
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 
Kandidatnivå 
Självupplevda möjligheter att utöva idrott hos personer 
med fysisk funktionsnedsättning 
 
 
En enkätundersökning inom uthållighetsidrott 
 
 
 
 
 

 
Författare: Elias Svensson och Marcus Streijffert 
Handledare: Emma Hawke 
Examinator: Erik Backman 
Ämne/huvudområde: Idrotts och hälsovetenskap 
Kurskod: IH2020 
Poäng: 15hp 
Final inlämning: 2016-06-04 
 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned 
på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 
Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 
Ja ☐                          Nej ☐ 

 

 
 
 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 
 



 2 

Abstract/Sammanfattning 
 

Syfte 

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur uthållighetsidrottare med fysisk 

funktionsnedsättning upplever sina möjligheter att utöva idrott jämfört med en grupp 

konventionella idrottare inom motsvarande uthållighetsgrenar.  

Metod 

En kvantitativ enkätundersökning med nio stycken påståenden och en öppen fråga 

tillämpades. Urvalet bestod av 40 stycken paraidrottare (medelålder = 31,5, SD = 12,1) i 

interventionsgruppen och 57 stycken konventionella idrottare (medelålder = 34,6, SD = 11,6) 

i kontrollgruppen.   

Resultat 

Paraidrottare upplevde signifikant sämre möjligheter än konventionella idrottare gällande 

träningsgrupp i närheten (p = 0,002), känsla av tillhörighet (p = 0,001) och tillgång till 

utrustning (p = 0,009). Det totala medelvärdet på påståendena enligt likerskalan i enkäten var 

3,76 (SD = 1,23) för paraidrottare och 3,97 (SD = 1,02) för konventionella idrottare.  

Slutsats 

Att paraidrottare både upplever avsaknad av träningsgrupp i närheten och lägre 

tillhörighetskänsla kan möjligen hänga ihop, dvs. att svårigheterna att få träningssällskap 

sänker tillhörighetskänslan. För framtida forskning efterfrågas en kvalitativ undersökning 

med ledare inom paraidrott för att öka förståelsen för träningsmiljö och tillgången till 

utrustning.  

Nyckelord 

Fysisk funktionsnedsättning, uthållighetsidrott, miljö, individ, faciliteter, SDT, The Inclusion 

Spectrum, STEP-modell 
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Abstract 
 
Aim  

The aim of the survey was to chart how endurance athletes with physical disabilities 

experience their opportunities to exercise sport compared to a group of conventional athletes 

within endurance sport.  

Method  

A quantitative survey with nine statements and an open question was applied. The sample 

consisted of 40 athletes with physical disability (mean age = 31.5, SD = 12.1) in the 

intervention group and 57 conventional athletes (mean age = 34.6, SD = 11.6) in the control 

group.  

Result  

The athletes with physical disabilities experienced significantly worse opportunities than 

conventional athletes regarding training group nearby (p = 0.002), sense of belonging (p = 

0.001) and access to equipment (p = 0.009). The overall mean of the claims with likert scale 

in the survey was 3.76 (SD = 1.23) for athletes with physical disabilities and 3.97 (SD = 1.02) 

for conventional athletes.  

Conclusion  

Athletes with physical disabilities both experience the absence of a training group nearby and 

a lower sense of belonging may be possible, ie. the difficulty in getting a training company 

reduces sense of beloning. For future research, a qualitative survey with leaders in disability 

sports is required to increase understanding of the training environment and access to 

equipment. 

Key words 

Physical disability, endurance sport, environment, individual, facilities, SDT, The Inclusion 

Spectrum, STEP-model 
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Introduktion 
 

I en allt mer stillasittande värld börjar fler forskningsrön och organisationer uppmärksamma 

hälsorisker kopplade till inaktivitet. Att inte röra sig tillräckligt mycket anses vara en av de 

största riskfaktorerna för mortalitet (WHO 2010, ss. 7-8). För vuxna personer, 18-64 år, 

rekommenderas åtminstone 150 minuter medelintensiv eller 75 minuter högintensiv 

konditionsträning varje vecka.  Hälsofördelarna förbättras ytterligare om träningsmängden 

ökas till 300 minuter medelintensivt eller 150 minuter högintensivt veckovis samt att 

styrketräning för de stora muskelgrupperna utförs minst två gånger i veckan.   

 

Det är många individer med fysisk funktionsnedsättning som inte deltar i rekommenderad 

och regelbunden fysisk aktivitet, vilket kan resultera i försämrat välmående. Av världens 

befolkning lider drygt 15 % av alla människor av någon funktionsnedsättning. Detta är en 

grupp av människor som möter större hinder i sökandet av hälsovård (WHO 2018). Mot 

denna bakgrund behövs mer kunskap och forskning för att öka det fysiska deltagandet hos 

individer med funktionsnedsättning (Jaarsma, Dijkstra, Geertzen & Dekker 2014, s. 872; 

WHO 2018). Om samhället skulle lära sig att i större utsträckning inkludera barn, ungdomar 

och vuxna med fysiska funktionsnedsättningar i konventionell idrott skulle hälsan för dessa 

individer och deras närstående bli bättre (Shapiro & Malone 2016, s. 389; Yazicioglu, Yavuz,  

Goktepe & Tan 2012, s. 252). 

 

I en artikel som publicerades i SVT nyheter 23:e mars 2018, strax efter vinterns Paralympics, 

menas det att personer som är aktiva i parasport har bättre hälsa, högre upplevd 

tillfredsställelse med livet samt deltar i högre utsträckning i utbildning och arbetsmarknad 

jämfört med de som inte är aktiva (Strid & Israelsson 2018. Detta ligger även i linje med 

tidigare studier (Blauwet & Willick 2012, s. 851; Shapiro & Malone 2016, s. 385). Samhället 

sparar minst 300 000 kronor per år och person som utövar parasport, enligt SVT-krönikan.  

