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Fungera Mera vill rikta ett stort tack till  
Allmänna Arvsfonden som möjliggjort det här projektet 

och därmed den här handboken. Vi vill också tacka  
DHR Helsingborg, FUB Helsingborg, HISO, Fritid 
Helsingborg, och Vård- och Omsorgsförvaltningen  

i Helsingborg som bidragit med kunskap och  
stöttning under hela produktionen.  

Ett stort tack också till föreningarna Fenix Kampsport,  
GF Ling och HF Olympia som bidragit med kunskaper 

och perspektiv. Era berättelser om hur ni har gjort är ett 
enormt värdefullt bidrag till handboken.

Också ett stort tack till alla er som tagit er tiden att läsa  
och läsa om för att göra handboken ännu bättre.  

Era ögon på handboken har varit ovärderliga.  

TACK!
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ORD SOM ÄR BRA ATT KUNNA

NORMER
Normer är oskrivna ideal och regler om hur vi som människor förväntas se ut,  
agera och fungera. Normer är påhittade av människan som ett sätt att förstå  
andra människor och navigera i samhället. 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Ordet och dess betydelse är fastslagen av Socialstyrelsen. 

FUNKTIONSHINDER
Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för  
en person i relation till omgivningen. Det är med andra ord till exempel den  
höga tröskeln som är funktionshindret och inte människan. Ordet och dess 
betydelse är fastslagen av Socialstyrelsen.
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HANDIKAPP
Detta är ett förlegat uttryck som inte längre används för att beskriva personer  
med funktionsnedsättningar. 

FUNKTIONSVARIATION
Ordet funktionsvariation är det nyaste ordet och har som syfte att inkludera 
bredare då vi alla har någon form av funktionsvariation, till exempel olika grader  
av syn, motorisk förmåga, intellekt, med mera.

OBS! 
Vi har i den här handboken valt att använda  oss av ordet FUNKTIONSNEDSÄTTNING.  Detta på grund av att ordet funktionsnedsättning  har en juridisk, medicinsk och politisk tyngd och  därmed en större användbarhet då den tydligt definierar 

gränserna mellan att ha en normbrytande funktion och inte.  
Alternativet var funktionsvariation, ett ord som signalerar en 
positiv samhällsutveckling gällande synen på funktion men  som fortfarande är för otydligt definierat för  att kunna appliceras juridiskt, medicinskt och  politiskt, och som därmed är svåranvänt. 
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TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet innebär att det ska vara anpassat för alla, oberoende av funktions-
nedsättning. Det går att dela in tillgänglighet i fysisk och kognitiv tillgänglighet. 
Tillgänglighet kan också vara vilket utbud som finns.

FUNKOFOBI
Detta är ett samlingsnamn för fördomar och diskriminering av personer  
med funktionsnedsättningar där det är just funktionsnedsättningen som är 
anledningen. 

REPRESENTATION
Att bli representerad är att se andra människor som liknar en själv inom sport, 
populärkultur, vetenskap, och mycket mer, och har visat sig ha en enorm  
betydelse för människors självkänsla men också samhällets syn på en viss grupp. 

NPF
En förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som är  
ett samlingsnamn för diagnoserna ADHD, ASD/Aspergers syndrom,  
Tourettes syndrom och språkstörning. 
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KOGNITION
Kognition handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka 
fram information. 

NEUROLOGISKA DIAGNOSER 
Det finns hundratals olika neurologiska diagnoser men det kan vi säga som  
är gemensamt för alla är att de berör sjukdomar i hjärna, hjärnstam, ryggmärg  
och det centrala nervsystemet. 

FÖRVÄRVAD SKADA
En funktionsnedsättning som inte är medfödd utan har tillkommit senare  
på grund av t.ex. trauma eller sjukdom. 
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HEJ!

Om du läser den här handboken är det troligen så att du önskar vara en del av 
lösningen för hur vi skapar mer rörelseglädje och fler idrottsmöjligheter för 
människor med funktionsnedsättningar. 

Forskning visar att fysisk aktivitet påverkar våra kroppar i större utsträckning än 
vad vi tidigare anat. Att röra på sig regelbundet har visat sig minska risken för 
sjukdomar samt stärka våra kognitiva förmågor och vår psykiska hälsa. Dessutom 
är fysisk aktivitet något som skapar gemenskap då vi ofta tränar tillsammans med 
andra; i föreningar, på gym eller med vänner på fritiden när vi går promenader 
eller kickar boll. Forskningen har tyvärr också visat att människor med funktions-
nedsättningar inte har samma tillgång till fysisk aktivitet som övriga grupper i 
samhället. Detta på grund av allt från bristande tillgänglighet och bemötande  
till bristande ekonomi och kunskap. 

Syftet med den här handboken är därmed att göra kunskap om till gänglighet  
och bemötande mer lättåtkomligt och lättförståeligt. Syftet är också att komma 
med konkreta råd och tips kring allt från ekonomi till praktiskt genomförande.  
Vi vill underlätta för alla er som vill vara en del av förändringen att skapa större 
utbud och mer möjligheter till rörelseglädje för fler. 
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Framförallt riktar sig handboken till dig som ledare, vare sig det är inom idrott, 
fritidsverksamhet eller annan verksamhet som fokuserar på fysisk aktivitet. 
Anledningen är att ni är de som möter människor med funktionsnedsättningar  
i deras ambition att vara fysiskt aktiva: ni är ofta de första personerna de  
kommer i kontakt med samt de som formar aktiviteterna de önskar att ta del av. 

Vår förhoppning är att den här handboken ska vara ett verktyg för er att bli mer 
stärkta så att det blir lättare att fullfölja era ambitioner att göra er verksamhet 
mer inkluderande. Genom detta hoppas vi att utbudet för människor med  
funktionsnedsättningar breddas, att fler människor får känna rörelseglädje,  
och att lika villkor blir mer praktik och mindre teori.

Vänligen,
Teamet bakom Fungera Mera
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LATHUND

Människor med funktionsnedsättningar är en diskriminerad grupp i samhället. 
Fördomar och diskriminering begränsar människors vardag ibland i större utsträck-
ning än deras funktionsnedsättningar. Därmed kan ökad tillgänglighet, bättre 
bemötande och större inkludering bidra till att faktiskt höja livskvaliteten. Här 
kommer en lathund på enkla sätt att börja arbetet med att bli mer inkluderande. 
Övriga kapitel i boken är fördjupningar och ökad kunskap kring dessa råd.



ANVÄND ETT INKLUDERANDE SPRÅK
Om vi använder nedsättande ord om människor med funktions nedsättningar så 
spär vi på fördomar och förstärker en bild av människorna som hjälplösa, att vara 
en belastning eller att vara fel. Exempel är skillnaden mellan att säga att någon är 
rullstolsburen istället för rullstolsbunden eller att säga att någon “har en funktions-
nedsättning” istället för “är funktionsnedsatt”. Det är även miljön som har ett 
funktionshinder, inte människan. För när vi ser människor som hinder, när vi gör en 
människas diagnos till hens primära identitet eller när vi förutsätter att människor 
är begränsade – det är först då de blir det. 

VÅGA FRÅGA
Ofta vill vi människor vara hjälpsamma. Om vi ser någon som kan bli hjälpt vill vi 
gärna sträcka ut handen. Ibland gör vi det utan att fråga personen om den ens 
behöver hjälp. Ibland är vi istället rädda för att hjälpa för vi vet inte hur. Det bästa  
i båda fallen är att fråga personen. Personen vet ju!

TIPS 
PÅ FRASER 
Behöver du hjälp?

Finns det något vi kan göra för dig?

Vet du ett sätt som hade  
gjort den här aktiviteten mer  

tillgänglig för dig?

LATHUND  13
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SE ÖVER TILLGÄNGLIGHETEN
Att lokaler och aktiviteter är tillgängliga är grundläggande för att människor ska 
kunna vara delaktiga. Att se över tillgängligheten är därmed en grundläggande del 
för att kunna inkludera brett. Att säga att: “Vi har inga personer med funktions-
nedsättningar i vår klubb så vi behöver inte se över tillgängligheten” är inte en bra 
ursäkt. Bristande tillgänglighet är mycket troligt anledningen till varför personer 
med funktionsnedsättningar inte är med redan.

TIPS PÅ BRA FYSISK TILLGÄNGLIGHET
Tillgängliga omklädningsrum  

(gärna även ett utrymme där personer med assistenter  
av annat kön än det egna också är välkomna)

Tillgänglig toalett  
(ett stort rum där det finns handtag vid toalettstolen samt säkerhetslarm)

Tillgänglig parkering  
(extra stor ruta nära till ingången utan trottoarer emellan)

Ramper eller hiss vid trappor
Inga trösklar  

(eller lösningar vid trösklar så som ramp)
Relevanta verktyg eller utrustning för att kunna vara med,  

t.ex. kortare klubbor, kälkar, bollar i olika storlekar, med mera
Tydlig kommunikation kring tillgängligheten,  

det vill säga att ni när ni informerar om annat så som tid, datum  
och plats även inkluderar hur tillgängligheten ser ut.

Mer information kring vilken fysisk tillgänglighet som krävs enligt lag,  
se boverket.se eller boken Bygg ikapp av Elisabet Svensson.!
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TIPS PÅ BRA BEMÖTANDE
Använd ett schysst språk där diagnoser  

eller sjukdomar inte används som skällsord.
Försök tänka på ditt ordbruk generellt ; rullstolsburen  

och inte rullstolsbunden, att funktionsnedsättning är något  
en har men inte är, exempelvis.

Fråga deltagarna vad de behöver för att kunna vara med ;  
är det en kortare klubba? Eller är det att kunna gå ifrån  
om intrycken eller ansträngningen blir överväldigande? 

Anpassa er till förutsättningarna ; se till att köpa eller låna  
en kortare klubba och se till att det finns en plats där personer  

som behöver det kan gå ifrån om de behöver.
Anta inte funktionsnedsättning. Vissa funktionsnedsättningar är osynliga,  

andra innebär inte det du tror. Prata därmed alltid med alla deltagare  
så att ingen missas eller får fel hjälp.

Prata alltid med personen det gäller, det vill säga prata inte över  
huvudet till personens assistent eller annan medföljande.
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TIPS FÖR LYCKAD VERKSAMHET
Våga testa. Med goda intentioner och tydlig  

kommunikation kommer en långt. 

Ha tålamod. Det tar tid att bygga upp ny verksamhet.  
Det tar tid att lära sig vad som fungerar bäst.  

Det tar tid att lära känna en ny målgrupp och vinna förtroende.  
Men resultaten kommer.

Anpassa. Är det bäst med en separat grupp för människor  
med funktionsnedsättningar eller ha alla i samma? Fungerar det med  
såhär många i en grupp? Det kan bero på vilka människor som dyker  

upp och deras förutsättningar, så anpassa efter det.

