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1 Bakgrund
Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK)
organiserar och administrerar idag idrott för personer med rörelsehinder, synskada och
utvecklingsstörning. Detta sker inom 18 olika idrotter, vilka är alpin skidåkning, boccia,
bordtennis, elhockey, fotboll, friidrott, goalball, innebandy, judo, kälkhockey,
längdskidor, skidskytte, mattcurling, rullstolsdans, rullstolsrugby, showdown, simning och
sportskytte.
SHIF/SPK har stor kompetens att administrera och organisera idrott för personer med
funktionsnedsättning. I förbundet finns också en unik kunskap om vilka förutsättningar
som måste uppfyllas för att säkerställa målgruppens behov.
På SHIF/SPKs Förbundsmöte i maj 2013 beslutades att en huvudstrategi för SHIF/SPK är
att aktivt arbeta för en inkludering av idrotter som idag administreras av SHIF/SPK till
specialidrottsförbund (SF) som verkar inom samma idrott.
Förbundet vill öppna för en dialog om hur specialidrottsförbunden kan ta över idrotter
från SHIF/SPK eller själva bygga upp verksamheten från grunden. Dessutom vill
förbundet inleda ett mer praktiskt inkluderingsarbete lokalt och regionalt då det är i
föreningarna som den verkliga inkluderingen måste ske.

2 Projektets målbild
Med bakgrund av förbundsmötesbeslutet syftar detta inkluderingsprojekt till att
kartlägga nuläge och förutsättningar kring samverkan och inkludering för SHIF/SPKs 18
idrotter.
Utifrån kartläggning har sedan handlingsplaner för samverkan och framtida inkludering
skapats för respektive idrott.
Utöver SHIF/SPKs 18 idrotter finns 18 förbund som bedriver idrott för personer med
funktionsnedsättningar. Dessa är Badmintonförbundet, Basketbollförbundet,
Biljardförbundet, Bilsportförbundet, Bowlingförbundet, Bågskytteförbundet,
Curlingförbundet, Cykelförbundet, Fäktningsförbundet, Golfförbundet, Kanotförbundet,
Orienteringsförbundet, Ridsportförbundet, Roddförbundet, Seglarförbundet,
Tennisförbundet, Triathlonförbundet, Vattenskidförbundet och Volleybollförbundet.
Golfförbundet och Seglarförbundet har givit viss input kring deras arbete med
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inkludering. Utöver det innefattar detta arbete inte någon kartläggning eller
handlingsplan kring dessa idrotter.

3 Metod och genomförande
Informationsinsamlingen i detta arbete har primärt genomförts genom intervjuer med
tjänstemän och förtroendevalda inom SHIF/SPK, representanter från 16
specialidrottsförbund, Sörmlands Handikappidrottsförbund och Norges Idrottsförbund.
Nedan listas samtliga personer som medverkat och givit input till arbetet:
SHIF/SPK centralt
-

Anne Forsell, Elitutvecklare

-

Hans Säfström, Sportchef

-

Håkan, Ryholt, Idrottskonsulent

-

Henrik Hjelmberg, Kommunikationsansvarig

-

Johan Strid, Generalsekreterare

-

Jonatan Sandberg, Idrottskonsulent

-

Kerstin Brodin, Idrottskonsulent

-

Per Olof Bergkvist, Idrottskonsulent

-

Tomas Brandt, Marknadsansvarig

Alpint
-

Ida Nordin, Team manager

-

Urban Wickman, Ordförande Alpina kommittén

Boccia
-

Lisbeth Andersson, Ordförande SHIF/SPKs Bocciakommitté

Bordtennis
-

Dennis Lindahl, Ordförande, SHIF/SPKs Bordtenniskommitté

Elhockey
-

Olle Lundgren, Ordförande SHIF/SPKs Elhockeykommitté

Fotboll
-

Kenneth Carlsson, Ordförande, SHIF/SPKs Fotbollskommitté

Friidrott
-

Annelie Svärdh, Ledamot, SHIF/SPKs Friidrottskommitté

-

Jan Björfeldt, Ordförande, SHIF/SPKs Friidrottskommitté

Goalball
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-

Oskar Kuus, ekonomianvarig SHIF/SPKs Goalballkommitté

-

Mikael Åkerberg, Landslagsspelare

Innebandy
-

Henrik Ehrlington, Ledamot, SHIF/SPKs Innebandykommitté

-

Ingemar Nordh, Ledamot, SHIF/SPKs Innebandykommitté

Judo
-

Martin Pernheim, Förbundskapten, SHIF/SPKs Judolandslag

Kälkhockey
-

Allan Kasperi, Team Manager, SHIF/SPKs Kälkhockeylandslag

-

Thomas Olsson, Ordförande, SHIF/SPKs Kälkhockeykommitté

Längdskidor/skidskytte
-

Anna Maria Nilsson, Förbundskapten SHIF/SPKs Längd/skidskyttelandslag

-

Fredrik Andersson, Ledamot, SHIF/SPKs Längd/Skidskyttekommitté

Mattcurling
-

Dick Lundström, Ordförande, SHIF/SPKs Mattcurlingkommitté

-

Gösta Karlsson, Ledamot, SHIF/SPKs Mattcurlingkommitté

Rullstolsdans
-

Mona Strömberg, Ledamot, SHIF/SPKs Rullstolsdanskommitté

Rullstolsrugby
-

Britt-Marie Mattson, Ledamot, SHIF/SPKs Rullstolsrugbykommitté

-

Bo Stork, Ordförande, SHIF/SPKs Rullstolsrugbykommitté

-

Stefan Jansson, Lagkapten, Rullstolslandslaget

Showdown
-

Krister Olenmo, Ordförande SHIF/SPKs Showdownkommitté

Simning
-

Marika Rydell, Ordförande, SHIF/SPKs Simkommitté

-

Kajsa Hasselström-Schmidt, Ledamot, SHIF/SPKs Simkommitté

Sportskytte
-

Peter Eriksson, Ordförande, SHIF/SPKs Sportskyttekommitté

-

Jonas Jacobsson, Elitskytt

Specialidrottsförbunden
-

Anders Albertsson, Generalsekreterare, Svenska Friidrottsförbundet

-

Bengt Jönsson, Förbundsdirektör, Svenska Simförbundet

-

David Gustafsson, Förbundschef, Svenska Bordtennisförbundet
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-

David Hanley, Teknisk Utveckling, Svenska Rugbyförbundet

-

Erik Vesterlund, Generalsekreterare, Svenska Judoförbundet

-

Göran Harnesk, Generalsekreterare, Svenska Innebandyförbundet

-

Ingela Eriksson, Ordförande, Svenska Bouleförbundet

-

Ingemar Arwidson, Generalsekreterare, Svenska Skidskytteförbundet

-

Lena Arvidsson, Ordförande, Svenska Danssportförbundet

-

Mikael Jansson, Generalsekreterare, Svenska Skyttesportförbundet

-

Niklas Carlsson, Förbundsdirektör, Svenska Skidförbundet

-

Peter Langley, Tf. Generalsekreterare, Svenska Ishockeyförbundet

-

Per Widén, Chef Utbildningsavdelningen, Svenska Fotbollförbundet

-

Robert Persson, Generalsekreterare, Svenska Rugbyförbundet

-

Stefan Lund, Generalsekreterare, Svenska Curlingförbundet

-

Helena Brobeck, Ansvarig Handigolf, Svenska Golfförbundet

-

Marit Söderström Nord, Ansvarig talangutveckling/juniorsegling, Svenska
Seglarförbundet

Södermanlands idrottsförbund och Södermanlands handikappidrottsförbund
-

Leif Thorstensson, Kanslichef, Södermanlands HIF (10 nov 2013)

-

Åsa Linares Norlin, FOU-ansvarig, Södermanlands HIF (10 nov 2013)

-

Jörgen Hedberg, Distriktsidrottschef, Södermanlands idrottsförbund (10 nov 2013)

Norges Idrottsförbund
-

Arnfinn Vik, Ass. Utvecklingschef

-

Tore Aasen Øderud , Rådgivare för idrottare med funktionsnedsättningar

-

Linda Toregé, Rådgivare idrottsutveckling

-

Per Tøien, Kommunikationschef

-

Kristin Homb, Idrottskonsulent, Norges Simförbund

-

Ragnhild Mizda, Projektledare, Norges Fleridrottsförbund

-

Cato Zahl Pedersen, Konsulent, utveckling för idrottare med funktionsnedsättningar, Olympiatoppen

-

Håvard B. Øvregård, Projektledare hets och trakasserier
(möte 11 dec 2013)

Avgränsning
I detta arbete har det inte funnits möjlighet att ställa frågor till föreningar och aktiva
idrottare i någon större utsträckning. Intervjuer har uteslutande genomförts med ett
fåtal personer per idrott. Bedömningen är dock att dessa personer har så pass hög
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kunskap om idrotterna att det har varit möjligt att skapa en fullgod kartläggning för
samtliga idrotter.
Förtydligande kring begreppsanvändning i detta arbete
I förbundsmötesyttrandet nämns inkludera och integrera som två viljeinriktningsbegrepp.
För att undvika förvirring i detta arbete kommer begreppet inkludera användas för att
benämna företeelsen att en SHIF/SPK-idrott på ett eller annat sätt är/blir förenad med
en liknande idrott/specialidrottsförbund.
I det fall begreppet integrera används i detta arbete menas ingenting annat än
sammanföra eller sammanblanda.

4 Övergripande kartläggning
För att skapa en så objektiv och fullständig bild som möjligt har varje idrott inom
SHIF/SPK analyserats utifrån tre frågeställningar:
-

Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?

-

Vilka tänkbara positiva effekter finns med inkludering?

-

Vilka tänkbara negativa effekter finns med inkludering?

4.1 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
Utifrån genomförda intervjuer är bedömningen att nivån på samverkan och integrering
mellan personer med funktionsnedsättningar och personer utan funktionsnedsättningar
skiljer sig mycket både mellan idrotterna och inom idrotterna. Nio frågeställningar kring
idrotternas likheter, samverkan och engagemang har använts för att kartlägga nivån
på inkludering för respektive idrott:
1. Har idrotten som bedrivs av SHIF/SPK ett liknande regelverk jämfört med den
idrott som bedrivs inom tillämpligt SF?
2. Är SHIF/SPK- idrotten lik SF-idrotten med avseende på utrustning och
hjälpmedel?
3. I hur stor utsträckning är SHIF/SPKs idrottare medlemmar i föreningar som tar
emot både personer med funktionsnedsättningar och personer utan
funktionsnedsättningar? (t.ex. bordtennisföreningar, och judoföreningar)
4. Vilken samverkan finns avseende rekrytering mellan SHIF/SPK och tillämpligt
specialidrottsförbund (på förbundsnivå, distriktsnivå och föreningsnivå)?
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5. Vilken samverkan finns avseende träning mellan SHIF/SPK och tillämpligt
specialidrottsförbund (på förbundsnivå, distriktsnivå och föreningsnivå)?
6. Vilken samverkans finns avseende tävling mellan SHIF/SPK och tillämpligt
specialidrottsförbund (på förbundsnivå, distriktsnivå och föreningsnivå)?
7. Vilken samverkan finns avseende SHIF/SPKs landslag/lag Paralympics och SFlandslag/OS-trupp?
8. Finns det utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar i
specialidrottsförbundets tränarutbildning?
9. Vilket engagemang finns idag gällande funktionsnedsättningar hos
föreningar som har medlemmar med och utan funktionsnedsättningar?
Varje fråga har värderats utifrån skalan 0-2. Där 0=låg nivå, 1=medel nivå och 2=hög
nivå. Värdet för samtliga frågor har sedan summerats för respektive idrott och resulterar
i en slutlig inkluderingsnivå där maximalt värde är lika med 18.

Diagram 1. Inkluderingsnivå för respektive idrott*
Alpint

6

Boccia

3

Bordtennis
Elhockey

10
0

Fotboll

9

Friidrott

7

Innebandy

6

Judo

13

Kälkhockey

3

Längd/Skidskytte
Mattcurling

12
0

Rullstolsdans
Rullstolsrugby

6
0

Simning

8

Sportskytte

8

Låg

Medel

Hög

*Goalball och Showdown finns inte med i diagramet eftersom det inte
finns något tillämpligt SF där de kan inkluderas.
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Bordtennis, judo och längd/skidskytte är de tre idrotter där inkluderingsnivån är som
högst. Vad gäller judon är näst intill alla idrottare medlemmar i en judoförening vilket
innebär att personer med funktionsnedsättning ofta både tränar och tävlar tillsammans
med personer utan funktionsnedsättningar. Inom bordtennisen tränar och tävlar många
av SHIF/SPKs spelare integrerat. Dessutom är många bordtennisföreningar engagerade
i att rekrytera spelare med funktionsnedsättningar. Gällande längd/skidskytte är det
framförallt inom längdskidåkningen som samverkan och integreringen är hög, men näst
intill alla SHIF/SPKs skidskyttar är även aktiva längdskidåkare. 5 av 11 licensierade åkare
är medlemmar i en skidförening som har idrottare med och utan funktionsnedsättningar.

4.2 Vilka tänkbara positiva effekter finns med inkludering?
Bakgrunden till förbundsmötesbeslutet kring inkludering är en stark tro på att en sådan
förändring skulle leda till förbättrade förhållanden för idrotterna och dess utövare.
Utifrån genomförda intervjuer har åtta tänkbara positiva effekter med en inkludering
identifierats:
1. Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet
Många av SHIF/SPKs idrottare, tränare och engagerade vill vara en del av
den idrott de verkar inom. En inkludering bör för många av idrottera kunna
möjliggöra detta.
2. Förbättrad och effektiviserad administration
SHIF/SPK stöttar idag sina idrotter med administrativt arbete såsom
klassificering, licensiering, tävlingsanmälan och tävlingar/seriespel. En
inkludering bör kunna möjliggöra en förbättring och en effektivisering inom
detta område.
3. Ökad specialidrottskompetens
Ett specialidrottsförbund besitter oftast mycket högre kompetens kring den
specifika idrotten jämfört med SHIF/SPK.
4. Ökad samverkan avseende träning
Träningssamverkan mellan personer med och utan funktionsnedsättning
möjliggör bland annat utveckling hos idrottare och tränare samt ökad känsla
av delaktighet och tillhörighet.
5. Ökad samverkan avseende tävling
Tävlingssamverkan liksom träning möjliggör utveckling hos idrottare och
tränare samt ökad känsla av delaktighet och tillhörighet.
6. Förbättrad rekrytering
13

I och med specialidrottsförbundens bredd möjliggör en inkludering fler
rekryteringssatsningar, ett större utbud och fler alternativ för idrottare med
funktionsnedsättningar.
7. Utveckling hos idrottarna
En inkludering skapar förutsättningar för att idrottarna kan utvecklas socialt,
mentalt, och idrottsligt.
8. Utveckling hos tränarna
En inkludering förbättrar möjligheterna för SHIF/SPKs tränare att utveckla
ledarskapet och den idrottsspecifika kunskapen.
Varje positiv effekt har värderats utifrån skalan 0-2. Där 0=låg nivå, 1=medel nivå och
2=hög nivå. Poängen för de positiva effekterna har sedan summerats för att beräkna
fram hur stora totala positiva effekter en inkludering bedöms bidra till för respektive
idrott. Maximalt värde är lika med 16.
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Diagram 2. Summan av positiva effekter för respektive idrott*
Alpint

15

Boccia

5

Bordtennis

13

Elhockey

3

Fotboll

15

Friidrott

15

Innebandy
Judo

11
2

Kälkhockey

12

Längd/Skidskytte
Mattcurling

13
3

Rullstolsdans

8

Rullstolsrugby

8

Simning

12

Sportskytte

8

Låg

Medel

Hög

*Goalball och Showdown finns inte med i diagramet eftersom det inte
finns något tillämpligt SF där de kan inkluderas.

De tänkbara positiva effekter som fått flest poäng totalt är ökad
specialidrottskompetens, utveckling hos idrottarna och utveckling hos tränarna.
Gällande rekrytering och administration är den generella uppfattningen att
specialidrottsförbunden behöver stöd och utbildning för att inte förlora den kompetens
som finns idag. I tabellen nedan rankas samtliga positiva effekter.
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Tabell 1. Ranking positiva effekter

4.3 Tänkbara negativa effekter finns med inkludering?
För SHIF/SPKs idrotter innebär en inkludering ett förändrat arbetssätt och en förändrad
organisation. I denna förändring finns ett antal risker som skulle kunna innebära en
försämrad situation för SHIF/SPKs idrotter. Utifrån genomförda intervjuer har nio tänkbara
risker, s.k. negativa effekter identifierats. Dessa negativa effekter är viktiga att beakta
och hantera när nästa steg mot en inkludering tas.
1. Idrottarna blir nedprioriterade
En nedprioritering kan bero på olika saker såsom bristande engagemang eller
knappa ekonomiska resurser.
2. Förlorad funktionsnedsättningskompetens
Med funktionsnedsättningskompetensen avses den kunskap som SHIF/SPK
förtroendevalda, tjänstemän och andra engagerade besitter centralt och lokalt.
SHIF/SPK har en unik roll i att kunna bygga kompetens, samverka och byta
erfarenheter mellan sina 18 idrotter. Detta gäller exempelvis områdena
elitutveckling, administration, och rekrytering.
3. Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna
För vissa idrotter krävs särskild kompetens för att kunna/vilja/våga träna personer
med funktionsnedsättningar
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4. Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras
Många idrotter får sponsorbidrag och en inkludering kan av olika anledningar
leda till att dessa bidrag inte kan erhållas
5. Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras
Varje idrott får i dagsläget en tilldelning från SHIF/SPK. Det finns en risk att
specialidrottsförbunden inte vill/kan allokera bidrag på samma nivå.
6. Försämrad rekrytering
I dagsläget driver SHIF/SPK rekryteringsfrågan, det finns en risk i att
specialidrottsförbunden inte har kunskap och resurser för att kunna driva det
arbetet på ett framgångsrikt sätt.
7. Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar
Långt ifrån alla lokaler och anläggningar är idag handikappanpassade. Idag
stöttar SHIF/SPK föreningar och idrottare i dessa frågor men det finns en risk att
specialidrottsförbunden inte mäktar med detta.
8. Brist på hjälpmedel/utrustning för personer med funktionsnedsättningar
Hjälpmedel och utrustning är för vissa av SHIF/SPKs idrotter kritiskt för ens kunna
utöva idrotten, och det finns en risk att specialidrotten inte prioriterar detta
område lika högt som SHIF/SPK.
9. Svårigheter att få regler godkända i olika instanser
Idag stöttar SHIF/SPK sina idrotter i regelfrågor. Det finns en risk att
specialidrottsförbunden varken har kunskap eller resurser att ge stöd i detta.
Varje negativ effekt har värderats utifrån skalan 0-2. Där 0=låg nivå, 1=medel nivå och
2=hög nivå. Poängen de negativa effekterna har sedan summerats för att beräkna
fram hur stora totala negativa effekter en inkludering bedöms bidra till för respektive
idrott. Maximalt värde är lika med 18.
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Diagram 3. Summan av negativa effekter för respektive idrott*
Alpint

8

Boccia

7

Bordtennis

7

Elhockey

6

Fotboll

3

Friidrott

6

Innebandy

6

Judo
Kälkhockey
Längd/Skidskytte

10
0
4

Mattcurling

7

Rullstolsdans

7

Rullstolsrugby

5

Simning

5

Sportskytte

10

Låg

Medel

Hög

*Goalball och Showdown finns inte med i diagramet eftersom det inte
finns något tillämpligt SF där de kan inkluderas.

De totala negativa effekterna har inte för någon av idrotterna värderats till en hög nivå.
De negativa effekter som fått flest poäng är att idrottarna blir nedprioriterade, förlorad
tilldelning i form av RF-stöd samt förlorad funktionsnedsättningskompetens. Inom judo
och sportskytte bedöms de totala negativa effekterna till över medel. Gällande Judon
finns även en stor oro kring av de sponsorbidrag idrottarna får förloras samt att
rekryteringen försämras. Gällande sportskyttet är bedömningen att en inkludering
riskerar att leda till större brist på ledare och tränare som vill/kan/träna samt större brist
på tillgängliga lokaler. I tabellen nedan rankas samtliga negativa effekter.
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Tabell 2. Ranking negativa effekter

5 Övergripande handlingsplan
Handlingsplaner har upprättats för var och en av SHIF/SPKs idrotter. Handlingsplanerna
har upprättats dels utifrån genomförd kartläggning och dels utifrån möten med
potentiella mottagande specialidrottsförbund. Dessutom har input till
handlingsplanerna även erhållits från möten med Norges Idrottsförbund,
Södermanlands Handikappidrottsförbund, Golfförbundet och Seglarförbundet.

5.1 Viktiga lärdomar och kritiska framfångsfaktorer
Lärdomar från Norges Idrottsförbund (NIF)
År 1997 påbörjades processen för att integrera handikappidrotten i Norge. Norges
Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) hade uppdraget att driva
integreringsprocessen som skulle landa i att de 54 specialidrottsförbunden under NIF
skulle ta ansvaret också för idrott för personer med funktionsnedsättning. I december
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2007 var projektet i hamn och NFI avvecklades. Inom NIF finns enheten för idrott för
personer med funktionsnedsättningar, som idag arbetar med att ge stöd och hjälp till
specialidrottsförbunden i frågor som rör handikappidrotten. Syftet med integreringen
var att kunna erbjuda ett större utbud och bättre valmöjligheter för personer med
funktionsnedsättningar.
Viktiga lärdomar från NIF inför inkludering av SHIF/SPKs idrotter är:
-

Skapa medvetet ansvar hos specialidrottsförbunden

-

Sätt fokus på att personer med funktionsnedsättningar är en naturlig del av
svensk idrott

-

Ha inte en övertro på att alla kan integreras till fullo. Beakta exempelvis gruppen
med grava funktionsnedsättningar.

