om funktionshinder för att jobba med gruppen där en 
samverkan mellan handläggare bör finnas för ett kunskapsutbyte enligt Carter, Munro och 
Matin (2013). Leufstadius, Erlandsson, Björkman och Eklund (2008) belyser betydelsen av att 
sätta den funktionshindrade i ett sammanhang tillsammans med andra, där en daglig 
verksamhet ökar välmående för gruppen. Något den professionella ofta tappar rörande 
insatser är att fånga upp och stimulera de funktionshindrades förmåga till empowerment och 
att själva påverka deras vardag som kan komma att påverka den funktionshindrades möjlighet 
till delaktighet i samhällslivet (Svensson & Tideman, 2007; Klockmo & Dalin, 2015). Carter, 
Munro och Matin (2013) lyfter fram att i socialt arbete finns det riktlinjer att förhålla sig till, 
bland annat till individens integritet som ej får kränkas när handläggare jobbar med 
funktionshinder. Handläggaren måste förhålla sig till dessa enligt Carter, Munro och Matin 
(2013). Samt det faktum att denna målgrupp har svårigheter i vardagen som hindrar dem från 
att delta som de övriga i samhället, vilket kan komma att kränka deras integritet. 
 
Socialarbetaren och idrott 
Det socialarbetets relation till idrotten är bristfällig idag skriver Paylor (2010). Paylor 
framhäver att det handlar i de flesta fall om låginkomsttagare som är arbetslösa eller personer 
som har ett funktionshinder exempelvis som socialarbetaren kommer i kontakt med. Paylor 
(2010) fortsätter att i de få fall personer får bidrag för reaktiva aktiviteter avslutas kontakten 
med socialtjänsten betydligt snabbare än i andra fall av bidragsutbetalningar. Östnäs (1991) 
menar att det finns beröringspunkter, exempelvis när det gäller arbetet mot prestationsökande 
ämnen som får klassificeras som doping, vilket får betraktas som ett missbruk. Detta hade 
kunnat öppna en dialog mellan idrotten och det sociala arbetet. Lawson (2005) menar att en 
ytterligare del som kan förena dessa två aktörer är att jobba med empowerment och 
samhällsutveckling i de utsatta områdena. Här kan socialarbetaren bidra med en helhetssyn 
kring individen och ge stöd kring saker runt om individen som då kan innefatta 
idrottsutövning. Lawson (2005) framför vidare att socialarbetaren kan vara med och skapa 
sociala kontakter i detta område vilket motverkar social exkludering och isolering.     
 
Sammanfattning av litteraturöversikt 
I den forskning som lyfts fram ovan finns det olika perspektiv som belyses. En central del är 
idrotten som en habiliterande och rehabiliterande effekt där individen kan växa både mentalt 
och psykiskt. Vidare belyses det att rehabiliteringen ges möjlighet till att lära känna sin kropp 
igen och på så sätt vara mer aktiv. Men samhällets syn utifrån forskningen skiftar. Det finns 
forskning som pekar på att detta är en stigmatiserad och utsatt grupp. Där samhället ser ett 
underhållningsvärde i sporten där man tar vara på den funktionshindrades förmågor för 
underhållning. Här belyser forskningen att paralympics har en ställning under olympiska 
spelen där den som utövar parasport oftast får möta sympati och hur man klarar av det.  
 
Sett till LSS handläggarna finns det forskning som lyfter fram att de bör finnas en samverkan 
emellan idrotten och socialtjänsten, där klienten idag kan hamna mellan stolarna. Detta då 
LSS handläggarna tenderar att inte ge dem utrymme för empowerment och deras sociala 
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sammanhang. LSS handläggarna har en konflikt där deras riktlinjer kan skada individens. 
Vidare belyses idrotten och socialtjänsten koppling till varandra, där resultatet av den 
befintliga forskningen finner att den är vag. Detta då den aktiva i socialtjänsten oftast kommer 
i kontakt med låginkomsttagare som är arbetslösa eller personer som har ett funktionshinder 
och inte idrotten. En beröringspunkt skulle kunna vara missbruk i from av doping.   
 
Genomgående i forskningen som belys ovan saknas perspektivet socialtjänsten och dess 
attityder till parasporten samt insatser till den samma. Detta gör att denna uppsats ämnar täppa 
igen kunskapsluckan i forskarvärlden. Uppsatsens strävan efter att bidra till en ökad förståelse 
blir ännu mer relevant och kan medföra ett större tänk kring insatser rörande parasportaren 
och tillgänglighet av en insats som rör fysisk aktivitet och tillgängligheten av fysisk aktivitet.  
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4. Metod 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen har valts är för att det är en 
lämplig ansats att använda när ett nytt område ska utforskas utan att någon tydlig kunskap 
finns sedan tidigare. Det ger också en möjlighet att undersöka ämnet djupare och på det viset 
skapa ny kunskap. Det finns inte heller en teori direkt kopplad till ämnet där en hypotes 
behöver prövas poängterar Bryman (2018).  
 
Fördelen med en kvalitativ ansats är att den lyfter fram det personliga, de subjektiva tankar 
och erfarenheter som deltagare i studien kan tänkas ha enligt Bryman (2018). Då studien 
eftersträvar att få en fördjupad förståelse om studiedeltagarnas syn på behovet av insatser 
samt att förstå hur människor skapar mening i denna kontext blir en kvalitativ ansats mest 
tillämplig. Studien analyserade ”mjuka” data och inte ”hårda” data som återfinns i den 
kvantitativa metoden. Bryman (2018) skriver om att en kvalitativ ansats kan vara mer 
närvarande, något som även eftersträvades högt från vår sida var att vara närvarande där 
deltagarna befann sig.  
 
Urvalsförfarande  
Under uppsatsens gång har det varit mycket förberedelser innan intervjuerna kunde ske. 
Därför kommer det att presenteras olika delavsnitt i from av urval, materialet, intervjuguiden 
samt informationsbreven som skickades ut till studiens deltagare.     
 
Urval 
Studiens deltagare var från norra Sverige och från två olika organisationer, idrottsföreningar 
där parasportsutövare återfanns samt socialtjänsten där handläggare verkade inom 
funktionshinderomsorg återfanns. Det urval som denna studie utgår ifrån ett målinriktat 
bekvämlighetsurval som utgår från Brymans (2018) resonemang, där han resonerar att detta 
kan vara ett sätt att kunna ge svar på syfte och frågeställningar. Urvalet består av två LSS 
handläggare och tre parasportsutövare. Detta då tidsplanen som fanns för denna uppsats inte 
gett möjlighet att få fram ett större urval. Ett sociometriskt urval, som använts i detta fall, är 
ett bekvämlighetsurval skriver Bryman (2018). Detta är tidseffektivt och besparade oss tid i 
sökandet av intervjupersoner vilket gjorde att vår ambition kring intervjupersoner lyckades. 
Trots bekvämlighetsurvalet var det svårt att få fram deltagare, men genom mycket sökande 
lyckades vårt arbete få fram tre parasportare med olika erfarenhet från föreningslivet samt 
olika åldrar på deltagarna. Detta för att få en så bred bild som möjligt, utifrån olika 
idrottsnivåer. För att kunna medverka i denna studie måste parasportaren vara 
funktionshindrad, antingen fysiskt eller psykiskt samt vara över 18 år. Det eftersträvas av oss 
att få en vuxen syn på fenomenet utifrån deras kontext. Detta medför också en bred erfarenhet 
hos dessa individer som inte minderåriga bedöms ha i ämnet i detta fall, enligt oss. 
Beträffande två av parasportarna är det några som utövar lagidrott medan en annan är 
professionell parasportare. En förutsättning för att få medverka i studien var att individen 
skulle medverka i en idrottsförening och utöva någon form av idrottsaktivitet. Då själva 
idrottsutövandet är central för studien. 
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I urvalet ingår två LSS-handläggare. En förutsättning som fanns för att medverka i studien 
som LSS-handläggare är erfarenhet av myndighetsutövning och beslut till denna grupp samt 
att personen har varit verksam handläggare inom LSS under minst en tvåårsperiod. Detta för 
att en viss erfarenhet skall finnas hos handläggaren då det är det som studien intresserar sig 
för. Det är även av största vikt att dessa handläggare har en socionomexamen eller likvärdig 
utbildning. Detta då dessa grupper har kunskap om rådande lagstiftning, beslut samt insats till 
funktionshindrade.  
 