Skapa verksamhet som är rolig. Få dyker upp på en aktivitet med  
tanken att bli inkluderad i föreningslivet eller utveckla sin finmotorik.  

Människor dyker upp (och stannar kvar) för att det är roligt.  
Att bli inkluderad i föreningslivet och få bättre finmotorik  

kommer på köpet.

! Parasport Sverige är förutom ett idrottsförbund också ett kunskapsnav 
gällande paraidrott. På parasport.nu finns det massor av information om 
parasport och olika idrotter, samt utbildningsmaterial, guider, och mycket 
mer. Det är en bra källa för inspiration och stöd.
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VAD FÅR JAG SÄGA?

Vad får jag lov att säga och inte? Vad är en bra formulering ifall jag behöver fråga 
någonting känsligt? Vilket ord är det nu som gäller? Detta är rimliga frågor och 
det är naturligt för dem att dyka upp. I det här kapitlet adresserar vi varför ord  
är makt och visar att ens språkbruk gör skillnad.

FUNKTIONSHINDRET ÄR MILJÖN, ALDRIG MÄNNISKAN
Vårt språk och de ord vi använder skapar verkligheten. Genom att prata om 
människor som funktionshindrade så skapar vi också ett samhälle där de  
behandlas som hinder. Det är på det sättet som ord är makt. 

Genom att använda ord som inte värderar funktion olika, det vill säga där en  
viss funktion är normal och en annan inte, och istället använda ord som skapar 
förståelsen att alla fungerar olika, så skapar ändrar vi vårt tänk, vårt beteende och 
vårt samhälle. Det är enklare att förstå varför nedsänkningsbara bussar, tecken-
tolkning och ramper är viktiga då. 
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MÄNNISKA FÖRST 
Du har säkert märkt  att vi i den här handboken alltid skriver ut “människor med 
funktionsnedsättningar” istället för “funktionsnedsatta”. Det är för att människan 
inte är sin funktionsnedsättning utan det är någonting en har. Människan bör 
också alltid komma före sin funktionsnedsättning, till exempel “pojken med 
autism” istället för “den autistiske pojken”. Ord hjälper nämligen till att skapa 
självbild och värde, det är så vi ser att ord är makt, därav blir detta viktigt för oss.
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SKÄLLSORD
På grund av hur ord är makt är det också otroligt viktigt att i sin verksamhet vara 
noga med hur jargongen går. Det är vanligt att diagnoser, sjukdomar eller för-
legade begrepp används som skällsord vilket naturligtvis är med och skapar falska 
och negativa förståelser om människor med funktionsnedsättningar. Genom 
nolltolerans mot den typen av yttringar skapas en bättre social miljö för alla. 

ERBJUDA HJÄLP
Vissa funktionsnedsättningar syns tydligt. Då vill många väldigt gärna hjälpa till. 
Vissa personer rusar fram och hjälper till, och andra ser men vågar inte. Det bästa 
tips vi kan ge är att våga fråga och att alltid fråga innan du börjar hjälpa till. 

De flesta människor med funktionsnedsättningar har olika lösningar för att ta upp 
saker från marken, ta sig upp i en stol eller lära sig saker. Däremot är det inte 
nödvändigtvis sättet vi är vana vid. Det är dock ingen som förväntar sig att du ska 
veta detta, så ifall du tror att någon kan behöva hjälp så är det helt okej (och ofta 
uppskattat) att fråga. “Du säger till ifall du behöver hjälp!” eller “Behöver du 
hjälp?” är två utmärkta fraser att ha med sig. Genom att fråga, och inte bara anta, 
stärker du personens autonomi. På samma sätt kan du genom att fråga, och inte 
sitta tyst, stärka personen.

TIPS!
Vissa av orden och fraserna i den här handboken kan kännas svåra att 
komma ihåg eller kännas klumpiga i munnen. Det är för att vi inte är 

vana. Ord och fraser lärs in och har sedan en tendens att fastna.  
Det kan vara jobbigt när vi vill ändra på något men det är också vår 
lösning. Genom att träna på orden och fraserna kommer de att falla  

sig mer och mer naturliga för varje gång.
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VARFÖR TRÄNA OCH VARA AKTIV?

Forskning visar gång på gång sambandet mellan träning och en god hälsa. Det går 
också att visa på sambandet mellan träning och förbättrad utveckling av kognitiva 
förmågor och finmotorik, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, 
diabetes, psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar. Att röra på sig regelbundet 
har till och med visat att en kan förlänga sitt liv med flera år. Idrott och rörelse ger 
dessutom ofta möjlighet till gemenskap med andra vilket också är viktigt för 
människor och har visat sig ge positiva effekter på vårt psykiska mående.  
Allt detta gäller för alla människor oavsett funktionsnedsättning eller inte. 

Eftersom forskning visar att människor med 
funktionsnedsättning i större utsträckning än 
övrig befolkning uppger att de lider av 
psykisk ohälsa och/eller fysiska sjukdomar 
(orelaterade till sin funktionsnedsätt-
ning) så är behovet av och tillgänglig-
heten till fysisk aktivitet särskilt viktigt. 
Vi ser även detta i forskningen, det  
vill säga att idrottande personer med 
funktionsnedsättning mår bättre än  
de som inte idrottar (eller rör på  
sig på annat sätt). De är också i större 
utsträckning arbetande eller studerande 
vilket innebär att de har större ekono-
miska möjligheter och socialt kapital. 
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Anledningen till att idrott och rörelse har den effekten är för att våra kroppar har 
utvecklats för att vara aktiva. Människan har sedan vår begynnelse varit i rörelse; vi 
har vandrat, samlat, jagat, byggt, och gjort en massa olika saker som krävt att våra 
kroppar var aktiva. Så, alla våra organ och kroppsdelar, från hjärnan till lårmusk-
lerna, är genom tiotusen generationer vana vid rörelse och fysisk aktivitet. Det har 
lett till bland annat två saker: 

1. Att hjärnan börjat belönat kroppen med lyckorus när den är fysiskt aktiv 
eftersom fysisk aktivitet lett till ökad chans för överlevnad 

2. Att våra kroppar har stor utvecklingspotential när det kommer till  dess fysiska 
och psykiska förmågor, och att vi stärker dessa genom fysisk aktivitet. Detta gäller 
för alla kroppar även om våra fysiska och psykiska förmågor skiljer sig åt. 

Hur mycket träning som krävs? För att få ut det mesta möjliga av vår kropp och 
komma närmare de större resultaten så säger forskningen att det är 30 minuter 
aktiv rörelse varje dag som gäller. Det innebär att vi varje dag ska ha trettio 
minuter av rörelse där vi får upp pulsen, blir varma och får tyngre andning. Det går 
att dela upp dessa trettio minuter till tio minuter vardera, så det går att sprida ut 
minutrarna under dagen. Det kan vara en rask promenad, löpträning, ett roligt 
pass, träning med laget, med mera. Viktigt är dock att all träning är bra träning. 
Som hjärnforskaren Anders Hansen säger: “Hjärnan räknar vartenda steg.” Med det 
menar han att kroppen registrerar varenda rörelse vi gör och får ut någonting av 
det. Det innebär att ingen rörelse är förgäves. Så även ifall en endast hinner med 
trettio minuters träning några gånger i veckan så kommer det göra skillnad. 
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Generellt rekommenderas det också att varje timme också röra lättare på sig.  
Det kan till exempel vara en fem minuters promenad runt kontorslandskapet  
eller stretchövningar. Yoga är inte att underskatta då det kan kombinera stretch  
och uthållighet med meditation. Meditation är ett kraftfullt verktyg som tillåter 
hjärnan att komma ner i varv och kan vara allt från att upprepa ett mantra, vara 
närvarande i sin andning eller att be. I dagens värld är vi nämligen nästan konstant 
utsatta för intryck, stress och prestationskrav, vilket ofta är en faktor vid psykisk 
ohälsa. Pauser i form av meditation kan därmed vara en nyckel till ett bättre 
mentalt mående. Eftersom hjärnan inte är en separat enhet utan hela tiden i 
samklang med resten av kroppen så visar forskning att vår psykiska (o)hälsa  
även kan påverka vår fysiska prestation.

KÄLLOR
• Anders Hansen, Hjärnstark (2016)
• Centrum för idrottsforskning, artikel Funktionsnedsättning inget hinder för rörelse 

(2017)
• Riksidrottsförbundet 
• Riksidrottsförbundet, forskningsrapport Idrottens samhällsnytta (FoU-2017:1)
• Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), rapport Fysisk aktivitet vid funktions-

nedsättning (2010)
• 1177 Vårdguiden
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VARFÖR TRÄNAR INTE ALLA DÅ?

Om nu idrott och rörelse är så viktigt för alla människor och även skulle kunna göra 
en massiv skillnad för människor med funktionsnedsättningar – hur kommer det sig 
att inte alla är aktiva? Denna fråga har många svar och vi har också försökt lista 
många lösningar.

BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET
En stor anledning är bristande tillgänglighet. Det är inte lätt att spela basket eller gå 
på gymmet om en inte kan komma in i lokalen. Det är inte lätt att vistas länge i en 
idrottshall om det inte finns tillgängliga toaletter. Med andra ord, det är svårt att 
utöva en idrott, gymma eller hänga med på fritidsaktiviteter om tillgängligheten 
inte är där. Som tur är så finns det flera olika fonder eller statlig finansiering som går 
att söka för att kunna anpassa sina lokaler. Om en inte själv ansvarar för sina lokaler, 
de kanske tillhör en fastighetsägare eller kommun, kan en samarbeta tillsammans 
för att göra förändringar.

TIPS!
Längre bak i handboken under “Var kan jag söka pengar?” finns en lista på var en kan söka pengar för bland annat tillgänglighetsanpassning  av lokaler.
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OKUNSKAP
En annan stor anledning är fördomar och okunskap. Om en simförening tror att 
personer utan armar och ben inte kan simma så är det troligt att föreningen därmed 
inte riktar sig till personer med den typen av funktionsnedsättning. Att anta funk-
tion, det vill säga att anta att vissa kan eller inte kan någonting utan att ha frågat 
eller testat, beror ofta på okunskap. Turligt nog lever vi i ett land med internet och 
bibliotek. Svar finns ofta bara ett par klick eller steg bort. När en väl insett att män-
niskan är kreativ och att den största begränsningen kan vara vår egen fantasi så 
öppnar sig en helt ny värld.

EKONOMI
Naturligtvis är det inte endast fantasin som står i vägen. Det gör även tillgången till 
pengar. Många föreningar hade gladeligen startat verksamhet imorgon om de hade 
haft lokaltider, ledare och utrustning. Dock innebär det hyror, löner och utgifter, och 
det är inte alla kommuner som premierar föreningar som jobbar med inkludering på 
det här sättet. Därmed blir det en ekonomisk fråga. I Sverige finns dock en rad olika 
fonder och bidrag att söka för föreningar och dessa listas längre bak i handboken 
under kapitlet “Var kan jag söka pengar?”.