-

Låt det ta tid och ta idrott för idrott distrikt för distrikt

-

Glöm inte breddidrottarna

-

Tvinga inte in idrotter i förbund där de inte har någon naturlig tillhörighet och inte
kan gynnas av att vara inkluderade

-

Det krävs kontinuerlig och långsiktig kvalitetssäkring samt uppföljning för att
kunna säkerställa framgångsrik inkludering

-

Olympiatoppen har gemensam elitsatsning av olympier och paralympier i vilket
har varit ett framgångsrikt koncept

-

Fokusera på rekrytering

Lärdomar från Södermanlands Handikappidrottsförbund
Vintern 2008 inledde Södermanlands HIF samtal med Södermanlands Idrottsförbund
(SIF) om möjligheten att prova en annan organisation och plattform för det arbete som
utförs av ett handikappidrottsdistrikt. Samtalet syftade till att etablera utveckling av
idrott för personer med funktionsnedsättningar som en profilfråga inom distriktsidrotten
SIF och SISU.
2010 inledde Sörmlandsidrotten ett pilotprojekt som i januari 2011 medförde att
Södermanlands HIFs kansli enades med Sörmlandsidrottens kansli.
Viktiga lärdomar från Södermanlands HIF inför inkludering av SHIF/SPKs idrotter är:
-

Fysisk närhet mellan SHIF/SPK, RF och SIS bidrar framgång gällande bland annat
rekrytering
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-

Samverkan mellan handikappidrottsföreningar och specialidrottsföreningar ökar
medvetenhet och intresse för idrottare med funktionsnedsättningar

-

Ansvaret kring idrottare med funktionsnedsättningar bör vara tilldelat tjänstemän

-

Inom ett förbund bör det vara minst 50 % av en heltid för att ge tillräcklig effekt

Lärdomar från Golfförbundet
Sedan 1996 är golf för personer med funktionsnedsättningar, Handigolf, integrerad i
Svenska Golfförbundets ordinarie verksamhet. Handigolfgruppen har i uppdrag från
Svenska Golfförbundets styrelse att utveckla golf för grupperna synskadade, fysiskt och
psykiskt funktionsnedsatta spelare.
I dagsläget är i princip samtliga golfare med funktionsnedsättningar medlemmar i en
golfförening. Det finns endast en handikappidrottsförening som har en golfsektion, vilket
är FIF Malmö. Merparten av FIF-golfarna också medlemmar i en golfförening.
Golfförbundet har idag en person, Helena Brobeck som arbetar heltid med Handigolf
på riksnivå. I övrigt har 6 av 21 distrikt handikappkommittéer.
Eftersom majoriteten av alla golfare med funktionsnedsättningar är medlemmar i
golfföreningar sker både träning och tävling i stor utsträckning integrerat.
Golfarna med funktionsnedsättningar är idag en naturlig del av golfen, gällande
landslag, administration, träning och tävling. Vad gäller rekrytering och utbildning finns
däremot viss förbättringspotential.
Viktiga lärdomar från Golfförbundet inför inkludering av SHIF/SPKs idrotter är:
-

Gör idrotternas regelverk och utövning så lika som möjligt

-

Ha tålamod och låt inkluderingen få ta tid

-

Förankra på föreningsnivå

-

Integrera funktionsnedsättningsperspektivet på flera nivåer i tränarutbildningen
och låt ämnet bli en naturlig del inom varje delkurs.

-

Fokusera på rekrytering

-

Peka på ansvarig person/er inom förbundet. Dessa personer bör ha ett
engagemang och ett bra nätverk inom organisationen för att kunna driva
frågan på ett framgångsrikt sätt.
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Lärdomar från Svenska Seglarförbundet
Svenska Seglarförbundet är ett av de förbund som själva organiserar och administrerar
idrott för personer med funktionsnedsättningar. Antalet aktiva seglare med
funktionsnedsättningar är i dagsläget mycket lågt men det finns en vilja inom förbundet
att utveckla och rekrytera idrottare med funktionsnedsättningar. I dagsläget finns det
ingen tjänsteman som driver frågan utan ansvaret ligger hos styrelsen och där sker inte
heller någon aktivt arbete.
Viktiga lärdomar från Seglarförbundet inför inkludering av SHIF/SPKs idrotter är:
-

Tilldela ansvar till ”rätt” tjänsteman inom förbundet

-

Integrera utbildning kring funktionsnedsättringar på flera nivåer i tränar- och
domarutbildning

-

Samarbeta med framgångsrika verksamheter utanför svensk idrott för att öka
och förbättra rekrytering

-

Integrera personer med funktionsnedsättning i alla olika delar av verksamheten
såsom i tävlingsverksamheten, landslagsverksamheten och
ungdomsverksamheten.

Kritiska framgångsfaktorer för inkludering
Utifrån genomförda intervjuer och ovanstående lärdomar har ett antal faktorer för en
framgångsrik inkludering identifierats:
-

Hög nivå av engagemang från Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden

-

Tydlig ekonomisk plan för alla parter

-

Kunskap, kompetens på alla nivåer – i föreningen, SDF och SF

-

Tjänstemän med ansvarsområde kring funktionsnedsättningar

-

Samarrangemang mellan SHIF/SPK och SF som ett första steg mot inkludering

-

Synlighet – i media, för sponsorer, för allmänheten och inom SF

-

Nationell uppföljning och kvalitetssäkring

-

Tydliga krav på alla delar av organisationen

-

Högt fokus på rekrytering

-

Utbildning kring funktionsnedsättningar som en naturlig del inom tränar- och
domarutbildningar

-

Nära och bra koppling mellan bredd och elit

-

Nära samarbete mellan RFs distrikt och SHIF/SPKs distrikt i en inkluderingsprocess
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5.2 Sammanställning kartläggning och handlingsplan
Nedanstående tabell är en sammanfattning av kartläggning och handlingsplaner för
SHIF/SPKs 18 idrotter som upprättats utifrån genomförda intervjuer SHIF/SPKs tjänstemän
och förtroendevalda samt representanter från specialidrottsförbundet. För 13 av
idrotterna finns även ett förslag till målbild kring samverkan och inkludering.
Tabell 3. Sammanställning karläggning, målbilder och handlingsplaner

För idrotterna alpint, bordtennis, fotboll och längdskidåkning är föreslagen målbild att
kunna genomföra en inkludering inom fem år. De fyra specialidrottsförbunden är
mycket positiva till en inkludering och under våren 2014 kommer arbetet påbörjas i olika
former.
För idrotterna friidrott, mattcurling, rullstolsdans, simning och sportskytte är planen att
börja med ett antal samverkansprojekt för att på längre sikt kunna genomföra en
inkludering. Föreslagen målbild är att kunna inkludera idrotterna inom tio år.
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Goalball och showdown har i dagsläget inget lämpligt specialidrottsförbund att
inkluderas inom och möjligheterna för boccia att inkluderas inom Bouleförbundet
bedöms i dagsläget som mycket begränsade.
Av olika anledningar har målbilder för idrotterna elhockey, judo, kälkhockey,
rullstolsrugby och skidskytte inte kunna fastställas. Däremot kommer diskussioner kring
dessa idrotter fortsatt ske under 2014.
Mer detaljerad information finns nedan i varje idrotts handlingsplan.
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ALPINT
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6 Alpint
6.1 Kartläggning alpint
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 4 november 2013 med Håkan
Ryholt, Idrottskonsulent SHIF/SPK, Ida Nordin, Team manager och Urban Wickman,
Ordförande, Alpina kommittén. Utöver det har data även inhämtats från
handikappidrott.se, Svenska Skidförbundets verksamhetsberättelser och genom samtal
med medarbetare på SHIF/SPK.

6.1.1 SHIF/SPKs alpina verksamhet
Alpin skidåkning är en idrott för personer med rörelsehinder, synskada eller
utvecklingsstörning. De åkare som har förlamningsskador utövar sporten sittande i sitski
eller skicart, övriga åker stående och synskadade har en ledsagare till hjälp.
Uppskattningen är att det finns ett 50-tal aktiva alpina skidåkare med
funktionsnedsättningar. Däremot är det endast 18 av dessa som har tävlingslicens.
Alpin skidåkning är en paralympisk idrott och till Paralympics i Sotji 2014 har en
alpinskidåkare kvalificerat sig (Linnea Ottosson Eide, sitski).
SHIF/SPKs alpina skidåkning fick år 2013 en tilldelning uppgående till 360 tkr (inkl.
arvoden). Inget annat tilldelades alpinskidåkningen under 2013.

6.1.2 Svenska Skidförbundet och dess alpina verksamhet
Svenska Skidförbundet (SSF) har till uppgift att främja och administrera skid- och
snowboardidrotterna i Sverige på sådant sätt att de följer den svenska idrottsrörelsens
verksamhetsidé samt företräda sina idrotter i utlandet. SSF har verksamhet för grenarna
alpin skidåkning, längdskidåkning, freestyle, skicross, snowboard, speedskiing, telemark,
backhoppning med nordisk kombination, rullskidåkning och freeskiing.
SSFs medlemsföreningar uppgick år 2012 till 1 420 stycken med totalt 152 953
medlemmar.
Samma år uppgick förbundets omsättning till ca 90 mkr varav 44 mkr var
sponsorintäkter, 16 mkr stöd från RF, 6 mkr stöd från SOK och 3 mkr bidrag från
Internationella Skidförbundet(FIS).
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Alpinskidåkning
Inom alpinskidåkning finns grenarna slalom, storslalom, parallellslalom, super-G,
störtlopp och alpin kombination. Den alpina skidåkningen inom SSF hade år 2011/12 en
omsättning uppgående till ca 48 mkr (hela koncernen). SSF har 201 stycken föreningar
som har alpint på sitt program och 12 240 stycken tävlande.

6.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs alpina verksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar för
att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
mer ingående under avsnitt 4.1 En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (hög): Alpinskidåkarna med
funktionsnedsättningar har i regel samma bansträckning som ej funktionsnedsatta
damer och i tävlingssammanhang följs FIS-regelverket.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (medel): Utövningen skiljer sig
något om den aktive åker sitski, skicart eller har kryckstavar, men i övrigt finns det inga
större skillnader i utövningen av alpinskidåkningen jämfört med personer utan
funktionsnedsättningar.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): SHIF/SPK ställer krav på de aktiva som elitsatsar ska
vara medlemmar i en alpinförening för att de ska kunna tävla. Ett stort antal
motionsidrottare är däremot medlemmar i handikappidrottsföreningar.
Samverkan avseende rekrytering (låg): Idag finns ingen större samverkan inom
rekrytering mellan personer med funktionsnedsättningar och personer utan
funktionsnedsättningar på förbundsnivå. Däremot finns viss rekryteringssamverkan på
föreningsnivå.
Samverkan avseende träning (medel): Träning sker i viss utsträckning med personer
utan funktionsnedsättningar. Elitidrottarna tränar exempelvis med ungdomslag.
Samverkan avseende tävling (låg): För de alpina skidåkarna finns inget nationellt
tävlingsutbud. Däremot finns ett internationellt tävlingsutbud som heter Ski Tour. Inom Ski
Tour samverkar man dock inte i någon större utsträckning med idrottare utan
funktionsnedsättningar.
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Samverkan mellan SF-landslag och SHIF/SPK-landslag (låg): Det finns i dagsläget ingen
organiserad samverkan mellan elitidrottare inom Skidförbundet och SHIF/SPKs
elitidrottare.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): I tränarutbildningen finns ingen del
som behandlar funktionsnedsättningar.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (medel): Det finns inget naturligt fokus på personer med
funktionsnedsättningar inom alpinföreningarna. Däremot är många anläggningar
handikappanpassade och det finns utrustning och hjälpmedel att hyra eller låna.

6.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av alpin skidåkning
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av alpinskidåkning värderats.
De positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna
har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (hög): Bedömningen
är att de aktiva åkarna kommer uppleva det mycket positivt att vara delaktig i och
tillhöra en grupp som delar intresset för alpinskidåkning.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (medel): Licensieringen för åkare med
funktionsnedsättningar ligger i ett separat system. Om klassificering och licenser skall
administreras av SSF krävs utbildning och resurser åtminstone i en övergångsperiod.
Administrering av tävlingsanmälan och tävlingar bör med enkelhet kunna överföras till
Skidförbundet. Tävlingar för personer med funktionsnedsättningar bör i högre
utsträckning kunna integreras med tävlingar för åkare utan funktionsnedsättningar.
Ökad specialidrottskompetens (hög): Det finns en stor potential i att vara en del av
Skidförbundet eftersom det är där Sveriges skidkompetens finns avseende tränare,
ledare och idrottare.
Ökad samverkan avseende träning (hög): Eftersom idrotterna utövas på liknande sätt
finns det stora möjligheter att träna tillsammans med alpinskidåkare utan
funktionsnedsättningar.
Ökad samverkan avseende tävling (hög): För vissa duktiga alpinskidåkare med
funktionsnedsättningar bör dispens kunna beviljas för att delta i tävlingar för personer
utan funktionsnedsättningar. Utöver detta bör det finnas stora möjligheter att
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sammarrangera tävlingar för personer med funktionsnedsättningar och personer utan
funktionsnedsättningar.
Förbättrad rekrytering (hög): Som en del av Skidförbundet bör det bli mer naturligt att
inkludera personer med funktionsnedsättningar i Skidförbundets rekryteringssatsningar.
Utveckling hos idrottarna (hög): En inkludering kan möjliggöra ökad konkurrens och
utökad kompetens vilket hjälper idrottarna att utvecklas och bli bättre skidåkare.
Utveckling hos tränarna (hög): Som en del av Skidförbundet bör man få mer tillgång till
idrottsspecifik kompetens och erfarenhetsutbyte. Därmed bör det finnas stora
möjligheter att utvecklas som tränare.

6.1.5 Tänkbara negativa effekter med inkludering av alpin skidåkning
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av
alpinverksamheten värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i
avsnitt 4.3. Värdering av effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): Det finns en stor oro inom SHIF/SPKs Alpinkommitté
och SHIF/SPKs åkare skulle bli nedprioriterade vid en inkludering. Detta på grund av
bristande engagemang, ekonomiska svårigheter och okunskap kring
funktionsnedsättningar.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (hög): Det finns en stor risk i att Skidförbundet
inte har tillräckliga resurser att utbilda sig inom funktionsnedsättningar och därför inte
mäktar med att bibehålla den komptetens som finns inom SHIF/SPK idag.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): I dagsläget är kompetensen avseende tränare på elitnivå
begränsad, detta bör därför inte förändras i och med en inkludering.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): I och med att sponsorbidrag i
dagsläget är mycket begränsat står idrotten inte och faller med sponsorbidragen.
Eventuellt kan det finnas möjligheter för åkare med funktionsnedsättningar att
inkluderas i Skidförbundets sponsoravtal.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (hög): Det finns en stor risk i att de
ekonomiska resurserna förloras. Vid en inkludering är det viktigt att säkerställa att
Skidförbundet garanterar ekonomiska resurser för åkarna med funktionsnedsättningar.
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Försämrad rekrytering (låg): Som nämnts ovan bör rekryteringen snarare bli stärkt av en
inkludering.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (medel): Långt ifrån alla
skidanläggningar är anpassade för personer med funktionsnedsättningar men fler och
fler bygger om till handikappanpassade utrymmen och backar. Det finns stora
möjligheter för föreningar att få bidrag för att handikappanpassa anläggningar från RF,
arvsfonden och kommunen. En inkludering bör kunna öka handikappanpassningen
något.
Brist på hjälpmedel/utrustning för personer med funktionsnedsättningar (låg): Risken för
att en inkludering skulle leda till brist på hjälpmedel och utrustning för idrottarna
bedöms som låg. Det är till och med tänkbart att idrottarna som en del av
Skidförbundet får större tillgång till hjälpmedel och utrustning.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (medel): Vissa regler skiljer sig åt och
därför det kan finnas svårigheter i att tävla i samma grenar. Däremot finns möjligheter
att tävla vid samma tillfälle på samma plats och med samma bansträckning.
Sammanfattningsvis kan sägas att nivån på inkludering är relativt låg men skiljer sig
mycket mellan elitidrottare och motionsidrottare. Elitidrottarna är till stor del inkluderade
i och med medlemskapet i en alpinklubb. På förbundsnivå är samverkan mycket låg
avseende rekrytering, träning, tävling, elitidrottare och utbildning. SHIF/SPKs alpina
idrottskommitté ser mycket positivt på en inkludering och utifrån deras perspektiv är
även idrottarna positiva. Bedömningen är att det finns väldigt mycket att vinna på en
inkludering inom Skidförbundet. Den största positiva effekten bedöms vara ökad känsla
av delaktighet och tillhörighet till alpinidrotten. De största riskerna bedöms vara att
idrottarna blir nedprioriterade samt att ekonomiska medel i form av RF-stöd förloras.

6.2 Handlingsplan alpint
-

Den 19 november träffade SHIF/SPK (Johan Strid och Madeleine Engström)
Skidförbundets förbundsdirektör Niklas Carlsson för samtal kring inkludering. Niklas
var positivt inställd och meddelade att han skulle diskutera frågan med sin
ledning och styrelse.

-

Den 12 december 2013 träffades SHIF/SPK (Johan Strid och Madeleine Engström)
Niklas Carlsson för ett andra möte och Niklas meddelade då att både styrelse
och ledning är positivt inställda till inkludering.
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-

Utifrån detta beslutades att SHIF/SPK och SSF skall anordna en workshop i juni
2014 för att diskutera förutsättningarna för en inkludering och bereda förslag till
Skidförbundets årsmöte i oktober 2014.

-

Håkan Ryholt på SHIF/SPK har fått uppdraget att kontakta Skidförbundet och
lämpliga personer inom SHIF/SPK samt säkerställa att workshopen genomförs.

-

Förslag målbild: Inkludering inom 5 år.
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7 Boccia
7.1 Kartläggning boccia
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 8 november 2013 med Håkan
Ryholt, Idrottskonsulent SHIF/SPK och Lisbeth Andersson, Ordförande, Bocciakommittén.
Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se, Svenska Bouleförbundets
hemsida och genom samtal med medarbetare på SHIF/SPK.

7.1.1 SHIF/SPKs bocciaverksamhet
Boccia är idrott som liknar boule. Inom handikappidrotten är boccia ett spel för
individer med många olika typer av funktionsnedsättningar. Beroende på graden av
funktionsnedsättning indelas spelarna i fyra olika klasser för spelare utan hjälpmedel.
Dessutom har spelare som är i behov av hjälpmedel för att utföra spelet en särskild klass.
(Klass-1-Boccia)
Uppskattningen är att det finns mellan 600-700 aktiva bocciaspelare i Sverige. 441 av
dessa har tävlingslicens hos SHIF/SPK.
Boccia är en paralympisk idrott och till Paralympics i London 2012 kvalificerade sig en
spelare. Det var Christoffer Hagdahl som tävlade individuellt i klassen för gravt CPskadade.
SHIF/SPKs boccia fick år 2013 en tilldelning till 428 tkr (inkl. arvoden). Utöver detta tillkom
Paralympicsstöd samt riktat stöd uppgående till 160 tkr.

7.1.2 Svenska Bouleförbundet och dess verksamhet
Svenska Bouleförbundet (SBF/Bouleförbundet) bildades 1977 och har sedan dess haft
en stadig tillväxt av både föreningar och föreningsmedlemmar. SBF är medlem i det
Europeiska Bouleförbundet (CEP), och Internationella Bouleförbundet.
Idag är ca 15 000 personer medlemmar i förbundet, varav ca 6 000 har tävlingslicens,
Förbundet har 250 bouleföreningar. Föreningarna finns i hela landet, men de mest
dominerande områdena är Skåne, Västsverige och Stockholm.
Förbundets kansli finns i Stockholm. Kansliet står för medlems- och föreningsservice,
licenshantering, information, kommunikation med förbundsstyrelse och distrikt.
Bouleförbundet fick år 2013 SF-stöd från RF uppgående till 1,3 mkr.
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7.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs bocciaverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar för
att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (medel): Övergripande regelverk är lika. Boccian
har däremot ett antal regler som boule inte har.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (medel): En stor skillnad är att
boccia oftast utövas inomhus medan boule oftast spelas utomhus på grus. Viss boccia
spelas däremot utomhus på gräs. För Klass-1-Boccia skiljer sig utövandet avsevärt
eftersom spelarna har utrustning och hjälpmedel såsom ränna, permobil och assistent.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): Många av bocciaspelarna är även medlemmar i en
bouleförening och är aktiva idrottare där också.
Samverkan avseende rekrytering, träning och tävling (låg): Det finns ingen samverkan
mellan förbunden gällande rekrytering, träning, tävling eller elitidrottare.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): Det finns ingen utbildning kring
funktionsnedsättningar inom Bouleförbundets tränarutbildning.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (låg): Det finns inget engagemang i bouleföreningarna att
arbeta med integrering av bocciaspelare.

7.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av boccian
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av boccian värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (låg): De som spelar
boccia känner stolthet, delaktighet och tillhörighet inom boccian. De ser boccia och
boule som två vitt skilda idrotter.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (låg): Då boccian är en separat idrott med
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separata tävlingar etc. kommer det fortfarande krävas resurser för att utföra det
administrativa arbetet.
Ökad specialidrottskompetens (medel): Då boccia och boule har stora likheter
avseende spelregler skulle tränare och idrottare kunna del av den kompetetens som
finns inom Bouleförbundet.
Ökad samverkan avseende träning (medel): Det är tänkbart att spelare med en lättare
funktionsnedsättning skulle kunna träna tillsammans med boulespelare och på så sätt
utvecklas.
Ökad samverkan avseende tävling (medel): Det är tänkbart att man skulle kunna
arrangera tävlingar där man tävlar i både boule och boccia samtidigt. De tävlande
skulle kunna tävla på samma plats vid samma tidpunkt men inte i samma grenar.
Förbättrad rekrytering (låg): Rekryteringen bör inte kunna bli bättre i och med en
inkludering. Bouleförbundet bedöms inte ha den kompetens och de kanaler som krävs
för att kunna förbättra rekryteringen.
Utveckling hos idrottarna (medel): Det är möjligt att en inkludering skulle kunna leda till
att vissa bocciaspelare utmanas och utvecklas. Men det är viktigt att beakta det finns
idrottare som inte vill eller kan integreras på grund av sin funktionsnedsättning.
Exempelvis kan personer med grav autism ha svårt att möta många människor
samtidigt.
Utveckling hos tränarna (medel): Då regelverken inom idrotterna har stora likheter är
det möjligt att tränarna skulle kunna utvecklas ifall de var en del av Bouleförbundet.