 

Parasport Sverige skriver att deras fokusområde för utveckling är en stark förmåga att 

rekrytera och behålla såväl ledare som aktiva (Fridlund, 2018). Organisationen anger även att 

det finns en vilja att bli fler, men nycklarna till detta upplevs utmanande att hitta. Det finns 

vilja och behov att jobba för att personer med fysisk funktionsnedsättning bereds möjlighet 

att utöva idrott.  
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En utmaning för idrottare som ännu inte har nått professionell nivå är att kombinera elitidrott 

med heltidssysselsättning som arbetare eller student (Hutzler & Bergman 2011, s. 9). Särskilt 

i uthållighetsidrotter, som vanligen fodrar en relativt hög träningsmängd, kan det vara 

problematiskt att få tiden att räcka till.  

Individ 
I Jaarsma, Dijkstra, Geertzen & Dekker (2014, s. 871) görs en systematisk 

litteraturgenomgång av forskning på individer med fysisk funktionsnedsättning. Gällande 

motivation används modeller såsom Social Cognitive Theory (SCT), Transtheoretical Model 

(TTM) och Self Determination Theory (SDT). Den sistnämnda modellen, SDT, är vedertagen 

för inre motivation där två centrala begrepp är autonomi, dvs. frihet att utöva självvald idrott 

på sitt sätt, och behovet av att känna sig kompetent (Weinberg & Gould 2014, s. 55). Att 

bestämma över sitt idrottande skapar också en starkare idrottslig identitet (Tasiemski, Wilski 

& Mędak, 2012, s. 180). Dessutom finns studier på att personlighetsdrag och strävan efter att 

uppnå mål har betydelse för att få individer i rörelse (Yazicioglu, Yavuz, Goktepe & Tan 

2012, s. 252).  

 

Ökad TV-bevakning av paralympiska spel och andra tävlingar inom parasport framhålls som 

en bidragande faktor till att idrott för personer med fysisk funktionsnedsättning har fått ett 

uppsving (Blauwet & Willick 2012, s. 852). Sändningarna kan dels ge inblick i att det finns 

idrott för alla och dels skapa motivation för idrottsutövande.  

Miljö 
 
För träningsmiljö och att skapa möjligheter för individer med fysisk funktionsnedsättning att 

delta finns the inclusion spectrum, en modell för inkluderande träning och coaching (Bush 

2012, ss. 141-142). Enligt detta spektrum kan träningsgrupper bedrivas på något av följande 

sätt:  

- Open Activity: alla är med på samma pass utan anpassning utifrån 

funktionsnedsättning 

- Modified Activity: alla är med på samma pass men svårighetsgraden anpassas 

- Parallel Activity: alla är med på samma pass men gruppindelning görs 
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- Separate Activity: uppdelning utifrån funktionsnedsatt respektive konventionell 

idrottare 

- Disability sport Activity: pass där konventionella idrottare får vara med på 

handikappidrott 

 

Att träningsgrupp och stöttande omgivning har betydelse för att skapa motivation och 

möjligheter att idrotta framkommer av tidigare forskning (Yazicioglu, Yavuz, Goktepe & Tan 

2012, s. 252). Vid intervjuer med handikappsimmare gör dessa individer gällande att sparring 

och en känsla av tillhörighet från träningsgruppen är en viktig faktor för deras idrottande 

(Hutzler & Bergman 2011, ss. 4-6). Känsla av tillhörighet med träningsgrupp och sitt sociala 

sammanhang är även en av grundbultarna inom SDT (Weinberg & Gould 2014, s. 55). 

Vidare påpekar simmargruppen att de upplever att tränare generellt saknar kunskap och 

kompetens inom paraidrott (Hutzler & Bergman 2011, s. 9), något som bekräftas av Kiuppis 

(2016, s. 4) och Scelza, Kalpakjian, Zemper och Tate (2005, s. 576).   

 

Faciliteter och ekonomi 
En annan modell som används för att analysera träningsverksamhet i allmänhet och paraidrott 

i synnerhet är STEP-modellen, en förkortning som står för följande (Kiuppis 2016, ss. 15-16): 

- Space - möjlighet att antingen öka eller minska spelytan/banan för att anpassa 

svårighetsgraden för deltagarna 

- Task - utforma en uppgift som alla har möjlighet att vara med på 

- Equipment - att det finns ändamålsenlig utrustning för att de med fysisk 

funktionsnedsättning ska kunna utöva sin idrott 

- People - att det finns andra personer på liknande nivå som kan vara lagkamrater och 

ge sparring 

 

Trenden sedan 2000-talet är att jobba för inkludering av funktionsnedsatta inom idrott och 

hälsa. Det förespråkas även arbete kring inkludering utanför skolans verksamhet där 

funktionsnedsatta stöter på mycket hinder. Några barriärer som behöver övervinnas är 

kostnader och negativa attityder från omgivningen, något som tas upp av bland annat 

Sørensen & Kahrs (2006, ss. 190-191), Scelza, Kalpakjian, Zemper, & Tate. (2005, s. 576) 

och WHO (2018). Bristande tillgång till faciliteter är också ett hinder som har tagits upp i 

tidigare forskning (Scelza, Kalpakjian, Zemper, & Tate 2005, s. 576). 
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Hindren som förekommer för individer med funktionsnedsättning är varierande och beror 

både på individ- och miljöfaktorer (Hutzler & Bergman 2011, s. 2; Jaarsma, Dijkstra, 

Geertzen & Dekker 2014, s. 872). Vid rekommendationer kring deltagande i fysisk aktivitet 

bör såväl ålder som typ av funktionsnedsättning tas med i diskussionen för att ge individer 

med olika funktionsnedsättningar bästa möjlighet att kunna vara och förbli fysiskt aktiva 

under längre tid. Mot denna bakgrund efterfrågas ytterligare studier för att kartlägga hur 

idrotten kan anpassas för att passa individer med varierande funktionsnedsättningar. 