Även människor med funktionsnedsättningar kan kämpa med ekonomin. Många 
har anställningar eller tillgång till bidrag som täcker behoven men många andra 
kämpar hårt och då får fritidsintressen ibland prioriteras bort. Då finns det dessutom 
risk för en negativ spiral: begränsad ekonomi, begränsade möjligheter till fysisk  
aktivitet och gemenskap, vilket ökar isolationen, vilket ökar den psykiska ohälsan, 
vilket ytterligare försvårar en livssituation och möjlighet till arbete, vilket leder till 
fortsatt begränsad ekonomi... Det är ett viktigt perspektiv att ha med sig att inte 
alla har råd att idrotta.
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BRISTANDE AUTONOMI
Även om allting annat klaffar, det vill säga att det finns en tillgänglig aktivitet och 
kostnad inte är ett problem, så begränsas vissa på grund av bristande autonomi. 
Det vill säga att personen själv inte får bestämma. Det kan vara föräldrar men 
också assistenter, skolpersonal, eller andra människor med makt över personen  
som hindrar. De kan vara rädda för att personen ska skada sig (ytterligare) eller  
så orkar de inte själva. Att vinkla träning till att låta tråkigt är ett sätt som personer 
kan styras till att välja bort träning. Att undanhålla information om aktiviteter  
för personen är ett annat sätt. Att aktivt säga nej är ett tredje. Vissa människor 
med funktionsnedsättningar är nämligen väldigt beroende av andra människor i 
sitt liv och har inte möjligheten att gå iväg själv. Därmed spelar familj, assistenter, 
fritidsgårdar, skolor, vården, med flera, en massiv roll eftersom om en aktör i 
personen liv säger nej kanske en annan aktör kan vara den som möjliggör ett ja. 
Kanske genom obligatorisk idrott i skolan, aktiviteter på fritids, möjlighet till 
träning under arbetstid, aktiviteter med familjen på helgen, eller genom att  
en assistent pushar på.

KÄLLOR
• Centrum för idrottsforskning, artikel Funktionsnedsättning inget hinder  

för rörelse (2017)Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paraolympiska 
kommitténs rapport Ohälsan är onödig så vad gör vi åt det? (2015)

• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) rapport Fokus12 
– Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning (2012)

• Riksidrottsförbundet, forskningsrapport Idrottens samhällsnytta (FoU-2017:1)
• Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), rapport Fysisk aktivitet vid funktions-

nedsättning (2010)
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OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Människans kropp och dess funktion varierar. Ingenting är mer eller mindre 
normalt, bara mer eller mindre vanligt. Men vissa variationer är så vanliga att de 
kategoriserats, något som tillåter oss att kunna forska på olika diagnoser och 
sjukdomar, producera läkemedel och redskap, samt hitta förståelse och gemenskap. 
I det här kapitlet hittar du information om olika funktionsnedsättningar, vilka 
uttryck de generellt tar sig, samt vilka bra idéer och verktyg som kan underlätta. 

Det är forskningsbaserad kunskap som vi för vidare då vi uppmuntrar alla männi-
skor att ha en övergripande förståelse om olika diagnoser och sjukdomar. Dock  
vill vi understryka att alla människor fortfarande är olika och ifall du har en fråga 
gällande en person i din närhet så är den personen den bästa att fråga. Vi vill också 
understryka att det finns mer information om dessa funktionsnedsättningar än  
det som står i den här handboken och vi uppmuntrar alla att söka ytterligare 
information ifall det är av relevans. Se gärna kapitlet Samlade källor för tips. 

NPF-DIAGNOSER
NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De kallas neuropsykiatriska 
för att hjärnan och nervsystemet fungerar på ett annorlunda sätt än normen. Under 
samlingsnamnet NPF ryms en rad olika diagnoser, dessa är: ASD, ADHD, Tourettes 
syndrom och språkstörning. Nedan kan du läsa kort om de olika diagnoserna. 
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3ASD
Förkortningen står för Autism Spectrum Disorder och är en samlingsdiagnos som 
innefattar autism i olika grader. Forskningen har visat att den bredd av diagnoser 
som tidigare fanns snarare var olika uttryck av samma diagnos: autism. Till exempel 
det som tidigare hette aspergers ligger nu inom spektrumet autism och därmed 
ASD. Diagnosen innebär ofta att en kan ha svårt med socialt samspel, att förstå 
kroppsspråk och ansiktsuttryck, planering och helhetsblick, samt viss motorik.

Personer med ASD kan också vara extra känsliga för sinnesintryck det vill säga ljud, 
ljus, lukt och beröring. Till exempel vittnar vissa om att kläder gör ont på kroppen 
eller att ljuset gör ont i ögonen. Därav kan personer med ASD till exempel undvika 
beröring eller gå med solglasögon året runt. Många är även väldigt stresskänsliga 
och har lätt att utveckla ångest, depression, tvångstankar och fobier.

Diagnosen kan också vara en tillgång. Personer inom ASD visar ofta väldigt stor ut-
hållighet och har särskilt god koncentrationsförmåga. Ofta har de särskilda intressen 
som de är mycket kunniga inom.

Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Skapa lösningar gällande jobbiga sinnesintryck 

● Skapa förutsättningarna för lägre stressnivåer

● Skapa mindre grupper eller möjlighet att gå undan vid behov

● Möjliggöra för intressen
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3ADHD
Detta är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD är ett 
samlingsnamn och innefattar därmed fler uttryck (dessa listas nedan). Svårighets-
graden av ADHD varierar men innebär i stort att personen har svårt med att 
behålla uppmärksamheten och utöva impulskontroll i kombination med att en 
uppvisar en överaktivitet. Att behålla uppmärksamheten kan visa sig genom att 
lätt bli uttråkad, uppvisa glömskhet och slarvighet. Svårigheter med impulskontroll 
kan visa sig genom starka känsloreaktioner, svårt med reflektion och eftertanke, 
och ibland motorisk klumpighet. Överaktivitet handlar egentligen om att ha svårt 
att balansera aktivitetsnivån och kan därmed innebära ett pendlande mellan hög 
energinivå och extrem trötthet. 

• ADD
Detta är egentligen ingen egen diagnos utan det är en form av ADHD dock 
utan hyperaktiviteten. Snarare kan de ha lägre aktivitetsnivå än vad som  
anses normalt. Istället är det att hålla uppmärksamheten som är den största 
utmaningen. 

• ADD i kombination med DCD
DCD står för Developmental Coordination Disorder och det är denna  
diagnos som tidigare kallades för damp. Denna diagnos kännetecknas av 
motorikproblem och ibland även problem med perceptionen, det vill  
säga uppfattningsförmågan.

Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Upprätta tydlig struktur och rutiner

● Följa struktur och rutiner noga

● Skala bort stressmoment 

● Anpassade övningar baserat på den motoriska förmågan
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3Tourettes syndrom
Denna diagnos kännetecknas oftast av tics. Det vill säga ofrivilliga rörelser eller ljud. 
Det kan vara blinkningar, ryckningar eller upprepade användningar av ord. 

Tourettes syndrom uppstår alltid under barnaåren. Ofta försvinner de eller blir  
lindrigare som vuxen. Ofta har personer med denna diagnos även andra neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och OCD (Obsessive  
compulsive disorder, det vill säga tvångssyndrom). Personer med Tourettes  
syndrom drabbas också ofta av dyslexi, ångest och depression.

Många tror att Tourettes syndrom behöver innebära att personen säger fula ord men 
det är en väldigt liten del av diagnoserade som har koprolali (det vill säga, säger fula 
ord på grund av sin Tourettes diagnos). Ofta handlar diagnosen ofta om ryckningar, 
harklingar, mumlanden, och liknande. Personer i omgivningen kan stötta genom 
att:

● Hitta motrörelser som begränsar ticsen (vuxna har ofta redan koll,  
barn kan behöva stöttning) 

● Förstå att ticsen inte görs med vilje 

● Skapa förståelse och acceptans för diagnosen bland andra
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3Språkstörning
Detta innebär att personen har svårt för språk. Språkstörning kan innebära väldigt 
olika saker och tar sitt uttryck på olika sätt men karaktäriseras av att språkutveck-
lingen tar längre tid, att det är svårt att lära sig nya ord och att det är svårt att 
förstå vad andra säger om meningarna är för svåra eller om de förväntas läsa 
mellan raderna. Kroppsspråk kan också vara svårt att förstå. Ofta finns det också 
svårigheter i att göra sig själv förstådd och personen använder själv ofta ett 
begränsat språk i meningsuppbyggnader och ord.

Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Använda sig av olika former av kommunikation, bilder och färger  
är ett bra exempel

● Låta inlärning gå i en anpassad takt

● Erbjuda stöd i form av att tolka texter, svara på extra frågor, med mera.

KÄLLOR
• Bokstavsdiagnoser.se
• Levamedadhd.se
• Riksförbundet Attention
• 1177 Vårdguiden
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FÖRVÄRVAD SKADA
En förvärvad skada är en skada som uppstår efter att personens utvecklingskurva 
planat ut. Det vill säga att det inte är en medfödd diagnos eller sjukdom. Det  
kan till exempel vara en förlorad kroppsdel, men också hjärtinfarkt, blindhet,  
och mycket mer. 

Många tänker att en förvärvad skada därmed endast är skador som påverkar 
människor till det yttre, till exempel att en förlorar ett ben eller sin syn, men 
förvärvade skador kan påverka interna organ också och kan resultera i till exempel 
en intellektuell funktionsnedsättning. Genom allt från misshandel till självmords-
försök, trafikolyckor till drunkningsolyckor kan människor få permanenta  
hjärn skador. Dessa hjärnskador kan innebära att en behöver lära sig att gå  
igen eller lära om ett helt språk. 

När det gäller förvärvade skador så är ångest och depression vanligt, särskilt  
när personen är medveten om att den kunnat göra någonting innan som den  
nu inte kan. Det finns också en risk att ens sociala liv förändras på grund av  
ens nya funktionsnedsättning vilket också skapar ångest.

KÄLLOR
• Infoteket om funktionshinder
• Kunskapsguiden.se 
• Region Skåne – habilitering och hjälpmedel
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RYGGMÄRGSSKADA 
En ryggmärgsskada är en skada på ryggmärgen som skadat nervförbindelserna 
mellan hjärnan och kroppen. Den viljestyrda motoriken upphör och känseln 
försvinner. Skadan orsakas ofta av kraftigt yttre våld men kan också orsakas av 
infektioner, tumörer och blödningar.

Beroende på var längst ryggraden som skadan skett får det olika konsekvenser. En 
skada längre upp förlamar både armar och ben och kallas för tetraplegi. En skada 
längre ner förlamar endast benen och kallas för paraplegi. Det skiljer också mellan 
komplett och inkomplett skada. En komplett skada innebär att all nervkontakt 
klippts av och inkomplett skada innebär att det finns vissa nervkontakter kvar. Det 
innebär att tillståndet för ryggmärgsskadade är individuellt. 

Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Erbjuda relevant utrustning för idrotten eller aktiviteten

● Ha anpassade övningar baserat på den motoriska förmågan

KÄLLOR
• Hjärnfonden
• Ryggmärgsskada.se
• Spinalis 



HÖRSELNEDSÄTTNING
En hörselnedsättning kan bero på miljö, arv, ålder eller sjukdom. Ibland är det även 
en kombination av dessa. Var i örat som problemet sitter är det som avgör omfatt-
ning av funktionsnedsättningen, det vill säga om hörselnedsättningen sedan 
definieras som lätt, medel eller grav. 

Personer med hörselnedsättning behöver ofta hjälpmedel och det är något som 
vården ska garantera, så som hörapparat eller möjlighet att lära sig teckenspråk.  
I vardagen behöver vi som samhälle dock hjälpas åt. 

Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Praktiskt visa instruktionerna vid övningar, inte endast berätta dem 

● Ha hörslinga redo på event där folk ska tala

● Använda sig av teckentolk

● Texta filmer som läggs ut på sociala medier

KÄLLOR
• Hörsellinjen.se
• Hörselskadades riksförbund
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SYNNEDSÄTTNING
En synnedsättning har den person som har svårt att läsa och/eller orientera sig 
med hjälp av synen. Synskador finns i väldigt många olika former. Vissa kan se bra  
i mörker men är ljuskänsliga, andra ser klart och tydligt men bara om de tittar rakt 
fram. Det bäddar för väldigt olika förutsättningar och därmed även behov för  
olika typer av lösningar. 

Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Bli mer verbal, till exempel kommentera vad som sker i ett rum (ifall någon 
ansluter sig till den existerande gruppen, någon försvinner, något händer som 
personen inte kan lyssna sig till)

● Verbalt berätta instruktionerna vid övningar, inte endast visa dem

● Använda sig av olika storlekar, texturer och former på bollar och redskap för att 
skilja på saker och ting, istället att endast använda färg

● Syntolka bilder på sociala medier, det vill säga skriv en kort beskrivning av  
vad som syns på bilden, detta hjälper människor som använder sig av digitala 
uppläsningsprogram

KÄLLOR
• Synskadades riksförbund
• 1177 Vårdguiden
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KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING
En kognitiv funktionsnedsättning innebär att hjärnan har svårt att ta emot, lagra, 
bearbeta och plocka fram information. Detta kan föra med sig att det därmed blir 
svårt med kommunikation, inlärning, vissa praktiska handlingar, med mera. Det 
finns olika funktionsnedsättningar som kan innebära en kognitiv funktionsnedsätt-
ning. Till exempel intellektuell funktionsnedsättning, hjärnskador, NPF-diagnoser, 
demenssjukdomer, med flera. Att ha en kognitiv funktionsnedsättning behöver 
inte innebära att en har en intellektuell funktionsnedsättning, men att ha en 
intellektuell funktionsnedsättning innebär alltid att du har kognitiv funktions-
nedsättning.

Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Använda rak och tydlig kommunikation 

● Använda enkel svenska

● Använda sig av olika former av kommunikation, bilder och färger är ett  
bra exempel

● Låta inlärning gå i en anpassad takt

Mer exempel på kognitiv tillgänglighet hittas under kapitlet ”Tillgänglighet  
i stort”. 
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3 Intellektuell funktionsnedsättning
Intellektuell förmåga är någonting som är varierande över hela befolkningen. Om 
en tittar på intellektuell variation som en linje så skulle de allra flesta befinna kring 
mitten, och sedan skulle det bli färre och färre ju längre ut på kanterna vi kom. Det 
vill säga att det är få som har särskilt hög eller låg intellektuell förmåga. Personer 
med en så kallad intellektuell funktionsnedsättning är 1% av Sveriges befolkning 
och det varierar från lindrig till måttlig till grav. 

Intellektuell funktionsnedsättning kan bero på allt från ärftlighet till skador i 
samband med fostertiden eller förlossningen. Förvärvad hjärnskada är däremot ett 
resultat av en skada mot hjärnan i vuxen ålder. Det är vanligt, i båda kategorierna, 
att en har fler diagnoser än endast intellektuell funktionsnedsättning. Ofta finns 
till exempel även epilepsi, cerebral pares, autism, syn- eller hörselnedsättningar, 
eller andra funktionsnedsättningar. Språk- och motorikutveckling är också ofta 
långsammare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Som vanligt varierar förutsättningarna eftersom det uttrycker sig på olika sätt hos 
olika människor men vanligtvis påverkar diagnosen personens:

● Rumsuppfattning, att kunna lokalisera sig

● Tidsuppfattning, allt från klockan och månader till “sedan”

● Kvalitetsuppfattning, förmågan att sortera saker in i olika kategorier

● Kvantitetsuppfattning, mängd som mäts i siffror

● Uppfattning av orsak och verkan, koppla agerande till effekt
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Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Använda rak och tydlig kommunikation 

● Använda enkel svenska

● Använda sig av olika former av kommunikation, bilder och färger är  
ett bra exempel

● Låta inlärning gå i en anpassad takt

● Erbjuda stöd i form av att tolka texter, svara på extra frågor, med mera.

KÄLLOR
• FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
• Kunskapsguiden.se
• 1177 Vårdguiden
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3Downs syndrom
Downs syndrom innebär att personen har en extra kromosom i det 21:a kromo-
somparet. Denna extra kromosom finns, eftersom det är en del av personens DNA, 
med i alla kroppens celler och kan därmed påverka organ, hjärna, syn, med mera. 
Viktigt att komma ihåg är att Downs syndrom är en diagnos, inte en sjukdom. De 
flesta personer med Downs syndrom är fullt friska och eventuella sjukdomar som 
kopplas till diagnosen (så som synnedsättning, hjärtproblem, med mera) går ofta 
att behandla. 

Personer med Downs syndrom har nästan alltid en intellektuell funktionsned-
sättning eftersom avvikelsen påverkar hjärnans utveckling. Den intellektuella 
funktionsnedsättning är ofta lindrig eller måttlig vilket innebär att personer ofta 
klarar delar av vardagen själva men behöver bara stöd med vissa saker, så som 
ekonomi och planering.

Det är vanligt att personer med Downs syndrom också har en NPF-diagnos så  
som autism och ADHD.

KÄLLOR
• Infoteket om funktionshinder
• Svenska Downföreningen
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NEUROLOGISKA DIAGNOSER
Neurologiska diagnoser är ett paraplynamn för hundratals olika diagnoser, symp-
tom och funktionsnedsättningar. Det omfattar sjukdomar eller skador i hjärna, 
hjärnstam, ryggmärg och centrala nervsystemet. De olika funktionsnedsättningar 
som är kopplade till det neurologiska kan därmed skilja sig markant från varandra. 
Deras gemensamma nämnare är just att det är neurologiskt. Här nedan följer 
information om några av de vanligaste funktionsnedsättningarna kopplat till 
neurologi.

KÄLLOR
• Kompetensutvecklingsinstitutet
• Neuro

3Cerebral Pares (CP)
CP beror på att hjärnan någon gång innan två års ålder lidit av en skada, t.ex. 
syrebrist, vilket hämmat hjärnans utveckling. CP kan variera från att sitta i en 
specifik kroppsdel till att hela kroppen är påverkad. Det går därmed att ha CP i 
foten och bara i foten. Detta på grund av att det finns olika typer av CP och att de 
påverkar kroppen på olika sätt. 

Det är en minoritet bland människor med CP som har en intellektuell funktions-
nedsättning och ifall de har en intellektuell funktionsnedsättning är den oftast 
lindrig. Fördomen att det alltid syns på människor ifall de har CP och fördomen att 
människor med CP aldrig förstår sin omgivning är därmed felaktiga. 
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Det finns olika typer av CP och det innebär olika förutsättningar för olika personer. 
Följande svårigheter är dock typiska:

● motoriska svårigheter, att kontrollera och koordinera sina muskler

● kommunikationssvårigheter, att koordinera andning, röst och uttal  
så att det blir förståeligt

● beteendeproblematik, kan ha svårt med socialt samspel men också få utbrott 
och ångest

● kognitiva svårigheter, svårt med koncentration, korttidsminne och struktur

● ät- och näringsproblem, svårt att äta och svälja vilket resulterar i brist på näring. 

Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Ha anpassade övningar baserat på den motoriska förmågan

● Erbjuda passande redskap för idrotten eller aktiviteten 

● Låta inlärning gå i en anpassad takt

● Vid intellektuell funktionsnedsättning se tips ovan

KÄLLOR
• Hjärnfonden
• Kompetensutvecklingsinstitutet
• Neuro
• 1177 Vårdguiden
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3Parkinson 
Att ha Parkinsons sjukdom innebär att de celler som tillverkar dopamin bryts  
ned vilket i sin tur innebär att nervimpulserna förändras och det blir svårare att 
kontrollera kroppen. Ofta blir personens rörelser långsammare och skakigare. 
Tillståndet kan variera från dag till dag men också från timme till timme, allt  
beror på nivån av dopamin i kroppen. Sjukdomen kan innebära högt blodtryck, 
förändrade mag-och tarmfunktioner, svårare att tala, energilöshet, med mera.  
Det är oftast äldre personer, 55+, som har Parkinson och den går inte att bota, 
även om symptomen kan lindras med läkemedel eller operation.

Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Erbjuda anpassade redskap för idrotten eller aktiviteten

● Anpassade övningar baserat på den motoriska förmågan

KÄLLOR
• Neuro
• Parkinsonförbundet
• 1177 Vårdguiden
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3Epilepsi 
Epilepsi beror på hjärncellerna blir överaktiva vilket kan orsaka olika typer av anfall. 
Det går inte att se på personen att den har epilepsi eftersom det endast syns under 
själva anfallet. Anfallen kommer plötsligt och är ofta korta: mellan några sekunder 
till ett par minuter. Vissa personer har flera anfall varje dag, andra har det bara 
några gånger under en livstid. Kraftiga anfall påverkar hela kroppen, mindre anfall 
brukar endast påverka en del av kroppen och kan rent av passera obemärkt förbi av 
andra i närheten. Det är inte farligt med ett epileptiskt anfall i sig. Faran ligger 
snarare i att råka ramla och slå sig när ett anfall kommer. 

För barn med epilepsi är problem med inlärning, uppmärksamhet, motorik, 
psykisk ohälsa och nedsatt social förmåga vanligt förekommande. Vissa växer ifrån 
sin epilepsi, andra har det hela livet. Det är vanligast att utveckla epilepsi under 
sina första levnadsår eller efter att en har passerat 70-årsstrecket. Många har 
epilepsi utan att ha några andra sjukdomar eller diagnoser, medan vissa har fått 
epilepsi på grund av en till exempel en sjukdom så som hjärntumör eller stroke. 