7.1.5 Tänkbara negativa effekter med inkludering av boccian
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av boccian värderats.
De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): Eftersom boccia och boule är så olika avseende
utövning kan det finnas en risk att Bouleförbundet inte engagerar sig i bocciaspelarna i
samma utsträckning som de engagerar sig i boulespelarna.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (hög): Det finns en stor risk att kompetensen
kring funktionsnedsättningar försvinner i och med en inkludering. Det är viktigt att
säkerställa att kompetensen finns kvar på central och lokal nivå.
35

Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): En inkludering bör inte leda till större brist på tränare och
ledare.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): Eftersom boccian inte får
några sponsorskapspengar idag finns ingen risk för sponsorförluster.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (hög): Det finns en risk att Bouleförbundet
inte har de ekonomiska möjligheterna att tilldela boccian de pengar som idrotten får
idag.
Försämrad rekrytering (medel): Det är möjligt att det blir svårare att nå ut med boccian
om man är i ett förbund som organiserar och administrerar boule i första hand.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): En inkludering bör inte kunna
leda till att tillgängligheten försämras. Föreningar kan beviljas anslag för
handikappanpassning från RF, kommunen eller Allmänna arvsfonden.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): De
hjälpmedel och utrustning som spelarna har idag får de införskaffa själva och därför bör
tillgången vara oförändrad om boccian är inkluderad.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): Eftersom boccia och boule är
två olika idrotter bör en inkludering inte kunna påverka regelfrågor.
Sammanfattningsvis kan sägas att boccia och boule idag är väldigt avskilda. Det sker
ingen samverkan avseende rekrytering, träning eller tävling. Viss koppling finns däremot
mellan de två förbundet i och med att många bocciaspelare också spelar boule. En
inkludering skulle troligtvis inte leda till att idrottarna skulle känna större tillhörighet och
delaktighet eftersom de idag ser sig själva som bocciaspelare och inte boulespelare.
Tänkbara positiva effekter med en inkludering är däremot ökad boulekomptens, ökad
samverkan avseende träning och tävling samt utveckling hos tränarna. De största
riskerna med en inkludering bedöms vara att idrottarna blir nedprioriterade och att
ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras.

7.2 Handlingsplan boccia
-

SHIF/SPKs Bocciakommitté och bocciaspelarna vill inte inkluderas inom
Bouleförbundet dels på grund av stora olikheter kring regelverk och utövning
och dels på grund av att de tänkbara negativa effekterna är större än de
positiva.
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-

I samtal med Bouleförbundets ordförande, Ingela Eriksson den 3 december 2013
meddelade hon att SBF varken vill eller har resurser till att inkludera boccian.
Däremot är idrottare med funktionsnedsättningar välkomna att spela boule.

-

Ingen samverkan eller inkludering kommer att initieras och boccians verksamhet
kommer fortsatt tillhöra SHIF/SPK.

-

Förslag målbild: Bör ej inkluderas.
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8 Bordtennis
8.1 Kartläggning bordtennis
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 21 november 2013 med Kerstin
Brodin, Idrottskonsulent SHIF/SPK och Dennis Lindahl, Ordförande Bordtenniskommittén.
Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se, Svenska
Bordtennisförbundets årsberättelse 2012 och genom samtal med medarbetare på
SHIF/SPK.

8.1.1 SHIF/SPKs bordtennisverksamhet
Bordtennis är en idrott med verksamhet för idrottare med rörelsehinder eller
utvecklingsstörning. Det är vanligt att spelare med funktionsnedsättning tränar och
tävlar tillsammans med spelare utan funktionsnedsättning.
Bedömningen är att det finns ungefär 200 personer med funktionsnedsättningar som är
aktiva bordtennisspelare idag. SHIF/SPK har 149 licensierade spelare varav 50-60 av
dessa tävlar aktivt. Ca 5-10 av spelarna tävlar även i Svenska Bordtennisförbundets
tävlingar.
Bordtennis för personer med rörelsehinder eller utvecklingsstörning är en Paralympisk
idrott och till Paralympics i London 2012 kvalificerade sig 8 spelare. Totalt tog spelarna
ett guld, ett silver och tre brons i London.
Bordtennisen fick år 2013 en tilldelning (inkl. arvoden) uppgående till 1,3 mkr. Utöver
detta tillkom Paralympicsstöd samt riktat stöd uppgående till 590 tkr.

8.1.2 Svenska Bordtennisförbundet och dess verksamhet
Svenska Bordtennisförbundet (SBTF/Bordtennisförbundet) har till uppgift att handha för
bordtennisrörelsen gemensamma angelägenheter, såväl nationellt som internationellt.
Bordtennisförbundet har 23 distrikt som i sin tur har 709 föreningar med 9 426
medlemmar.
År 2012 uppgick förbundets omsättning till 23 mkr, varav 12 mkr var idrottsintäkter, 6 mkr
RF-bidrag, 2 mkr idrottslyftet och 1 mkr försäljning och sponsorbidrag.
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8.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs bordtennisverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar
för att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (hög): Regelverket för idrotterna är lika. Däremot
finns två undantagsregler då spelarna sitter i rullstol. Dessa regler praktiseras dock redan
i tävlingar för personer utan funktionsnedsättningar och ses därför inte som ett hinder för
inkludering.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (hög): Gällande hjälpmedel
och utrustning skiljer sig borden för spelare som sitter i rullstol, i övrigt finns inga skillnader.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): Ca 20 % av bordtennisspelarna är medlemmar i
bordtennisföreningar som vänder sig till personer med och utan funktionsnedsättningar.
Samverkan avseende rekrytering (medel): Idag finns ingen samverkan avseende
rekrytering på förbundsnivå. Däremot välkomnar nästintill alla bordtennisföreningar
personer med funktionsnedsättningar.
Samverkan avseende träning (hög): Oavsett om spelarna har en funktionsnedsättning
eller inte sorteras de in i träningsgrupper utifrån prestation och satsning. Därför är
grupperna ofta mixade.
Samverkan avseende tävling (medel): Idag tävlar ca 50-60 av SHIF/SPKs
bordtennisspelare. Mellan 5-10 av dessa deltar i Bordtennisförbundets tävlingar. För att
få spela i landslaget krävs att man deltar i flertalet SBTF-tävlingar. På förbundsnivå sker
ingen samverkan gällande tävlingar.
Samverkan mellan SF-landslag och SHIF/SPK-landslag (låg): Det finns idag inget
samarbete mellan SHIF/SPKs och SBTFs elitspelare.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): Det finns i dagläget ingen
utbildning kring ämnet funktionsnedsättningar i SBTFs tränarutbildning. Däremot har
undantagsreglerna lagts till i SBTFs domarutbildning.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (medel): SBTF-föreningar är överlag engagerade i att
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rekrytera bordtennisspelare med funktionsnedsättningar till sin förening. Idrottarna får
vara med och träna men inte alltid delta i tävlingar.

8.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av bordtennis
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av bordtennisen värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (medel): Eftersom
tränare, ledare och idrottare i stor utsträckning idag är medlemmar i en
bordtennisförening och på så vis tränar och tävlar integrerat känner de redan
delaktighet och tillhörighet. Däremot finns det en möjlighet att de idrottare som idag
endast tävlar i SHIF/SPK-sanktionerade tävlingar och är medlemmar i en
handikappidrottsförening skulle känna större delaktighet och tillhörighet.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (hög): Klassningen sker av internationella
klassificerare via SHIF/SPKs kansli. Klassificeringen skulle därför inte kunna effektiviseras
nämnvärt. Vad gäller licenser och tävlingar skulle det däremot kunna finnas möjligheter
till både förbättring och effektivisering. Idag ställer ITTF krav på att samtliga
internationella tävlingsanmälningar görs av SBTF, vilket innebär att alla SHIF/SPKs
anmälningar skickas via SBTF för godkännande.
Ökad specialidrottskompetens (hög): Idag finns mycket av bordtenniskompetensen ute
på föreningsnivå, däremot skulle man säkert kunna öka kompetensen ytterligare hos
tränare och idrottare i och med en inkludering.
Ökad samverkan avseende träning (medel): I bordtennisföreningarna med personer
med och utan funktionsnedsättning sker träningen ofta integrerat. Däremot skulle
elitidrottarna kunna träna mer ihop med SBTFs elitidrottare för att utvecklas och bli
bättre.
Ökad samverkan avseende tävling (hög): En inkludering skulle kunna möjliggöra för fler
samarrangemang och därmed öka dagens tävlingsutbud. Dessutom bör en inkludering
också kunna leda till att fler spelare vill ställa upp i SBTF-tävlingar.
Förbättrad rekrytering (hög): Vid en inkludering blir samtliga föreningar per automatik
handikappidrottsföreningar och därmed kan budskapet om bordtennis kommuniceras
till fler med funktionsnedsättningar.
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Utveckling hos idrottarna (medel): Bedömningen är att de idrottare som är medlemmar
i handikappidrottsföreningar kan utvecklas i och med en inkludering. De spelare som är
medlemmar i bordtennisföreningar bör inte ha lika stor utvecklingspotential eftersom de
till stor del redan är integrerade.
Utveckling hos tränarna (hög): En inkludering bör kunna leda till att tränarna blir bättre
på att kombinera handikapplära och bordtenniskompetens.

8.1.5 Tänkbara negativa effekter med inkludering av bordtennis
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av bordtennisen
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): På föreningsnivå finns det ingen risk att tränare och
idrottare blir nedprioriterade. Däremot finns en risk att SHIF/SPKs elitidrottare blir
nedprioriterade. Bordtennisförbundet har meddelat att de inte kan/vill tilldela samma
nivå av ekonomiska resurser till SHIF/SPKs spelare om de innebär att de måste allokera
det från andra delar av sin verksamhet.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (hög): Idag finns kompetens kring
funktionsnedsättningar på kanslien och inom kommittén. Det finns en stor risk att denna
komptens går förlorad vid en inkludering.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): Eftersom tränare och ledare ofta ansvarar för grupper som
har spelare med och utan funktionsnedsättningar bör en inkludering inte kunna leda till
brist på tränare och ledare.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (medel): Bordtennisen får i
dagsläget tilldelat vissa sponsorskapsbidrag. SBTF har generellt lite sponsorbidrag vilket
innebär att det finns en risk att sponsorbidragen minskas vid en inkludering.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (hög): Det finns en överhängande risk att
SHIF/SPKs ekonomiska resurser minskar kraftigt i och med en inkludering.
Försämrad rekrytering (låg): En inkludering skulle snarare leda till en förbättrad
rekrytering.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): Föreningarna har idag anpassat
lokalerna för personer med funktionsnedsättningar.
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Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): Hjälpmedel
och utrustning finns att tillgå hos föreningarna.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): En inkludering bör inte kunna
försämra möjligheterna att få regler godkända.
Sammanfattningsvis är relativt många av SHIF/SPKs bordtennisspelare idag integrerade
med spelare utan funktionsnedsättningar. Många är medlemmar i bordtennisföreningar
där de tränar i grupper men spelare utan funktionsnedsättningar och landslaget tävlar i
SBTF-tävlingar. SHIF/SPKs idrottarare, tränare och bordtenniskommitté är mycket positiva
till en inkludering. Bedömningen är att det finns många positiva effekter med en
inkludering, främst ökad bordtenniskompetens, tävlingssamverkan och utveckling hos
idrottare och tränare. Däremot finns stor oro kring att idrottarna blir nedprioriterade på
grund av att Bordtennisförbundet inte kan/vill tilldela spelare med
funktionsnedsättningar tillräckliga ekonomiska resurser. Detta är mot bakgrund av det
inkluderingsförsök som gjordes 2011, där den avgörande faktorn för att inkluderingen
inte genomfördes var att Bordtennisförbundet inte kunde garantera bibehållna
ekonomiska resurser till SHIF/SPKs spelare.

8.2 Handlingsplan bordtennis
-

2010-2011 genomfördes en utredning kring inkludering av SHIF/SPKs
bordtennisverksamhet. Slutsatsen av utredningen var att det fanns goda
förutsättningar för att inkludera idrotten.

-

Bordtennisförbundet meddelade då att de var positiva till en inkludering under
förutsättningarna att även den tilldelningen för SHIF/SPKs bordtennisspelare
förflyttades till SBTF. Förflyttning av tilldelning var inte möjlig 2010-11 och på grund
av det skedde ingen inkludering.

-

I möte med David Gustafsson, Bordtennisförbundets förbundschef den 3
december 2013 meddelade han att SBTF fortfarande är positiva till en inkludering
under samma premisser som 2010-11.

-

I januari träffar SHIF/SPK (Johan Strid) RFs generalsekreterare Birgitta Ljung för att
föra dialog kring ekonomisk fördelning och eventuell öronmärkning av
ekonomiska resurser vid framtida inkludering av SHIF/SPKs idrotter.

-

Johan Strid har i uppgift att återkoppla till Bordtennisförbundet efter möte med
Birgitta.

-

Förslag målbild: Inkludering inom 5 år.
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9 Elhockey
9.1 Kartläggning elhockey
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 18 december 2013 med
Jonatan Sandberg, Idrottskonsulent SHIF/SPK och Olle Lundgren, Ordförande SHIF/SPKs
Elhockeykommitté. Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se och
genom samtal med medarbetare på SHIF/SPK.

9.1.1 SHIF/SPKs elhockeyverksamhet
Elhockey är en innebandyliknande idrott för personer med rörelsehinder. Spelarna sitter i
en nersänkt permobil med hjul. Klubban sitter fram på stolen och är 30 centimeter lång
och 15 centimeter bred. Elhockey finns i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland.
Regelverket liknar hockey och innebandy och spelas i gymnastiksal/sporthall med
basketplans mått och låg sarg. Målen är låga och breda 3m x 20cm. Speltiden är 2 x 15
min. Varje lag består av 6 st spelare, 3 på planen och 3 avbytare. Det tillåts inga
"tacklingar" i elhockey. Det finns ingen specifik målvakt.
Elhockeyn har idag 81 aktiva spelare i 9 handikappidrottsföreningar. Elhockeyn har
ännu inte etablerad något tävlingslicenssystem.
Elhockeyn fick år 2013 en tilldelning uppgående till 30 tkr. Inget övrigt stöd tilldelades
elhockeyn under 2013.
I Norge är elhockeyn inkluderad i Norges bandyförbund. I det fall SHIF/SPKs elhockey
skall inkluderas till ett annat specialidrottsförbund bedöms Svenska Innebandyförbundet
vara det mest lämpade förbundet. Se information gällande Innebandyförbundet under
avsnitt 13.1.2.

9.1.2 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs elhockeyverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar för
att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk, hjälpmedel och utrustning (låg):
Elhockeyregelverket liknar innebandy, men utövningen skiljer sig väsentligt. Dels för att
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spelarna sitter i permobil och inte har någon innebandyklubba, men också för idrotten
spelas på basketplan och utan specifik målvakt.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (låg): Samtliga aktiva är medlemmar i
handikappidrottsföreningar.
Samverkan avseende rekrytering, träning, tävling, landslag (låg): Det finns ingen
samverkan med Innebandyförbundet avseende rekrytering, träning, tävling eller
landslag.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): Det finns ingen utbildning inom
Innebandyförbundets tränarutbildning kring funktionsnedsättningar kopplat till elhockey.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (låg): Det finns inte några innebandyföreningar som visat
intresse för att starta upp verksamhet kring elhockey.

9.1.3 Tänkbara positiva effekter med inkludering av elhockey
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av elhockeyn värderats. De
positiva effekterna har tidigare beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (låg): Idrottarna
identifierar sig som elhockeyspelare och känner därför delaktighet och tillhörighet inom
sin handikappidrottsförening där elhockeyn utövas.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (låg): Eftersom elhockeyn är en separat idrott
kommer administrationen inte kunna förbättras och effektiviseras nämnvärt i och med
en inkludering.
Ökad specialidrottskompetens (låg): Eftersom elhockey skiljer sig väsentligt mot
innebandyn, kommer troligtvis inte Innebandyförbundets idrottskompetens gynna
elhockeyns tränare och idrottare nämnvärt.
Ökad samverkan avseende träning (låg): Det finns stora svårigheter i att träna
tillsammans med innebandyspelare eftersom utövningen mellan idrotterna skiljer så
mycket.
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Ökad samverkan avseende tävling (medel): En inkludering skulle kunna skapa bättre
förutsättningar för samarrangemang kring tävlingar.
Förbättrad rekrytering (låg): Elhockeyns målgrupp är väldigt specifik och SHIF/SPK har
idag kompetensen och kanalerna för att rekrytera spelare. Det är inte troligt att
Innebandyförbundet kan använda sina kanaler för rekrytering och därmed bör den
inte kunna förbättras i och med en inkludering.
Utveckling hos idrottarna (medel): I och med ökad samverkan avseende tävling bör
idrottarna kunna utvecklas socialt och mentalt, när de får möta andra idrottare.
Utveckling hos tränarna (medel): En inkludering bör kunna leda till att tränarna på ett
bättre sätt kan utveckla sitt ledarskap. Däremot bör inte den idrottsspecifika kunskapen
som Innebandyförbundet har utveckla tränarna nämnvärt.

9.1.4 Tänkbara negativa effekter finns med inkludering av elhockey
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av bordtennisen
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (medel): Det finns en viss risk att idrottarna blir
nedprioriterade i och med en inkludering. Det som avgör är hur stort engagemang
Innebandyförbundet har för att driva och utveckla elhockeyn.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (hög): Det finns en stor risk att kompetensen
kring funktionsnedsättningar som SHIF/SPK idag har inte kan föras över till
Innebandyförbundet på ett bra sätt.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): Majoriteten av elhockeyns ledare och tränare är idag
föräldrar till spelarna. Föräldrarna kommer sannolikt fortsätta träna sina barn fastän
elhockeyn är inkluderad i Innebandyförbundet.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): Elhockeyn har idag ett 10-tal
sponsoravtal. Innebandyn är generellt duktiga på sponsorskap och därför bedöms
risken för förlorade sponsorbidrag som låg i och med en inkludering.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (medel): Det finns en viss risk att
Innebandyförbundet inte kan/vill tilldela elhockeyn något ekonomiskt bidrag.
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Försämrad rekrytering (hög): Eftersom elhockeyns målgrupp skiljer sig väsentligt mot
Innebandyförbundets målgrupp, finns det en stor risk att de inte har kunskap och
resurser nog för att driva rekrytering.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): Fler och fler anläggningar blir
handikappanpassade. Många föreningar är intresserade av att bygga om sina hallar
för att idrottare med funktionsnedsättningar ska kunna nyttja dem. Denna trend bör inte
försämras i och med en inkludering.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg):
Permobilerna ägs av föreningarna och därför bör en inkludering inte kunna leda till en
brist av dessa.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): Regelverken är separata och
skiljer sig dessutom åt på många punkter. En inkludering bör därför inte kunna påverka
möjligheterna kring godkännande.
Sammanfattningsvis kan sägas att elhockey skiljer sig väsentligt mot innebandy, när det
gäller utövning men också avseende regelverket. Alla spelare är medlemmar i
handikappidrottsföreningar och det finns ingen samverkan mellan SHIF/SPK och
Innebandyförbundet gällande elhockey. De positiva effekterna med en inkludering
bedöms som få, och de negativa som relativt många. En inkludering bör kunna leda till
ökad tävlingssamverkan och utveckling hos tränare och ledare. Det finns dock en risk
att idrottarna blir nedprioriterade, funktionsnedsättningskompetens och ekonomiska
bidrag förloras samt att rekryteringen försämras.

9.2 Handlingsplan elhockey
-

Utifrån det möte som genomfördes den 18 december 2013 med Olle Lundgren
och Jonatan Sandberg beslutades att avvakta med vidare diskussioner kring
inkludering av elhockeyn. Ett första steg är att inkludera SHIF/SPKs innebandy och
först när det är genomfört kan ett samtal kring inkludering av elhockey tas upp
igen.

-

Förslag målbild: Kan ej fastställas i nuläget.

48

FOTBOLL

49

10 Fotboll
10.1 Kartläggning fotboll
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 28 november 2013 med
Jonatan Sandberg, Idrottskonsulent SHIF/SPK och Kenneth Carlsson, Ordförande
SHIF/SPKs Fotbollskommitté. Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se,
Svenska Fotbollförbundets verksamhetsberättelser och genom samtal med
medarbetare på SHIF/SPK.

10.1.1 SHIF/SPKs fotbollsverksamhet
Fotboll inom ramen för SHIF/SPKs verksamhet utövas i huvudsak av spelare med
utvecklingsstörning. Övriga funktionsnedsättningar kan vara lättare rörelsehinder,
synskada eller neuropsykiatriska funktionshinder. Seriespelet är spritt i hela landet och
spelas i sjumannalag. Spelet följer helt Svenska Fotbollförbundets regler.
Fotboll är den vanligaste idrotten för föreningar som har medlemmar med
funktionsnedsättningar. Ca 80 föreningar har fotboll för personer med
funktionsnedsättning inom ramen för sin verksamhet. De fotbollsspelare som tävlar i SM
måste ha SHIF/SPKs mästerskapslicens. De som är med i landslaget måste ha
mästerskapslicens samt en internationell licens (s.k. INAS-licens). Det landslag som finns
vänder sig endast till personer med utvecklingsstörning och tävlar i de arrangemang
som organisationen INAS organiserar. I de nationella seriespel som genomförs krävs
ingen licens och inte heller för att delta i Special Olympics arrangemang. På grund av
detta finns det endast 301 licensierade fotbollsspelare inom SHIF/SPK men det totala
antalet aktiva fotbollsspelare med funktionsnedsättningar uppskattas till omkring ca
2 000 stycken. Fotboll för personer med funktionsnedsättning spelas med 7-mannalag
på nationell nivå och i 11-mannalag på landslagsnivå
Fotbollen fick år 2013 en tilldelning uppgående till 560 tkr (inkl. arvoden). Inget övrigt
stöd tilldelades fotbollen under 2013.