Könet parasportaren eller LSS handläggaren har ingen betydelse, då det är deras respektive 
syn som är av största intresse. Självklart är kön något som kan påverka, men då vårt urval var 
litet så har kön ej valts att tas i beaktning. Detta då en konsekvens av detta skulle innebära 
mer jobb och färre deltagare att intervjua och därmed risken att ej få empiri. Detta gör det 
svårt att diskutera könsskillnader på grund av det begränsade antalet som finns i detta 
begränsande urval. Med hänvisning till konfidentialitetskravet namnges det ej från vilken 
platsdeltagarna är hämtade, detta för att skydda dem för exponering som kan skada dem 
(Vetenskapsrådet, 2018; SFS 2003:460).  
 
Rekrytering 
Då uppsatsen berör två grupper har två informationsbrev formulerats. Ett till parasportarna 
och ett till handläggarna på LSS. För att få fram informanter från parasportsgruppen var 
processen lång. Det hela började med att undersöka om det fanns idrottsföreningar i 
Västerbotten som bedrev en sådan verksamhet. Nästa steg var att höra av sig till 
organisationerna med information om uppsatsen och uppsatsens syfte. När detta var gjort 
bokades ett möte med en tränare där informationen om uppsatsen gavs ut. Väl där ställdes 
också frågan om tränaren visste om det fanns intervjupersoner i hens grupp. Tillsammans med 
tränaren togs beslutet att åka till en träning där intervjuerna med parasportarna sedan kunde 
ske.  
 
Liknande process har gjorts med LSS handläggarna, där vägen gick via en kommun i 
Västerbotten för att få tag i kontaktuppgifter. Först gick informationen till chefen på 
socialtjänsten med inriktning funktionhinder. Här gavs information om uppsatsen och frågan 
ställdes om de kunde tänka sig att vara med i vår undersökning. Chefen valde att gå vidare till 
sina medarbetare och informerade om uppsatsen samt om oss. Vidare valdes det att ringa till 
kommunensväxel för att få fram kontaktuppgifter och eventuellt kopplas vidare. Istället gav 
växeln ut kontaktuppgifter och en direkt kontakt med LSS handläggarna hade etablerats som 
fortsatte fram till intervjutillfället via mail.  
 
Genomförande 
När det var dags för genomförandet av intervjuerna så var det första steget att få kontakt med 
relevanta intervjupersoner. För att komma i kontakt med dessa intervjupersoner så gjordes en 
kartläggning av vilka olika alternativ som fanns. När det gällde att upprätta kontakt med 
parasportare så användes bådas författarnas kontaktnät för att få kontakt med en 
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idrottsförening där det finns en sådan verksamhet. Kontakten blev då tagen via mail med 
ansvarig tränare och sedan ett efterföljande möte för att presentera studien för tränaren. 
Därefter så har tränaren vidareförmedlat studiens syfte och informationsbrev för intervjun till 
parasportarna. Gällande LSS handläggarna så gjordes upprepade försök att få kontakt med 
dem, både via telefon och mail. Det var sedan via mailkontakt som kontakten fortlöpte med 
nyckelpersonerna i form av chefer och handläggare fram till intervjutillfället under en lång 
tid, cirka tre veckor innan intervjutillfället kunde ske. I dessa mail beslutades det om 
mötesplats och tid men även informerades vad som var uppsatsens syfte. Gällande 
parasportarna tog det inte lika lång tid. Här träffades tränaren och cirka en vecka efter kunde 
de första intervjuerna med parasportarna äga rum omklädningsrum.   
 
Intervjuerna genomfördes på olika ställen. Intervjuerna med parasportarna gjordes i 
omklädningsrum i enrum medan de andra parasportarna fortsatte med deras gemensamma 
aktivitet parallellt. Intervjuerna med LSS handläggarna genomfördes på socialtjänsten i 
anslutning till handläggarnas kontor. Båda grupper fick informationsbrevet där det utgick 
information om de fyra etiska principerna; samtycke, informations, nyttjande och 
konfidentialitetsprincipen i informationsbrevet samt information om innebörden av dessa 
begrepp. Men för tydlighetens skull gjordes detta även i början av intervjun för att förtydliga 
vilka rättigheter de har. Viktigt för oss var att få ett samtycke innan intervjun ens började. 
Studiens deltagare fick frågan om det var okej att spela in, vilket alla tycke var okej. Detta 
gjorde att alla intervjuer spelades in och har sedan transkriberats. Det har tagits i beaktning att 
i ett samtal är alla skapare av innehållet i samtalet vilket gör att vår roll färgar samtalet, främst 
när följdfrågor ställs eller kroppsspråk som kan tendera att påverka intervjupersonen, i någon 
mån poängterar Patel och Davidsson (2011). Transkriberingen har gjorts mellan oss där en 
uppdelning av intervjuerna har gjorts för att fördela och underlätta arbetet med 
transkriberingen där båda har transkriberat lika många intervjuer. Transkriberingen har gjorts 
ordagrant där även funderingar och sinnesstämningar tas med i texten. 
 
Intervjuer som datainsamlingsmetod 
För att samla in material till studien så har flera semistrukturerade intervjuer gjorts (se bilaga 
IV och V för frågor). Semistrukturerade intervjuer valdes som materialinsamlingsmetod för 
att förstå socialtjänsten syn och den individuella parasportsutövaren behov av sociala 
insatserna (Westlund 2015; Bryman, 2018). En semistrukturerad intervju innebär att frågorna 
är förberedda innan intervjun i en intervjuguide där de teman som ska beröras är med och 
sedan är ihopsatta i ett frågeschema skriver Bryman (2018). Varför denna intervjuform valts 
är för att intervjun ska kunna vara flexibel i den meningen att om intervjupersonen säger 
något som är av intresse för studien men som inte finns med i frågeschemat så ska det finnas 
möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor kring det skriver Bryman (2018). Det som också är 
utmärkande för en semistrukturerad intervju är att det finns stor handlingsfrihet i vilken 
följdfrågorna kommer i intervjun. Den ordning som finns i frågeschemat innan intervjun 
behöver inte följas, vilket ger intervjuaren ytterligare handlingsfrihet till att styra samtalet i 
den riktning som intervjupersonen svarar påpekar Bryman (2018). I en intervju är alla parter 
medskapare av intervjun där intervjuarna sitter på en maktposition och bör tänka på hur hen 
för samtalet framåt samt hur hen kommunicerar med informanten genom språket, symboler 
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samt behärskar förmågan att kontextualisera fenomenet som studien berör skriver Patel och 
Davidsson (2011) om.  
 
 
Informationsbrev  
Informationsbreven är skrivna på ett sätt där en individuell ton låg till grund för breven (se 
bilaga II & III). Det har varit viktigt att trycka på de fyra forskningsetiska principerna: 
konfidentialitets, samtyckes, informations och nyttjandekravet redan i informationsbrevet för 
att öka förtroendet i uppsatsen vilket ger oss en större chans att hitta deltagare. Det står att 
intervjuerna ej kommer att publiceras i sin helhet, detta är ett förtydligande mot grupperna för 
att skydda dem samt få dem att delta i studien. Sedan har våra kontaktuppgifter förmedlats ut 
för att de som är intresserade ska kunna komma i kontakt med oss på ett smidigt sätt vid 
funderingar och frågor beträffande uppsatsen. 
 
Intervjuguide 
Uppsatsen har som redan nämnts två grupper. Det har därför utformats två olika 
intervjuguider, dessa två är skrivna på det sättet att handläggaren ska ge sin syn på 
parasporten, parasportaren och dess behov av insatser efter deras egna förmåga samt ur ett 
hälsoperspektiv (Se bilaga V). Varför ett hälsoperspektiv har valts är för att forskning trycker 
på att fysik aktivitet är av habiliterande karaktär (Kristén, 2004).  
 
Beträffande parasportarna har frågorna varit anpassade efter ett tillgängligt språk för dessa 
individer (se bilaga IV). Vår intention som författare är inte att förminska denna grupp, utan 
detta är ett val som gjorts medvetet just för att svåra frågor kan tendera att skada mer än vad 
de hjälper individen, speciellt om denna har ett intellektuellt funktionshinder som gör att 
denne inte förstår ett svårt språk (SFS: 2003:460). Därför är frågorna på en enklare nivå som 
alla kan förstå, som är riktade till alla parasportare oavsett funktionhinder. Intervjuguiden för 
intervjun med LSS-handläggarna är skriven på samma sätt, skillnaden för parasportarnas del 
är att socialtjänsten belyses i större utsträckning och hur denna kan hjälpa dessa individer till 
skälig levnadsnivå.  
 