Förhoppningsvis kan denna studie bidra till ökad förståelse och kunskap kring hur 

paraidrottare ser på sina möjligheter att idrotta. 
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Syfte och frågeställning 

 

Syfte 
Syftet med undersökningen är att kartlägga hur uthållighetsidrottare med fysisk 

funktionsnedsättning upplever sina möjligheter att utöva idrott jämfört med en grupp 

konventionella idrottare inom motsvarande uthållighetsgrenar. En enkätundersökning 

utformas med hjälp av tidigare forskning med syfte att kunna hjälpa förbund och föreningar 

att utveckla arbetet inom paraidrott.  

Frågeställning 
Hur upplever funktionsnedsatta uthållighetsidrottare sina möjligheter att utöva idrott jämfört 

med konventionella idrottare?  
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Metod 

 

Urval 
Urvalet hos grupperna var till större delen tävlingsaktiva inom utvalda uthållighetsgrenar. 

Medvetet valdes tävlingsaktiva inom både para och konventionell idrott för att lättare kunna 

jämföra resultatet. Gruppen av paraidrottare hade som krav att de skulle ha en fysisk 

funktionsnedsättning som klassificerade dem för en paratävling, vilket tillförsäkrades med 

kontrollfrågan: “har du en fysisk funktionsnedsättning som klassificerar dig för paratävling?”, 

se bilaga 1 på sida 27.  Att interventionsgruppen bestod av individer med fysiska åkommor 

snarare än mentala funktionsnedsättningar var för att individerna själva skulle kunna läsa och 

besvara enkäten.   

 

För konventionella idrottare var det delvis ett bekvämlighetsurval då författarna sedan 

tidigare haft kontakt med ett par av de valda Facebookgrupperna. Bekvämlighetsurval är 

enligt Jones (2015, s. 129) inte det mest representativa urvalet, men å andra sidan ett sätt för 

forskarna att kontrollera att respondenterna inom konventionella idrottare var tävlingsaktiva. 

De idrotter som valdes var cykel, triathlon, simning, rodd, löpning och annat.  

 

Metoddesign 
Denna undersökning bestod av en kvantitativ metod i form av enkät. Att en kvantitativ metod 

tillämpades var för att kunna generalisera svaren och dra allmänna slutsatser om 

paraidrottares situation inom konditionsidrott. För generaliserbarheten var det av vikt att ha 

så många respondenter som möjligt (Jones 2015, ss. 125-132).  Enkäten var internetbaserad, 

vilket är tids- och kostnadseffektivt samt något som möjliggör fler svar (Jones 2015, ss. 147-

150). Vidare hade den internetbaserade enkäten styrkan att respondenterna förblev anonyma 

under hela processen.   

 

Ansatsen var deduktiv, det vill säga att enkätfrågorna primärt baserades på tidigare forskning 

om individer med fysisk funktionsnedsättning. En cross sectional design, ett tillvägagångssätt 

där data inhämtas vid ett tillfälle, tillämpades i enlighet med beskrivning från Jones (2015, s. 

116). Ett urval av populationen togs i syfte att försöka dra generella slutsatser om hela 
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populationen av uthållighetsidrottare med fysisk funktionsnedsättning. Det var även en 

mellangruppsdesign eftersom individerna var indelade i två grupper. 

  

Enkäterna innehöll totalt fjorton stängda frågor/påståenden samt en öppen fråga för att ge 

utrymme för individens egna tankar. Av de stängda kategorierna var det nio stycken som 

sedermera användes i signifikanstestet. Stängda frågor anses vara lämpade för att beskriva ett 

fenomen medan öppna frågor kan bidra till ökad förståelse i ämnet (Jones 2015, s. 137). Att 

avsluta formuläret med en fråga av mer kvalitativ karaktär fyller också en funktion för att 

triangulera metoden, dvs. kombinera metodtyper för att få ytterligare information och 

därigenom stärka validiteten (Jones 2015, ss. 135-136). 

 

De stängda frågorna och påståendena innehöll dels färdiga svarsalternativ för kön, idrottsgren 

och sysselsättning och dels, för de två sistnämnda kategorierna, alternativet annat i de fall att 

de existerande svarsalternativen inte passade in på respondenten. Se bilaga 1 och 2 på sida 

27-30 för att se enkäterna i sin helhet. Då påståendena syftade till att mäta attityder och 

tankar användes likertskala enligt 1-5 där 1 = instämmer inte alls och 5 = instämmer helt med 

påståendet (Jones 2015, ss 155-156), se tabell 1.  En sådan skala gör det enklare för 

respondenten att svara än vid renodlade ja/nej-frågor och det blir mer användbar data för 

kommande analyser. Att undersökningen byggde på idrottares självupplevda situation var 

värt att beakta vid dataanalysen. Människor har nämligen en tendens att övervärdera när de 

ombeds besvara påståenden (Jones 2015, s. 164).  Å andra sidan var enkäten anonym, vilket 

ökade chansen att få sanningsenliga svar (Jones 2015, ss. 147-148).  