10.1.2 Svenska Fotbollförbundets verksamhet
Svenska Fotbollförbundet (SvFF/Fotbollförbundet) är Sveriges största
specialidrottsförbund. Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att främja och
administrera fotbollen i landet och att företräda den utom landet.
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Svenska Fotbollförbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) och Union des Européennes de
Football (UEFA). SvFF skall följa de nämnda organisationernas stadgar och regler.
Fotbollförbundets övergripande mål är att nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges
största och ledande idrott. SvFF ska hålla samman elit och bredd och ha en ekonomi i
balans.
År 2012 var 3 209 föreningar medlemmar i SvFF. De hade sammanlagt ungefär en miljon
medlemmar av vilka cirka 500 000 var aktiva spelare. Tillsammans står dessa för en
tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter.
SvFF-koncernens omsättning 2012 uppgick till 515 mkr, varav 142 mkr var intäkter från
sponsorer och samarbetspartner, 78 mkr intäkter från sändningsrättigheter, 79 mkr
ersättning EM-slutspel och 76 mkr bidrag från bland annat RF, UEFA och FIFA.

10.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs fotbollsverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar för
att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (hög): Det är väldigt lite som skiljer regelverken
för personer med och utan funktionsnedsättningar. SHIF/SPKs fotboll har ett antal
avvikande regler men dessa hindrar inte ett mixat spel.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (hög): För fotboll inom klassen
för utvecklingsstörda behövs ingen speciell utrustning eller hjälpmedel i dagsläget.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): Det är vanligt att spelarna är medlemmar
fotbollsföreningar som vänder sig till idrottare med och utan funktionsnedsättningar. För
landslagspelarna är det ett krav att vara medlem i en sådan fotbollsförening för att
kunna träna 11-mannafotboll.
Samverkan avseende rekrytering (låg): Det finns ingen organiserad samverkan
avseende rekrytering mellan förbunden idag. När rekrytering sker till landslaget letar
SHIF/SPK däremot spelare i SvFFs fotbollsföreningar.
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Samverkan avseende träning (medel): I ett antal föreningar tränar spelarna med
funktionsnedsättningar integrerat med spelare utan funktionsnedsättningar eftersom de
håller en sådan hög nivå.
Samverkan avseende tävling (medel): De spelare som tränar integrerat med personer
utan funktionsnedsättningar tävlar oftast också integrerat. Dessutom finns idag ett flertal
sammarrangerade fotbollsturneringar. Exempelvis är Kim Källström Trophy som är ett
Special Olympics arrangemang och en del av Gothia Cup.
Samverkan mellan SF-landslag och SHIF/SPK-landslag (låg): Idag finns ingen
organiserad samverkan mellan SHIF/SPKs elitidrottare och Fotbollförbundets elitidrottare.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (medel): SvFF har en kurs som heter
inkluderad fotboll inom ämnet fotboll för personer med utvecklingsstörning.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlammer med och
utan funktionsnedsättning (medel): Det finns över 80 föreningar runt om i landet som tar
emot personer med funktionsnedsättningar som vill spela fotboll. Många av dessa tar
emot personer med och utan funktionsnedsättningar. Däremot finns generellt sätt inget
proaktivt engagemang kring rekrytering av personer med funktionsnedsättningar.

10.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av fotboll
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av fotbollen värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (hög): Många av
idrottarna har uttryckt att de vill tillhöra Fotbollförbundet. Bedömningen är att de aktiva
kommer uppleva det mycket positivt att vara delaktig i och tillhöra en grupp som delar
intresset för fotboll.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (hög): Klassificering kommer fortfarande behöva
ske separat fastän fotbollen tillhör SvFF. Däremot kan licensiering, tävlingsanmälan och
tävlingar samordnas med Fotbollförbundet och därmed förbättras och effektiviseras.
Dessutom bör en inkludering leda till bättre styrning kring regelverk och bestämmelser
vilket kommer förbättra arbetet i många handikappidrottsföreningar.
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Ökad specialidrottskompetens (hög): SHIF/SPK har ingen utbildningsplan inom fotboll.
Detta finns väl utvecklat i Fobollförbundet och detta skulle kunna gynna tränare, ledare
och idrottare.
Ökad samverkan avseende träning (hög): En inkludering bör kunna bidra till att både
elitidrottare och motionsidrottare tränar mer integrerat.
Ökad samverkan avseende tävling (hög): En inkludering skulle göra det enklare och
mer naturligt att sammarangera tävlingar och få till fler tävlingar med mixade lag.
Förbättrad rekrytering (medel): Ett medlemskap i SvFF istället för SHIF/SPK bör attrahera
fler personer till att spela fotboll. Dessutom har Fotbollförbundet en större bredd och kan
på så vis nå ut till fler idrottare. En risk är dock att rekrytering av målgruppen med
gravare funktionsnedsättningar blir försämrad eftersom det krävs en annan
rekryteringsprocess för att hitta och locka till sig den gruppen.
Utveckling hos idrottarna (hög): En inkludering bör leda till större möjligheter till
utveckling eftersom idrottarna erbjuds fler tävlingstillfällen, bättre tränare, större
konkurrens och utbyte.
Utveckling hos tränarna (hög): Det blir mer naturligt med utbyte mellan tränare om
SHIF/SPKs fotboll är inkluderad. Dessutom har SvFF som förbund mycket
fotbollskompetens som tränarna i och med en inkludering kommer kunna ta del av.

10.1.5 Tänkbara negativa effekter med inkludering av
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av fotbollen
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (medel): Det finns en risk att SHIF/SPKs fotbollsspelare blir
nedprioriterade i och med en inkludering. Tränare och ledare inom SHIF/SPK känner viss
oro kring detta. Risken bedöms dock som begränsad eftersom det är SvFF som
engagerat sig och tagit initiativet till samtal kring inkludering.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (medel): I dagsläget har SvFF ingen
kompetens inom funktionsnedsättningar. De visar däremot på ett engagemang och en
vilja som skapar förutsättningar för en framgångsrik inkludering.
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Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): En inkludering bör snarare kunna öka medvetenheten hos
SvFFs tränare och öka intresset för att träna lag med funktionsnedsättningar.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): Idag har SHIF/SPKs fotboll inte
några sponsorintäkter. En inkludering skulle kunna bidra till att idrottarna får ta del av
SvFFs sponsorintäkter.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (medel): SHIF/SPKs tilldelning till fotbollen
används i största utsträckning på att utveckla landslagsfotbollen. Det finns en risk att
SvFF inte kan/vill tilldela lika mycket pengar till denna verksamhet, men detta beslut bör
då vara fattat på mycket goda grunder.
Försämrad rekrytering (låg): Rekrytering bör bli förbättrad, däremot är det viktigt att
även prioritera rekrytering av personer med gravare funktionsnedsättningar.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): Tillgängligheten bedöms inte bli
förändrad i och med en inkludering.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): Fotbollen för
klassen utvecklingsstörda har ingen speciell utrustning eller hjälpmedel. Synskadefotboll
har ögonbindlar och en boll som låter. En inkludering skulle inte leda till att det blir brist
på denna utrusning.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): Fotbollen har ett antal
tilläggsregler. En inkludering bedöms dock inte kunna påverka dessa.
Sammanfattningsvis kan sägas att SHIF/SPKs fotboll idag till viss del är inkluderad med
SvFFs fotboll. De idrottare med lättare funktionsnedsättningar tränar i regel tillsammans
med personer utan funktionsnedsättning och det finns ett antal tävlingsarrangemang
där SvFF och SHIF/SPK samverkar. En inkludering bedöms kunna bidra till förbättringar
kring delaktighet och tillhörighet, administration, fotbollskompetens, samverkan samt
utveckling hos idrottare och tränare. Bedömningen är att det inte finns några större
risker med en inkludering. Viss risk finns dock i att fotbollsspelarna blir nedprioriterade,
kompetens kring funktionsnedsättningar förloras och att tilldelningen i form av RF-stöd
minskas.

10.2 Handlingsplan fotboll
-

SvFF har själva tagit initiativet till att börja diskutera inkludering av SHIF/SPKs
fotbollsverkanhet och de ser mycket positivt på detta.
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-

Diskussioner har först mellan SvFFs Krister Malmsten, vice generalsekreterare, Per
Widén, chef Utbildningsavdelningen och Kenneth Carlsson, ordförande SHIF/SPKs
Fotbollskommitté och Ledamot, SvFFs Tävlingskommitté.

-

En enkätundersökning kring inkludering har genomförts med ett antal
fotbollsföreningar. Merparten av föreningarna är positivt inställda till en
inkludering (11 av 19 föreningar).

-

SHIF/SPK (Johans Strid, Jonatan Sandberg och Madeleine Engström) träffade
SvFF (Kenneth Carlsson och Per Widén) den 16 december 2013 för samtal kring
inkludering.
-

På mötet föreslogs att SHIF/SPK och SvFF skall börja med ett samarbete
kring ett antal aktiviteter såsom tävlingar, utbildning och rekrytering.

-

För detta samarbete bör en projektgrupp skapas

-

Per vill få samtycke från sin ledningsgrupp innan start av projektet och
kommer därför att återkoppla till Johan Strid i februari 2014.

-

Förslag målbild: Inkludering inom 5 år.
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11 Friidrott
11.1 Kartläggning friidrott
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 14 november 2013 med
Jonatan Sandberg, Idrottskonsulent SHIF/SPK, Annelie Svärdh, Ledamot
Friidrottskommittén och Jan Björfeldt, Ordförande Friidrottskommittén. Utöver det har
data även inhämtats från handikappidrott.se, Svenska Friidrottsförbundets
verksamhetsberättelser och genom samtal med medarbetare på SHIF/SPK.

11.1.1 SHIF/SPKs friidrottsverksamhet
Friidrott är en idrott med verksamhet för idrottare med rörelsehinder, synskada eller
utvecklingsstörning. Tävling utövas i både kast-, löp- och hoppgrenar.
För de idrottare som vill kombinera elitidrott med studier finns ett Riksidrottsgymnasium
(RIG) i friidrott som ligger i Bollnäs. Utbildningen riktar sig till idrottare med rörelsehinder,
synskada eller utvecklingsstörning.
I Sverige finns mellan 80-100 aktiva friidrottare med funktionsnedsättning. SHIF/SPK har
idag 97 licensierade friidrottare.
Friidrott är en paralympisk idrott och till Paralympics i London kvalificerade sig 7
friidrottare. En friidrottare, Jeffrey Ige tog silvermedalj i kulstötning under mästerskapet.
Friidrotten fick år 2013 en tilldelning uppgående till 960 tkr (inkl. arvoden). Utöver detta
tillkom Paralympicsstöd samt riktat stöd uppgående till 460 tkr.

11.1.2 Svenska Friidrottsförbundet och dess verksamhet
Svenska Friidrottsförbundet (SFIF/Friidrottsförbundet) har till uppgift att främja, utveckla,
organisera och administrera friidrotten i Sverige. Uppdraget är att företräda friidrotten
nationellt och internationellt samtidigt som man svarar för det nationella
tävlingsprogrammet samt för landslagets deltagande i bland annat internationella
mästerskap och landskamper. SFIF representerar Sverige inom International Association
of Athletics Federations (IAAF) och European Athletics Association (EAA).
SFIF bildades 1895 och är ett av de största idrottsförbunden i Sverige med ca 503 000
medlemmar organiserade i knappt 1 000 föreningar i 23 distrikt. Utöver detta deltar
varje år över en halv miljon svenskar i löpartävlingar och motionslopp.
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Friidrott omfattar grenkategorierna löpning, hopp, kast och mångkamp. Internationellt
ingår även gång i friidrott, men i Sverige har denna grenkategori ett eget helt fristående
nationellt förbund Svenska Gång- och Vandrarförbundet.
Friidrottsförbundet hade 2012 en omsättning uppgående till 39 mkr, varav 18 mkr var
bidrag från RF, Idrottslyftet samt elitstöd och 2 mkr var bidrag från SOK.

11.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs friidrottsverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar för
att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (medel): I grunden är friidrott för personer med
funktionsnedsättningar väldigt lik friidrott för personer utan funktionsnedsättningar. Det
är IAAFs regelverk som gäller så långt det går. Av praktiska skäl finns dock ett antal
undantag från IAAF exempelvis vad gäller startlinjer för rullstol.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (medel): Det finns relativt stora
skillnader avseende hjälpmedel och utrustning. I friidrott för personer med
funktionsnedsättningar behövs ofta rullstolar eller andra typer av hjälpmedel. För
personer med utvecklingsstörning, vilket utgör en stor grupp, behövs däremot ingen
speciell utrustning eller hjälpmedel.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): Relativt många friidrottare inom SHIF/SPK är
medlemmar i en klassisk friidrottsförening som vänder sig till personer med och utan
funktionsnedsättningar. 25 % av de som har tävlingslicens är medlemmar i en sådan
friidrottsförening.
Samverkan avseende rekrytering (låg): Idag sker ingen samverkan med
Friidrottsförbundet avseende rekrytering, varken på kommitténivå, distriktsnivå eller
föreningsnivå.
Samverkan avseende träning (hög): Idag finns visst samarbete mellan idrottarna inom
SHIF/SPK och idrottarna inom Friidrottsförbundet. Det finns ett tränarsamarbete och man
har träningsläger tillsammans i vissa grengrupper, såsom sprint. Dessutom finns en
naturlig samverkan för de aktiva som är medlemmar i en friidrottsförening eftersom de i
oftast tillhör en grengrupp med friidrottare utan funktionsnedsättningar.
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Samverkan avseende tävling (medel): Viss samverkan finns idag. SM genomförs
exempelvis samtidigt som en av Friidrottsförbundets tävlingar. Ibland är det dock svårt
att samköra alla grenar eftersom det finns ett stort antal tävlingsklasser.
Samverkan mellan SF-landslag och SHIF/SPK-landslag (medel): Det har historiskt funnits
samverkan på olika tävlingar men i dagsläget finns inget organiserat samarbete.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): Det finns ingen kurs i
friidrottstränarutbildningen som tar upp ämnet funktionsnedsättningar.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (låg): Generellt arbetar föreningarna väldigt lite med
rekrytering av personer med funktionsnedsättningar. Föreningarna har däremot en
välkomnande attityd.

11.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av friidrott
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av friidrotten värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (hög): Som friidrottare
skulle man känna stolthet i att tillhöra Friidrottsförbundet och därmed säkerligen större
delaktighet och tillhörighet.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (medel): Tävlingsanmälan och upprättande av
tävlingar skulle troligtvis kunna förbättras och effektiviseras i och med en inkludering.
Däremot krävs stöd och utbildning inom klassificering och licensiering i en
övergångsperiod för att inkluderingen ska bli framgångsrik.
Ökad specialidrottskompetens (hög): Inom Friidrottsförbundet finns mycket
idrottskompetens som tränare, ledare och idrottare inom SHIF/SPK inte kan ta del av. I
och med en inkludering skulle kompetensen inom förbundet kunna överföras på ett
mer naturligt sätt.
Ökad samverkan avseende träning (hög): En inkludering skulle öppna dörrar för ökad
samverkan vad gäller träning, både på föreningsnivå men också på elitnivå. Det finns
mycket att vinna på att samverka kring träning. Idrottarna kan lära mycket av varandra.
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Ökad samverkan avseende tävling (hög): En inkludering skulle troligtvis möjliggöra för
flera samarrangemang såsom SM. Det finns också möjligheter att lägga till ett antal
grenar för personer med funktionsnedsättningar i Friidrottsförbundets ordinarie
grenutbud.
Förbättrad rekrytering (hög): Som idrottare med funktionsnedsättning vill man ibland
inte ses som handikappad, därför kan en inkludering göra friidrotten mer attraktiv för
personer med funktionsnedsättningar. Dessutom har Friidrottsförbundet en större bredd
och kan nå ut till fler med sin rekrytering. Det är dock viktigt att även prioritera
rekrytering av personer med gravare funktionsnedsättningar.
Utveckling hos idrottarna (hög): Kompetensutbyte, erfarenhetsutbyte och ökad
konkurrens kommer att utveckla friidrottarna i och med en inkludering.
Utveckling hos tränarna (hög): Tillgång till friidrottskompetens och duktiga tränare inom
Friidrottsförbundet bör möjliggöra utveckling hos tränarna.

11.1.5 Tänkbara negativa effekter finns med inkludering av friidrott
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av friidrotten
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): Friidrottare med funktionsnedsättning är inte på ett
naturligt sätt inkluderade friidrottsföreningar idag och därför kan det finnas en risk att de
blir nedprioriterade.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (hög): SHIF/SPK har mycket god komptens
kring funktionsnedsättningar. Därför är det väldigt viktigt att säkerställa att kompetensen
inte går förlorad i och med en inkludering.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): En inkludering skulle inte skapa större brist på ledare och
tränare. Snarare skulle medvetenheten kunna öka och därmed också intresset för att
leda och träna friidrottare med funktionsnedsättningar.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): SHIF/SPKs friidrott har inte
någon sponsring idag, därmed finns ingen risk i att sponsorskapspengar går förlorade.
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Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (hög): SHIF/SPKs friidrott får relativt stor
tilldelning idag. Bedömningen är att Friidrottsförbundet inte skulle prioritera friidrottare
med funktionsnedsättningar lika högt och därmed skulle tilldelningen minska.
Försämrad rekrytering (låg): SHIF/SPKs friidrott har redan idag svårt med rekrytering,
Kommittén har inga resurser för att genomföra rekrytering och distrikten och
föreningarna arbetar väldigt begränsat med rekrytering. Därför bör en inkludering inte
kunna försämra rekryteringen utan snarare förbättra den.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): En inkludering bör inte leda till
brist tillgängligheten i lokalerna. Många anläggningar är idag handikappanpassade.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): De flesta
idrottarna köper in sin utrustning och sina hjälpmedel själva. Därför skulle en inkludering
troligtvis inte påverka tillgången på hjälpmedel/utrustning nämnvärt.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): En inkludering skulle inte kunna
försämra processen att få regler godkända, eftersom man i dagsläget i stora drag följer
IAAFs regelverk.
Sammanfattningsvis kan sägas att SHIF/SPKs friidrottare till viss del är inkluderade idag.
Många av de som tränar för friidrottsföreningar tränar i trupper tillsammans med
personer utan funktionsnedsättningar. De som tränar i handikappidrottsföreningar får
däremot sällan utbyte med personer utan funktionsnedsättningar. SHIF/SPKs
Friidrottskommitté tror att det finns mycket att vinna på en inkludering i form av ökad
känsla av delaktighet och tillhörighet ökad kompetens och samverkan samt utveckling
hos både idrottare och tränare. De största negativa effekter som Friidrottskommittén ser
är att idrottarna blir nedprioriterade och får minskade ekonomiska resurser.

11.2 Handlingsplan friidrott
-

SHIF/SPK (Johan Strid och Madeleine Engström) träffade Friidrottsförbundets
generalsekreterare Anders Albertsson den 4 december 2013. Friidrottsförbundet
är generellt positiva till en inkludering men bedömer att det är viktigt genomföra
den långsamt och stegvis med start i ett antal samverkansaktiviteter. Som ett
första steg till samverkan bestämdes därför att SHIF/SPK och SFIF gemensamt ska
anordna en workshop.

-

Workshopen är planerad att genomföras i april 2014. Deltagare på workshopen
bör vara både tjänstemän och förtroendevalda inom SHIF/SPK samt ett antal
idrottschefer från SFIF. Innehållet för workshopen skall vara bland annat:
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-

Presentation av förbundens verksamheter

-

Målbild och milstolpar för samverkan och inkludering (t.ex. OS och
Paralympics i Rio 2016)

-

-

Samverkansformer

-

Aktiviteter för samverkan

Anders vill få styrelsens samtycke gällande samverkansarbete och workshop och
kommer därför att ta upp frågan på SFIFs styrelsemöte den 24:e januari 2014.

-

Planen är att skicka en preliminär workshopinbjudan till deltagarna i slutet av
januari 2014 efter styrelsemötet. Kerstin Brodin på SHIF/SPK är ansvarig för att
säkerställa att workshopen genomförs.

-

Förslag målbild: Samverkan år 1-5, inkludering år 5-10.

62

GOALBALL

63

12 Goalball
12.1 Kartläggning goalball
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 16 december 2013 med Kerstin
Brodin, Idrottskonsulent SHIF/SPK Oskar Kuus, ekonomiansvarig SHIF/SPKs
Goalballkommitté och Mikael Åkerberg, Landslagsspelare. Utöver det har data även
inhämtats från handikappidrott.se och genom samtal med medarbetare på SHIF/SPK.

