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1. FRÅGOR SOM RÖR SJÄLVA
INKLUDERINGSBEGREPPET.
• Sammantaget skattas högt på dessa frågor. Dvs ni tycker
exempelvis i hög utsträckning parasportare ska träna med andra
idrottare och att man kan vara varandras förebilder.

• Många upplever dock att inkludering är krångligt, och man tror
också att andra upplever detsamma.
• Kvinnor skattar signifikant högre än män.

• Ingen skillnad mellan aktiva och övriga.

2. VAD FÖRVÄNTAS
INKLUDERING LEDA TILL?
Som väntat finns både goda förutsättningar och förväntade problem
med inkludering. Övergripande:
• Inkludering skapar förutsättningar för: idrottslig kvalitet,
elitutövande.
• Inkludering riskerar att försämra: Fysisk tillgänglighet och
möjlighet att tillgodose behov av hjälpmedel och utrustning.

• Oenighet kring rekrytering. Aktiva tror i större utsträckning än
andra att rekryteringen av nya aktiva och ledare kommer att
försämras.

3. VILKA ÄR
FÖRUTSÄTTNINGARNA?
• Regelverk, tillgång till utrustning och samverkan vid träning/tävling
är några delar som redan existerar i relativt stor utsträckning.
• Många anger att det fattas utbildning om parasportare i
tränarutbildningen, och mycket få upplever att ens SF har lika stort
engagemang för parasportare som de har för övriga idrottare.
• Kvinnor upplever förutsättningarna väsentligt mer positiva än män.
• Aktiva upplever förutsättningarna väsentligt mindre positiva än
övriga.

VAD HÄNDER NU?
Arbetsplan och tidsplan
v.3-4 Detaljplanering av projektets alla delar och inläsning av litteratur.
Utformning av intervjuguide samt genomförande av pilotintervjuer i samråd med
Parasportförbundet.
v.5-10 Fortsatt planering. Informationsbrev till potentiella intervjupersoner med
information om studien och etiska aspekter kring deltagande sammanställs.
Intervjupersoner kontaktas och tid för pilotintervju bokas. Intervjuguiden revideras efter
synpunkter från Parasportförbundet.
v.11-13 Pilotintervjuer genomförs och ljudfiler transkriberas till textfiler. Därefter revideras
intervjuguiden om behov finns. Intervjupersoner kontaktas och tid bokas.
v.14-22 Intervjuer genomförs och transkriberas.

v.23-36 Bearbetning och analys av data (inkl. avbrott för semester)
v.37-51 Diskussion och slutrapport samt publicering av resultatet i aktuella tidskrifter.