 
Tabell 1. Likertskalan som tillämpades i denna enkätundersökning 

Poäng Betydelse 
1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer  
5 Instämmer helt 

 

 

Enkätens frågor utgick alla från tidigare forskning kring upplevda hinder för paraidrottare i 

sitt i idrottsutövande. Frågorna kategoriserades under de tre huvudfaktorerna individ, miljö 
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och andra faciliteter. Dessa tre faktorer togs fram som huvudfaktorer med hjälp av studier 

som gjorts kring hinder för funktionsnedsatta. 

Datainsamling 
Enkäten skickades ut till två grupper av idrottare. Interventionsgruppen bestod av personer 

med fysisk funktionsnedsättning inom uthållighetsidrott och kontrollgruppen var 

konventionella idrottare inom motsvarande grenar.  

 

Innan datainsamlingen tog vid genomfördes en pilotstudie, vilken skickades till utvalda 

individer ur de båda populationerna. Dessutom fick personer som ansågs besitta relevant 

kunskap på området såsom ansvariga på svensk triathlon, cykel, simförbund och paraförbund 

granska och besvara de framtagna frågorna. Att innehållet granskades stärkte dels validiteten 

och dels minskade risken för missförstånd (Jones 2015, s. 103). I och med att enkäten var 

internetbaserad och inte gav respondenterna möjlighet ställa frågor vid oklarheter var det 

extra viktigt att ha granskade och lättförståeliga frågor (Jones 2015, s. 149).  Feedbacken från 

pilotstudien diskuterades och enkäten reviderades innan slutversionen skickades ut till 

undersökningsgrupperna.  

 

Enkäterna skickades sedan ut via grupper på Facebook och spreds av utvalda 

idrottsföreningar inom Sverige för att kunna nå ut till individer med fysiska 

funktionsnedsättningar respektive konventionella idrottare som är aktiva inom 

uthållighetsidrott. Inga enkätsvar insamlades genom mejlkorrespondens eftersom sådan 

kontakt hade riskerat anonymiteten hos respondenterna gentemot författarna, utan varje svar 

skedde direkt i den onlinebaserade programvaran enligt rekommendation från Jones (2015, s. 

159).  De Facebookgrupper som användes för att sprida enkäterna var följande: 

 

Grupper för paraidrottare 

- Para-Swimming TEAM SWEDEN 

- Sweden Para Swimming 

- Paracyklister 

- Parasport Sverige 

- Parasport Småland 

- Parasport Dalarna 
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Grupper för konventionella idrottare 

- DSA Cykel 

- Road Cycling Sweden 

- DSA Triathlon 

- Falu SS Triathlon 

- TriForce Falun 

- FriRun Falun 

- F.R.I 

 

En nackdel med enkäter i allmänhet och internetbaserade enkäter i synnerhet är att kontrollen 

över vilka som svarar kan vara bristande (Jones 2015, ss. 149-151). Dock valdes primärt 

grupper på sociala medier som var slutna, dvs att medlemskap baserades på inbjudan från en 

moderator, ofta en tränare eller förbundskapten. Medlemskapet i Facebookgrupperna 

förutsatte ofta att du var tävlingsaktiv och i vissa fall även höll landslagsnivå. I enkäten för 

paraidrottare användes även en kontrollfråga huruvida individen var klassificerad för 

paratävling för att minska risken för svar från andra målgrupper (Jones 2015, s. 158).  

 

Förutom ovanstående grupper på sociala medier erhölls hjälp från flera ansvariga inom 

paraidrott för att sprida enkäterna. Exempelvis kontaktades sportchefen på triathlonförbundet, 

Angela Fox, förbundskaptenerna Michael Lindgren och Emma Stenberg på 

paracykelförbundet samt Pär Uhlin och Jan-Olov Fredborg som är engagerade inom 

Parasport Dalarna. Stor vikt lades vid tydlig information kring att det måste vara en fysisk 

funktionsnedsättning och att individen är aktiv inom uthållighetsidrott. Enkäten skickades ut 

med likadana informationsbrev för att i största mån inte påverka resultatet.  

 

Målet var 50 svar i varje urvalsgrupp för att möjliggöra ett reliabelt och generaliserbart 

resultat (Jones 2015, s. 131). Påminnelser gick ut via mejl och telefonsamtal till de aktuella 

grupperna och förbunden för att få med så många respondenter som möjligt.  
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Analys av data 
Som programvara för internetbaserad enkät användes Google Formulär. Svaren 

sammanställdes i detta program och överfördes sedan till Microsoft Excel för vidare 

databearbetning. Det redovisades deskriptiv statistik för hur de två undersökningsgrupperna 

svarade och gjordes signifikanstest i form av oberoende tvåsidigt T-test för att jämföra om 

gruppernas medelvärden skilde sig åt. Enligt praxis inom idrottsforskning tillämpades P-

värde på <0,05 som signifikansgräns, vilket bland annat minskade risken för typ 1-fel (Jones 

2015, s. 259). 

 

Svaren från de respektive undersökningsgrupperna sammanställdes först i varsitt Microsoft 

Excel-dokument. Vedertagna mått för deskriptiv statistik som medelvärde och 

standardavvikelse användes sedan för varje stängd fråga och påstående (Jones 2015, ss. 253-

255). Generell information för urvalen i form av kön, idrottsgren och sysselsättningsgrad fick 

en egen tabell eftersom dessa data inte skulle ingå i något signifikanstest.  