Personer i omgivningen kan stötta genom att:

● Fråga hur en kan hjälpa ifall ett anfall kommer

● Vid behov anpassa övningar

KÄLLOR
• Hjärnfonden
• Svenska Epilipsiförbundet 
• 1177 Vårdguiden
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• 

VIKTIGT! 
Vad som gäller för alla, oberoende av 

funktionsnedsättning , är följande :

VÅGA FRÅGA 
VISA RESPEKT 
HA TÅLAMOD
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TILLGÄNGLIGHET I STORT

Människor pratar ofta om tillgänglighet men vad innebär det egentligen? Till-
gänglighet kan vara att fokusera på den fysiska miljön, anpassningar för kognitiva 
behov, och utbud för gruppen. Fysisk tillgänglighet fokuserar på miljön och kan  
till exempel vara ramper, tillgängliga parkeringsplatser och hörslingor. Kognitiv 
tillgänglighet fokuserar på människans förmåga att förstå och vara delaktig, och 
kan till exempel vara lättläst svenska, tillräckligt med tid för att utföra någonting 
och färre distraktionsmoment i form av ljud och ljus. Utbud för gruppen innebär 
att det behöver finnas faktiska möjligheter för människor med funktionsned-
sättningar att vara med i föreningar och fritidsverksamheter. 

Även bemötande kan vara tillgänglighet och det hittar du mer om i nästa kapitel. 

DEN FYSISKA TILLGÄNGLIGHETEN
Naturligtvis är detta en grundläggande förutsättning. För att människor med 
funktionsnedsättningar ska kunna vara med så krävs det att de kan komma in i 
lokalerna, gå på toaletten, byta om, och ta sig runt i lokalen där aktiviteten eller 
verksamheten äger rum. Samt såklart kunna delta i aktiviteten på lika villkor. Här 
nedan finner ni en lista på hur den fysiska tillgängligheten kan se ut för att vara 
inkluderande:

● Tillgänglig toalett (ett stort rum där det finns handtag vid toalettstolen samt 
säkerhetslarm)

● Tillgängliga omklädningsrum (gärna även ett motsvarande utrymme där 
personer med assistenter av annat kön än det egna också är välkomna)
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● Tillgänglig parkering (extra stor ruta nära till ingången utan hinder emellan)

● Ramper eller hiss vid trappor

● Inga trösklar (eller lösningar vid trösklar så som ramp)

● Relevanta verktyg eller utrustning för att kunna vara med, t.ex. kortare klubbor, 
kälkar, bollar i olika storlekar, med mera.

OBS! 

Lokaler ska vara tillgängliga enligt lag och 

vad som är tillgängligt och inte finns 

reglerat. Information om vilka mått och 

eventuella redskap som krävs för att en 

toalett, ingång, parkeringsplats, eller annat, 

ska vara tillgänglig finns till exempel på 

boverket.se eller i boken Bygg ikapp av 

Elisabet Svensson.
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3Skriv ut tillgängligheten
Vissa människor är så vana att tillgängligheten inte finns att de inte vågar chansa. 
Detta är tråkigt och en förlust för alla parter. Därför är ett råd att skriva ut tillgäng-
ligheten. Om ni alltid är på samma plats kan ni samla informationen på hemsidan, 
ifall ni är på olika platser kan det vara bra att skriva ut informationen på inbjudan. 
Att skriva ut tillgängligheten visar först och främst att människor med funktions-
nedsättningar är välkomna. För det andra så underlättar det massor för människor 
att veta hur tillgängligheten ser ut eftersom de då kan göra ett mer informerat val 
huruvida aktiviteten är för dem. Om en vill ta det steget längre så kan en också ta 
bilder på lokalen och lägga upp på hemsidan, i Facebook-eventet eller vilken kanal 
som nu används. 

Här kommer två exempel på hur en sådan text hade kunnat se ut:

EXEMPEL 1
Tillgänglighet: Det går att ta sig till lokalen med kollektivtrafik eller bil. Busshåll-
platsen ligger precis utanför och det går att ta sig med rullstol hela vägen. Det 
finns tillgängliga parkeringsplatser utanför ingången. Det är trappor upp till 
ingången, ramp finns. Det finns en tillgänglig toalett och tillgängliga omkläd-
ningsrum (damer och herrar endast). Vi har utrustning som krävs (bollar i olika 
storlekar och mål). Hög ljudnivå kan förekomma. 

EXEMPEL 2
Tillgänglighet: Lokalen ligger centralt i stan. Inga trappor men det finns en högre 
tröskel vid ingången, ingen ramp. Tillgänglig toalett finns inte. Hiss upp till lokalen 
finns. Hörslinga finns. Syn- eller teckentolkning finns inte. För bokning av plats för 
rullstol kontakta arrangören. 



Det är alltså viktigt att också vara tydlig med vad som finns och inte finns. Det 
skapar trygghet och förtroende. Genom att göra en sådan här lista blir det tydligt 
även för er vilka som välkomnas och vilka som exkluderas på grund av tillgänglig-
heten. 

När det gäller aktiviteter som kräver rörelse är ytterligare ett tips att även adressera 
det. Det kan ses som ytterligare ett steg av att vara transparent kring de fysiska 
förutsättningar för aktiviteten. Här kommer två exempel på hur det går att skriva 
kring det:
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EXEMPEL 1
Rörelse: Aktiviteten är till för alla, finns inga begränsningar kring rörelse.

EXEMPEL 2
Rörelse: Aktiviteten går att medverka i sittande som stående. Att kunna röra 
armarna är ett krav.
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3 Investera i den fysiska tillgängligheten
Vi har skapat en hel infrastruktur baserat på att alla människor ska fungera på 
samma sätt och denna förståelse förstärks genom normer. Som vi alla vet så är det 
inte hela sanningen. Människor uppvisar en variation av särskilda förmågor och 
funktioner. Vi har dock inte samhälle som speglar detta. Vilket vi till exempel kan 
se genom att titta på den fysiska tillgängligheten (eller bristen på den).

Tack vare fonder, bidrag och smarta lösningar är det idag fullt möjligt att satsa på 
den fysiska tillgängligheten. Genom fonder, bidrag och stipendium går det att 
söka pengar för att göra ändringar i lokalen som gör den mer inkluderande.

Om ni hyr lokalen då? Eller om lokalen tillhör kommunen? Starta en dialog och 
förklara vikten av en tillgänglig miljö. Alla lokaler ska kunna användas av alla 
människor, oavsett funktionsnedsättning eller inte, och det ligger i kommunens 
intresse att upprätthålla detta. Det är dessutom reglerat enligt lag att det ska vara 
tillgängligt. 

Att göra ändringar i lokalen kan ta olika lång tid. Ibland kan en behöva göra vissa 
akutlösningar under tiden. Till exempel att ha en portabel ramp som en kan lägga 
över trösklar tills dessa tas bort. Det vill säga att det finns kortsiktiga och långsik-
tiga lösningar. Det viktiga är att inte nöja sig med de kortsiktiga lösningarna. En 
person med rullstol kommer alltid behöva anmäla i förväg eller be om hjälp att ta 
fram en ramp till trösklarna om förändringen stannar där, något som kraftigt 
begränsar rörelsemönster och autonomi, vilket inte är en långsiktig lösning 
eftersom problemet kvarstår.
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3Relevant utrustning på plats
Framförallt är detta viktigt när en vill öppna upp för en parasport som kräver 
utrustning. Till exempel är det svårt med paraishockey om det inte finns kälkar. 
Om en därmed vill köra paraishockey behöver kälkar införskaffas. Det går inte att 
förvänta sig att deltagarna själva ska ha den ekonomiska möjligheten att köpa 
kälkar, speciella rullstolar eller sadlar. På elitnivå är det mer möjlig men på  
motionsnivå inte. 

Om en är engagerad i en sport som kräver särskilt utrustning finns det även 
pengar att söka för detta från olika fonder och stipendium.

Ibland behövs inte extra utrustning utan det krävs att en använder utrustningen  
på ett nytt sätt. Som med gymnastik. Plintar, mattor och ringar kan användas  
på nya sätt anpassade för deltagarnas nivå. Med kampsport är det samma sak, 
vissa övningar kan behöva anpassas eller mer tid kan behövas per övning,  
men det är ofta allt.
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DEN KOGNITIVA TILLGÄNGLIGHETEN
Att ha en kognitiv funktionsnedsättning innebär att hjärnans förmåga att ta emot, 
lagra, bearbeta och plocka fram information är begränsad. Det kan bland annat 
innebär att det är svårt att samspela, kommunicera och utföra vissa handlingar. För 
att underlätta för människor och göra aktiviteten eller verksamheten mer tillgäng-
lig så kan en tänka på följande saker:

● Använda sig av klarspråk, det vill säga enkel svenska, i både tal och skrift

● Försöka att vara bokstavlig i kommunikationen istället för att använda liknelser

● Använda sig av bilder och färger som komplement till det som sägs eller skrivs

● Ta det långsamt och var beredd att upprepa, både information och övningar, 
det ger personen mer tid att ta till sig information och lära sig

● Ge information om aktiviteten i förhand så att personen kan förbereda sig, det 
skapar ofta trygghet och gör startsträckan till deltagande på lika villkor kortare

● Se till att det finns en person att fråga om något är otydligt, till exempel att 
ledaren finns i närheten i början av en övning

● Låt det vara okej ifall personer behöver gå ifrån på grund av att ljudnivån är för 
hög eller något annat upplevs för intensivt

● Ha gärna alternativa övningar redo, till exempel övningar som kan göras ensam 
eller i mindre grupp

Eftersom det finns en bredd av olika behov baserat på personens funktions-
nedsättning så är ett gott råd att höra med människan som det gäller. 
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VAR FÖRUTSÄGBAR
Detta är viktigt när det kommer till både fysisk och kognitiv tillgänglighet. 
Anledningen är för att det skapar trygghet. När människor känner sig trygga  
är det lättare att vara med på lika villkor eftersom startsträckan blir kortare.

Att vara förutsägbar vid fysisk tillgänglighet innebär att vara transparent och 
konsekvent med den fysiska miljön; att berätta om hur tillgängligheten ser ut  
och att eventuella ändringar meddelas. Om ramp har lovats så ska ramp finnas där.

Att vara förutsägbar vid kognitiv tillgänglighet innebär att informera om  
aktiviteten innan och sedan hålla sig till det som informerats. Det innebär  
förutom praktisk information som tid och plats även information om aktivitetens 
innehåll samt eventuella rutiner och strukturer. Att veta vad som kommer  
att hända innan, under och efter en aktivitet är ett effektivt sätt att få bort 
stressmoment och skapa en mer harmonisk och effektiv aktivitet för alla.