Innehållsanalys som analysmetod 
I analysen av det insamlade materialet har en kvalitativ innehållsanalys gjorts (se bilaga VI 
för kodning och tema). Inom den kvalitativa innehållsanalysen så finns det flera olika 
inriktningar. Studien har valt inriktningen konventionell innehållsanalys. Detta då studien valt 
att undersöka ett fenomen, i detta fall insats och synen på parasporten hos två olika grupper 
med en induktiv ansats gör sig den konventionella innehållsanalysen mest tillämpbar. Den 
konventionella innehållsanalysen intresserar sig främst för intervjupersonernas egna tankar 
om sina erfarenheter menar Hsieh och Shannon (2005). Vid analysen av materialet kodades 
det insamlade materialet och det togs fram meningsbärande enheter där sedan olika kategorier 
togs ut för att ge en bild av ämnet som undersöks. Tolkningar gjordes först enskilt, likaså 
kodningen där var och en fick ta ut koder som tillsammans diskuterades för att få fram 
kategorier som ansågs vara centrala. Utifrån dessa koder och tolkningar diskuterades det 



 

 17 

flitigt och båda insåg ganska snabbt att det fanns kategorier där många koder kunde 
kategoriseras under. Utifrån de koder som skapades gjordes en kategori om sociala faktorer. 
En annan kategori som skapades var besluten. De andra två kategorierna var mer 
svårdefinierade, men det landade i skälig levnadsnivå och samhällets bild av parasporten. 
Detta då dessa kategorier talade om för oss att de berörda koderna talade kring dessa ord. För 
att få fram temat fördes en lång diskussion som till sist landande i samhörighet. Samhörighet 
är ett bra tema då det återfinns i kategorierna och är övergripande kärnan i kategorierna.  
 
I innehållsanalysen strävades det efter att få fram det bakomliggande temat som är centralt 
enligt Bryman (2018). De starka sidorna i denna metod är att det är en transparent metod som 
är lätt för läsaren att följa samt att det ses som en objektiv analysmetod. Kodningen är i sin tur 
ett sätt att granska transkriberingen av intervjun utifrån ord eller ordsammansättningar som 
har intresserat studien skriver Bryman (2018). Något som var väsentligt för oss gällande 
kodningen var att alltid förhålla oss kritiskt till vad analysen innehåller, alltså det som ska 
lyftas fram från materialet för att kunna besvara syftet och frågeställningarna synliggör 
Andersson och Swärd (2008). 
 
Förförståelse  
Den förförståelse som funnits innan studien gjordes var en erfarenhet av parasporten som 
fenomen genom konsumtion av parasport på TV och internet, detta då idrottsintresset är stort 
hos oss båda två. Exempel på det är att vi båda har kunskap om vilka insatser som ges till 
funktionshindrade idag och även en förståelse kring vilka problem som kan finnas i vardagen 
hos denna grupp. Vidare har båda två en erfarenhet av arbete inom funktionshinderomsorgen, 
där Henric numera är timanställd och Tobias har jobbat. Detta medför att det finns 
erfarenheter av att arbeta med både psykiska och fysiska funktionshinder praktiskt. Detta gör 
att materialet kan ha blivit påverkat av de olika erfarenheter som finns sedan tidigare från oss 
båda två, både i framtagningen av materialet och även analysen av materialet enligt Bryman 
(2018). Ett resonemang om detta kommer att föras i metoddiskussionen.  
 
Etiska överväganden 
Denna uppsats har belyst två grupper, parasportsutövaren och handläggare inom 
funktionhinderomsorgen (LSS), där alla deltagare i studien har blivit anonyma. Det vill säga 
att de egentligen heter något annat i verkligheten. Båda grupper är utsatta på sitt speciella sätt. 
Beträffande parasportsutövare är det en grupp i samhället som är utsatt och här bör en stor 
försiktighet vidtas. Då det ej förekommer ett funktionhinder hos oss kan det ses som att en 
mer priviligierad grupp i form av oss studenter tillika författare bakom denna uppsats, 
kommer och ska titta på den utsatta gruppens syn på insatser till gruppen och i slutändan den 
enskilde. Det är en minoritetsgrupp i samhället. Genom att behandla dem felaktigt och 
framställa dem fel kan komma att skada gruppens framtida möjligheter till att vara en del i 
samhällsgemenskapen och minst inte bli mer exponerad för samhällsförtryck, inte minst vid 
publicering (Nygren, 2012; Vetenskapsrådet, 2017). Vad som menas med detta är att båda 
grupper kan skadas. Parasportarna kan påverkas om samhället får veta vad de har sagt som i 
sin tur kan påverka hur socialtjänsten ser på dem. En konsekvens av detta skulle kunna 
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påverka bemötande. Insatsen de får kan komma att påverkas av det som har sagts i denna 
uppsats om identitet röjs. Beträffande handläggarna går de att föra samma resonemang. LSS 
handläggare tillhör en yrkesgrupp som i sin vardag fattar tuffa beslut som påverkar 
människors vardag utifrån lagstiftning. Skulle deras identitet röjas skulle det kunna påverka 
deras nutida och framtida arbetsmöjligheter negativt samt att de kan utsättas för kränkningar 
och hot, något som studien inte vill vara med och medverka till. Därför är det viktigt att dessa 
personer, både handläggare och parasportare, skyddas från skada som kan leda till fysiska 
eller psykiska påfrestningar, vilket uppsatsen ej strävar efter (SFS 2003:460; Vetenskapsrådet, 
2017). Uppsatsen strävar inte efter att individer ska känna sig kränkta eller pressade i 
informationsutbytet och här har det varit en viktig del att belysa för informanten att det är 
acceptabelt att inte svara på alla frågor, avstå helt från intervjutillfället eller från studien. 
Centralt är även att det finns ett samtycke från informanterna att delta i studien. Det som 
informanterna berättade spelades in och förvaras av studiens författare i syfte att enbart 
nyttjas i denna forskning, vilket personerna ska ha samtyckt till innan lyfter Vetenskapsrådet 
(2017) fram. 
 
Under intervjuerna har de fyra etiska principerna: samtyckes, informations, konfidentalitets 
och nyttjandekravet har varit närvarande. Samtycket har skett redan från början i form av 
frågan om det är okej att de ställer upp på intervjun. Det har informerats om vad 
intervjupersonen har för rättighet före, under och efter intervjun kring rättigheten att när som 
helst avbryta intervjun, rätten att avstå vissa frågor samt rätten att läsa igenom så att vi tolkar 
rätt för att det ska bli rätt. Information har även getts ut att det som sägs enbart kan nyttjas till 
denna uppsats och att det ej får användas i något annat syfte om inte intervjupersonerna frågas 
först om det är okej att det återanvänds.  
 
Redan i informationsbrevet tas konfidentaliteten upp och rätten till anonymitet utlovas. Det 
har från vår sida varit viktigt att belysa detta under själva intervjutillfället också, både före 
och efter, för att påminna intervjupersonen om hens möjligheter till anonymitet. Skulle deras 
identiteter röjas kan de skadliga effekter för individen som diskuteras ovannämnt stycke. Det 
är omöjligt att bortse från att alla är med och när våra åsikter yttras kan det påverka hela 
resultatet, vilket i sin tur kan skada de som är med i intervjuerna samt skada intervjutillfället 
(SFS 2003:460; Patel & Davidsson, 2011).  
 
Kvalitetsaspekter 
Inom den kvalitativa forskningen pratas det om validiteten som ett kvalitetsbegrepp, där detta 
är ett sätt att undersöka kvalitén i forskning. Här granskas bland annat hur väl syfte, 
frågeställningar och material stämmer överens med varandra menar Thornberg och Fejes 
(2015).  
 
Tillförlitligheten, är ett slags mått på hur väl våra idéer såsom syfte, teoriingång, den 
insamlade datan och analysprocessen (citat, meningsbärande enheter, kategorier och teman) 
kan avspeglas på studiens fokus. Genom upprepade läsningar och kompletteringar har det 
formulerats en tydlig röd tråd i arbetet där syfte, teoriingång, den insamlade datan och 
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analysprocessen (citat, meningsbärande enheter, kategorier och teman) hänger ihop. De 
ovannämnda ska avspegla det som intervjupersoner säger och ska ingå på ett tydligt sätt i 
studien framhäver Bryman (2018).  
 