 

För att utröna eventuella skillnader mellan grupperna gjordes T-test på varje enskilt påstående 

i enkäten. Eftersom det handlade om att undersöka differenser i medelvärde mellan två olika 

grupper tillämpades ett tvåsidigt oberoende T-test (Jones 2015, s. 264). När de nio 

påståendena var jämförda summerades alla påståenden ihop för respektive grupp för att 

erhålla ett totalt medelvärde och även granska om detta sammanslagna värde skilde sig 

signifikant.   

 

Då enkäterna stängdes vid utsatt datum analyserades de med beprövade metoder från Jones 

(2015, ss. 275-276). Den öppna frågan lästes igenom tre gånger för att sätta sig in i data och 

kunna börja analysera resultatet. Irrelevant information reducerades och den kvarvarande 

informationen organiserades. Kategorier togs fram med en tillhörande definition. Resultatet 

granskades en tredje gång tills det framgick vilken information som var relevant och vilken 

kategori svaren skulle placeras under. En öppen kodning användes för att analysera den 

öppna frågan där de kategorier som togs fram var tid, pengar, faciliteter, skador/sjukdomar, 

motivation, organisation, självkänsla/självförtroende, Geografiskt läge, Skola/jobb, familj, 

livspussel, infrastruktur, prioriteringar, coaching ledsagning och träningsgrupp. Se bilaga 3 på 

sida 31 för hur kategorierna definierades. Då det skilde sig något i antal respondenter i 

respektive undersökningsgrupp angavs även svarsfrekvens i procent för att få mer reliabelt 

och jämförbart resultat (Jones 2015, s. 255). 
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Etiska överväganden 
Denna undersökning fodrade ingen ansökan till Forskningsetiska Nämnden. Enkäten innebar 

inget fysiskt ingrepp på respondenterna, frågorna behandlade ej politiska eller religiösa 

ståndpunkter och alla deltagare var minst 18 år gamla. Däremot togs hänsyn till de fyra 

forskningsetiska kraven i form av information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

(Jones 2015, ss. 137-141; Vetenskapsrådet 2017, s. 42). I anslutning till enkätundersökningen 

bifogades ett informationsbrev som redogjorde för forskningens syfte, att deltagandet var 

frivilligt och möjligt att avbryta när som helst, anonymitet och att insamlad data endast 

användes för denna studie.  
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Resultat 
 

Resultatavsnittet inleds med deskriptiv statistik om de båda undersökningsgrupperna, 

paraidrottare och konventionella idrottare. Vidare redogörs för hur urvalet av idrottare svarar 

på påståendena i enkäten samt huruvida det finns några signifikanta skillnader. 

Avslutningsvis visas en sammanställning av svaren på den öppna enkätfrågan.  

 

Tabell 2 nedan anger deskriptiv statistik för gruppen av paraidrottare, interventionsgruppen i 

denna enkätundersökning. Det är 40 stycken respondenter där 26 stycken utgörs av män och 

14 stycken kvinnor. Den genomsnittliga åldern i urvalet är 31,5 år (+/- 12,1 år). Dessutom 

åskådliggör denna tabell antalet idrottare inom respektive idrottsdisciplin samt deras 

sysselsättningsgrad.   
 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för urvalet av paraidrottare inom uthållighetsidrott. n = 40 

Kategori N Män Kvinnor 
Idrott       
Triathlon 1 0 1 
Cykel 18 13 5 
Löpning 3 1 2 
Simning 11 7 4 
Rodd 0 0 0 
Övrigt 7 5 2 
        
Sysselsättning       
Heltidsidrottare 4 2 2 
Arbetande/student deltid 12 9 3 
Arbetande/student heltid 20 13 7 
Övrigt 4 2 2 
Totalt 40 26 14 

 

 

Nedan visas en sammanställning av kontrollgruppen, konventionella uthållighetsidrottare, i 

enkätundersökningen. Totalt är det 57 stycken respondenter, varav 30 män och 27 kvinnor. 

Den genomsnittliga åldern i detta urval är 34,6 år (+/- 11,6 år). Av tabell 3 framgår 

fördelningen mellan olika konditionsgrenar respektive sysselsättning för idrottarna.  
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Tabell 3. deskriptiv statistik för urvalet av konventionella uthållighetsidrottare. n = 57 

Kategori n Män Kvinnor 
Idrott       
Triathlon 21 11 10 
Cykel 24 15 9 
Löpning 2 2 0 
Simning 2 1 1 
Rodd 0 0 0 
Övrigt 8 1 7 
        
Sysselsättning       
Heltidsidrottare 2 2 0 
Arbetande/student deltid 6 4 2 
Arbetande/student heltid 45 20 25 
Övrigt 4 4 0 
Totalt 57 30 27 

 

 

 

Denna enkätundersökning bestod av nio stycken påståenden där siffran 5 betydde instämmer 

helt och 1 instämmer inte alls. Se metoddesign på sida 10-12 för ytterligare information kring 

enkätens utformning. Av tabell 4 framgår att paraidrottare instämmer mest med påståendet 

“att idrotta ger en känsla av kompetens och tillfredsställelse” (medel = 4,75, SD = 0,49). 

Lägst genomsnittspoäng sätts på påståendet om ekonomiskt stöd från förening eller förbund 

(medel = 2,20, SD = 1,34). För konventionella idrottare erhålls högst poäng på påståendet 

“jag har tillgång till den utrustning som krävs för att utöva min idrott” (medel = 4,72, SD = 

0,62) och, i likhet med urvalet av paraidrottare, ges lägst poäng gällande ekonomiskt stöd 

(medel = 2,37, SD = 1,33).   
 

Närhet till en träningsgrupp för sin idrott är något som skiljer sig signifikant mellan 

grupperna. I medelvärde erhålls 3,75 (SD = 1,55) för paraidrottare och 4,54 (SD = 0,96) för 

konventionella idrottare, vilket innebär p = 0,002 och således signifikant skillnad.   