VAR DEN SOM KRÄVER TILLGÄNGLIGHET 
Vi är många som någon gång varit på en föreläsning där en person i publiken vill 
ställa en fråga men tycker det blir för jobbigt med mikrofon och därmed säger 
högt: “Jag pratar högt så jag behöver ingen mick, ni hör väl mig?”. Varpå spridda 
“ja” hörs från de andra i rummet och personen tar till orda. Det är inte lätt att då 
vara den som inte hör och vara tvungen att erkänna det för hela publiken. Det är 
då du som ansvarig för tillfället kan använda den makt du har som arrangör, kliva 
in och säga: “Det är faktiskt vår policy att mick alltid ska användas för tillgänglig-
hetens skull.” Det är svårt att argumentera emot det just eftersom det är så rimligt. 
Detta går att anpassa på allt möjligt som gäller tillgänglighet.
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BEMÖTANDE I STORT

Bemötande är en viktig del när vi pratar om tillgänglighet. Genom ett bra  
bemötande skapar vi trygga rum, stärker förtroendet och ökar chanserna för  
ett aktivt deltagande. Genom bemötandet skapar vi alltså förutsättningar för 
fortsatt verksamhet. 

MÄNNISKA SOM MÄNNISKA
Det allra viktigaste är att komma ihåg att människor med funktionsnedsättningar 
är just människor. Det innebär att de ska behandlas likvärdigt till alla andra. På 
grund av okunskap, fördomar eller rädsla för att göra fel så behandlas dock 
människor med funktionsnedsättningar inte likvärdigt. Människor vågar inte ställa 
frågor, antar att personen i rullstol inte förstår och pratar med assistenten istället, 
eller behandlar vuxna som om de vore barn. I vissa fall använder människor till  
och med ett kränkande språk. Det är inte att behandla likvärdigt. 

Det är heller inte att behandla likvärdigt att kräva att en person med funktions-
nedsättning ska fungera på samma fysiska och kognitiva sätt som en person utan 
funktionsnedsättning. Vissa justeringar krävs ibland för att alla ska ha samma 
förutsättningar att vara med, annars är det inte att behandla likvärdigt. Som  
författaren Ulla Tideström en gång skrev: “En del behöver ha lite mer för att få  
lika mycket.” 

Ovan kan sammanfattas i: behandla folk med respekt och respektera folks gränser. 
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Nedan följer tips på hur:

GENERELLA TIPS : 
Prata alltid med personen det gäller, vare sig du misstänker  

att personen förstår eller inte.

Använd inte en daltande ton och framförallt inte till vuxna människor,  
det är förminskande.

Luta dig inte mot någons rullstol. Det är en förlängning  
av deras kropp, inte något du kan vila dig på.

Håll det du lovar. Det är inte roligt att ha blivit lovad att  
en ska kunna vara med på en aktivitet för att på plats inse att  

det var tomma löften. Det är bättre att dubbelkolla än att gissa.

Det står längre ner att det är viktigt att våga ställa frågor.  
Det är det ! (Vi menar då frågor som du behöver ställa för att  

kunna tillgodose tillgängligheten, inte privata frågor om  
sexliv eller kroppsdelar bara för att du är nyfiken.)



TÄNK PÅ JARGONGEN
Detta har redan adresserats i den här boken under Vad får jag säga? men det tåls 
att upprepas. Genom att använda diagnoser som skällsord eller tala illa om någon 
på grund av att de har en funktionsnedsättning så bidrar vi till att förstärka normen 
om vad som är normalt och inte. Det bidrar också till att människor med funktions-
nedsättning blir utsatta och exkluderade. Tips för att ändra en jargong är att:

● Ledare och andra förebilder sätter goda exempel och själva inte använder  
sig av en respektlös jargong

● Hålla varandra ansvariga när någon säger något dumt eller tanklöst

● Förklara varför det inte är okej så att personen som sagt något fel förstår,  
gärna med liknelser till någonting personen kan relatera till.
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VÅGA STÄLLA FRÅGOR
Eftersom det finns en bredd av funktionsnedsättningar och att det även inom 
spektrumet för samma funktionsnedsättning finns ytterligare lager av att det är 
olika från individ till individ så är det bästa tipset att våga fråga. Personen vet bäst 
vad som fungerar för den så att fråga vad som hade fungerat bäst, istället för att 
gissa, ökar chanserna för att aktiviteten, idrottstillfället eller eventet blir så bra  
som möjligt för alla inblandade.

VIKTIGT! 
Om du frågat och fått ett svar, försök 

att komma ihåg det och agera på svaret 
du fått. Det är ansträngande att hela 

tiden behöva påminna, förklara, hitta på 
lösningar och upprepa sig.
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ANTA INTE FUNKTION
Detta är för att 

1. Vissa funktionsnedsättningar är osynliga, och 

2. Människor är ofta kapabla till mer än vad vi tror. 

I och med att alla funktionsnedsättningar inte är synliga så är det viktigt att ställa 
frågor till alla och inte endast till de personer som en med blotta ögat kan se har 
en funktionsnedsättning. Genom att fånga upp information om att en person har 
en sjukdom, diagnos eller skada är det lättare att skala bort stressmoment och 
skapa rätt förutsättningar. Det skapar trygghet och ökar chansen för att träningen 
blir bra för fler och att fler personer därmed vill komma tillbaka. 

TIPS! 
Att fråga och lära känna fungerar väldigt väl i föreningar eller  

i verksamheter med etablerade grupper där det då och då tillkommer  
nya människor, men kan vara svårt om det är en öppen aktivitet där  
massor av nya människor dyker upp samtidigt. I det senare fallet är  
ett tips att istället kommunicera ut (både innan och under tiden)  

till deltagarna att ifall någon har en fråga eller ett behov gällande 
tillgänglighet så kan en kontakta ledaren eller annan ansvarig.

58  BEMÖTANDE I STORT



När en persons funktion inte faller inom ramen för normen så är det tyvärr lätt att 
anta vad personen är fysiskt kapabel till och inte. Den typen av antagande säger 
dock ofta mer om normer än om människan med en funktionsned sättning. Så, 
återigen, våga fråga men glöm inte att också våga prova. Ge personen en chans att 
testa för att därmed ge personen en chans att utvecklas. 

Idrotten är en viktig arena för människan i vår strävan att utforska 
kroppen och var gränser går. Det gäller alla människor, oberoende av 
funktion. För människor med funktionsnedsättningar kan idrottande eller 
annan fysisk aktivitet vara ett viktigt verktyg för att lära känna sig själva 
och sin funktion.

!
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SÅ HAR VI GJORT!
Intervjuer med idrottsföreningar i Helsingborg

3FENIX KAMPSPORT
Intervju med Mike Wall
En av grundarna till föreningen Fenix Budo & Kampsportsförening, samt en av 
huvudtränarna och har suttit i föreningens styrelse sedan starten 2009.

Vilken typ av idrott bedriver ni i din förening?
På Fenix Kampsport erbjuder vi en mängd olika träningsformer för barn, ung-
domar, vuxna och äldre. Framförallt så tränar vi jujutsu i olika former. En självför-
svarsvariant som är hämtad från den japanska jiujitsun och en brasiliansk variant 
som heter BJJ. Förutom dessa olika kampsporter så tränar vi unga och gamla i olika 
fysiska träningsformer med och utan redskap.

Vad har ni för verksamhet för människor med funktionsnedsättningar?
Vår vision på Fenix är att alla skall kunna träna tillsammans. Det är den vanligaste 
formen hos oss där man tränar tillsammans i samma grupp oavsett vilket speciellt 
behov man har. Vi anser att full inkludering erbjuder så många fördelar. Ibland 
finns det dock olika grupper som tycker bättre om att träna för sig och då kan vi 
erbjuda även det. Vi har haft ett långt samarbete med både barn & ungdomshabili-
teringen, Barnklinikens plusteam samt olika grupper med vuxna.

Varför har ni den verksamheten?
Vår förening har ett ordspråk ”we make people shine”. Det innebär att vi älskar att 
se personer utvecklas både fysiskt och mentalt. Eftersom våra instruktörer delar 
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denna glädje och passion är detta en naturlig del av Fenix själ. Vi har många 
medlemmar som har spenderat många år hos oss och som berättat hur mycket det 
betytt för dom. Detta ger oss fortsatt energi att oförtrutet arbeta vidare.

Hur startade ni upp den? Vilka steg tog ni? 
Det har varit en naturlig del av Fenix verksamhet sedan starten. Anledningen är att 
vår huvudtränare Mike Wall blivit flerfaldigt belönad för just detta arbete. Redan 
på 80-talet började han att engagera sig för denna målgrupp av barn och vuxna. 
2006 tilldelades han priset Årets Idrottsledare på Skånska Idrottsgalan för hans 
engagemang för personer med olika funktionsvariationer. Året efter 2007 blev han 
vald till Årets Ledare på Kampsportsgalan i Stockholm och fortsatte att sprida sin 
kunskap över hela landet. 2008 fick Mike hedersuppdraget att springa med den 
olympiska fackelstafetten inför OS i Kina.

Mikes engagemang har smittat av sig till hela föreningen och idag skulle Fenix 
inte vara Fenix om inte denna träning fanns.

Har karaktären för er verksamhet ändrats under tiden den varit igång? Om 
ja, hur?
Eftersom vi hade en bra struktur från början har vi inte ändrat så mycket. Självklart 
har vi förbättrat träningsmodellerna, utvecklat stationsträningen, med mera, under 
resans gång. Karaktären har dock förblivit densamma med glädje och individuella 
lösningar i fokus.

Vad har ni sett som de viktigaste nycklarna i att skapa en inkluderande 
idrottsförening även för människor med funktionsnedsättningar?
Medmänsklighet och sunt förnuft. Alla personer är olika så här hos oss behöver 
egentligen alla extra hjälp och personliga variationer. En av nycklarna är att våga  
se människan och inte handikappet först och främst. Den andra är att hela 
föreningen genomsyras av samma känsla.



Har ni upplevt några utmaningar och i så fall vilka? Hur har ni i så fall löst dessa?
Självklart har vi haft utmaningar och har så även idag. Ibland har det varit bero-
ende på vilken träningslokal vi förfogat över. Här har det kanske funnits trösklar, 
trappor, med mera, som skapat en del problem. Dessa problem har vi då löst efter 
hand. Ibland har det varit storleken på träningsgruppen som behövts anpassas och 
ibland antalet instruktörer på passet. Vi försöker att lösa de problem vi kan, de 
andra får vi acceptera.

Har ni upplevt några framgångar och i så fall vilka? Vad är det som gjort att 
det känts som en framgång?
De största framgångarna är när vi fått se och uppleva att vi varit med och förbättrat 
livskvalitén hos våra medlemmar. Ibland har vi totalt förändrat livet till det bättre 
och dessa saker är de största belöningarna. Sedan är det självklart uppmuntrande 
med alla erkännanden, utmärkelser, priser, med mera.