Pålitlighet belyser hur väl ett forskarlag kommer överens om hur materialet ska tolkas enligt 
Bryman (2018). Här ska sägas att till en början valdes materialet att tolkas ur andra teorier, 
men genom en ny koll på det empiriska materialet valdes det att byta perspektiv till Abbott 
(1988) och Hasenfeld (1992) då detta var ett en lämplig teoriingång till empirin. Till en början 
var det många diskussioner mellan oss hur det skulle tolkas och på vilket sätt det skulle 
tolkas. Det var först efter detta diskussioner som en gemensam förståelse formades och som 
sedan resulterade i resultatdelen i uppsatsen.   
 
Överförbarhet innebär graden av generaliserbarhet. Det handlar om hur väl resultatet och de 
slutsatser i studien går att applicera till verkligheten, och utifrån de resultaten man kommer 
fram till kan komma att säga något om populationen poängterar Bryman (2018). 
Överförbarheten kan i detta fall generera att parasportsgruppen syns mer och de tänkbara 
problem som gruppen har kan lyftas i forskningen för att på så sätt hjälpa dem och samtidigt 
ge dem möjligheten till inflytande. Det är svårt att resonera kring resultaten och hur väl de går 
att replikera, detta då det är en kvalitativ ansats och att det är människor som berättar deras 
åsikter. Människor kan ha olika åsikter och erfarenheter vilket gör att resultaten alltid kommer 
att vara annorlunda och därför ges inte alltid lika svar på frågorna, oavsett om man ställer 
samma frågor till individiden. Dock genom att frågorna och brev presseneras finns det chans 
för den som vill göra om studien på samma sätt som oss att få fram ett liknande resultat som 
oss, men det finns ingen garanti att de kommer som väljer att forska vidare på ämnet får fram 
samma data, detta då det är omöjligt att frysa tid och rum skriver Bryman (2018).  
 
Metoddiskussion 
I detta avsnitt presenteras metodologiska reflektioner dvs. för- och nackdelar med den metod 
som har tillämpats, som i detta fall är kvalitativ med intervjuer som grund för datainsamling. 
Nackdelen med bekvämlighetsurvalet i detta fall var att informanterna ej kunde göra kärnfulla 
och nyansrika beskrivningar som kunde täcka alla aspekter av syftet och frågeställningarna. 
Något som kunde ha gjorts bättre från vår sida är att göra undersökningsarbetet rörande 
målgruppen och urvalet bättre för att förbättra empirin ytterligare. En sak som kunde 
förbättrat insamlingen av empirin är arbetsfördelningen under uppsatsen gång. Det som direkt 
kommer till oss är arbetsfördelningen under intervjun där våra roller kunde vara tydliga för 
oss, där en arbetsfördelning kunde ha funnits. Denna arbetsfördelning skulle kunna bidra med 
tydlighet, där en utav oss kunde styra och den andra förklara istället för att båda gör det och 
en förvirrad situation riskerar att uppstå. Vidare är vår uppfattning att det skulle kunna ge 
intervjupersonen möjligheten att ta tid på sig och svara på ett bra sätt, där vår arbetsfördelning 
kunde ha resulterat i en roll att en av oss kunde ställa följdfrågor som skulle kunna ge oss mer 
empir att använda. Detta kan i sin tur påverka tillförlitligheten till studien och oss som 
författare.   
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En svaghet i studien är att underlaget som bygger på intervjuerna med parasportare är relativt 
magert. Här återfinns frågorna som en nyckelfaktor till insamlandet av empirin. Då det ej 
fanns möjlighet att testa frågorna i förväg på parasportarna gjordes nödvändiga justeringar av 
frågorna för att intervjua parasportaren direkt. Då frågorna var svårformulerade bidrog det till 
att intervjupersonen inte förstod grundfrågan vilket bidrar till omformuleringar och 
utsvävningar bort ifrån frågan för att få intervjupersonen att förstå. Alla gånger har den 
formella sidan inte funnits och frågorna har blivit anpassade efter förståelsen hos den berörda 
gruppen samt den vaga forskningen som finns på området, vilket man måste förhålla sig till 
enligt Patel och Davidsson (2011). Bryman (2018), Trost (2010) och Patel och Davidsson 
(2011) belyser att det är viktigt att ha tydliga frågor med en tydlig information bakom vilket 
glömdes bort av oss då det prioriterades att intervjupersonen skulle förstå vad som sades. 
Intervjuerna gjordes i direkt koppling till parasportarnas utövande av sin idrott vilket kan ha 
resulterat i en viss stress hos både intervjuarna och personen som intervjuades, där vår roll 
kan ha påverkat individen. Detta har i sin tur påverkat frågorna då en hög flexibilitet har 
behövts för att få svar på alla frågor, vilket gjorde den semi-strukturerade intervjumodellen 
bra till denna uppsats. Här menar Bryman (2018) att den semi-strukturerade intervjumodellen 
är bra om det behövs flexibilitet i en uppsats.  
 
Under uppsatsen gång ändrades den teoretiska ansatsen vilket gav oss en ny syn på uppsatsen. 
Här förstods det att uppsatsen hade för lite av den empirin som eftersträvades och frågan 
ställdes då om det skulle göras nya intervjuer för att få fram nya empiriska data. Detta hade 
gett oss en större bas men frågan ställs om det hade varit samma bas. Vidare hade det tagit 
mer tid än vad som fanns. Med hänvisning till tidsaspekten gjordes inte detta. Hade 
teoriansatsen bytts i ett tidigare skede hade kompletterande intervjuer kunnat ske. Det som tas 
med är att de ska ge en anpassning av teorier efter det empiriska materialet och inte tvärt om.    
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5. Presentation av empirin 
I detta kapitel presenteras intervjuerna. Det övergripande temat är samhörigheten parasporten 
har i sin grupp, men även samhörigheten en funktionshindrad person känner med andra i 
liknande situation ute i samhället. Vidare finns beröringspunkter kring socialtjänstens 
förhållande till parasporten där samhörigheten tas upp. En redogörelse sker också kring hur 
parasportarna och LSS-handläggarna ser på parasport. Det redovisas även vilka insatser som 
ses som viktiga för att individen ska kunna utföra parasport, både ur parasportarna och LSS 
handläggarnas perspektiv. Detta kapitel inleds med de vinningar som finns hos parasporten ur 
parasportarens perspektiv. Kapitlet avslutas med LSS handläggarnas beskrivning på de behov 
och insatser som parasportaren kan få för att uppnå en skälig levnadsnivå.   
 
Intervjuerna presenteras nedan där alla intervjupersoner får möjlighet att komma till tals. 
Benämningen på dessa är Parasportare 1, 2 och 3 (Se PAR 1, 2 och 3) och LSS handläggare 1 
och 2 (Se LSH 1 och 2). Det som har gjort från vår sida är att vissa citat har gjorts om. Detta 
har gjorts då citaten är lätta att identifiera vem det är från och kan på så sätt skada individerna 
som har sagt det då dessa är lätta att hitta (se SFS 2003:460). Dessa ingripanden sker i form 
av hakparenteser likt dessa [...]. Det har även skett ingripande för tydligheten skull då det finns 
många ofullständiga meningar, dessa syns också i form av hakparenteser.  
 
Parasportsutövarnas syn på vinsterna med parasport 
Parasportarna belyser den sociala samhörigheten där hen får möjlighet att vara tillsammans 
med andra i en kontext där de tillsammans utför en uppgift i gruppen. En av fördelarna med 
samhörigheten, som PAS 1 i citatet nedan väljer att belysa, är att de inte känner sig 
annorlunda i sin kontext. Den sociala samhörigheten är även viktig menar parasportarna, där 
parasportaren får ta del av de positiva aspekterna av tillhörighet där gruppen kan ge många 
olika fördelar, inte minst med att man inte känner sig annorlunda och att man blir sedd i 
gruppen för den man är. PAS 2 menar att dessa goda egenskaper som hen får med kan hen få 
användning av i vardagen för att orka mer, såsom en god hälsa. Parasportarna menar att 
sporten utgör en arena för att ha roligt på. Här ges också möjligheten att lär känna sig själv 
samtidigt som man tränar tillsammans med andra som har samma förutsättningar som 
parasportaren själv har, vilket utgör en arena för acceptans och humor menar PAS 1. 
 