12.1.1 SHIF/SPKs goallballverksamhet
Goalball är en lagidrott för personer med nedsatt eller ingen syn. Den spelas på en plan
lika stor som en vollybollplan (18x9meter). Goalball uppkom efter andra världskriget
1946 i Österrike i ett försök att stödja och rehabilitera krigsveterner som förlorat syn på
ett eller annat sätt. 1976 presenterades Goalball för världen vid Paralympics i Toronto,
Canada och har sedan dess gjort stora framsteg och finns idag i över 100 länder.
Alla spelare bär ögonbindel för att det skall bli så lika villkor som möjligt oavsett vilken
synnedsättning spelarna har. Detta möjliggör att även fullt seende kan delta och spela
på samma villkor som de med ingen syn alls.
Spelet går ut på att skjuta bollen längs med marken och passera det motståndarlagets
försvar och in i mål. Samtliga spelare på plan agerar försvar och anfall då spelet böljar
fram och tillbaka när bollen skiftar sida efter varje skott. Bollen innehåller en pingla som
gör att den hörs när spelarna skjuter bollen längs med marken och det försvarande
laget kan orientera sig med hjälp av hörseln och försöka stoppa bollen innan det blir
mål.
SHIF/SPK har idag 7 stycken medlemsföreningar och totalt 40 licensierade spelare.
Licens krävs för SM och deltagande landslaget. Bedömningen är att det finns mellan 4050 aktiva goalballspelare i Sverige.
Goallball är en Paralympisk idrott och i London 2012 ställde Sverige upp med ett herrlag
och ett damlag. Damlaget tog bronsmedalj.
Goalball fick år 2013 en tilldelning uppgående till 1,2 mkr (inkl. arvoden). Utöver detta
tillkom Paralympicsstöd samt riktat stöd uppgående till 580 tkr.
Gällande en eventuell inkludering finns det i dagsläget inget lämpligt
specialidrottsförbund där goalballen kan inkluderas. När Norge inkluderade idrotten för
personer med funktonsnedsättningar valde de att flytta över goalballen till
64

Handbollsförbundet. Tyvärr förmådde inte Handbollsförbundet att driva idrotten vidare
vilket ledde till att goalballen dog ut i Norge. SHIF/SPKs Goalballkommitté och
goalballspelarna ser stora risker med en inkludering till Handbollförbundet och inte
några tänkbara positiva effekter.

12.2 Handlingsplan goalball
-

Svenska Handbollsförbundet bedöms som inte som ett lämpligt förbund att ta
över goalballen och det finns inte heller något annat specialidrottsförbund som
bedöms lämpligt.

-

Eftersom det i dagsläget inte finns något lämpligt specialidrottsförbund där
Goalball skulle kunna inkluderas kommer idrotten fortsatt vara en del av SHIF/SPK.

-

Förslag målbild: Bör ej inkluderas.
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13 Innebandy
13.1 Kartläggning innebandy
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 25 november 2013 med
Jonatan Sandberg, Idrottskonsulent SHIF/SPK, Henrik Ehrlington, Ledamot, SHIF/SPKs
Innebandykommitté (representant rullstolsinnebandy) och Ingemar Nordh, Ledamot,
SHIF/SPKs Innebandykommitté (representant ståinnebandy). Utöver det har data även
inhämtats från handikappidrott.se, Svenska Innebandyförbundets
verksamhetsberättelse 2012/13 och genom samtal med medarbetare på SHIF/SPK.

13.1.1 SHIF/SPKs innebandyverksamhet
Innebandy inom SHIF/SPK utövas i två klasser. En klass för personer med rörelsehinder
som spelar sittande i rullstol (klass 1, rullstolsinnebandy) och en klass för främst personer
med utvecklingsstörning, vissa rörelsehinder samt personer med neuropsykiatriska
funktionshinder (klass 2, ståinnebandy).
Antalet licensierade innebandyspelare hos SHIF/SPK är 542 stycken men uppskattningen
är att det i finns ca 2000 aktiva spelare. Sverige har ett landslag i rullstolsinnebandy.
Innebandyn fick år 2013 en tilldelning uppgående till ca 160 tkr. Inget övrigt stöd
tilldelades innebandyn under 2013.

13.1.2 Svenska Innebandyförbundet och dess verksamhet
Svenska Innebandyförbundets (SIF/Innebandyförbundet) syfte är att bedriva idrottslig
verksamhet, framför allt innebandy.
Innebandyn är Sveriges näst största lagsport. Förbundet är organiserat i 22
specialdistriktsförbund med 1 030 medlemsföreningar som sin tur har totalt 118 472
licensierade spelare.
Innebandyförbundets omsättning uppgick 2012/2013 till 78 mkr, varav 19 mkr var
licenser och övergångar, 16 mkr var offentligrättsliga bidrag, 14 mkr sponsring, reklam
och annonser och 11 mkr tävlingsintäkter.

13.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs innebandyverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar
för att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
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mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (hög): Regelverken för ståinnebandyn är helt lika.
Rullstolsinnebandyn har däremot 25 tilläggsregler och ca 10 av dessa påverkar spelet.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (medel): Inom ståinnebandyn
finns ingen speciell utrustning eller hjälpmedel. Inom rullstolsinnebandyn skiljer det sig på
så sätt att spelarna sitter i rullstol.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): 67 (12 %) av de licensierade spelarna är medlemmar i
föreningar som vänder sig till personer med och utan funktionsnedsättningar.
Samverkan avseende rekrytering (låg): Det finns idag ingen samverkan på varken
förbundsnivå eller föreningsnivå avseende rekrytering.
Samverkan avseende träning (låg): Träningssamverkan sker i dagsläget i någon större
utsträckning.
Samverkan avseende tävling (medel): Viss samverkan finns avseende
tävlingsarrangemang. Bland annat förs diskussioner om samverkan på VM 2014.
Samverkan mellan SF-landslag och SHIF/SPK-landslag (låg): Det finns endast landslag i
rullstolsinnebandy och där finns ännu inte någon utbredd verksamhet. Det finns heller
någon samverkan dagsläget.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): Det finns ingen utbildning kring
funktionsnedsättningar inom SIFs tränarutbildning.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (medel): Vissa föreningar har ett relativt stort engagemang
för personer med funktionsnedsättningar. Detta beror dock på huruvida man får bidrag
för att driva sådan verksamhet eller inte.

13.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av innebandyn
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av innebandyn värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
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Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (medel): De idrottare
som ser sig som innebandyspelare och inte handikappidrottare skulle troligtvis känna
delaktighet och tillhörighet inom innebandyn. Men de finns också många spelare som
trivs med att tillhöra en handikappidrottsförening och känna delaktighet och tillhörlighet
där.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (medel): Klassificering och licensiering kommer
inte kunna effektiviseras och förbättras eftersom någon oavsett inkludering fortfarande
kommer behöva göra arbetet. Gällande tävlingsanmälan och arrangerande av
tävlingar samt seriespel bör detta kunna effektiviseras och förbättras då det förs över till
Innebandyförbundets system.
Ökad specialidrottskompetens (hög): Både tränare, ledare, domare och idrottare bör
kunna få ta del och gynnas av den stora innebandykompetens som SIF har.
Ökad samverkan avseende träning (medel): Samverkan skulle kunna ske gällande
fysträning, mental träning, taktik. Dessutom skulle det vara fullt möjligt för ståinnebandyn
att provträna tillsammans. Däremot skulle det vara svårt för rullstolinnebandyspelarna
att spela tillsammans med spelare som inte sitter i rullstol.
Ökad samverkan avseende tävling (hög): Samarrangemang av tävlingar bör kunna
genomföras i mycket större utsträckning vilket skulle kunna leda till ett större
tävlingsutbud för idrottare med funktionsnedsättningar.
Förbättrad rekrytering (medel): För de spelare som har en lättare funktionsnedsättning
kan en inkludering komma att förbättra rekryteringen. Men för de personer som har
grava funktionsnedsättningar kan en inkludering försämra rekryteringen eftersom som
Innebandyförbundet inte har resurser till sådan typ av rekrytering.
Utveckling hos idrottarna (medel): Elitidrottarna skulle troligtvis utvecklas och få ett ökat
socialt utbyte. Däremot finns det en risk att motionsidrottarna blir nedprioriterade och
därför inte kommer ha samma möjligheter till utveckling.
Utveckling hos tränarna (hög): I och med ökad innebandykompetens kommer tränarna
utvecklas och bli bättre.
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13.1.5 Tänkbara negativa effekter med inkludering av innebandyn
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av innebandyn
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): Det finns en stor risk att idrottarna blir
nedprioriterade i och med en inkludering. SHIF/SPKs innebandyspelare blir en liten
grupp inom Innebandyförbundet och det är inte säkert att gruppen prioriteras så högt
som den görs inom SHIF/SPK.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (hög): Det finns en stor risk att den kompetens
som finns inom SHIF/SPK centralt och lokalt försvinner i och med en inkludering.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): Det är brist på ledare redan idag så det bör inte kunna
försämras i och med en inkludering.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): Det kan vara enklare att få
sponsorskap om man är en handikappidrottsförening jämfört med om man är en
sektion inom en förening. Men idag har innebandyn begränsat sponsorskap och därför
bör en inkludering inte kunna försämra situationen.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (medel): Det finns en viss risk att RF-stödet
minskas i och med en inkludering.
Försämrad rekrytering (medel): Rullstolspelarna och spelarna med grava
funktionsnedsättningar är målgrupper som skiljer sig mycket från Innebandyförbundets
målgrupp. Därför kan en inkludering riskera att försämra rekryteringsmöjligheterna för
dessa grupper.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): Tillgängligheten i lokaler bör vara
oförändrad vid en inkludering.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): Tillgång till
hjälpmedel och utrustning bör vara oförändrad vid en inkludering.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): Innebandyförbundet är
generellt duktiga på att formulera regler och därför skulle spelarna med
funktonsnedsättningar säkerligen få hjälp att förbättra sitt regelverk om de var
inkluderade.

70

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns stora likheter mellan innebandyn för
personer med och utan funktionsnedsättningar. Däremot kan det av praktiska själv vara
svårt att träna och tävla tillsammans, speciellt med rullstolsspelarna. Ett antal initiativ har
tagits vad gäller samverkan mellan förbunden, såsom exempelvis VM 2014. Dessutom
finns stora möjligheter att utöka samverkan gällande rekrytering, träning och tävling i
framtiden. Idrottskommittén är dock skeptisk till en fullständig inkludering i dagsläget.
De föreslår istället att man ska initiera ett samverkansarbete och ifall det faller väl ut ta
det vidare till en inkludering.

13.2 Handlingsplan innebandy
-

Den 26 november 2013 träffade SHIF/SPK (Johan Strid och Madeleine Engström)
och Innebandyförbundets generalsekreterare Göran Harnesk.

-

Göran var mycket positiv till en inkludering och därför planerades ett nästa möte
för diskussion kring målbild, milstolpar och samverkansaktiviteter.

-

Mötet kommer genomföras i januari 2014. Johan Strid är ansvarig för att
säkerställa att mötet genomförs.

-

Förslag målbild: Inkludering inom 5 år.
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14 Judo
14.1 Kartläggning judo
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 12 november 2013 med Håkan
Ryholt, Idrottskonsulent SHIF/SPK och Martin Pernheim, Förbundskapten, SHIF/SPKs
Judolandslag. Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se, Svenska
Judoförbundets hemsida (judo.se) och genom samtal med medarbetare på SHIF/SPK.

14.1.1 SHIF/SPKs judoverksamhet
Judo inom SHIF/SPK vänder sig till personer med rörelsehinder, synskada eller
utvecklingsstörning. Som handikappidrott i Sverige började judon utvecklas i mitten av
1970-talet, med träning för synskadade, på Tomtebodasskolan. Något år senare
startade grupper för rörelsehindrade och utvecklingsstörda i Farsta respektive på
Östermalm (båda i Stockholmstrakten). I dag tränar personer med
funktionsnedsättningar judo över hela landet. Träningen sker på judoföreningarna såväl
integrerat i övriga grupper som i egna grupper.
Hos SHIF/SPK finns 4 idrottare som har tävlingslicens inom judo. Tre av dessa är med i
landslaget för synskadejudo. Uppskattningen är att det totalt finns ca 150 aktiva
judokas med funktionsnedsättningar i Sverige. Bedömningen är att det finns ca 100
stycken med i klassen för utvecklingsstörda, ca 20 stycken i klassen för synskadade och
ca 30 stycken i klassen för rörelsehindrade.
Judo för idrottare med synskada är en paralympisk idrott. Till Paralympics i London 2012
kvalificerade sig en judoka nämligen Nicolina Pernheim som tog sig till kvartsfinal.
Judon fick år 2013 en tilldelning uppgående till ca 350 tkr (inkl. arvoden). Utöver detta
tillkom Paralympicsstöd samt riktat stöd uppgående till ca 30 tkr.

14.1.2 Svenska Judoförbundet och dess verksamhet
Svenska Judoförbundet (SJF/Judoförbundet) är ett specialidrottsförbund för judo bildat
27 november 1960. Förbundet har till uppgift att administrera och främja judosporten i
Sverige i enlighet med Internationella judofederationens, Europeiska judounionens,
Svenska Judoförbundets och Riksidrottsförbundets fastställda regler och normer.
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Judo tränar man vanligen på tatamimattor, förr gjorda av rishalm men numera oftast
av andra material, t.ex. pressad skumplast. Teknikerna man tränar på kan delas upp i
kast, fasthållningar, armlås och halslås.
Förbundet består av 14 distriktsförbund, Totalt uppgår medlemsföreningarna till 160
stycken och antalet judoutövare till ca 15 600. Majoriteten av medlemmarna är mellan
7 och 12 år, ca 7 000 medlemmar finns inom denna ålderskategori.
År 2012 uppgick Judoförbundets omsättning till 7,4 mkr varav 3,7 mkr var stöd från RF,
1,9 mkr stöd från SOK och 1,8 mkr idrottsintäkter och medlemsavgifter.
Judon har idag en Rikshandikappkommitté som arbetar för personer med
funktionsnedsättningar inom judon. Handikappkommittén stöttar och hjälper klubbar
som vill börja med handikappjudo. De ordnar läger och tävlingar inom Sverige och
deltar på läger och tävlingar internationellt.

14.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs judoverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar för att
skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits mer
ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (hög): Reglerna är överlag lika, men det finns ett
antal skillnader. Bland annat tävlar judokas med svår utvecklingsstörning på knä och
synskadade startar alltid med grepp. Dessutom är det förbjudet med armlås och halslås
i klassen för utvecklingsstörda och för judokas med Downs syndrom är inte nackgrepp
tillåtet av medicinska skäl.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (hög): Inget hjälpmedel eller
någon specialutrustning är tillåten för judokas med funktionsnedsättningar. Alla har
likadana judodräkter.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (hög): Näst intill alla utövare är medlemmar i en judoförening.
Judoföreningarna är därmed både anslutna till SHIF/SPK och Judoförbundet.
Samverkan avseende rekrytering (medel): Ingen samverkan sker på förbundsnivå eller
distriktsnivå. Däremot sker det mycket samverkan på föreningsnivå. Judoföreningarna
kommunicerar ofta att personer med funktionsnedsättningar kan träna judo och
välkomnar dem att bli medlemmar.
74

Samverkan avseende träning (hög): På föreningsnivå sker träning ofta integrerat med
personer utan funktionsnedsättningar.
Samverkan avseende tävling (medel): Samverkan sker till viss del i tävlingssammanhang.
Många av de synskadade tävlar i samma tävlingar som personer utan
funktionsnedsättningar och judokas som har en lättare funktionsnedsättning deltar i
tävlingar med personer utan funktionsnedsättningar.
Samverkan mellan SF-landslag och SHIF/SPK-landslag (låg): I dagsläget finns inget
landslagsutbyte mellan förbunden.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (medel): Tränarna läser ordinarie
judotränarutbildning inom SJF, sedan finns en 4 timmars påbyggnadskurs om gällande
utvecklingstörningar. Utöver detta finns ingen utbildning kring handikapplära inom i
tränarutbildningen.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (hög): På föreningsnivå sker rekrytering för alla, men i
dagläget varierar det mellan föreningarna hur proaktiv man är gentemot personer
med funktionsnedsättningar.

14.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av judo
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av judoverksamheten värderats.
De positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna
har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (medel): Idrottarna
känner redan idag delaktighet och tillhörighet i den judoförening de tillhör.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (låg): Idag skapar föreningarna själva tävlingar
och det finns ingen kompetens inom klassificering, licensiering och medicinsk rådgivning
hos Judoförbundet. I och med detta är det svårt att se hur en inkludering skulle kunna
förbättra och effektivisera administrationen.
Ökad specialidrottskompetens (medel): Viss kompetensöverföring kan ske genom
utbildningar och kurser. Men kompetensen finns mestadels på föreningsnivå och
individnivå, vilket personer med funktionsnedsättningar redan idag får ta del av i och
med medlemskapet i en judoförening.
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Ökad samverkan avseende träning (låg): Eftersom idrottarna i stor utsträckning tränar
tillsammans i sin förening kommer träningssamverkan troligtvis vara oförändrad.
Ökad samverkan avseende tävling (låg): I dagsläget är det föreningarna som
anordnar tävlingar och därför bör en inkludering inte möjliggöra för mer
tävlingssamverkan.
Förbättrad rekrytering (låg): Det finns en risk att det blir en försämrad rekrytering i och
med att SHIF/SPK idag arbetar mycket med rekrytering i form av prova-på-dagar. Det
är inte säkert att Judoförbundet har de resurser som krävs för att driva dessa
rekryteringssatsningar.
Utveckling hos idrottarna (låg): Idrottarna utvecklas idag inom sina föreningar, där finns
kompetensen och konkurrensen som de behöver. Vid en inkludering kommer troligtvis
utvecklingen hos idrottarna vara oförändrad. Det finns inte heller några landslagsläger
idag där elitidrottare med funktionsnedsättningar skulle kunna delta.
Utveckling hos tränarna (låg): Tränarna får sin utbildning av Judoförbundet men den
mesta kunskapen om judo finns där idrotten utövas på föreningsnivå. På det sättet
kommer inte en inkludering leda till ytterligare utveckling hos tränarna.

14.1.5 Tänkbara negativa effekter med inkludering av judo
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av judon värderats.
De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): Det finns en stor rädsla hos tränare och idrottare
att de vid en inkludering skulle bli nedprioriterade.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (hög): Det finns mycket begränsad
kompetens om funktionsnedsättningar inom Judoförbundet. Därför krävs mycket stöd
och utbildning för att säkerställa att kompetensen byggs upp inom förbundet.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): Tränare och ledare som tränar personer med
funktionsnedsättning kommer sannolikt att fortsätta träna och leda oavsett inkludering.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (hög): Idag har judon inom SHIF/SPK
egna avtal med Adidas, eftersom Judoförbundet inte ville att SHIF/SPKs elitidrottare

76

skulle få ta del av deras Adidassponsorskap. Vid en inkludering kan det därmed finnas
en risk att SHIF/SPKs elitidrottare inte får ta del av Judoförbundets sponsorskap.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (hög): Det finns en oro för att tilldelningen
som judon har idag inom SHIF/SPK går förlorad eftersom Judoförbundet till största del
prioriterar sitt landslag.
Försämrad rekrytering (hög): Idag sker det en del rekrytering via tilldelningen från
SHIF/SPK. Bland annat på Göteborg Open och Stockholm Para Games. Om dessa
ekonomiska resurser går förlorade blir följden troligtvis att rekryteringen försämras.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): Föreningarna har idag ordnat så
det finns en fungerande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg):
Föreningarna har idag ordnat så det finns tillräckliga hjälpmedel och utrustning för
personer med funktionsnedsättningar.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): Det skulle troligtvis inte bli
någon skillnad vid en inkludering.
Sammanfattningsvis kan sägas att judon idag är SHIF/SPKs mest inkluderade idrott,
eftersom näst intill alla utövare är medlemar i en judoförening. Det är dessutom vanligt
att idrottarna både tränar och tävlar tillsammans. Martin Pernheim är negativt inställd till
en inkludering. Bedömningen är att det finns en stor risk att SHIF/SPKs judokas, specifikt
landslaget blir nedprioriterade och förlorar ekonomiska resurser.

14.2 Handlingsplan judo
-

I möte mellan SHIF/SPK (Madeleine Engström och Johan Strid) och
Judoförbundet (generalsekreterare Erik Vesterlund) den 29 november 2013
diskuterades möjligheter till en framtida inkludering. Erik var positiv till en
inkludering men ville avvakta vidare diskussioner tills efter SJFs förbundsmöte den
8 mars 2014.

-

Efter 8 mars 2014 har Johan Strid i uppdrag att boka ett nästa möte kring
inkludering med Erik Vesterlund och representanter från Judoförbundets
handikappkommitté.

-

Förslag målbild: Kan ej fastställas i nuläget.
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15 Kälkhockey
15.1 Kartläggning kälkhockey
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 12 november 2013 med Håkan
Ryholt, Idrottskonsulent SHIF/SPK, Allan Kasperi, Team Manager, SHIF/SPKs
Kälkhockeylandslag och Thomas Olsson, Ordförande, SHIF/SPKs Kälkhockeykommitté.
Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se, Svenska
Ishockeyförbundets verksamhetsberättelser och genom samtal med medarbetare på
SHIF/SPK.

15.1.1 SHIF/SPKs kälkhockeyverksamhet
Kälkhockey är en variant av ishockey som framförallt utövas av personer med
rörelsehinder. Kälkhockeyn har i princip samma regler som i ishockey. Skillnaderna är
bland annat att spelarna sitter i en kälke och har två, i skaftändan, dubbförsedda
klubbor som också används som stavar att staka sig fram med på isen.
På föreningsnivå är det inget krav att man har en funktionsnedsättning för att utöva
kälkhockey, men för att vara med i landslaget krävs att man har något slags
rörelsehinder och att man blir klassificerad.
SHIF/SPK har 27 kälkhockeyspelare med tävlingslicens. Däremot är det endast 17
spelare som är aktiva i dagsläget.
Kälkhockey är en paralympisk idrott och kälkhockeylandslaget har kvalificerat sig till
Paralympics i Sotji 2014.
Kälkhockeyn fick år 2013 en tilldelning uppgående till ca 690 tkr (inkl. arvoden). Inget
övrigt stöd tilldelades kälkhockeyn under året.