Vad skulle du säga är dina bästa råd till någon som vill starta upp fysisk verk-
samhet för människor med funktionsnedsättningar?
De bästa råden är att vara sig själv. Våga ta en diskussion i föreningen där ni 
försöker göra en enkel lägesanalys av läget. Vilka träningsformer finns? Vilka kan 
anpassas? Vilka nya kan skapas? Vilka ledare, tränare har vi? Vilka nya funktioner 
behövs för att säkerställa en bra träning för alla? Behövs nya redskap för att skapa 
möjligheterna för en full inkludering? Prata med sjukgymnaster, läkare, med mera, 
och be om råd om man känner sig osäker. Prata med de som vill träna vilka 
önskemål man har. Bolla olika lösningar med de inblandade, våga prova. Var inte 
bekymrad om det inte fungerar direkt utan anpassa era lösningar. Inget behöver 
vara perfekt direkt utan låt det växa fram.
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Finns det något särskilt som du skulle vilja förmedla som inte fick utrymme 
genom frågorna ovan?
Bygg er verksamhet baserad på medmänsklighet och omtanke. Allt annat kommer 
att lösa sig om ni bygger er förenings verksamhet med detta som bas. Jag ställer 
gärna upp och utbildar andra med den erfarenhet jag har som sträcker sig långt 
tillbaka. Våga diskutera med andra idrottsledare och tillämpa crossträning. Det 
gynnar alla.
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3GF LING
Intervju med Birgitta Green
Grundare av och ledare för satsningen Alla kan gympa

Vilken typ av idrott bedriver ni i din förening? 
Gymnastik.

Vad har ni för verksamhet för människor med funktionsnedsättningar?
Vi kör Alla kan gympa – gymnastik med redskap och parkour från 3 år och upp till 
plus 50 uppdelade i 5 olika grupper.

Varför har ni den verksamheten?
Det är en fantastisk verksamhet – veckans höjdpunkt både för ledare och gymnaster.

Hur startade ni upp den? Vilka steg tog ni? 
Vi startade enkelt sagt för att min dotter Matilda behövde träna för att kunna 
klara sin vardag.

När Matilda var liten satte jag ihop ett träningsprogram som kördes i vår 
mamma-grupp på habiliteringen, men när mamma-gruppen splittrades tog min 
väninna Ann Ternstrand kontakt med GF Ling och frågade om de ville starta upp 
en grupp, med oss som ledare. Vi hade båda gymnastikbakgrund. Att få träna 
tillsammans med andra gör ju allt mycket roligare.

Vi fick klartecken och redan efter två veckor körde vi vårt första gympapass. Och 
det har vi fortsatt med i femton år nu.

Har karaktären för er verksamhet ändrats under tiden den varit igång? Om ja, hur?
Karaktären har ändrats – idag frågar man inte om vi ledare är sjukgymnaster utan 
jag tror vi har visat att med rörelseglädje kan alla utvecklas. Idag inspirerar vi andra 
med vår verksamhet.
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Vad har ni sett som de viktigaste nycklarna i att skapa en inkluderande 
idrotts förening även för människor med funktionsnedsättningar?
Nyckeln är framför allt förstå att alla är lika värda och deltar på sina egna villkor. 

För oss är det viktigt att ha Alla kan gympa-grupper i föreningen. Vi tränar i vår 
grupp och känner tillhörighet till föreningen.

Att ha grupper så att alla vågar ta steget in i föreningslivet. Då är steget inte så 
långt till att hitta hur och när man integrerar. För Matildas del fungerade det inte i 
en barngrupp och att då istället ha en grupp där hon ger möjlighet att träna ser 
jag som en styrka. Alternativet hade ju varit att hon inte varit haft någon träning.
Och så tror jag på att hela tiden vilja utvecklas och se nya möjligheter.

Har ni upplevt några utmaningar och i så fall vilka? Hur har ni i så fall löst 
dessa?
Utmaningar är att utvecklas med gymnasterna. Hitta nya vägar så att alla kan vara 
med. Alla är olika! Och har behov av olika saker.

Kunna möta händelser som kommer uppkomma. Ett bra ledarteam pratar och 
stöttar varandra så att alla känner sig trygga.
 
Har ni upplevt några framgångar och i så fall vilka? Vad är det som gjort att 
det känts som en framgång?
Att vi har vuxit och att vi idag har över 60 gymnaster inskrivna och har 7 ledare. Vi 
startade med 4 gymnaster och 2 ledare.

Att Alla kan gympa växer så att nya grupper startas runt om i Sverige.
Att ha fått vara med om att utveckla Alla kan gympa från en aktivitet i form 

gympagrupp till att bli en del av svensk gymnastik med Alla kan gympa-utbild-
ning för ledare, stödmaterial, med mera.
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Vad skulle du säga är dina bästa råd till någon som vill starta upp fysisk verk-
samhet för människor med funktionsnedsättningar?
Tänk efter först – vad för verksamhet man vill ha och vilka man vill vända sig till. 
Planera och var förberedda. Besök andra verksamheter för att se hur man jobbar 
där. Samarbeta och ta lärdom av varandra, över förenings- och över idrotter. 
Förankra i klubben att verksamheten kan ta både ta längre tid att bygga upp och 
är mer ledarintensiv. Även om man bara är ett fåtal deltagare fortsätt aktiviteten så 
kommer den att växa. Alla i ledarteamet behöver inte kunna allt. Varför inte starta 
med någon som kan idrotten och någon som är van vid målgruppen.
Engagemang är ett nyckelord.  
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3HF OLYMPIA
Intervju med Hanna Ewenson
Ordförande för HF Olympia och ledare för Alla kan lira

Vilken typ av idrott bedriver ni i din förening?
Fotboll.

Vad har ni för verksamhet för människor med funktionsnedsättningar?
Vi har en fotbollssektion som vi har valt att kalla för Alla kan lira som är till för 
barn med funktionsvariationer upp till 12 år. Åldersgränsen är mest för att ha en 
ålder att utgå från och vi kan vara flexibla med den. Vår långsiktiga ambition är att 
sektionen ska växa och kunna följa med hela livet. Just nu är det dock tryggare för 
alla om det finns en åldersavgränsning med tanke på att det är skillnad på barn, 
tonåringar och ännu äldre människor. Under tillfällena anpassar vi oss efter de som 
är på plats. både baserat på ålder men också funktionsvariation och dagsform. Hos 
oss är det viktigt att alla får vara som de är. Det är mycket därför våra ledord i Alla 
kan lira är fotboll, lek och gemenskap. 

Det är en fotbollsskola där både barn, syskon och föräldrar är välkomna. Tanken 
är att alla ska vara delaktiga, det vill säga inte lämna av och sedan hämta utan vara 
med under aktiviteten. Vilket har gjort att det är ett väldigt fint forum. Det är 
också skönt för syskon och föräldrar att träffa varandra. 

För att vara med i vår grupp krävs ingen fastställd diagnos. Vi betonar att det är 
en grupp för barn med funktionsvariationer men alla har inte en fastställd diagnos. 
Om en som förälder känner att ens barn har behov av att vara med i gruppen så är 
familjen hjärtligt välkommen. En får uppskatta själv. Det är inte så jäkla noga, som 
vi brukar säga. 
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Varför har ni den verksamheten?
Det handlar om att vi som förening vill ta ett större ansvar. I vår förening jobbar vi 
mycket med inkludering, vi har en bred mångfald utifrån kulturell härkomst, och 
är starka i det. Och om vi är i framkant med det så vill vi vara i framkant på fler 
sätt, för det finns fler typer av inkludering. Vi anser också att en inkluderande 
klubb är bra i alla led. Vi kallar oss själva att när man är med i vår föreningen är 
man en del av Familjen HF Olympia och är stolta över det och våra värderingar 
som säger att här ska alla få lov att vara med. Vi ser att det gett effekter på flera 
håll och stärkt oss.

Hur startade ni upp den? Vilka steg tog ni? 
Vi hade en kille i styrelsen, Pierre Sander, som saknade en plats inom fotbollen för 
denna grupp barn och det var han som drog igång verksamheten. Kort därpå tog 
jag, Hanna, över. Första tiden nådde vi målgruppen via Öppen Funkis (som är 
öppen förskola för barn med funktionsvariationer som drivs av Svenska Kyrkan) 
samt egna kontakter. Under årens gång så har vi byggt upp egna kontaktytor. Så 
för oss handlade det om att ha en plats att vara, barn som ville vara med och ha 
ledare från oss på plats.

Har karaktären för er verksamhet ändrats under tiden den varit igång? Om 
ja, hur?
Karaktären har inte ändrats men vi har under tid blivit tydligare med vad våra 
intentioner är: fotboll, lek och gemenskap. Vissa föräldrar har varit oroliga kring 
huruvida deras barn kan spela fotboll med tanke på alla regler som finns inom 
sporten, där föräldrar har tänkt att det varit lättare med dans och gymnastik där 
det finns friare rörelsemönster, men då har vi förtydligat att vi använder fotboll 
som grund men att det är fritt efter barnens förutsättningar. Rörelseglädje med 
boll helt enkelt!

68  SÅ HAR VI GJORT



Vad har ni sett som de viktigaste nycklarna i att skapa en inkluderande 
idrottsförening även för människor med funktionsnedsättningar?
Jag tror att det handlar om att lägga bort prestigen. Sedan är det viktigt att skapa 
en förståelse i föreningen att detta är viktigt. Det gäller att alla är med, hela 
föreningen, och att det är någonting som vi genuint tror på och vill satsa på. 

Sedan är det alltid en pengafråga. Det kostar ju pengar oavsett vilken del i 
föreningen vi vill utveckla.

Har ni upplevt några utmaningar och i så fall vilka? Hur har ni i så fall löst dessa?
Utmaningen har varit att en aldrig vet på förhand hur många som kommer 
eftersom målgruppen inte vet från dag till dag hur de mår. Närvaron kan därmed 
vara upp och ner. Den får en bara hantera och det gäller för ledaren att ha det som 
inställning att “det blir som det blir”. Det är helt enkelt en inställningsfråga hos oss 
på plats. 

Utmaningen är också att faktiskt få med alla på tåget. Att alla i föreningen ska 
förstå att detta är lika viktig grej som andra delar av vår förening, som seniorlaget. 
Vi har ju valt att ha allt på lika nivå, att anse att allt är lika viktigt, och det har inte 
alltid varit självklart. Så det har varit viktigt med mycket kommunikation. Kommu-
nicera, kommunicera. Samt såklart att inkludera medlemmarna. I och med att 
seniorerna är vårt representationslag så har det varit väldigt viktigt att få med dem 
på tåget, att de är med som ledare under Alla kan lira, till exempel. Då ökar 
förståelsen för varför det är viktigt och vi stärker oss själva som en familj.

Har ni upplevt några framgångar och i så fall vilka? Vad är det som gjort att 
det känts som en framgång?
Det är framgångar varje gång. Det är alltid något barn som gör något framsteg som gör 
att jag känner att: “Wow, det är därför jag gör detta!” Det kan vara stort som smått.