 
Men också det sociala, med familjen och vännerna att man har kul tillsammans. 
Ehh…  (funderar) nee men att hålla igång. Hitta saker man tycker är roligt, gör aldrig något 
som man tycker är, gör inte träning om du inte måste, gör något som du tycker är roligt. Då 
blir det lättare att nå en god hälsa. - PAS 1 
 

Energi, alla är så glada. Visst några kan vara negativa men det hör ju till, men man försöker 
peppa dem så att alla mår bra såhär, hur går det, hur mår du? Alla frågar hur mår du och 
hur det går och med jobbet och allt sånt där allmänt prat. Sen det glädjer när man kommer 
hit [...] så typ såhär får man såhär hur mår du [...] nu peppar vi dem andra så att de blir glada, 
det är ett helt gäng. - PAS 2 
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Vardagen med idrotten kan gå runt med sociala insatser 
Resultaten pekar på att samtliga parasportare idag lever ett liv utan insatser från 
socialtjänsten. I intervjuerna framkommer att paraportarna anser att kopplingen mellan 
socialtjänst och parasport är diffus. PAS 3 menar att det krävs en acceptans från sig själv för 
att ta emot en insats, detta då PAS 3 vill försöka klara sig själv i största möjliga mån. PAS 3 
framhåller att skulle inte vardagen att fungera, inte minst i förändrade livssituationer, såsom 
om man skulle bli blind, först då kan de bli aktuellt med hjälp. Som citatet nedan visar påvisar 
PAS 3 att socialtjänsten kan gå in och stötta dem i deras vardag först när man själv har 
accepterat sin situation då det inte går att klara av vardagen på egen hand utan hjälp från 
andra. 
  
Om jag gör detta [söka hjälp] så kommer jag att känna mig trygg och säker och så men det 
får man ju jobba med under tiden. Så självklart, om jag blir blind tror jag att det blir lättare 
att ta emot hjälpen och acceptera den. För det är så om jag vill att mitt liv ska fungera med 
träning och i vardagen så måste jag få det stöd som behövs, för annars kommer jag ju att 
knäcka mig själv. Självklart är de ju så att de som ger ut hjälpen vill väl att man ska må bra.- 
PAS 3 
 
Intervjuerna pekar också på att parasportarna vill ha kvar sin idrott, där de vill bibehålla sitt 
parasportande i största möjliga mån. Här menar samtliga parasportare att en insats som 
socialtjänsten skulle kunna sätta in är ledsagning, inte minst om man är blind och vill utöva 
sin idrott när hallen är full. Här menar PAS 3 att ledsagaren kan utgöra extra ögon och öron 
för samtliga så ingen skadar sig. I intervjuerna framkommer att andra insatser kan bli aktuella 
för parasportarna, detta för att klara av livet runt om idrottandet. Detta oavsett om den utövas 
på en elitnivå eller på en gräsrotsnivå. Dock är parasportarna tydliga med att det kan vara 
svårt att sätta in en insats i det enskilda fallet rörande sporten då det inte finns en social 
koppling till själva idrottsutövandet. Intervjupersonerna berättar också att det är behovet av en 
trygg vardag och den sociala tryggheten som en ledsagare kan ge. Det finns också resultat 
som pekar på att parasportarna kan komma att få hjälp med att handla förnödenheter och 
övriga vardagssituationer för att få vardagen att gå runt vilket bidrar till en social trygghet för 
dem.   
 

 
Där får jag nog ge ett frågetecken, men jag har rätt att få hjälp i vanliga fall och inte rörande 
idrotten. Vi kan komma att få hjälp att ta oss fram eller att handla, men vardagslivet. Hur 
mycket hjälp vi får det vet jag inte, men det handlar väl om timmar och så, men ehh… (IP tar 
paus). Men rätt har vi att få i alla fall. – PAS 3     
 

Och då kan ju ledsagaren vara med bredvid på banan eller, alltså ha koll. Så man kan 
springa och vara säker. Jag har ju alltid gillat barn så det är väl de att det skulle vara skönt 
att ha ett par extra ögon. Då vet jag egentligen vilka tider jag kan åka och träna, vilka tider 
som är lugnast. För när jag springer max så behövs typ 30–40 meter bromssträcka och 
springer man på ett barn får man vara glad om barnet inte skadar sig. Men ett par extra ögon 
skulle vara min extra så att säga. -PAS 3 
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LSS handläggares syn på insatser till parasportaren 
I följande kapitel redogörs LSS handläggarnas syn på insatser till parasportaren. Av 
intervjuerna med framgår det att LSS handläggarna är överens om att insatser som kan 
aktualiseras för parasportarna är ledsagare och kontaktperson för att ge dem en social 
trygghet. Ett resonemang kring daglig verksamhet och idrott förs där LSS handläggarna 
hänvisar till rådande lagstiftning och menar att de är för högfungerande individer som står till 
arbetsmarknadens förfogande. Men LSS handläggarna poängterar också att information är en 
viktig parameter att ha med sig in i mötet med parasportaren.  
 
LSS handläggarnas syn på skälig levnadsnivå 
LSS handläggarna för ett resonemang kring sociala insatser till parasportarna utifrån SoL 
lagstiftningen. Lagstiftningen enligt LSS handläggarna ger dem möjligheter att tillgodose 
individen en aktiv social vardag. LSS handläggarna presenterar sin syn på parasporten med att 
den kan bryta en tänkbar social isolering, det vill säga LSS-handläggarna lägger tonvikten vid 
de sociala faktorerna. Att vara en del i ett sammanhang, inte själva idrottsutövandet i sig. 
Social isolering är en viktig parameter i resonemangen, lika så gemenskap menar LSH 1. LSS 
handläggarna menar att de kan sätta in insatser som ledsagare eller kontaktperson för att ge 
parasportaren en skälig levnadsnivå i form av ett aktivt socialt liv. Med utgångspunkt i SoL 
lagstiftningen för LSS handläggarna ett resonemang om hur den fysiska hälsan kan vara en 
del av en skälig levnadsnivå, men finner en lösning att det är på boende tillsammans med 
personal som de kan utöva träningen. Det finns några exempel som beskrivs av LSH 2 där det 
finns fysiska hälsoaspekter i beslut när det gäller besök hos en sjukgymnast, där de kan 
argumentera utifrån skälig levnadsnivå. Idag har LSS handläggarna inget direkt samarbete 
med olika parasportsorganisationer enligt dem själva. LSS handläggarna hänvisar till att de 
har funnits men att de gör individuella bedömningar från fall till fall utifrån den berörda 
lagstiftningen.  
 
Ja, om det är SoL... ja, alltså bryta isolering delta i samhällslivet, komma ut. Men sen som du 
säger, det kan vara skälig levnadsnivå med sjukgymnastik och då kommer ju hälsan in. Det 
kanske gör att man får fler tillfällen, isoleringen är bruten men man får ett tillfälle till att 
hälsoskälet kommer in... – LSH 2     
 
... som myndighet tänker jag väl också att vi ser positivt på att människor har någon 
gemenskap någonstans, har aktivitet att göra, kommer ut, inte blir isolerad. - LSH 1 
 
Nej, men alltså ledsagarservice och det är kontaktperson som kan ge stöd och liksom hitta på 
något sånt. Eh, och så är det assistansen. Sen är det väl om något barn skulle vara på 
korttidsboende, då kanske dom hjälper till personalen. Om det infaller den veckan man är på 
korttidsboende och så har man judoträning, då kanske man går dit med den personalen, men 
det är inte den insatsen man beviljar för att gå på judoträningen. Utan då är det ju dom här, 
ledsagning, kontaktperson skulle det kunna va. Eh och, om det finns assistans. - LSH 2 
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Nej, ingenting utöver det. Sen tänker jag att det finns, nog kan jag tänka mig att genom åren 
att föreningar har hört av sig till oss, och frågat och så, men nej. Nej, vi gör individuella 
bedömningar. Och sen kan det vara då om dom hänvisar till sin tränare. - LSH 1 
 
När LSS handläggarna resonerar kring vilka tänkbara insatser som kan vara till gagn för en 
aktiv parasportare som socialtjänsten skulle kunna bistå med, så diskuteras främst daglig 
verksamhet som en idrottsutövning. Här menar LSS handläggarna att dessa parasportare 
skulle kunna utöva sin idrott på daglig basis. Men detta anser de inte vara realistiskt då daglig 
verksamhet är till för personer som inte kan fungera på den reguljära arbetsmarknaden, vilket 
då personer som utövar idrott anses kunna göra. LSS-handläggarna poängterar alltså att med 
rådande lagstiftning skulle detta bli en svår insats att införa som LSS handläggare. De menar 
också att om den skälig levnadsnivån redan finns i from av en social aktivitet som leder till ett 
socialt liv utanför hemmet vilket gör det svårt att besluta kring en social insats om att bryta 
isolering. resonemangen. Vidare förs resonemang kring hur samhällets syn formats kring 
parasporten, LSS handläggarna ser parasporten som vilken annan social aktivitet som helst 
och att det är den sociala aktiviteten som värderas och inte den fysiska aspekten. LSH 1 ser 
det som vilken social aktivitet som helst, där social isolering bryts och LSH 1 menar att den 
enskildes subjektiva omdöme om aktiviteten sätts i centrum.   
 