 

För påståendet att idrottsmiljön ger en känsla av tillhörighet noteras medelvärden på 3,93 (SD 

= 1,27) och 4,61 (SD = 0,65) för paraidrottare respektive konventionella idrottare. Dessa 

skillnader är att betrakta som signifikanta eftersom p-värdet är 0,001.  
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Konventionella idrottare upplever att de har signifikant bättre tillgång till utrustning för att 

utöva sin idrott än paraidrottare (p = 0,009). Medelvärdena som ges på detta påstående är 

4,33 (SD = 0,83) för paraidrottare och 4,72 (SD = 0,62) för konventionella idrottare.   
 

När alla påståenden summeras ihop erhålls ett totalt medelvärde på 3,76 (SD = 1,23) för 

paraidrottare, 3,97 (SD = 1,02) för konventionella idrottare. Dessa medelvärden ligger 

närmast svaret instämmer på den femgradiga likerskalan, se tabell 1 på sida 11. Jämförelsen 

mellan gruppernas totala medelvärden ger ett p-värde på 0,110, vilket inte är tillräckligt lågt 

för att anses vara signifikant.   
 

Tabell 4. sammanställning med medelvärde och standardavvikelse på varje påstående för paraidrottare 

respektive konventionella idrottare samt jämförelse via p-värde. * = signifikans (p < 0,05) 

 Paraidrottare (n=40) Konv. Idrottare (n=57)   

Påstående Medelvärde SD Medelvärde SD p-värde 
Frihet att utöva valfri idrott 3,85 1,27 3,95 1,01 0,675 
Känsla av kompetens/tillfredsställelse 4,75 0,49 4,61 0,70 0,293 
Medial bevakning ger motivation 3,53 1,40 3,54 1,21 0,943 
Träningsgrupp i närheten 3,75 1,55 4,54 0,96 0,002* 
Idrottsmiljön ger känsla av tillhörighet 3,93 1,27 4,61 0,65 0,001* 
Ledare i närheten med specifik kunskap 3,88 1,38 3,51 1,42 0,208 
Tillgång till utrustning för idrottsgrenen 4,33 0,83 4,72 0,62 0,009* 
Ekonomiskt stöd från förening/förbund 2,20 1,34 2,37 1,33 0,543 
Tillgång till anpassade idrottslokaler 3,63 1,51 3,86 1,27 0,411 
Totalt medelvärde alla påståenden 3,76 1,23 3,97 1,02 0,110 

 

 

Den öppna frågan sammanställs i tabell 5 och tabell 6 med totalt 30 respondenter inom 

paraidrott samt 51 respondenter inom konventionell idrott. Varje enskild individ har 

möjlighet att ange tre stycken hinder på denna fråga. Det största hindret för paraidrottare att 

utöva idrott är pengar där över 50 % av respondenterna svarar det. Likaså är faciliteter något 

som upplevs som ett betydande hinder. För konventionella idrottare, liksom paraidrottare, är 

pengar ett av de största upplevda hindren. Den procentuellt största skillnaden vid jämförelse  

av grupperna är mellan kategorierna coaching och träningsgrupp. 
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Tabell 5.  frekvens- och kvottabell på den öppna frågan “Vilka är de tre största hindren för att utöva din idrott?” 

hos paraidrottare 

 Paraidrottare n = 30   

Hinder n % 
Pengar 17 56,7 

Faciliteter 12 40 
Tid 8 26,7 

Träningsgrupp 8 26,7 
Coaching 8 26,7 

Skador/sjukdomar 3 10 
Geografiskt läge 3 10 

Skola/jobb 3 10 
Ledsagning 3 10 

Organisationen 2 6,7 
Familj 2 6,7 

Livspussel 2 6,7 
Motivation 1 3,3 

Infrastruktur 1 3,3 
Prioritering 0 0 

Självkänsla/självförtroende 0 0 
 

 

Tabell 6.  frekvens- och kvottabell på den öppna frågan “Vilka är de tre största hindren för att utöva din idrott?” 

hos konventionella idrottare 

  Koventionella idrottare n = 51   

Hinder N % 
Tid 23 45,1 

Pengar 17 33,3 
Skador/sjukdomar 13 25,5 

Faciliteter 10 19,6 
Geografiskt läge 8 15,7 

Skola/jobb 8 15,7 
Familj 8 15,7 

Livspussel 8 15,7 
Motivation 8 15,7 
Prioritering 6 11,8 

Organisationen 4 7,8 
Infrastruktur 3 5,9 

Självkänsla/självförtroende 2 4 
Coaching 1 2 

Träningsgrupp 1 2 
Ledsagning 0 0 
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Diskussion 
 

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur uthållighetsidrottare med fysisk 

funktionsnedsättning upplever sina möjligheter att utöva idrott jämfört med en grupp 

konventionella idrottare inom motsvarande uthållighetsgrenar. En enkätundersökning 

utformas med hjälp av tidigare forskning för att utröna detta syfte där resultatet visar 

signifikanta skillnader för träningsgrupp i närheten, känsla av tillhörighet och tillgång till 

utrustning.  