15.1.2 Svenska Ishockeyförbundet och dess verksamhet
Svenska Ishockeyförbundet (SIHF/Ishockeyförbundet) är den samlade organisationen
som främjar, utvecklar och administrerar idrotterna ishockey och inlinehockey på alla
nivåer. Förbundet ansvarar för och driver medlemsföreningarnas gemensamma
intressen, behov och önskemål såväl nationellt och internationellt. Förbundet är
medlem Internationella Ishockeyförbundet (IIHF).
Inom Ishockeyförbundet finns 22 distriktishockeyförbund, 602 ishockeyföreningar och
2271 lag. Det finns totalt drygt 84 000 spelare och domare, varav 64 210 är licensierade.
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I Tre Kronors ishockeyskola är det ca 20 000 barn i åldrarna 4-9 år som provar på
ishockey.
Inlinehockey sorterar under Svenska Ishockeyförbundet och det finns 1 311 licensierade
spelare som utövar denna sport.
Ishockeyn spelas nationellt i följande nivåer: Elitserien (12 lag), HockeyAllsvenskan (14
lag), Div. 1 (totalt 57 lag i sex serier), Div. 2, Div. 3, Div. 4, veteran-, damernas Riksserien
och AllEttan, J 20, J 18, U 16, U 15, U 14, U 13, U 12, U 11 och U10, samt flick- och skolserier.
År 2012/2013 uppgick koncernen SIHFs omsättning till 114 mkr, varav 49 mkr var reklam –
och sponsorintäkter, 20 mkr bidrag från RF, 15 mkr kursavgifter och material och 5 mkr
biljettintäkter.

15.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs kälkhockeyverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar
för att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (hög): Regelverket skiljer sig endast avseende
perioder. Kälkhockeyns perioder är 3 x15 minuter, därför finns inget kring regelverket
som skulle vara ett hinder för inkludering.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (låg): Då kälkhockeyspelarna
sitter i kälkar och har två klubbor skiljer sig spelet så pass mycket i utövning att det inte
kommer vara möjligt att träna eller tävla tillsammans med ishockeyspelare. Ishockey är
en väsentligt mycket snabbare sport. Däremot skulle målvakterna kunna träna ihop.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): I Göteborg har ett antal kälkhockeyspelare startat ett
lag inom en ishockeyförening som heter Järnbrott HK. I övrigt är kälkhockeyspelarna
medlemmar i handikappidrottsföreningar.
Samverkan avseende rekrytering (låg): Det finns ingen organiserad samverkan
avseende rekrytering.
Samverkan avseende träning (låg): Kälkhockeyspelalarna tränar inte med
ishockeyspelare.
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Samverkan avseende tävling (låg): Det finns ingen samverkan i tävlingssammanhang i
dagsläget.
Samverkan mellan SF-landslag och SHIF/SPK-landslag (låg): Det finns ingen samverkan
mellan elitidrottande ishockeyspelare och kälkhockeyspelare i dagläget.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): Det finns ingen utbildningsmodul
eller kurs som tar upp ämnet funktionsnedsättningar eller kälkhockey inom
ishockeytränarutbildningen.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (låg): Det finns inget engagemang gällande personer med
funktionsnedsättningar eller kälkhockey inom ishockeyföreningarna i dagsläget.

15.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av kälkhockey
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av kälkhockeyn värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (hög): Idrottarna ser
sig som hockeyspelare och inte handikappidrottare. Flera av kälkhockeyspelarna har
uttryckt att de vill tillhöra Ishockeyförbundet för att de vill känna delaktighet i ishockeyn.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (låg): Eftersom kälkhockey skiljer sig så mycket
från ishockey kommer det behövas resurser som utför klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan och tävlingar separerat från ishockeyverksamheten. Därför kommer
det troligtvis inte gå att förbättra och effektivisera administrationen nämnvärt.
Ökad specialidrottskompetens (hög): Tränarna kommer kunna utveckla sin
ishockeykompetens och det är troligt att detta leder till att även idrottarna får ökad
ishockeykompetens.
Ökad samverkan avseende träning (medel): Träning tillsammans på isen med
ishockeyspelare är i praktiken omöjligt eftersom idrotterna utövas på så olika sätt.
Samarbete mellan målvakterna kan däremot fungera. Dessutom kan viss samverkan
gällande fysträning och spelstrategi fungera bra.
Ökad samverkan avseende tävling (medel): Det kommer inte fungera att fullt ut
inkludera kälkhockeylagen med ishockeylag i tävlingssammanhang på grund av
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olikheterna i utövning och tempo. Däremot finns möjligheter att ha turneringar och
tävlingar där man varvar kälkhockeymatcher med ishockeymatcher för att öka och
förbättra samverkan.
Förbättrad rekrytering (hög): Ishockeyförbundet når ut till fler idrottare och bör i och
med detta kunna sprida intresset för kälkhockeyn till fler.
Utveckling hos idrottarna (hög): I och med ökad samverkan och utökad kompetens
inom ishockey bör idrottarna utvecklas och bli bättre kälkhockeyspelare.
Utveckling hos tränarna (hög): Som tränare inom Ishockeyförbundet bör man få mer
tillgång till idrottsspecifik komptens och erfarenhetsutbyte. Därmed bör det finnas stora
möjligheter att utvecklas som tränare.

15.1.5 Tänkbara negativa effekter med inkludering av kälkhockey
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av kälkhockeyn
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (låg): Risken för att landslaget skulle bli nedprioriterade
bedöms som relativt låg. Det finns däremot en risk att kälkhockeyn utöver landslaget blir
nedprioriterad. Istiden är en bristvara och en inkludering kan innebära att
kälkhockeyspelarna inte har samma möjligheter till istid som idag.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (låg): Kompetensen inom
funktionsnedsättningar finns idag på föreningsnivå hos tränare, ledare och idrottare.
Den kompetens som finns på förbundsnivå är begränsad och bör med enkelhet kunna
förflyttas till Ishockeyförbundet.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): De tränare och ledare som finns inom kälkhockey idag
kommer fortsätta träna och leda även när kälkhockey är inkluderad, därmed bedöms
risken för tränar -och ledarbrist som låg.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): Kälkhockey har begränsade
sponsormedel i dagsläget. En inkludering bör istället kunna möjliggöra för
kälkhockeyspelarna att ta del av Ishockeyförbundets sponsorbidrag.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (låg): Ishockeyförbundet har relativt god
ekonomi och bör därför kunna säkerställa att kälkhockey får de resurser som de
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behöver. Risken för att en inkludering skulle leda till förlorade anslag bedöms därmed
som låg.
Försämrad rekrytering (låg): Bedömningen är att en inkludering skulle leda till en
förbättrad rekrytering i och med Ishockeyförbundets möjligheter till att nå ut till fler
idrottare.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): Det är redan i dagsläget brist på
lokaler som är anpassade för kälkhockey. Detta bör inte kunna försämras i och med en
inkludering.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): Kälkarna
köps in av individerna själva med eventuella bidrag från föreningarna. Därför kommer
en inkludering troligtvis inte kunna försämra situationen.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): På grund av de stora
skillnaderna i utövning kommer kälkhockeylagen inte att kunna tävla mot ishockeylag.
Därför finns inga risker i att en inkludering skulle försvåra förutsättningarna för att
förändra kälkhockeyregelverket.
Sammanfattningsvis kan sägas att samverkan mellan kälkhockeyn och ishockeyn inte
sker på något plan i dagsläget. Fastän regelverken i princip är helt lika skiljer sig
utövningen så väsentligt att det inte är praktiskt möjligt att träna eller tävla integrerat.
SHIF/SPKs kälkhockeyspelare, tränare och kommitté är ändå mycket positiva till en
inkludering. Framförallt skulle idrottarna känna större delaktighet och tillhörighet till
hockeyn, men det finns också möjligheter till ökad ishockeykompetens som kan bidra till
utveckling av både idrottare, ledare och tränare. Bedömningen är dessutom att det
inte finns några större risker med en inkludering.

15.2 Handlingsplan kälkhockey
-

SHIF/SPK (Johan Strid och Madeleine Engström) har träffat Ishockeyförbundets
tillförordnade generalsekreterare Peter Langley i ett möte den 3 december 2013,
för att diskutera en eventuell inkludering av kälkhockeyn.

-

Ett nästa möte mellan SHIF/SPK (Johan Strid och Håkan Ryholt) och
Ishockeyförbundet för att diskutera inkludering är bokat den 14 jan 2014.

-

Förslag målbild: Kan ej fastställas i nuläget.
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16 Längdskidåkning och skidskytte
16.1 Kartläggning längdskidåkning och skidskytte
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 6 november 2013 med Håkan
Ryholt, Idrottskonsulent SHIF/SPK, Anna Maria Nilsson, Förbundskapten SHIF/SPKs
Längd/Skidskyttelandslag, Fredrik Andersson, Ledamot, SHIF/SPKs
Längd/Skidskyttekommitté. Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se,
Svenska Skidförbundets verksamhetsberättelser och genom samtal med medarbetare
på SHIF/SPK.

16.1.1 SHIF/SPKs längdskidåkning -och skidskytteverksamhet
Längdskidor-skidskytte är en idrott för personer med rörelsehinder, synskada eller
utvecklingsstörning. Aktiva med förlamningsskada tävlar sittande i sitski. Synskadade
åker med ledsagare.
I skidskytte använder idrottare med synskada ett elektroniskt gevär, dvs. en ljudsignal
som varierar i frekvens beroende på hur nära mitten man siktar. Åkare med
utvecklingsstörning tävlar inte i skidskytte.
Totalt har 11 personer tävlingslicens hos SHIF/SPK för längdskidåkning och skidskytte men
uppskattningen är att det finns ett 50-tal åkare med utvecklingsstörningar och ett 20-tal
åkare med rörelsehinder eller synskador.
Längdskidor och skidskytte är en paralympisk idrott och till Paralympics i Sotji 2014 har
två åkare kvalificerat sig. Det är Zebastian Modin som tävlar i synskadeklassen och
Helen Ripa som tävlar i klassen för rörelsehindrade.
Längdskidåkning och skidskytteidrotten fick år 2013 en tilldelning från SHIF/SPK
uppgående till ca 690 tkr (inkl. arvoden). Utöver detta tillkom Paralympicsstöd samt
riktat stöd uppgående till totalt 600 tkr.

16.1.2 Svenska Skidförbundet och dess längdskidåkningsverksamhet
Se beskrivning av Skidförbundet under avsnitt 6.1.2
Längdskidåkning
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Inom Skidförbundets längdskidåkningsverksamhet finns många olika tävlingsgrenar. Det
varierar på olika distanser, mass-, jakt-, intervallstart eller sprint, klassisk stil eller fristil samt
kombinationer av stilarna.
Längdåkning har flera grenar med i de olympiska vinterspelen och FIS arrangerar VM
vartannat år. Varje år arrangeras även Världscupen i längdskidåkning som består av ett
större antal tävlingar under hela säsongen. Åkarna samlar poäng genom säsongen och
den som har samlat ihop flest poäng i sprint, långdistans och totalt är vinnare. Förutom
VM och Världscupen arrangeras även kontinentala cuper och en skandinavisk cup
samt svenskt mästerskap.
Längdskidåkningen inom SSF hade år 2011/12 en omsättning uppgående till ca 43 mkr
(hela koncernen). SSF har 1 130 föreningar som har längdskidåkning på sitt program och
32 680 tävlande åkare.

16.1.3 Svenska Skidskytteförbundet och dess verksamhet
Svenska Skidskytteförbundet (SSSF/Skidskytteförbundet) har det ideella uppdraget att
verka för och utveckla skidskyttesporten. Utöver detta har elitsatsningen stöd från SOK
där Skidskytteförbundet ingår. Förbundet är även anslutet till Internationella
Skidskytteförbundet (IBU).
SSSF har 28 stycken medlemsföreningar med totalt 550 aktiva utövare. Sveriges
skidskyttelandslag är rankat som tredje bäst i världen.
Förbundets omsättning uppgick år 2012/13 till ca 26 mkr varav 4 mkr var stöd från RF, 6
mkr stöd och ersättningar från IBU och 13 mkr sponsorintäkter.

16.1.4 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs längdåkning -och skidskytteverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio
frågeställningar för att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag.
Frågeställningarna har beskrivits mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg,
medel, hög) har använts för att beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (hög): Både längdåkare och skidskyttar kan
delta i många tävlingar där personer utan funktionsnedsättningar tävlar. För personer
med utvecklingstörning är det enklare att inkluderas i resultatlistan än för synskadade
och rörelsehindrade.
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Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (hög): De synskadade tävlar
med ledsagare och vissa rörelsehindrade med protes. Utöver det är det inga skillnader.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): Av de 11 licensierade idrottarna är 5 stycken
medlemmar i föreningar som även vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar.
Samverkan avseende rekrytering (medel): Det finns idag viss samverkan på distriktsnivå
och en öppenhet och vilja inom skidföreningar och skidskytteföreningar att rekrytera
funktionshindrade. Många anläggningar anpassas för att kunna användas av personer
med funktionsnedsättningar.
Samverkan avseende träning (hög): SHIF/SPKs elitidrottare tränar ofta med personer
utan funktionsnedsättningar i sina föreningar. Dessutom sker viss träning med
elitidrottarna tillsammans med Skidförbundets landslag och utvecklingslag.
Samverkan avseende tävling (medel): I vissa fall tävlar åkarna med
funktionsnedsättningar i samma tävlingar som åkare utan funktionsnedsättningar.
Denna samverkan skulle med enkla medel kunna utvecklas ytterligare.
Samverkan mellan SF-landslag och SHIF/SPK-landslag (medel): Viss samverkan finns för
elitidrottarna vad gäller material och träning. Bland annat samarbetar Skidförbundet
och SHIF/SPK kring vallning inför Paralympics i Sotji. Gällande träning har elitåkarna varit
tillsammans med Skidförbundets elitåkare på träningsläger i Torsby.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (medel): Ett studiematerial kring
synskadade har tagits fram och dessutom förs diskussioner med Mitthögskolan kring
examensarbete inom området.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (medel): Uppfattningen är att det finns ett relativt stort
engagemang från föreningarna för dagens elitidrottare. Däremot bedöms
engagemanget för motionsidrottarna inte lika stort.

16.1.5 Tänkbara positiva effekter med inkludering av längd och skidskytte
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av längd– och skidskytte
värderats. De positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
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Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (hög): För både
idrottare och tränare skulle en inkludering till specialidrottsförbunden sannolikt bidra till
ökat känsla av delaktighet och tillhörighet.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (medel): För klassificering kommer det fortfarande
behövas stöd, åtminstone i en övergångsperiod. I övrigt bör det inte vara några
svårigheter att föra över de administrativa uppgifterna till specialidrottsförbunden.
Ökad specialidrottskompetens (hög): Det finns väldigt mycket att vinna inom
kompetensområdet med en inkludering. Ett viktigt område inom längdskidåkningen är
vallning där Skidförbundet har väldigt stor kompetens.
Ökad samverkan avseende träning (hög): Viss samverkan finns idag mellan idrottarna
men det kan bli ännu bättre. Idrottarna och tränarna kan byta erfarenheter inom
pedagogik, metodik m.m. och dessutom lära sig om varandras olikheter.
Ökad samverkan avseende tävling (medel): Elitskidåkarna tävlar idag i vissa fall i
tävlingar för personer utan funktionsnedsättningar. Dessa tävlingstillfällen bör i och med
en inkludering kunna öka, men det beror på vilken typ av funktionsnedsättning
idrottaren har. Exempelvis har en idrottare med grav autism svårt att delta på större
tävlingsarrangemang med många människor.
Förbättrad rekrytering (medel): Rekryteringen för elitidrottarna kommer troligtvis bli
bättre, men det finns en risk att rekryteringen för motionsidrottarna inte förbättras.
Utveckling hos idrottare och tränare (hög): I och med ökad kompetens inom
längdskidor och skidskytte samt ökad samverkan i tränings och tävlingssammanhang
kommer både tränare och idrottare att utvecklas. Samverkan i tränings- och
tävlingssammanhang ökar konkurrensen för åkarna med funktionsnedsättningar, vilket
också kommer utveckla idrottarna.

16.1.6 Tänkbara negativa effekter med inkludering av längd och skidskytte
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av längd- och
skidskytte värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3.
Värdering av effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): Det finns generellt en stor rädsla hos idrottarna och
tränare att man inte prioriteras lika högt om man inkluderas i Skidförbundet respektive
Skidskytteförbundet.
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Förlorad funktionsnedsättningskompetens (låg): Kompetensen för
funktionsnedsättningar är idag relativt låg. Tränare och kansli har viss kompetens men
den bör vara relativt okomplicerad att överföra.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): Idag finns det en brist på ledare generellt oavsett idrott
och funktionshinder, detta kommer troligtvis inte förändras för att man inkluderas.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): Det finns en möjlighet att
idrottarna faktiskt får bättre sponsorsbidrag genom specialidrottsförbunden.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (hög): Det finns en stor oro för att
ekonomiska resurserna förloras.
Försämrad rekrytering (låg): Rekryteringen av längdskidåkare och skidskyttar med
funktionsnedsättningar är idag relativt begränsad hos SHIF/SPK och på föreningsnivå.
Det finns en öppenhet och en vilja på distriktsnivå men få resurser att utföra rekrytering.
En inkludering skulle därför troligtvis inte kunna försämra rekryteringen ytterligare.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): Fler och fler anläggningar satsar
på handikappanpassning. En inkludering skulle sannolikt inte påverka denna trend
negativt.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): De
hjälpmedel som idrottarna använder sig av köper de in själva. På vissa anläggningar
finns möjligheter att hyra eller låna. En inkludering skulle troligtvis inte leda till en brist av
hjälpmedel eller utrustning.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): Det är i dagsläget svårt att få
regler godkända i olika instanser. Det finns möjligheter att en inkludering leder till att det
i vissa fall blir enklare att få dispens och regler godkända i olika instanser.
Sammanfattningsvis kan sägas att längdskidåkningen– och skidskytteverksamheten har
en relativt hög nivå av inkludering i dagsläget. SHIF/SPKs elitidrottare samverkar i större
utsträckning med personer utan funktionsnedsättningar jämfört med motionsidrottarna,
men det finns goda förutsättningar för ökad samverkan och kunskapsöverföring.
Idrottskommittén, tränarna och elitidrottarna är mycket positiva till en inkludering. Stora
tänkbara positiva effekter med en inkludering är ökad känsla av delaktighet och
tillhörighet, ökad kompetens inom specialidrotten samt ökad träningssamverkan. De
största riskerna bedöms vara att idrottarna blir nedprioriterade och att ekonomiska
medel i form av RF-stöd förloras.
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16.2 Handlingsplan längdskidåkning och skidskytte
Vid en eventuell inkludering av idrotten är önskan att både
längdskidåkningsverksamheten och skidskytteverksamheten inkluderas i Skidförbundet.
Inkludering av skidskytteverksamheten har ännu inte diskuterats med Skidförbundet eller
Skidskytteförbundet.
Handlingsplan Skidförbundet
-

Den 19 november träffade SHIF/SPK (Johan Strid och Madeleine Engström)
Skidförbundets förbundsdirektör Niklas Carlsson för samtal kring inkludering. Niklas
var positivt inställd och meddelade att han skulle diskutera frågan med sin
ledning och styrelse.

-

Den 12 december 2013 träffades SHIF/SPK (Johan Strid och Madeleine Engström)
Niklas Carlsson för ett andra möte och Niklas meddelade då att både styrelse
och ledning är positivt inställda till inkludering.

-

Utifrån detta beslutades att SHIF/SPK och SSF skall anordna en workshop i juni
2014 för att diskutera förutsättningarna för en inkludering och bereda förslag till
Skidförbundets årsmöte i oktober 2014.

-

Håkan Ryholt på SHIF/SPK har fått uppdraget att kontakta Skidförbundet och
lämpliga personer inom SHIF/SPK samt säkerställa att workshopen genomförs.

-

Förslag målbild: Inkludering inom 5 år.

Handlingsplan Skidskytteförbundet
-

SHIF/SPK har ännu inte haft möjlighet att träffa Skidskytteförbundet för att
diskutera en eventuell inkludering.

-

Förslag målbild: Kan ej fastställas i nuläget.
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17 Mattcurling
17.1 Kartläggning mattcurling
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 6 november 2013 med Håkan
Ryholt, Idrottskonsulent SHIF/SPK, Dick Lundström, Ordförande, SHIF/SPKs
Mattcurlingkommitté och Gösta Karlsson, Ledamot, SHIF/SPKs Mattcurlingkommitté.
Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se, Svenska Curlingförbundets
hemsida (curling.se) och genom samtal med medarbetare på SHIF/SPK/SPK.

17.1.1 SHIF/SPKs mattcurlingverksamhet
Mattcurling är en idrott för personer med rörelsehinder, synskada eller
utvecklingsstörning. Man spelar inomhus på en nålfiltsmatta och sopar inte. Mattcurling
är en idrott som ofta finns representerad inom många av Sveriges pensionärsföreningar.
Bedömningen är att det i dagsläget finns 600-700 aktiva mattcurlare med
funktionsnedsättningar i Sverige. SHIF/SPK har 205 tävlingslicenser. Licens krävs för att
tävla i SM, DM och kvaltävlingar till dessa.
Mattcurlingen fick år 2013 en tilldelning uppgående till 60 tkr. Inget övrigt stöd
tilldelades mattcurlingen under 2013.

17.1.2 Svenska Curlingförbundet och dess verksamhet
Svenska Curlingförbundet (SCF/Curlingförbundet) har till uppgift att administrera
curlingidrotten i Sverige, verka för dess sunda utveckling och handha organisationens
gemensamma angelägenheter.
SCF arrangerar bl.a. SM och Elitserien i curling och utser Sveriges representanter vid
internationella mästerskap.
Curlingförbundet är anslutet till SOK, Royal Caledonian Curling Club (RCCC) och World
Curling Federation (WCF).
Curlingförbundet har 9 distrikt med totalt 4 095 medlemmar i 69 föreningar.
Utöver klassisk iscurling administrerar och organisarerar Curlingförbundet även
rullstolscurling. Det finns ca 40-50 aktiva utövare inom rullstolscurling i Sverige.
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Rullstolscurling utövas på liknande sätt som klassisk curling med vissa skillnader i
hjälpmedel och regelverk. Rullstolscurling är en Paralympisk idrott och ett svenskt lag
kommer att delta i Paralympics i Sotji 2014.
Curlingförbundets omsättning uppgick 2012/2013 till 7 mkr, varav 5 mkr är
offentligrättsliga bidrag, 1 mkr medlemsavgifter och 0,5 mkr sponsring, reklam och
annonser.