Som handläggare? Inte vet jag. Har man någon speciell relation som handläggare? Nej jag 
tänker. Mitt svar som handläggare blir att det är en aktivitet, likväl som att det är kören. Eller 
att det är att gå på fotokurs. Asså en aktivitet man utövar och vilken betydelse den har för den 
enskilde individen i relation, men jag värderar inte… som myndighets. -– LSH 1 
 
Däremot finns det tankar hos LSS handläggarna att kunna varva en daglig verksamhet med 
idrott för de funktionshindrade. LSS-handläggarna poängterar alltså att med rådande 
lagstiftning skulle de kunna erbjuda parasportaren vissa insatser som tillägg till den dagliga 
verksamheten men att det är som tillägg till den dagliga verksamheten och inte som en 
integrerad del i den dagliga verksamheten. Det beskrivs mer som en fritidssysselsättning att 
göra på gruppboendet, men inget som är centralt i verksamheten. Här betonar LSS-
handläggarna den sociala aspekten som innebär att de anser att det viktigaste är att de som 
beviljas insatser gör något tillsammans oavsett vad det är för aktivitet. 
 
Och det är ju mer som, en, en, ett jobb. Asså på ett annat sätt och jag tror att det skulle vara 
ett nytänk, för då är ju som att, eh, vi fattar ju besluten om daglig verksamhet som är en 
sysselsättning och där man kommer till en anpassad arbetssituation. Och det är ju allt ifrån 
att man får göra vissa monteringsarbeten åt ett företag till att man har kanske mer uppgifter 
som inte är kopplade till en vanlig arbetsplats, men till den här arbetsplatsen, eller till att 
man gör upplevelser, sinnesstimulering eller asså få, ni vet mera musik och känna och 
massage och dom här sakerna. Eller att vara ute, sånna saker att uppleva. Så skulle då någon 
nicha sig inom kommunen för att hjälpa att idrotta hela dagarna, asså lägga in det. Det skulle 
väl kunna vara en aktiv… jag tänker såhär att en sådan person skulle inte behöva daglig 
verksamhet, asså som insats, för han är för välfungerande. - LSH 2 
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LSS handläggarna menar att det måste till nya tankar kring daglig verksamhet och idrott för 
att en sådan verksamhet ska kunna fungera i verkligheten. LSS handläggarna ser de positiva 
delarna med en sådan typ av daglig verksamhet, men framhäver att personen som skulle bli 
aktuell för en sådan här insats är för välfungerande.  
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6. Analys 
I detta kapitel kommer det insamlade materialet att analyseras utifrån de  
teorierna som återfinns i teoriavsnittet. De empiriska fynden som kommer att reflekteras kring 
är den fysiska hälsan i en daglig verksamhet kopplat till det beslutet LSS handläggaren gör 
samt möjligheten till att få mer kunskap hos LSS handläggarna och parasportarna, där vår 
mening är att en samverkan de emellan kan leda till ett utbyte, något som enligt empirin är 
bristfälligt. Sedan kommer våra reflektioner kring den angivna metoden som använts i 
uppsatsen att presenteras i en metoddiskussion.  
 
Begränsningar i LSS-handläggares jurisdiktion gällande bedömningar av 
insatser till parasportare 
Det finns en problematik med daglig verksamhet och idrott, här återfinns det både fysiska och 
sociala frågor. LSS handläggarna ser mycket positivt på den sociala delen, men utifrån sin 
jurisdiktion upplevs det som en svårighet att bevilja idrott som insats inom ramen för daglig 
verksamhet då det inte är en självklarhet rent juridiskt. Detta innebär att daglig verksamhet 
med idrottsvinkling befinner sig i en gråzon likt den Abbott (1988) beskriver. Gråzonen 
beskriver han är när ett område, som i detta fall daglig verksamhet med idrottsinriktning, står 
mellan två professioner och frågan är vems uppgift det är att ta tag i uppgiften. Hasenfeld 
(1992) menar att en person ska anpassas efter kontexten där organisationen placerar personen 
i ett fack för att på så sätt få en insats som passar personen utifrån den kategorisering som 
organisationen har gjort. Abbott (1988) är inne på liknande tankebanor när han skriver att 
klienten får en diagnos och insatsen sätts in efter den. Sett ur Hasenfelds perspektiv skulle 
resultaten av vår studie tolkas som att socialtjänsten/LSS-handläggarna anpassar sig efter det 
som har fungerat och de insatser som finns för socialtjänsten att tillgå. I LSS 9§ punkt 10 
framgår följande: ”daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig.”  

 

En tänkbar förklaring till att det är på detta viset ligger i att LSS handläggaren ska ta hänsyn 
till det sociala välmåendet och inte det fysiska. Detta då medicinska bedömningar av fysisk 
hälsa inte ingår i deras jurisdiktion. Den fysiska hälsan påverkar såklart den sociala som både 
RF (2010), socialstyrelsen (2014), Kristén, (2004) och SVT (2019) påvisar men den fysiska 
hälsan är främst en medicinsk fråga. LSS-handläggarna är medvetna om sambandet mellan 
fysisk och sociala hälsa, men de verkar vara begränsade när det gäller att bevilja parasportare 
insatser som stärker deras fysiska hälsa. Biståndsbedömningen är utifrån SoL och eftersom 
SoL är en ramlag där det gäller tolka sociala frågor, är det att bedöma att det är i 
tolkningsfrågan utifrån jurisdiktionen där svaret återfinns på denna fråga. Men med 
utgångspunkt i jurisdiktionsbegreppet (Abbott, 1988) är det rimligt att anta att skälig 
levnadsnivå är en central del i LSS-handläggares jurisdiktion. Att de individuella 
bedömningar av behov och insatser till parasportare som LSS-handläggare gör tar avstamp i 
vad som är en skälig respektive oskälig levnadsnivå utifrån en social vinkel, detta då de inte 
har mandat på att besluta om det fysiska hälsoperspektivet. Parasportarna ingår i en social 
gemenskap som LSS handläggarna belyser där parasporten ser sin idrott som en 
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gruppaktivitet med en positiv hälsoaspekt där de lär sig saker i en kontext med personer i en 
liknande situation. I denna del är våra resultat i linje med Kristéns (2004) forskning, att 
möjligheten till en rehabilitering ges där parasportaren tillsammans med andra i likande 
situation får känslan att just idag är jag stark. Socialtjänsten ser fördelarna med parasportarens 
utövande av idrott i grupp men särställer den inte mot andra gruppaktiviteter utan ser det som 
vilken annan social aktivitet som helst. 

 

Slutsatsen i denna del är att deras beslut kan ses över och därmed kanske utökas så att de på 
ett tydligare sätt berör samspelet mellan det sociala och det hälsomässiga som återfinns inom 
idrotten. För här finns både sociala aspekter med grupptillhörigheten men även den fysiska 
hälsan, för om du inte har den fysiska hälsan så orkar du inte vara en aktiv 
samhällsmedborgare är vår mening. I det hälsomässiga finns det många fördelar som idrotten 
kan ge individen. En fördel som ges genom idrotten är möjligheten till att lära sig 
kommunicera med andra som i tur kan leda till att man bryter social isolering och individen 
kan stå till arbetsmarknadens förfogande då individen lärt sig hur man kommunicerar med 
andra i en gruppbaserad kontext.  

 

Socialtjänsten har ingen koppling till Parasporten  
Precis som Paylor (2010) påvisar är socialarbetets relation till idrotten otydlig idag, inte minst 
parasporten. Denna otydlighet kan till viss del bero på att den medicinska aspekten av 
funktionshinder som är utgångspunkten i forskningen funktionshinder och i verkligheten 
(Taub, Blinde & Greer, 1999; Taub, & Greer, 1998; Kristiansen & Traustadóttir, 2004; Smith 
& Thomas, 2005; Lindqvist, 2013). Här är sjukdomen enligt Lindqvist (2013) det som medför 
funktionshindret och på grund av sitt funktionhinder blir hen exkluderad ur samhället. Detta 
då hen inte kan delta i samhällsgemenskapen på samma sätt som andra människor. 
Socialtjänstens insatser enligt SoL (1:1 samt 4:1) strävar efter att låta den funktionshindrade 
få möjlighet till deltagande i samhället för att uppnå en skälig levnadsnivå. Men parasportarna 
menar att socialtjänstens insatser behövs för att möjliggöra funktionshindrades deltagande i 
samhället, som är en del av en skälig levnadsnivå.  