 

Resultatdiskussion 
För enkätundersökningen är det tre stycken påståenden som ger signifikanta skillnader mellan 

paraidrottare och konventionella idrottare, se tabell 4 på sida 18 Paraidrottare upplever i 

större grad avsaknad av träningsgrupp i närheten där de bor, vilket även åskådliggörs av den 

öppna frågan i tabell 5 och 6 på sida 19. Svårigheterna att finna en adekvat träningsgrupp är 

ett tänkbart problem eftersom tidigare studier gör gällande att sparring från en träningsgrupp 

är en central faktor för konditionsidrottare (Hutzler & Bergman 2011, ss. 4-6; Kiuppis 2016, 

ss. 15-16). En av komponenterna i STEP-modellen på sida 7 är just people, att ha 

träningssällskap i närområdet. Hela miljön kring idrottaren, såväl träningsgrupp som att ha en 

stöttande omgivning, är något som skapar motivation till rörelse och ökar chanserna att 

individen förblir aktiv (Yazicioglu, Yavuz, Goktepe & Tan 2012, s. 252). 

 

Denna studie påvisar med såväl de stängda påståendena i tabell 4 på sida 18 som öppna 

frågan i tabell 5 och tabell 6 på sida 19 att paraidrottare inte känner samma tillhörighet i sin 

idrottsmiljö som konventionella idrottare, något som är av vikt både enligt tidigare forskning 

och SDT (Hutzler & Bergman 2011, ss. 4-6; Weinberg & Gould 2014, s. 55). Det kan antas 

att avsaknad av träningsgrupp och bristande känsla av tillhörighet går hand i hand, att det är 

svårt att uppleva tillhörighet när det finns få träningsgrupper till hands i närområdet. För att 

bereda paraidrottare möjlighet att idrotta ihop med andra kan inclusion spectrum tillämpas för 

att finna lämpliga typer av pass. I de fall att paraidrottare befinner sig på liknande nivå som 

konventionella idrottare kan aktivitetstyper såsom open activity eller modified activity vara 

användbara medan separate activity sannolikt är att föredra när det är möjligt att samla ihop 

ett antal paraidrottare för gemensam träning.  
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Paraidrottare upplever i högre grad att de saknar den utrustning som behövs för att utöva sin 

idrott, se tabell 4 på sida 18. Tillgång till adekvat utrustning är en av grundbultarna i STEP-

modellen (Kiuppis 2016, ss. 15-16) och det är möjligt att höga kostnader för 

handikappanpassad utrustning är en delförklaring till att paraidrottare uppger sig ha det sämre 

ställt utrustningsmässigt (Sørensen & Kahrs 2006, ss. 190-191; Scelza, Kalpakjian, Zemper, 

& Tate 2005, s. 576). Denna enkätundersökning åskådliggör att både paraidrottare och 

konventionella idrottare upplever att de får bristande ekonomiskt stöd från föreningar och 

förbund, se tabell 4 på sida 18.   

 

En lösning på problemet med utrustning skulle kunna vara sökande av bidrag och sponsring 

från Riksidrottsförbundet, andra förbund och företag inom Sverige. Vid bidragssökandet är 

det väsentligt att belysa att det finns både individ- och samhällsnytta med att stödja paraidrott 

(Blauwet & Willick 2012, s. 851; Shapiro & Malone 2016, s. 385; Strid & Israelsson 2018). 

Oavsett om det gäller stöd från förbund eller företag är det sannolikt av stor vikt att 

paraidrotten får god exponering medialt och på sociala medier. Givare av bidrag och 

sponsring vill säkerligen att deras loggor synliggörs utåt för att det ska generera 

marknadsföringseffekter.  Ökade resurser till utveckling och inkludering av paraidrottare 

skulle kunna skapa förutsättningar för att funktionsnedsatta ska få tillgång till rätt utrustning 

och även ha möjlighet att uppfylla rekommendationerna för fysisk aktivitet från WHO 

(2018).  

 

Metoddiskussion 
För att smidigt få in svar och säkerställa att respondenterna är tävlingsaktiva är det en fördel 

att delvis tillämpa ett bekvämlighetsurval, men å andra sidan kan denna typ av urval göra att 

data inte blir helt representativ för hela populationen av konditionsidrottare (Jones 2015, s 

129). Exempelvis märks att många respondenter härrör från cykel och triathlon för 

konventionell idrott, vilka är samma grenar som uppsatsförfattarna är aktiva inom. Då syftet 

är att uttala sig om konditionsidrott i stort är det väsentligt att inte dra för långtgående 

slutsatser om hela populationen. Om det hade varit fler respondenter från grenar såsom 

simning och längdskidåkning hade resultaten eventuellt sett annorlunda ut.  

 



 22 

Denna undersökning är primärt kvantitativ, närmare bestämt en enkätstudie, vilket har både 

för- och nackdelar metodologiskt. Det huvudsakliga skälet till att tillämpa en kvantitativ 

metod är att möjliggöra generaliserbarhet och få en bred bild av paraidrottares situation inom 

konditionsgrenar (Jones 2015, ss. 125-132).  Å andra sidan finns en medvetenhet om att en 

kvalitativ ansats kan vara fördelaktigt för att få djupare förståelse kring tankar och attityder 

(Jones 2015, s 26). Av tidsskäl är det dock inte möjligt att, utöver enkätundersökningen, 

genomföra intervjuer med individer ur dessa populationer. För att ändå få mer utförliga svar, 

jämte all deskriptiv data som erhålls via enkäten, avslutas formuläret med en öppen fråga i 

syfte att triangulera metodvalet (Jones 2015, ss. 135-136). Att ha en öppen fråga är något av 

mer kvalitativ karaktär och kan bidra till ökad förståelse och styrka hos insamlad kvantitativ 

data (Jones 2015, s. 27).  