17.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs mattcurlingverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar
för att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk, hjälpmedel och utrustning (låg): Utövningen
skiljer sig väsentligt eftersom mattcurling spelas på matta och iscurling på is. Utöver
detta sopar man inte i mattcurling vilket man gör i curling.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (låg): Samtliga mattcurlingspelare är medlemmar i
handikappidrottsföreningar.
Samverkan avseende rekrytering, träning, tävling, landslag (låg): Det finns ingen
samverkan mellan mattcurlingen och Curlingförbundet.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): Det finns ingen utbildning som
behandlar funktionsnedsättningar kring mattcurling i Curlingförbundets tränarutbildning.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (låg): Det finns generellt sätt inget engagemang för
mattcurlingspelare inom Curlingförbundets föreningar.

17.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av mattcurling
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av mattcurlingen värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (medel): Idrottarna
känner stolthet i att vara mattcurlare och det finns idag trygghet i den verksamhet som
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bedrivs. Däremot kan en del yngre mattcurlingspelare tycka att det vore positivt att
tillhöra Curlingförbundet.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (låg): Eftersom mattcurling och iscurling skiljer sig
väsentligt gällande utövning kommer det behövas separat administration.
Ökad specialidrottskompetens (låg): Den idrottskompetens som mattcurlingspelarna
idag behöver finns på föreningsnivå och kommer troligtvis inte kunna utökas nämnvärt i
och med en inkludering.
Ökad samverkan avseende träning (medel): Det finns vissa möjligheter till samträning
med iscurling gällande exempelvis spelstrategi och taktik.
Ökad samverkan avseende tävling (låg): Eftersom mattcurling och iscurling skiljer sig så
pass mycket i utövning, finns det stora svårigheter att samverka i tävlingssammanhang.
Förbättrad rekrytering (medel): Det är möjligt att en inkludering skulle göra att
mattcurlingen skulle sprida sig och kommuniceras mer och därför förbättra
rekryteringen. Det krävs dock att Curlingförbundet har tillräcklig kunskap och resurser för
rekrytering.
Utveckling hos idrottarna och tränarna (låg): På grund av de stora olikheterna i
utövning mellan idrotterna bör en inkludering inte kunna bidra till någon större
utveckling av idrottare och tränare.

17.1.5 Tänkbara negativa effekter med inkludering av mattcurling
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av mattcurlingen
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): Det råder stor oro kring att mattcurlingen blir
nedprioriterad och t.o.m. bortprioriterad ifall inkludering sker till Curlingförbundet.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (medel): Kompetensen kring
funktionsnedsättningar finns hos idrottarna själva och på föreningsnivå. Risken för
förlorad kompetens inom området är därmed begränsad.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): En inkludering bör inte kunna leda till en större brist på
ledare och tränare eftersom dessa får eventuella arvoden via föreningarna.
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Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): Mattcurlingen har idag inga
sponsorintäkter.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (hög): Det finns en stor oro att tilldelning
som mattcurlingen får kommer att förloras om en inkludering genomförs.
Försämrad rekrytering (hög): Mattcurlingen har i dagsläget svårt att rekrytera spelare
och speciellt unga spelare. Curlingförbundet har varken kompetens eller resurser för att
sköta rekryteringen av nya mattcurlingspelare. Det finns därmed en risk att rekryteringen
försämras i och med en inkludering.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): Lokalerna där mattcurling utförs
idag är handikappanpassade i stor utsträckning. En inkludering bör inte påverka detta
eftersom iscurling utövas på annat underlag.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): De
hjälpmedel som spelarna har idag införskaffas av idrottarna själva med eventuella
bidrag från sina föreningar. En inkludering bör därför inte kunna försämra tillgången till
hjälpmedel.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): Mattcurling är en idrott helt
separerad från iscurlingen och därför bör inte en inkludering kunna försvåra
godkännandet av regler.
Sammanfattningsvis kan sägas att det i dagsläget inte finns någon som helst koppling
mellan SHIF/SPKs mattcurlingverksamhet och Curlingförbundet. Mattcurlingspelarna är
medlemmar i handikappidrottsföreningar och utövningen skiljer sig mycket jämfört med
iscurling. Den största skillnaden är att idrotterna utövas på olika typer av underlag.
SHIF/SPKs Mattcurlingkommitté har en tveksam inställning till en inkludering, men
samtidigt tror de att man skulle kunna samverka mer och dessutom kunna får mer
curlingkompetens, vilket skulle gynna utövarna. Kommittén bedömer dock att det finns
stora risker i att mattcurlingen blir nedprioriterad och förlorar sin tilldelning i form av RFstöd.

17.2 Handlingsplan mattcurling
-

SHIF/SPK (Hans Säfström och Madeleine Engström) träffade Curlingförbundets
generalsekreterare, Stefan Lund den12 december 2013.

-

En inkludering av mattcurlingen ligger ganska långt borta men eventuellt kan
man hitta sätt för utveckling och samverkan. Därför planerar Curlingförbundet
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att bjuda in till ett idéutbytesmöte med representanter från mattcurlingen och
Curlingförbundet under våren 2014.
-

Håkan Ryholt är ansvarig för att bjuda in lämpliga personer från SHIF/SPKs
verksamhet samt hålla kontakten med Stefan Lund.

-

Förslag målbild: Samverkan år 1-5, inkludering år 5-10.
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18 Rullstolsdans
18.1 Kartläggning rullstolsdans
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 13 november 2013 med Per
Olof Bergkvist, Idrottskonsulent SHIF/SPK och Mona Strömberg, Ledamot, SHIF/SPKs
Rullstolsdanskommitté. Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se,
Svenska Danssportförbundets årsbok 2012 och genom samtal med medarbetare på
SHIF/SPK.

18.1.1 SHIF/SPKs rullstolsdansverksamhet
Rullstolsdans kan utövas i både social form och tävlingsform för personer med
rörelsehinder. Årligen arrangeras nationella danstävlingar och Svenska Mästerskap.
Man kan bl.a. tävla i bugg, hambo, freestyle och vals. Internationellt administreras
rullstolsdans av IPC WDS.
Duo kallas det om båda sitter i rullstol och Combi om den ena är stående. Det finns två
tävlingsklasser, klass 1 som innebär funktionsnedsättning i armar, bål och ben och klass 2
som innebär funktionsnedsättning i ben/bål.
Uppskattningen är att det finns ca 50-100 aktiva rullstolsdansare i Sverige. Endast 36 är
licensierade inom SHIF/SPK men det krävs endast tävlingslicens för DM och SM.
Rullstolsdansen fick år 2013 en tilldelning uppgående till 40 tkr. Inget övrigt stöd
tilldelades rullstolsdansen under 2013.

18.1.2 Svenska Danssportförbundet och dess verksamhet
Svenska Danssportförbundet (DSF/Danssportförbundet) har till uppgift att främja och
administrera dansporten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med
idrottens mål och inriktning. Förbundet har sitt säte i Stockholm. DSF medlem i World
Dance Sport Federation (WDSF) och World Rock’n Roll Confederation (WRRC).
DSF har idag 158 medlemsföreningar som är organiserade i 9 distrikt. Antalet
medlemmar uppgick 2012 till 37 185 stycken.
DSF driver dansen i 17 grenar (9 danser):
-

Latinamerikanska danser (Cha-Cha-Cha, Samba, Rumba, Paso doble och Jive).

-

Standarddanser (Modern vals, Quickstep, Tango, Wienervals och Slowfoxtrot).
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-

Tiodans (Latin och Standard ovan bildar tillsammans Tiodans).

-

BRR-danser (Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop, Boogie Woogie och Rock´n´Roll).

-

Linedance

-

Formationsdans (idag finns ingen befintlig verksamhet)

År 2012 uppgick DSFs omsättning till 5,2 mkr, varav 2,5 mkr var offentligrättsliga bidrag,
1,5 mkr medlemsavgifter och 1,2 mkr idrotts- och utbildningsintäkter.

18.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs rullstolsdansverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar
för att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (hög): Dansen försöker följa DSF-regelverket så
långt det går, dessutom följs IPC-regelverket.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (medel): Vad gäller utrustning
krävs ingen speciell rullstol. Vad gäller dansyta behöver den vara något större jämfört
med stådans men annars är det inga skillnader.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): Majoriteten av stådansarna är medlemmar i en
dansförening, men de dansare som sitter i rullstol är medlemmar i
handikappidrottsföreningar.
Samverkan avseende rekrytering (låg): Det finns ingen organiserad rekrytering mellan
SHIF/SPKs rullstolsdans och Dansportförbundet. Däremot finns viss samverkan på individoch föreningsnivå om än i låg omfattning och ostrukturerad form.
Samverkan avseende träning (låg): Det sker ingen samverkan mellan stådans och
rullstolsdans avseende träning, däremot är tränarna inom rullstolsdans utbildade via
Dansportförbundets tränarutbildning.
Samverkan avseende tävling (medel): Det har hänt att rullstolsdansare har fått dispens
för att kunna delta i en stådanstävling, men då är det endast herrar som fått det,
eftersom de för. I övrigt har det inte skett någon samverkan i tävlingsarrangemang.
Samverkan för SF-landslag och SHIF/SPK-landslag (låg): Det finns idag inte några
rullstolsdansare på elitnivå som tävlar internationellt. Tiodans som man tävlar i
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internationellt är ovanligt i Sverige. De svenska rullstolsdansarna tävlar mestadels i bugg
och fridans.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): Det finns ingen utbildning om
funktionsnedsättningar i Dansportförbundets tränarutbildning.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (medel): Det pågår inget proaktivt arbete för att locka till sig
rullstolsdansare. Däremot är rullstolsdansare välkomna till de allra flesta
dansföreningarna.

18.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av rullstolsdansen
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av rullstolsdansen värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (låg): Dansarna
känner till viss del redan tillhörighet och delaktighet i rullstolsdansen. Idrottarna upplever
dessutom att det finns fördomar mot rullstolsdans inom Danssportförbundet.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (medel): Klassificering av dansare måste ske och
det finns ingen sådan komptens inom Danssportförbundet. Licensieringen skiljer sig
delvis också och därför krävs utbildning. Vad gäller tävlingsanmälan och tävlingar bör
detta kunna förbättras och effektiviseras i och med en inkludering.
Ökad specialidrottskompetens (hög): Det finns mycket kompetens inom
Danssportförbundet som man skulle kunna tillgodogöra sig på ett bättre sätt i och med
en inkludering.
Ökad samverkan avseende träning (låg): Stådansen håller ett helt annat tempo
jämfört med rullstolsdansen. Dessutom finns risker med att ha stådans och rullstolsdans
samtidigt på samma dansbana, i och med att rullstolen tar större yta.
Ökad samverkan avseende tävling (hög): Det finns stora möjligheter att kombinera SM i
stådans med SM i rullstolsdans. Däremot kommer man troligtvis aldrig kunna inkludera
rullstolsdansen fullt ut in i stådansen på grund av de stora skillnaderna i utövning och
tempo.
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Förbättrad rekrytering (låg): I dagsläget är det föreningarna som rekryterar och därför
bör rekryteringen vara oförändrad.
Utveckling hos idrottarna (medel): Kompetensutbyte och erfarenhetsutbyte bör bidra till
utveckling hos dansarna i och med en inkludering.
Utveckling hos tränarna (hög): Utökad tillgång till danskompetens och duktiga tränare
och ledare inom Danssportförbundet bör möjliggöra utveckling hos tränarna.

18.1.5 Tänkbara negativa effekter med inkludering av rullstolsdansen
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av rullstolsdansen
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): Det finns en stor rädsla hos rullstolsdansarna att de
blir nedprioriterade om de inkluderas i Dansportförbundet.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (hög): Idag finns det kompetens avseende
funktionsnedsättningar inom SHIF/SPKs Rullstolsdanskommitté och kansli. Vid en
inkludering krävs att man säkerställer ett fortsatt stöd avseende dessa frågor.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): En inkludering skulle inte försämra tillgången på ledare
och tränare som tränar personer med funktionsnedsättningar.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): Idag får rullstolsdansen inte
några centrala sponsorpengar, därför finns ingen risk i sponsorskap.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (medel): Det finns en risk att
rullstolsdansen förlorar sin tilldelning om ca 40 tkr (2013), vilket måste hanteras i en
inkludering. Däremot är 40 tkr en relativt liten tilldelning vilket begränsar risken något.
Försämrad rekrytering (låg): Eftersom det är föreningarna som rekryterar idag kommer
rekryteringen troligtvis vara oförändrad.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (medel): Vissa dansföreningars lokaler
är inte handikappanpassade men det finns medel att söka för anpassning.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): Tillgången
på utrustning och hjälpmedel skulle inte försämras nämnvärt i och med en inkludering
eftersom rullstolarna som används är dansarnas egna som införskaffats privat.
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Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): Det går att få dispens för att
delta i ståtävlingar. En inkludering kan möjliggöra att det blir enklare att få sådana
dispenser.
Sammanfattningsvis kan sägas det i dagsläget inte sker någon samverkan mellan
SHIF/SPKs rullstolsdans och Danssportförbundet. En inkludering skulle kunna bidra till viss
förbättring och effektivisering av administrationen, ökad danskompetens
tävlingssamverkan samt utveckling hos både idrottare och tränare. SHIF/SPKs
Rullstolsdanskommitté är dock negativt inställda till en inkludering eftersom det finns en
stor rädsla hos idrottarna att de blir nedprioriterade och de ekonomiska resurserna
förloras.

18.2 Handlingsplan rullstolsdans
-

SHIF/SPK (Johan Strid och Madeleine Engström) träffade Danssportsförbundets
Ordförande Lena Arvidsson den 4 december 2013 för diskussion kring inkludering
av rullstolsdansen. Lena meddelade att Danssportförbundet är positiva till en
inkludering men att första steget bör vara olika typer av samverkansprojekt.

-

SHIF/SPK har i december 2013 valt en ny Rullstolsdanskommitté och man bör
därför avvakta till februari 2014 med att diskutera samverkansprojekt.

-

Per Olof Bergkvist på SHIF/SPK är ansvarig för att säkerställa att diskussionerna
kring samverkan tas upp och drivs av kommittén. Per Olof kommer ha Johan
Strid som stödperson att driva samverkansfrågan framåt.

-

Förslag målbild: Samverkan år 1-5, inkludering år 5-10.
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19 Rullstolsrugby
19.1 Kartläggning rullstolsrugby
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 25 november 2013 med Per
Olof Bergkvist, Idrottskonsulent SHIF/SPK, Britt-Marie Mattson, Ledamot, SHIF/SPKs
Rullstolsrugbykommitté, Bo Stork, Ordförande, SHIF/SPKs Rullstolsrugbykommitté och
Stefan Jansson, Lagkapten, rullstolsrugbylandslaget. Utöver det har data även
inhämtats från handikappidrott.se, Svenska Rugbyförbundets årsredovisning 2012 och
genom samtal med medarbetare på SHIF/SPK.

19.1.1 SHIF/SPKs rullstolsrugbyverksamhet
Rullstolsrugby är en idrott för personer med grava rörelsehinder - man ska ha
funktionsnedsättningar i alla fyra extremiteter. Rugby spelas på en yta motsvarande en
basketplan och går ut på att kontrollerat föra bollen över motståndarlagets mållinje.
Varje lag har fyra spelare på planen där varje spelare har en individuell
klassificeringspoäng beroende på grad av funktionsnedsättning. Lagets totala poäng
på planen får inte överstiga åtta.
Rullstolsrugby är en paralympisk idrott och svenska landslaget var kvalificerat till
Paralympics i London 2012 där de kom 6:a. Rullstolsrugbylandslaget är efter EM 2013,
där de vann rankade som etta i Europa och fyra i världen.
Rullstolsrugbyn fick år 2013 en tilldelning uppgående till 1,2 mkr (inkl. arvoden). Utöver
detta tillkom riktat stöd uppgående till 100 tkr.

19.1.2 Svenska Rugbyförbundet och dess verksamhet
Svenska Rugbyförbundet (SRF/Rugbyförbundet) har till uppgift att administrera och
främja Sveriges rugbyverksamhet.
Rugbyförbundet är uppdelat i 6 distrikt med 31 föreningar som har 5 300 medlemmar.
Sveriges rugby är rankade 42:a i världen enligt International Rugby Board (IRB).
År 2012 hade Rugbyförbundet en omsättning uppgående till 5,6 mkr, varav 1,4 mkr var
idrottsintäkter, 1,8 mkr gåvor, stipendier och övriga bidrag, 1,3 mkr offentligrättsliga
bidrag och 300 tkr sponsorer, reklam och annonser.
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19.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs rullstolsrugbyverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio
frågeställningar för att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag.
Frågeställningarna har beskrivits mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg,
medel, hög) har använts för att beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (låg): Rullstolsrugbyns och rugbyns regelverk
skiljer sig väsentligt. Exempelvis skiljer sig passningsregler och målregler.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (låg): Rullstolsrugby spelas med
rullstol inomhus och rugby stående utomhus på gräs. Bollen i rullstolsrugby är rund
medan rugbybollen är oval.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (låg): Samtliga rullstolsrugbyspelare är medlemmar föreningar
som endast vänder sig till idrottare med funktionsnedsättning.
Samverkan avseende rekrytering, träning, tävling eller landslag (låg): Det finns ingen
samverkan på förbunds- eller föreningsnivå gällande rekrytering, träning, tävling eller
landslag.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): Det finns ingen utbildning gällande
funktionsnedsättningar i Rugbyförbundets tränarutbildning.
Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (låg): I dagsläget är det endast handikappidrottsföreningar
som har rullstolsrugby på programmet.

19.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av rullstolsrugbyn
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av rullstolsrugbyn värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (medel): Idrottarna ser
sig själva som rullstolsrugbyspelare och inte handikappidrottare och därför skulle en
inkludering troligtvis öka känslan av delaktighet och tillhörighet. De stora skillnaderna
mellan idrotterna kan dock leda till att rullstolrugbyn blir separerad även då den
inkluderats.
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Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (låg): Eftersom rullstolsrugby är en separat idrott
kommer allt administrativt arbete som görs idag troligtvis även behöva göras då
idrotten är inkluderad. Därför leder en inkludering troligtvis inte till förbättrad och
effektiviserad administration.
Ökad specialidrottskompetens (hög): Fastän idrotternas utövning skiljer sig åt finns
mycket att lära från Rugbyförbundet gällande idrottskompetens.
Ökad samverkan avseende träning (låg): Det finns stora svårigheter för
rullstolsrugbyspelare att träna tillsammans med rugbyspelare, dels på grund av olikheter
i spelplan och spelregler samt av säkerhetskäl.
Ökad samverkan avseende tävling (låg): I och med idrotternas stora olikheter finns det
svårigheter att samverka kring tävlingar.
Förbättrad rekrytering (hög): Det finns stora möjligheter till utökad och förbättrad
rekrytering om rullstolsrugbyn var inkluderad. Rugbyförbundet har fler föreningar och en
större bredd och på så vis skulle man kunna nå fler.
Utveckling hos idrottarna (hög): Fastän rullstollsrugbyspelarna inte tränar och tävlar med
rugbyspelarna är det tänkbart att de kan lära mycket av varandra och på så sätt
utvecklas.
Utveckling hos tränarna (medel): Som en del av Rugbyförbundet får tränarna större
rugbyfokus och kommer därför kunna utvecklas inom idrotten.

19.1.5 Tänkbara negativa effekter finns med inkludering av rullstolsrugbyn
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av rullstolsrugbyn
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (medel): Det finns en viss risk att rullstolsrugbyn blir lägre
prioriterad jämfört vad den är idag inom SHIF/SPK. Däremot är rullstolsrugbylandslaget
mer framgångsrika än rugbylandslaget och därför bör de prioriteras även om de var
inkluderade.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (hög): Det finns en stor risk att den kompetens
som SHIF/SPK har idag försvinner om det inte finns ett tillräckligt engagemang hos
Rugbyförbundet.
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Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med funktionsnedsättning
(låg): Det är stor brist på tränare och ledare idag, en inkludering skulle därför inte
försämra situationen.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): Sponsorbidragen finns idag för
lag Paralympics och på föreningsnivå. Dessa skulle troligtvis inte förloras i och med en
inkludering.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (hög): Landslaget får idag relativt mycket
stöd från SHIF/SPK och det finns en stor risk att dessa pengar förloras i och med en
inkludering.
Försämrad rekrytering (låg): Rekryteringen bör snarare bli utökad och förbättrad.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): Tillgängligheten bör inte
försämras i och med en inkludering.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): Rullstolarna
införskaffas av idrottarna själva med eventuell sponsring från föreningarna. En
inkludering bör därför inte leda till brist på hjälpmedel eller utrustning.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): Det finns i dagsläget inga
svårigheter att få regler godkända.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns stora skillnader mellan rullstolsrugby och
rugby gällande både regelverk och utövning. Däremot finns det en del att vinna på att
inkluderas i Rugbyförbundet. En inkludering bör främst kunna öka kompetensen kring
rugby och dessutom kunna utöka och förbättra rekryteringen. De största riskerna med
en inkludering bedöms vara förlorad kompetens kring funktionsnedsättningar och
minskade ekonomiska resurser. Rullstolsrugbyns idrottskommitté har en positiv inställning
till en inkludering och bedömningen är att även idrottarna generellt sett är positiva.

19.2 Handlingsplan rullstolsrugby
-

SHIF/SPK (Anne Forsell, Johan Strid och Madeleine Engström) träffade
Rugbyförbundet (Robert Persson, generalsekreterare och David Hanley, teknisk
utveckling) den 18 december 2013. Robert och David var positiva till att fortsätta
diskussionen kring inkludering men ville först få styrelsens samtycke. Robert
kommer därför att återkoppla till Johan i februari 2014.

-

Förslag målbild: Kan ej fastställas i nuläget.
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20 Showdown
20.1 Kartläggning showdown
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 10 december 2013 med
Jonatan Sandberg, Idrottskonsulent SHIF/SPK och Krister Olenmo, Ordförande SHIFs
Showdownkommitté. Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se och
genom samtal med medarbetare på SHIF/SPK.