 

Våra resultat visar att en del av parasportarna är medvetna om en del av deras behov, främst 
vid försämrad hälsa där behoven skulle kunna tillgodoses av socialtjänsten. LSS-
handläggarna å sin sida är medvetna om att de kan bevilja parasportare vissa insatser. I övrigt 
visar resultaten att det finns ett behov av ökad medvetenhet och mer kunskap om 
parasportares behov av sociala insatser både inom parasporten och inom LSS-verksamheten. 
Uttryckt med Lawsons (2005) handlar det om social integration. Lawson (2005) anser att det 
finns potential för idrotten och socialtjänsten att mötas där de tillsammans kan jobba mot ett 
mer inkluderande samhälle samt öka förståelsen för att det sker en fysisk prestation som 
parasportaren ska ha beröm för och ej mötta sympati likt det som Smith och Thomas (2005) 
lyfter fram. De lyfter fram är att den funktionshindrade oftast får möta sympati i samhället 
och att det är en bedrift att individen kan utföra fysiska aktiviteter trots sina svårigheter i 
vardagen. Detta kommer i sin tur göra att de inte kommer bli stigmatiserade av sin 
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omgivning, det som skett enligt Taub, Blinde och Greer (1999), de menar att omgivningen 
stigmatiserar parasportaren på grund av okunskap, men får de få vet att de har den fysiska 
kapaciteten att utföra idrotten kommer de bli benämnda som idrottsprofiler och inte sjuka 
individer, något som Zhang och Haller (2013) belyst. De framhäver att parasportaren blir 
benämnd i samhället som en person som antingen har en järnvilja eller som sjuka individer.  

 

Detta väcker frågan hos oss om parasportargruppen inte skulle gynnas mer om LSS-
handläggarnas jurisdiktion vidgades så att den också vägde in den fysiska hälsan och insatser 
som stärker densamma? Vår mening är att dessa faktorer kan implementeras genom att det 
sker en kunskapssamverkan mellan olika organisationer för att öka förtroendet för 
professionen. Dessa samarbetspartnerna skulle kunna vara sjukvård, idrottsrörelsen och 
intresseorganisationer. Här kan socialtjänsten få mer kunskap om parasportares behov av 
sociala insatser samt hur man ska kunna nå ut till parasportaren för att ge den sociala vardag 
som återfinns i SoL, just denna kunskapssamverkan försöker Carter, Munro och Matin (2013) 
belysa. Men för att se behoven behöver socialtjänsten komma ut och se parasportaren i dess 
kontextuella sammanhang. På detta sätt kan behoven synliggöras och parasporten kan få 
insats för att säkerställa en skälig levnadsnivå. Vår reflektion är att dessa inte sker i en stor 
utsträckning idag och att detta påverkar professionens kunskapsfält och jurisdiktion (Abbott, 
1988). För att idrotten och socialtjänsten ska kunna jobba tillsammans bör det finnas en 
kunskapsgrund i parasportarens förmågor och begräsningar, där socialtjänsten kan bidra med 
sociala kontakter som Lawson (2005) påpekar men även bistånd om det behövs för att 
säkerställa en skälig levnadsnivå för parasportaren. Skulle samarbetet ske kan även 
parasportare få mer information om rätten till insats för att få en trygg social tillvaro. 

 

Slutsatsen blir att ett kunskapsutbyte och en samverkan mellan socialtjänsten, sjukvården och 
idrotten (främst parasportrörelsen) bör finnas så att informationen går åt båda vägar. Vad som 
menas med denna tvåvägskommunikation är att det finns ett utbyte som kan vara båda 
grupper till nytta. Parasportarna får information om deras rättigheter av socialtjänsten 
samtidigt som socialtjänsten ser parasportarna för de dem är, idrottare som har rättigheter 
precis som vilken annan människa i samhället i behov av social hjälp. 

  

Analysdiskussion 
Det finns ingen direkt koppling mellan parasportaren och dess behov av sociala insatser enligt 
dem själva. Men parasportarna lyfter upp att socialtjänsten kan hjälpa dem kring insatser 
utanför parasporten. De belyser istället den sociala faktorn och att vara tillsammans med 
likasinnade i samma kontext. Handläggarna belyser behoven av sociala insatser i en större 
utsträckning än vad parasportaren gör. Det insamlade materialet är uppdelad på två grupper 
och spretar åt många olika håll där det som uppsatsen eftersträvar att undersöka belyses svagt 
av parasportsgruppen. Detta gjorde analysen svår att analysera för oss detta då det bara var två 
grundspår som ansågs vara kärnfulla (se analys avsnittet). Detta medför att det finns mer 
empiriska data i studien att analysera och reflektera kring.  
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Detta är ett område där det finns väldigt lite forskning. En tänkbar förklaring är kanske att det 
spretar åt två olika håll. Uppsatsen har bidragit med kunskap. Men the show must go on, för 
det finns flera aspekter att forska vidare kring, exempelvis hur parasportrörelsen och 
socialtjänsten skulle kunna närma sig varandra, både när det gäller insatser och 
kunskapsutbyte. Även vilka lagar som finns eller skulle kunna uppstå för att LSS 
handläggarna skulle kunna motivera en sådan koppling ytterligare. Men även 
forskningsområdet idrott kopplat till socialtjänsten, då det saknas utifrån vad denna uppsats 
kunde hitta, forskning om hur socialarbetaren, organisationen samt idrotten kan samverka för 
att få den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå. Det hade varit kul om du som läser detta 
har fått tankar och vill göra något liknande, för det finns grupper som är i behov av hjälp som 
faller mellan stolarna 
 
Tack för du tog dig tid.  
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Bilaga I  

Det är tyvärr en fråga som inte går att svara på exakt då flertalet av våra förbund som får 
pengar av oss jobbar med idrott för funktionsnedsatta, inte särredovisar aktiviteter och 
verksamhet för denna grupp. Således går det inte att säga exakt hur mycket pengar som läggs 
på gruppen. Därmed går det inte heller att utkristallisera på lokal nivå. Åtminstone inte för oss 
då det även krävs att ta in siffror från kommuner. Men med det sagt så gör vi varje år en 
övergripande redovisning till regeringen vad vi har gjort för statens stöd till idrotten och en 
del är att redovisa verksamheten övergripande för personer med funktionsnedsättning. För 
redovisningen avseende verksamhetsåret 2017 skrev vi enligt nedan. Där får ni en bild av 
vilka pengar som läggs direkt på arbetet med funktionsnedsatta. 
  
8. Idrott för personer med funktionsnedsättning 
Idrottsrörelsen har under många år arbetat kraftfullt för inkludering av personer med 
funktionsnedsättning i idrotten. I huvudsak bedrivs idrott för personer med 
funktionsnedsättning av ett antal olika SF där Parasportförbundet samt Dövidrottsförbundet är 
de två SF som enkom arbetar med denna målgrupp. RF:s arbete under 2017 har i likhet med 
2016 i huvudsak bestått av två delar; dels att tillsammans med Parasportförbundet arbeta fram 
en handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning för beslut på RF-stämman 
2017, dels fördela medel till SF och idrottsföreningar för denna verksamhet. Då stämman 
beslutade att anta handlingsplanen som väl ligger i linje med idrottsrörelsens Strategi 2025 
har arbetet fortsatt med att ytterligare konkretisera aktiviteter utifrån de fem följande 
övergripande områdena/principerna: 
  
  
•                                   • Parasport - ett sätt för idrotten att göra Sverige starkare 

•                                   • Gemensamma insatser – en stärkt förmåga att rekrytera och behålla 

•                                   • Ett särskilt kompetenscenter 

•                                   • Paraelitdrotten – lika men olika 

•                                   • En egen beräkningsgrund för parasporten 
  
Övertagande av idrotter från Parasportförbundet som en del av handlingsplanen har även 
fortsatt. Simförbundet inledde under året processen med att överta parasimningen från 
Parasportförbundet, vilket också skedde under årsskiftet 2017/2018. Liksom för 
Bordtennisförbundet som gjorde överflyttningen under föregående verksamhetsår innebär det 
att Simförbundet under 2018 erhåller extra finansiellt stöd för detta under tre år. 
Bidragen som direkt kan relateras till idrott för personer med funktionsnedsättning är i övrigt 
LOK-stöd, stimulansstöd samt de ekonomiska stöden till Parasportförbundet och 
Dövidrottsförbundet. Dessa bidrag redovisas i tabell 16 och 17.  
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Tabell 16. LOK-stöd för personer med funktionsnedsättning år 2014–2016 
  