Sedan ser jag det som en framgång att vi som förening har skapat en vilja från 
alla i föreningen att satsa på detta. Att som senior inte bara gå till träningen, träna 
och sedan gå hem, utan att en är med i andra delar av föreningen så som Alla kan 
lira. Det är en framgång! 
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Vad skulle du säga är dina bästa råd till någon som vill starta upp fysisk verk-
samhet för människor med funktionsnedsättningar?
Tålamod. För det tar tid att bygga upp en sådan här verksamhet, framförallt för att 
det är nytt på många plan. Det finns fortfarande saker som händer i Alla kan lira 
som är nya för mig och där jag lär mig något nytt. Det kommer att bli en gladare 
förening om en inkluderar bredare så jag uppmuntrar verkligen till att ha tåla-
modet. Glädjen i att se att barn kan vara delaktiga på sina villkor, det går inte att 
förklara förrän en har upplevt det.

Sedan är det viktigt att känna efter: vad känns bäst för min förening? Vad kan vi 
göra? Samt att se till att du inte är ensam. Se till att du har fler människor omkring 
dig, att ni är flera som vill det här, för det finns dagar då det kan vara kämpigt. Det 
är också skönt att ha någon att dela det med. Både för att kunna bolla idéer men 
också dela upplevelser, fram- och motgångar. 

Finns det något särskilt som du skulle vilja förmedla som inte fick utrymme 
genom frågorna ovan?
Det jag kommer att tänka på är inomhus vs. utomhus-träning och att det är som 
två olika verksamheter. För vissa barn fungerar det väldigt väl att byta miljö och 
vara utomhus, och för andra inte. För de som det är svårt för är det ofta på grund 
av att det blir för mycket intryck och distraktioner. Löv som faller, blommor på 
planen, flygplan som åker förbi, kan slita en i olika håll och det är en utmaning.  
Så det är en beredskap som en kan behöva ha med, att ändra miljön kan ändra 
förutsättningarna. Samt att en då behöver låta prestigen gå och leka sig runt det.
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VAR KAN JAG SÖKA PENGAR?
RF-SISU
RF-SISU har förutom LOK-stöd flera ekonomiska stöd som kan sökas av föreningar 
för vidareutveckling och stärkning av idrotten, framförallt för barn och unga. Det 
finns stöd att söka för både verksamhet och lokaler, samt specifika medel för 
utrustning till parasport. Mer information finns på deras hemsida. För att gå vidare 
med ansökan ska en kontakta en av deras idrottskonsulenter (antingen den 
konsulent ens förening redan har kontakt med eller deras kundtjänst för att bli 
tilldelad en).

Hemsida
https://www.rfsisu.se/skane/bidragochstod/ekonomisktstod/

BOVERKET
Via Boverket kan icke-vinstdrivande och icke-kommunala aktörer (till exempel 
föreningar och stiftelser) söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler med 
syftet att skapa goda mötesplatser. För tillgänglighetsanpassningar kan bidrag fås 
för hela kostnaden. För mer information och ansökan besök Boverkets hemsida.

Hemsida
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/allmanna-samlingslokaler---inves-
teringsbidrag/
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JORDBRUKSVERKET 
Via Jordbruksverket kan myndigheter, kommuner, regioner, företag, föreningar och 
andra organisationer söka investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar på 
landsbygden. Syftet är att stärka idrott och gemenskap på landsbygden i Sverige. 
Mer information och ansökan finns på deras hemsida. Det går bra att även 
kontakta länsstyrelsen eller Sametinget vid frågor.

Hemsida
https://nya.jordbruksverket.se/stod/service-och-satsningar-pa-landsbygden/
fritids--och-idrottsanlaggningar

ALLMÄNNA ARVSFONDEN
Via Allmänna Arvsfonden kan föreningar som önskar bredda sin verksamhet till 
personer med funktionsnedsättningar söka lokalstöd för att tillgänglighetsanpassa 
sina lokaler. Kraven är alltså att lokalstöden ska möjliggöra för ny och långsiktig 
verksamhet som fyller ett behov på orten. Mer information och ansökan finns på 
Allmänna Arvsfondens hemsida. 

Hemsida
https://www.arvsfonden.se/lokalstod

PARASPORT SVERIGE
Parasport Sverige administrerar en rad olika fonder och stipendier som det går att söka 
eller nominera till. Det finns möjligheter både för föreningar och individer. För att läsa 
om de olika fonderna samt om hur en söker eller nominerar, besök deras hemsida. 

Hemsida
https://www.parasport.nu/forbundsinfo/stipendierochutmarkelser/
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HELSINGBORG STAD – VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN*
Via Vård- och Omsorgsnämnden i Helsingborg går det som förening eller organisa-
tion att söka tre olika former av bidrag för frivilligt socialt arbete som riktar sig till 
människor med funktionsnedsättningar: verksamhetsbidrag, startbidrag och 
kompletterande verksamhetsstöd. Mer information och ansökan finns på deras 
hemsida.

Hemsida
https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/frivilligt-arbete-och-foreningar/ 
foreningar-med-social-verksamhet/bidrag-fran-vard-och-omsorgsnamnden/

*Detta bidrag finns endast tillgängligt för föreningar i 
Helsingborg. Om din förening tillhör en annan kommun se 

gärna den kommunens egna bidragsmöjligheter.

REGION SKÅNE – HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL*
Som förening kan ni söka bidrag för att ordna idrottsaktiviteter och kulturella 
arrangemang för eller med personer som har en funktionsnedsättning och bor i 
Skåne. Ni behöver inte vara en förening vars huvudsakliga målgrupp redan är 
människor med funktionsnedsättning. Mer information och ansökan finns på deras 
hemsida.

Hemsida
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/stod-och-behandling/ansok-
ningar/bidrag-till-foreningar-som-inte-ar-handikappforeningar/

*Detta bidrag finns endast tillgängligt för föreningar i Skåne. 
Om din förening tillhör en annan region se gärna den 

regionens egna bidragsmöjligheter.



KUNGAFAMILJENS STIFTELSER OCH FONDER
Den svenska kungafamiljen har ett antal olika stiftelser eller fonder där de delar ut 
ekonomiskt stöd till olika verksamheter, varav några fokuserar på människor med 
funktionsnedsättningar: 

Kungaparets Bröllopsfond: fokus på utvecklingsprojekt och verksamheter som 
syftar till att främja fysiska, kulturella och konstnärliga aktiviteter för barn och 
unga med olika funktionsnedsättningar.

Prins Carl-Gustafs stiftelse: fokus på att främja välgörande, sociala, konstnärliga, 
idrottsliga eller andra kulturella eller allmännyttiga ändamål. Barn med funktions-
nedsättningar är en prioriterad grupp.

Kronprinsessan Victorias fond: fokus på barn och ungdomar i Sverige med 
funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom, och föreningar kan söka stöd för 
fritidsaktiviteter. Hanteras av Radiohjälpen.

Hemsidor
https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/ 
kungafamiljensstiftelser
https://www.radiohjalpen.se/sok-medel

LINNEA OCH JOSEF CARLSSONS STIFTELSE
Stiftelsen lämnar bidrag till organisationer och ideella föreningar vars huvudsakliga 
uppgift är att stödja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Bidrag kan 
sökas av föreningar och ges i första hand till specifika ändamål såsom läger, resor, 
föräldrautbildning, eller liknande.

Hemsida
http://www.carlssonsstiftelse.se/ideella.html

74  VAR KAN JAG SÖKA PENGAR?



NORRBACKA-EUGENIASTIFTELSEN
Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med funktions-
nedsättningar. De delar ut bidrag till enskilda personer, organisationers och 
föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete. Mer information 
och ansökan finns på deras hemsida.

Hemsida
http://www.norrbacka-eugenia.se/
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SAMLADE KÄLLOR
Anders Hansen, Hjärnstark (2016)
Bokstavsdiagnoser.se
Centrum för idrottsforskning, artikel Funktionsnedsättning inget hinder  
för rörelse (2017)
FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Hjärnfonden
Hörsellinjen.se
Hörselskadades riksförbund
Infoteket om funktionshinder
Kompetensutvecklingsinstitutet
Kunskapsguiden.se
Levamedadhd.se
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), rapport Fokus12  
– Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning (2012)
Neuro
Parkinsonförbundet
Region Skåne – habilitering och hjälpmedel
Riksförbundet Attention
Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundet, forskningsrapport Idrottens samhällsnytta (FoU-2017:1)
Ryggmärgsskada.se
Spinalis
Svenska Downföreningen
Svenska Epilipsiförbundet 
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paraolympiska kommitténs rapport Ohälsan 
är onödig så vad gör vi åt det? (2015)
Synskadades riksförbund
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), rapport Fysisk aktivitet vid funktions-
nedsättning (2010)
1177 Vårdguiden
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Adhd: att leva utan bromsar: en praktisk vägledning, Martin L. Kutscher,  
Natur & kultur, Stockholm, 2010

Barn med funktionsnedsättning, Bengt Lagerkvist och Carl Lindgren (red.),  
Studentlitteratur AB, Lund, 2012

Bygg ikapp: För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktions-
nedsättning, Elisabet Svensson, Svensk byggtjänst, Stockholm, 2015 (utgåva 6)

Funktionshindrade och idrott, Riksidrottsförbundet, rapport FoU 2007:2

Förstå och arbeta med språkstörning, Anna Eva Hallin, Natur och kultur, Stockholm, 2019

HBTQ och idrott – ungdomars erfarenheter och villkor av idrott, Riksidrottsförbundet, 
rapport FoU 2013:1

Hälsa på recept – träna smartare, må bättre, lev längre av Anders Hansen och  
Carl Johan Sundberg, Fitnessförlaget, Stockholm, 2014

Idrotten och (o)jämlikheten: I medlemmarnas eller samhällets intresse?, Centrum  
för idrottsforskning, rapport 2019:2

Lilla boken om tecken, Anneli Tisell, Hatten förlag, Danderyd, 2010

Möjlighet till motion och fysisk aktivitet – lika för alla?, Riksidrottsförbundet,  
rapport FoU 2003:4

När mallen inte stämmer, Kenth Hedevåg, Hedevåg pedagogik 2016, Ytterby, 2016

Omsorgsboken: Möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning,  
Red: Lena Söderman & Sivert Antonson, Liber, Solna, 2019 (utgåva 6)

Parasport – En introduktion till olika funktionsnedsättningar och klassning inom 
parasport, Svenska parasportförbundet och Sveriges Paraolympiska kommitté, 2016

Tål mina TICS, tack!, Lisbeth Iglum Rönhovde, Infolitenbok, Tomter, 2011

Ung och vuxen med asperger och AST, Carolina Lindberg, Malin Valsö och Jill Carlberg, 
Gothia fortbildning AB, Stockholm, 2017 (upplaga 2)
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