20.1.1 SHIF/SPKs showdownverksamhet
Showdown är en idrott som spelas av idrottare med synskada.
Spelet utövas av två spelare på ett rektangulärt bord som är något större än ett
bordtennisbord, samt har sarger runtom. På bordets kortsidor finns speciella målfickor
och i mitten av bordet finns ett nät. Spelet utövas med hjälp av två speciella racket
och en boll.
Målet med spelet är att med hjälp av racket skjuta bollen under nätet och få ner den i
motståndarens målficka.
SHIF/SPK har 27 licensierade spelare inom Showdown. Licens krävs för landslagsspelarna
och för att spela SM. Bedömningen är att det finns mellan 100-150 aktiva
showdownspelare i Sverige. Showdown utövas endast i handikappidrottsföreningar.
Showdown har ett landslag där spelarna är Maria Sethsen, Claudio Quitral och
Zebastian Modin är med.
Idrotten fick år 2013 en tilldelning uppgående till 190 tkr. Inget övrigt stöd tilldelades
showdown under 2013.
Showdown kallas ibland för synskadepingis, men i praktiken skiljer sig idrotterna åt
väldigt mycket i både regelverk och utövning. Bordtennisförbundet är därför inte ett
lämpligt förbund för Showdown att tillhöra i dagsläget. Det finns heller inte något annat
lämpligt specialidrottsförbund där Showdown skulle kunna inkluderas.

20.2 Handlingsplan showdown
-

Eftersom det i dagsläget inte finns något lämpligt specialidrottsförbund där
Showdown skulle kunna inkluderas kommer idrotten fortsatt vara en del av
SHIF/SPK.

-

Förslag målbild: Bör ej inkluderas.
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21 Simning
21.1 Kartläggning simning
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 28 november 2013 med Kerstin
Brodin, Idrottskonsulent SHIF/SPK, Marika Rydell, Ordförande, SHIF/SPKs simkommitté och
Kajsa Hasselström-Schmidt, Ledamot, SHIF/SPKs simkommitté. Utöver det har data även
inhämtats från handikappidrott.se, Svenska Simförbundets verksamhetsberättelser och
genom samtal med medarbetare på SHIF/SPK.

21.1.1 SHIF/SPKs simidrottsverksamhet
Simning är en idrott för personer med rörelsehinder, synskador eller utvecklingsstörning.
Utövningen skiljer sig inte i någon större utsträckning från simning för personer utan
funktionsnedsättning. Simmarna kan starta från vattnet eller från pallen.
SHIF/SPK har idag 101 licensierade tävlingssimmare. Bedömningen är att det finns
mellan 100-150 aktiva simmare med funktionsnedsättningar i Sverige.
Simning är en paralympisk idrott och till Paralympics i London 2012 kvalificerades 6
simmare. Maja Reichard tog guld i klassen för blinda och Anders Olsson tog silver i en
klass för rörelsehindrade.
Simning fick år 2013 en tilldelning uppgående till 1 mkr (inkl. arvoden). Utöver detta
tillkom Paralympicsstöd samt riktat stöd uppgående till 340 tkr.

21.1.2 Svenska Simförbundet och dess verksamhet
Svenska Simförbundet (Simförbundet) har i uppgift att erbjuda en bred och attraktiv
verksamhet inom svensk simidrott som ska organiseras effektivt och rikta sig till alla
samhällsmedborgare.
Verksamheten spänner sig över motionssimning till olympisk idrott, från babysimning till
mastersimning. Förbundet arbetar också för att öka simkunnighet och säkerhet i vattnet.
Simförbundet har 320 föreningar med närmare 120 000 medlemmar. Förbundet driver
simidrotterna simning, öppet vatten, simhopp, vattenpolo och konstsim.
Simförbundet hade år 2012 37 mkr i omsättning, varav 14 mkr var offentligrättsliga
bidrag, 8 mkr försäljningsintäkter, 6 mkr idrottsintäkter och 3 mkr sponsring, reklam och
annonser.
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21.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs simverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar för att
skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits mer
ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (hög): SHIF/SPKs simidrott följer Internationella
Simförbundets regler bortsett från ett antal praktiska undantagsregler. Exempelvis får de
synskadade ha en s.k. tappare som ger signal till simmaren att vända. Dessutom får de
personer med rörelsehinder assistans upp på pallen eller ner i vattnet.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (hög): Bortsett från att de helt
blinda har svarta simglasögon finns ingen speciell utrustning eller hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättning.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): Simmarna är i stor utsträckning medlemmar i
simföreningar som har medlemmar med och utan funktionsnedsättningar. Ca 37 % av
SHIF/SPKs licensierade simmare är medlemmar i en sådan simförening.
Samverkan avseende rekrytering (låg): Det finns ingen samverkan mellan förbunden
gällande rekrytering. Däremot blir fler och fler simföreningar medlemmar i SHIF/SPK.
Samverkan avseende träning (medel): De simmare som har lättare
funktionsnedsättningar tränar i dag i stor utsträckning med simmare utan
funktionsnedsättningar. De med gravare funktionsnedsättningar tränar i regel inte
integrerat.
Samverkan avseende tävling (medel): Ett antal av SHIF/SPKs tävlingar arrangeras
tillsammans med Simförbundets träningar. Exempelvis anordnas SM för simmaren med
funktionsnedsättningar samtidigt som en av Simförbundets tävlingar. SHIF/SPKs
landslagssimmare som har lättare funktionsnedsättningar tävlar även i Simförbundets
tävlingar. Internationellt tävlar SHIF/SPKs landslagsimmare inte integrerat med personer
utan funktionsnedsättningar.
Samverkan för landslaget och lag Paralympics (låg): Det finns i dagsläget inget
samarbete mellan Simförbundets landslag och SHIF/SPKs landslag.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (medel): I Simförbundets tränarutbildning
finns två kurser om totalt 4 timmar kring ämnet funktionsnedsättningar.
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Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (låg): Engagemanget för personer med
funktionsnedsättningar varierar mellan simföreningarna. Erfarenheten avgör hur
benägen föreningen är att välkomna simmare med funktionsnedsättningar.

21.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av simning
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av simningen värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (medel): Simmarna
har sin föreningstillhörighet där de känner delaktighet och tillhörighet. Däremot skulle
olika typer av samverkan kunna bidra till att de känner större delaktighet och tillhörighet
till simningen.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (medel): Klassificering måste fortfarande ske.
Däremot skulle licensiering, tävlingsanmälan och arrangerande av tävlingar kunna
överföras till Simförbundets system och på så sätt det förbättras och effektiviseras.
Ökad specialidrottskompetens (hög): En inkludering bör leda till att det blir naturligare
för tränare att tillgodogöra sig de utbildningar som finns inom Simförbundet. Dessutom
blir det mer naturligt att byta erfarenheter med tränare som tränar simmare utan
funktionsnedsättningar.
Ökad samverkan avseende träning (hög): För de personerna med lättare
funktionsnedsättning är det enkelt att träna ihop. Det finns dock praktiska svårigheter
för simmare med gravare funktionsnedsättningar att träna tillsammans med personer
utan funktionsnedsättningar, eftersom de simmar långsammare eller tar upp stora delar
av banan. Det går inte heller att matcha de gravt funktionsnedsatta med yngre
simmare för då matchas idrottarna med 10-12 åringar, vilket inte fungerar socialt eller
mentalt.
Ökad samverkan avseende tävling (hög): Det finns stora möjligheter till ökad
samverkan i tävlingssammanhang. Dels genom samarrangemang men även att fler
simmare med funktionsnedsättningar vill delta i Simförbundets tävlingar.
Förbättrad rekrytering (låg): Simförbundet har en större bredd genom sina föreningar
och därmed fler rekryteringskanaler, men rekrytering av personer med
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funktionsnedsättningar är ofta en separat process som är svårt att integrera med
rekrytering av personer utan funktionsnedsättningar. Bedömningen är därför att
rekryteringen inte kommer att förbättras i någon större utsträckning.
Utveckling hos idrottarna (hög): Ökad tävlings- och träningssamverkan bör bidra till att
simmarna med funktionsnedsättningar utvecklas genom ökad konkurrens och större
idrottsligt och socialt utbyte.
Utveckling hos tränarna (hög): En inkludering bör leda till att tränare får bättre
kompetens och närmare till kunskapsutbyte vilket bör bidra till att tränarna utvecklas.

21.1.5 Tänkbara negativa effekter med inkludering av simning
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av simningen
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): Det finns en oro kring att idrottarna i och med en
inkludering skulle nedprioriteras. Dels för att Simförbundet inte är tillräckligt engagerade
och dels för att de ekonomiska resurserna är knappa.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (medel): Det finns en viss risk att den
kompetens som SHIF/SPK idag har förloras vid en inkludering. Kunskapen är idag enkel
att skaffa sig men krävs det ett engagemang från Simförbundets sida för att
inkluderingen ska bli framgångsrik.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (låg): En inkludering skulle sannolikt öka medvetenheten kring
funktionsnedsättningar och fler tränare skulle bli intresserade av att träna personer med
funktionsnedsättningar.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): I dagsläget har idrottarna
sponsoravtal gällande simkläder. En inkludering skulle möjliggöra för idrottarna att
inkluderas i Simförbundets sponsoravtal.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (hög): Det stöd som finns idag går i stort
sätt till landslaget. Det finns en risk att Simförbundet inte är villiga att tilldela landslaget
lika mycket pengar som de får idag.
Försämrad rekrytering (låg): Rekryteringen kommer troligtvis inte bli sämre. Däremot är
det inte helt självklart att den blir bättre heller eftersom rekrytering simmare med
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funktionsnedsättningar görs lite annorlunda jämfört med rekrytering av simmare utan
funktionsnedsättningar.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (låg): En inkludering bör inte ha någon
påverkan på tillgängligheten i lokalerna.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): En
inkludering bör inte ha någon påverkan på tillgängligheten av hjälpmedel och
utrustning.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): Som en del av Simförbundet
bör det bli enklare att få acceptans för de undantagsregler som finns inom simningen
för personer med funktionsnedsättningar.
Sammanfattningsvis kan sägas att många av idrottarna och i synnerhet elitsimmarna till
stor del är inkluderade idag. De är medlemmar i en simförening för simmare med och
utan funktionsnedsättningar och de tränar och tävlar integrerat. På förbundsnivå finns
det dock ingen större samverkan. SHIF/SPKs Simkommitté är mycket positiva till en
inkludering. De tror att det skulle kunna bidra till en utökad simkompetens, samverkan,
och utveckling hos både idrottare och tränare samt i viss mån förbättrad och
effektiviserad administration. De bedömer att de största riskerna med en inkludering är
att idrottarna blir nedprioriterade och att de ekonomiska resurserna förloras.

21.2 Handlingsplan simning
-

SHIF/SPK (Johan Strid och Madeleine Engström) träffade Simförbundets
generalsekreterare Bengt Jönsson den 29 november 2013. Bengt var generellt
positiv till en inkludering. Johan och Bengt träffas därför igen i februari 2014 för
vidare diskussioner.

-

Tanken är att SHIF/SPK tillsammans med Simförbundet under våren 2014 skall
börja föra diskussion kring samarbetsformer, aktiviteter, milstolpar och målbild.

-

Förslag målbild: Samverkan år 1-5, inkludering år 5-10.
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22 Sportskytte
22.1 Kartläggning sportskytte
Kartläggningen baseras primärt på data från möte den 26 november 2013 med Kerstin
Brodin, Idrottskonsulent SHIF/SPK och Peter Eriksson, Ordförande, SHIF/SPKs
Sportskyttekommitté. Utöver det har data även inhämtats från handikappidrott.se,
Svenska Skyttesportförbundets verksamhetsberättelse 2012 och genom samtal med
Jonas Jacobsson (elitskytt) samt medarbetare på SHIF/SPK.

22.1.1 SHIF/SPKs sportskytteverksamhet
Sportskytte utövas mest av idrottare med rörelsehinder, men verksamhet finns även för
idrottare med synskada.
Sportskytte för personer med rörelsehinder är indelat i gevär, pistol, luftskytte och kaliber
22-long dels för skyttar sittande i rullstol men även för stående skyttar. I Sverige tävlar
frihandsskyttar integrerat med skyttar utan funktionsnedsättning i SM-sammanhang.
Skyttar med synskador tävlar i eletronskytte. Inom elektronskytte används ett luftgevär
med elektronsikte som överför ljusbilden på måltavla till ljud så att skytten kan sikta med
hjälp av hörseln.
I dagsläget har SHIF/SPK 69 skyttar med tävlingslicens, däremot är bedömningen att det
finns ett ytterligare 20-tal aktiva skyttar med funktionsnedsättningar i Sverige.
Sportskytte för idrottare med rörelsehinder är en paralympisk idrott. Till Paralympics i
London 2012 kvalificerade sig fyra skyttar. Jonas Jacobsson tog ett guld och ett silver.
Sportskytte fick år 2013 en tilldelning uppgående till 770 tkr (inkl. arvoden). Utöver detta
tillkom Paralympicsstöd samt riktat stöd uppgående till 275 tkr.

21.1.2 Svenska Skyttesportförbundet och dess verksamhet
Svenska Skyttesportförbundet (SvSF/Skyttesportförbundet) bildades 2008 genom
sammanslagning av Svenska sportskytteförbundet, Frivilliga skytterörelsen och
Skytterörelsens ungdomsorganisation.
Förbundet är uppdelat i fem sektioner, vilka är gevärsektionen, lerduvesektionen,
pistolsektionen, viltmålsektionen och ungdomssektionen.
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SvSF är medlemmar i SOK samt Europeiska och Internationella skytteförbunden. SvSF är
dessutom en frivillig försvarsorganisation. Förbundet har ca 75 000 medlemmar i 1 100
föreningar.
Skyttesportförbundets omsättning uppgick 2012 till 19 mkr varav 10 mkr var anslag från
RF, SOK och försvarsmakten, 3 mkr övriga bidrag och 4 mkr avgifter.

21.1.3 Hur inkluderad är idrotten i dagsläget?
SHIF/SPKs sportskytteverksamhet har i detta avsnitt bedömts utifrån nio frågeställningar
för att skapa en bild av hur inkluderad idrotten är idag. Frågeställningarna har beskrivits
mer ingående under avsnitt 4.1. En tregradigskala (låg, medel, hög) har använts för att
beskriva nuläget.
Idrotternas likheter gällande regelverk (hög): Regelverken skiljer sig inte mycket mellan
idrotterna vilket möjliggör för många skyttar med funktionsnedsättningar att tävla
Skyttesportförbundets tävlingar.
Idrotternas likheter gällande hjälpmedel och utrustning (hög): Skyttar som på grund av
svaga armar, händer eller annat handikapp, inte kan skjuta frihand använder sig av ett
stöd som hjälpmedel. Dessa skyttar får inte tävla i Skyttesportförbundets tävlingar.
Medlemskap i föreningar som vänder sig till idrottare med och utan
funktionsnedsättningar (medel): Samtliga landslagskyttar är medlemmar i en
skytteförening, men endast 15 % av alla licensierade skyttar är medlemmar i en
skytteförening.
Samverkan avseende rekrytering (medel): Det finns viss rekryteringssamverkan mellan
förbunden. Exempelvis har SHIF/SPK fått hjälp att Skyttesportförbundet att skicka
information till deras skytteföreningar.
Samverkan avseende träning (medel): För de skyttar som är medlemmar i
skytteföreningar sker träning oftast integrerat med skyttar utan funktionsnedsättning.
Samverkan avseende tävling (medel): Landslagsskyttarna deltar i skytteförbundets
tävlingar. De övriga tävlar näst intill bara i SHIF/SPKs tävlingar.
Samverkan för landslaget och lag Paralympics (låg): Det finns ingen samverkan mellan
Skytteförbundets elitidrottare och SHIF/SPKs elitidrottare.
Utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar (låg): Det finns inte någon utbildning
inom Skyttesportförbundets tränarutbildning kring ämnet funktionsnedsättningar.
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Engagemang för funktionsnedsättningar hos föreningar som har medlemmar med och
utan funktionsnedsättning (låg): Det finns inget proaktivt engagemang att rekrytera
personer med funktionsnedsättningar inom skytteföreningarna.

21.1.4 Tänkbara positiva effekter med inkludering av sportskytte
I detta avsnitt har åtta positiva effekter med inkludering av sportskytte värderats. De
positiva effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.2. Värdering av effekterna har
skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Ökad känsla av delaktighet och tillhörighet inom specialidrotten (låg): Elitidrottarna
känner delaktighet och tillhörighet till sin skytteförening och de som är med i en
handikappförening känner delaktighet och tillhörighet i den.
Förbättrad och effektiviserad administration (klassificering, licensiering,
tävlingsanmälan, tävlingar/seriespel) (låg): Det administrativa arbetet för de
internationella IPC-tävlingarna måste fortfarande ske oavsett inkludering. Dessutom sker
anmälningar till nationella tävlingar på föreningsnivå.
Ökad specialidrottskompetens (medel): Grundkompetensen inom skytte finns på
föreningsnivå och elitkompetensen finns inom Skyttesportförbundet. En inkludering skulle
därför kunna gynna elitidrotten.
Ökad samverkan avseende träning (hög): I och med idrotternas stora likheter bör det
finnas stora möjligheter till ökad träningssamverkan vid en inkludering.
Ökad samverkan avseende tävling (hög): En inkludering skulle kunna bidra till att det
blir naturligare sammarrangera tävlingar för skyttar med och utan
funktionsnedsättningar.
Förbättrad rekrytering (medel): Skyttesportförbundet har en större bredd och på så sätt
skulle en inkludering kunna bidra till att skytte för personer med funktionsnedsättningar
når ut till fler.
Utveckling hos idrottarna (hög): Idrottarna bör få fler möjligheter till både socialt och
idrottsligt utbyte samt ökad konkurrens, vilket bör leda till att de utvecklas.
Utveckling hos tränarna (låg):Tränarna utvecklas inom sin förening och många av dem
har gått Skyttesportförbundets tränarutbildningar. Därför bör inte tränarna utvecklas
nämnvärt i och med en inkludering.
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21.1.5 Tänkbara negativa effekter finns med inkludering av sportskytte
I detta avsnitt har nio tänkbara negativa effekter med inkludering av sportskytte
värderats. De negativa effekterna har beskrivits mer ingående i avsnitt 4.3. Värdering av
effekterna har skett utifrån en tregradig skala (låg, medel, hög).
Idrottarna blir nedprioriterade (hög): Det finns en stor risk att skyttarna med
funktionsnedsättningar blir nedprioriterade om de blir inkluderade. Detta beror dels på
Skyttesportförbundets negativa inställning till att integrera idrottarna och dessutom är
de ekonomiska resurserna knappa inom förbundet. Skyttesportförbundet har idag en
svag styrning vilket troligtvis också skulle försämra situationen för skyttar med
funktionsnedsättningar.
Förlorad funktionsnedsättningskompetens (hög): SHIF/SPK har idag mycket kompetens
kring funktionsnedsättningar. Det finns en risk att Skyttesportförbundet inte har det
engagemanget som krävs för att ta in och förvalta denna kompetens.
Brist på ledare och tränare som vill/kan/vågar träna personer med
funktionsnedsättningar (hög): Duktiga tränare och ledare kostar pengar och det finns
en risk även tränare och ledare blir nedprioriterade i och med en inkludering.
Ekonomiska resurser i form av sponsorskap förloras (låg): Sportskyttet inom SHIF/SPK har
begränsade sponsorbidrag och därför har denna effekt låg påverkan.
Ekonomiska resurser i form av RF-stöd förloras (hög): Sportskyttet får en relativt stor
tilldelning varje år. En inkludering skulle kunna riskera att denna förloras.
Försämrad rekrytering (låg): En inkludering bör leda till förbättrad rekrytering.
Brist på tillgänglighet i lokaler och anläggningar (hög): Idag driver SHIF/SPK som
förbund frågor kring tillgänghet och anpassning av skytteanläggningar. Det finns en stor
risk att dessa frågor tappas bort i och med en inkludering.
Brist på hjälpmedel/utrustning för idrottare med funktionsnedsättning (låg): Idrottarna
köper in sina hjälpmedel själva med eventuellt bidrag från föreningarna. En inkludering
skulle inte få någon påverkan på tillgängligheten av hjälpmedel och utrustning.
Svårigheter att få regler godkända i olika instanser (låg): En inkludering skulle inte göra
det svårare att få regler godkända.
Sammanfattningsvis kan sägas många av skyttarna med funktionsnedsättningar är
inkluderade idag inom sina föreningar. Landslagskyttarna både tränar och tävlar
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integrerat och känner delaktighet och tillhörighet i skytteidrotten. Motionsidrottarna är
däremot inte lika inkluderade i och med att de inte tränar tillsammans med skyttar utan
funktionsnedsättningar och de inte ställer upp i Skyttesportförbundets tävlingar. Därför
finns det mycket att vinna på en inkludering gällande rekrytering, träning, tävling och
utveckling hos idrottarna. Idrottskommittén, tränare och elitidrottare är dock mycket
tveksamma till en inkludering. De ser en stor risk i att idrottarna blir nedprioriterade,
kompetensen kring funktonsnedsättningar försvinner och de ekonomiska resurserna
förloras.

21.2 Handlingsplan sportskytte
-

SHIF/SPK (Jonas Jacobsson och Madeleine Engström) träffade
Skyttesportförbundets generalsekreterare Mikael Jansson den 17 december 2013.
Intresset för en inkludering är lågt, både från SHIF/SPKs sida (kommitté och
idrottare) och Skyttesportförbundets sida. I dagsläget sker viss samverkan mellan
förbunden och många av SHIF/SPKs idrottare är integrerade med skyttar utan
funktionsnedsättningar.

-

Under mötet beslutades att Jonas Jacobsson tillsammans med
Skyttesportförbundet skall försöka utöka samverkan.

-

Förslag målbild: Samverkan år 1-5, inkludering år 5-10.
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