2016 
Deltagartillfällen Beviljat belopp (MSEK) 
Parasport 235 356 2,7 
Dövidrott 60 737 0,5 
Övriga SF 328 284 3,5 
Summa 624 377 6,7 
2015 
Deltagartillfällen Beviljat belopp (MSEK) 
Parasport 236 721 2,7 
Dövidrott 49 950 0,5 
Övriga SF 328 284 3,5 
Summa 614 955 6,7 
2014 
Deltagartillfällen Beviljat belopp (MSEK) 
Parasport 234 881 2,7 
Dövidrott 44 805 0,5 
Övriga SF 319 522 3,4 
Summa 599 208 6,6 
  
 
 
Tabell 17. Ekonomiskt stöd till idrott för personer med 
funktionsnedsättning år 2015–2017 (tkr) 
SF-stöd  

2015  2016  2017  

Parasport  7 805  8 384  8 379  
Dövidrott  1 118  1 262  1 363  
Summa  8 923  9 646  9 742  
Elitstöd*  2015  2016  2017  
Parasport  3 790  4 790  5 000  
Dövidrott  250  345  600  
Summa  4 040  5 135  5 600  
Idrottslyftet-utvecklingsstöd** 2015  2016  2017  
Parasport  2 634  2 602  5 404  
Dövidrott  775  799  1 003  
Summa  3 409  3 401  6 407  
Stimulansstöd  2015  2016  2017  
Parasport  820  875  1 751  
Dövidrott  1 095  1 150  1 225  
Övriga SF  500  40  1 085  
Summa  2 415  2 065  4 061  
Summa samtliga stöd  18 

787  
20 
247  

25 
810  
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Bilaga II 

Hej!  
  
Vi är två socionomstudenter vid namn Tobias Moberg och Henric Törnros som läser termin 
sex på Umeå universitet, terminen man skriver en uppsats. Vi vill i vår uppsats belysa er 
idrottsutövare med funktionshinder och hur ni ser på ert behov av stöd från socialtjänsten. 
Idag finns inte mycket kunskap om denna fråga, därför är dina erfarenheter, kunskaper och 
erfarenheter av största vikt för oss. Dessa kunskaper kan bidra till ett mer tillgängligt samhälle 
för personer med funktionshinder. Även en mer inkluderande socialtjänst som är rättssäker för 
alla medborgare. Vi skulle därför jättegärna vilja intervjua några av er kring era tankar kring 
insatser från socialtjänsten som har med ert idrottsutövande att göra. Intervjun beräknas ta 
cirka 60 minuter. Vi kommer i studien ta hänsyn till om ni ej vill besvara någon fråga eller 
avbryta intervjun. Om det är okej för dig kommer vi att spela in det som sägs, där bara vi och 
du kommer att ha tillgång till det som spelas in. Självklart är deltagandet frivilligt och det som 
sägs kommer att enbart användas i vår uppsats. Vi kommer att göra så att det du säger inte 
kan kopplas till dig eller personer nära dig. Vi kommer även att skriva ner intervjuerna där du 
som intervjuas självklart kommer att ha möjlighet att tycka till om det nedskrivna materialet 
om så önskas. Intervjuerna kommer ej att publiceras i sin helhet.   
 
Hoppas att du vill ställa upp och tveka inte att höra av dig om du har frågor!  
 
Mvh 
 
Tobias Moberg  
Tomo0016@student.umu.se  
070- xx xx xxx  
 
Henric Törnros 
Heto0015@student.umu.se 
070- xx xx xxx 
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Bilaga III 

Hej!  
  
Vi är två socionomstudenter vid namn Tobias Moberg och Henric Törnros som läser termin 
sex på Umeå universitet, terminen man skriver en uppsats. Vi vill i  uppsats belysa er 
handläggare på socialtjänsten beträffande parasportarens (funktionhinderidrottare) behov och 
möjligheter till insats efter den rådande lagstiftningen. Vi skulle uppskatta era åsikter väldigt 
mycket, detta då det idag inte finns mycket kunskap om denna fråga. Därför är dina 
erfarenheter, kunskaper och erfarenheter av största vikt för oss. Detta dessa kunskaper kan 
bidra till ett mer tillgängligt samhälle för samhällsmedborgarna. Även en mer inkluderande 
socialtjänst som är rättssäker för alla. Vi skulle därför jättegärna vilja intervjua några av er på 
socialtjänsten som jobbar med funktionhinder och beslut kring ämnet. Intervjun beräknas ta 
cirka 60 minuter. Vi kommer i studien ta hänsyn till om ni ej vill besvara någon fråga eller 
avbryta intervjun. Om det är okej för dig kommer vi att spela in det som sägs, där bara vi och 
du kommer att ha tillgång till det som spelas in. Självklart är deltagandet frivilligt och det som 
sägs kommer att enbart användas i vår uppsats. Vi kommer att göra så att det du säger inte 
kan kopplas till dig eller personer nära dig. Vi kommer även att skriva ner intervjuerna där du 
som intervjuas självklart kommer att ha möjlighet att tycka till om det nedskrivna materialet 
om så önskas. Intervjuerna kommer ej att publiceras i sin helhet.   
 
Hoppas att du vill ställa upp och tveka inte att höra av dig om du har frågor!  
 
Mvh 
 
Tobias Moberg  
Tomo0016@student.umu.se  
070- xx xx xxx  
 
Henric Törnros 
Heto0015@student.umu.se 
070- xx xx xxx 
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Bilaga IV 

Intervjuguide till parasportaren.  
 
 
Vad får individen ut av aktiviteten 
 

• Hur kom det sig att du började med idrottandet? 
• Påverkar idrottandet dig i vardagen? 
• Upplever du att det finns några positiva delar i idrottsutövandet? 
• Upplever du att det finns några negativa delar i idrottsutövandet? 
• Vad är god hälsa för dig? 

 
Samhällets attityd till parasport i stort 
 

• Hur tillgänglig är sporten för dig?  
• Hur blir du bemött av personer i vardagen när du säger att du utövar idrott? 
• Vad är din bild av parasport idag? 
• Hur upplever du att parasport står sig i samhället? 

 
Parasportarens åsikt kring stöd från socialtjänsten 
 

• Hur ser din kontakt till socialtjänsten ut idag? 
• Hur upplever du stödet från socialtjänsten i utövandet av din idrott? 
• Vilka tänkbara stöd/insatser från socialtjänsten skulle du önska fanns till dig som 

idrottar? 
• Upplever du att din idrott blir påverkad om du inte får stöd från omgivningen? 
• Blir din idrott påverkad om du inte får stöd av socialtjänsten? 
• Vilken typ av stöd/insats från socialtjänsten skulle du vilja ha för att kunna förbättra 

ditt idrottande? 
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Bilaga V 

Intervjuguide till handläggaren på socialtjänsten 
 
 
Vad får individen ut av aktiviteten 
 

• Finns det någon individ oss er idag som utövar någon form av sport? 
• Upplever du att det finns några positiva delar i idrottsutövandet för individen? 
• Upplever du att det finns några negativa delar i idrottsutövandet för individen? 
• Hur stor del av er bedömning bygger på en god hälsa för individen? 

 
Handläggarens attityd till parasport i stort 
 

• Hur tillgänglig är sporten för den som är funktionshindrad?  
• Hur bemöter du en person som säger att den utövar parasport?  
• Vad är din samlande av parasport som fenomen idag? 

 
Socialtjänsten åsikt kring insats till parasportaren  
 

• Hur är er relation till parasport? 
• Finns det någon form av social insats som rör parasporten? 
• Vilka tänkbara insatser från socialtjänsten skulle kunna rikta sig till parasportsutövare 

upplever du? 
• Skulle du kunna resonera kring vilken typ av insats du skulle sätta in så att den 

enskilde får utöva sin idrott? 
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Bilaga VI 

Kodningsschema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Kod Kategori Tema 
Lagstiftning 
Myndighet 
Insatser 

Besluten 
 

Samhörighet 
 

Förebilder 
Social inkludering 
Omgivning 
Ensamhet 

Den sociala 
faktorn 
 
 

 

Motivation 
Hälsa 
Rehabiliterande 
Utveckling 

Skälig 
levnadsnivå 
 

 

Kunskap 
Info 
Attityd 
Samhället 

Samhällets 
bild 
 
 

 