 

För reliabilitet och generaliserbarhet är en målsättning på förhand att få in åtminstone 50 

stycken svar per urvalsgrupp (Jones 2015, s. 131). Det landar på 40 och 57 stycken 

respondenter för paraidrottare respektive konventionella. För paraidrottare hade det varit 

önskvärt med lite fler svar, men å andra sidan är paraidrottare som utövar konditionsidrott en 

relativt liten målgrupp, vilket gör det svårt att få ihop många svar. Människors vilja att 

framstå i god dager kan ha påverkat reliabiliteten när de svarade på påståendena (Jones 2015, 

s. 164). Dock antas detta inte vara något större problem eftersom enkäten är anonym och 

således minskas incitamenten för att avge förskönande svar (Jones 2015, ss. 147-148).  

 

Validiteten, det vill säga att undersökningen mäter det som avses mätas, antas vara relativt 

god då frågorna i enkäterna baseras på tidigare forskning och teorier, vilket enligt Jones 

(2015, s. 103) stärker validiteten. Dessutom granskas enkäterna via en pilotstudie där 

sakkunniga personer i ämnet ombeds ge feedback på enkätinnehållet. Feedbacken från 

experter granskas och stärker således validiteten samt minskar risken för missförstånd när 

respondenterna läser och skall besvara frågorna (Jones 2015, s. 103). De tre påståenden i 

enkätundersökningen som ger signifikanta skillnader bekräftas också av hur de båda 

undersökningsgrupperna svarar på öppna frågan, se tabell 5 och 6 på sida 19. Att backa upp 

kvantitativ data med kvalitativ information som ger liknande resultat ökar enligt Jones (2015, 

s. 104) validiteten. 

 

Ett tänkbart etiskt problem är att det i vissa fall kan vara möjligt att identifiera respondenter 

och således riskera anonymiteten gentemot författarna. För mindre idrotter där det dessutom 
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är få respondenter i denna enkätundersökning skulle det, utifrån kön och ålder, gå att lista ut 

vem som har svarat vad.  Mot denna bakgrund försäkrar sig forskarna om att enkätsvaren inte 

sprids för att säkerställa anonymitet mot läsarna, att informationen om frivillighet är tydlig 

och att de forskningsetiska principerna följs (Jones 2015, ss. 137-142; Vetenskapsrådet 2017, 

s. 42).    
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Slutsats 
 

Denna studie visar att det finns signifikanta skillnader mellan paraidrottare och 

konventionella idrottare i hur de ser på sina möjligheter att utöva idrott. Paraidrottare saknar i 

högre grad träningsgrupp i närheten, har lägre känsla av tillhörighet i idrottsmiljön och 

upplever sämre tillgång till utrustning för sitt idrottsutövande.  

 

För framtida forskning efterfrågas studier inom paraidrott som behandlar träningsmiljö och 

utrustning, men där respondenterna utgörs av ledare och förbund eftersom denna uppsats 

gjordes ur idrottarnas självupplevda perspektiv. En kvalitativ ansats skulle vara att föredra för 

att få en djupare förståelse för dessa problemområden.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Enkät om självupplevda möjligheter till idrottande för paraidrottare 
 
Vi är två studenter från idrottstränarprogrammet på Högskolan Dalarna som skriver examensarbete tillsammans. Vårt syfte 
är att med denna enkätundersökning kartlägga hur olika grupper av konditionsidrottare upplever sina möjligheter att utöva 
idrott.   
 
Denna enkät riktar sig till individer som har ett fysiskt funktionshinder. Med fysiskt funktionshinder menas exempelvis att 
man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares - CP, 
ryggmärgsbråck, amputation eller synskada.  
 
Deltagandet i denna enkät är frivilligt, anonymt och all insamlad data används endast i forskningssyfte. De som önskar får ta 
del av den färdiga rapporten.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marcus Streijffert 
Streijffert 
_89@hotmail.com 
 
Elias Svensson 
svensson.elias@gmail.com 
 
Kön 
 

o Man 
o Kvinna 

 
Ålder 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vilken uthållighetsidrott är du aktiv inom? 
 

o Triathlon 
o Cykel 
o Löpning 
o Simning 
o Rodd 
o Annat 

 
Sysselsättning 
 

o Heltidsidrottare 
o Arbetande/student på deltid 
o Arbetande/student på heltid 
o Annat 

 
Har du en fysisk funktionsnedsättning som klassificerar dig för paratävling? 
 

o Ja 
o Nej 

 
Jag upplever att jag är fri att utöva den idrott jag vill 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Att idrotta ger en känsla av kompetens och tillfredställelse 

mailto:svensson.elias@gmail.com
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1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag upplever att medial bevakning av min idrott ökar min egen motivation till idrottandet 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag har en träningsgrupp för min idrott i närheten där jag bor 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
 
Den idrottsliga miljön på träning ger mig en känsla av tillhörighet 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag har en ledare i min närhet som besitter specifik idrottskunskap för mitt ändamål 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag har tillgång till den utrustning som behövs för att kunna utöva min idrott 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag får stöd av förening/förbund för att utöva min idrott i form av sponsring, utrustning och/eller pengar 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag har tillgång till anpassade lokaler för att kunna utöva min idrott i min närhet 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Vilka är de tre största hindren för att utöva din idrott 
 



 29 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

Bilaga 2  
Enkät om självupplevda möjligheter till konditionsidrottande 
 
 
Vi är två studenter från idrottstränarprogrammet på Högskolan Dalarna som skriver examensarbete tillsammans. Vårt syfte 
är att med denna enkätundersökning kartlägga hur olika grupper av konditionsidrottare upplever sina möjligheter att utöva 
idrott.   
 
Deltagandet i denna enkät är frivilligt, anonymt och all insamlad data används endast i forskningssyfte. De som önskar får ta 
del av den färdiga rapporten.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marcus Streijffert 
streijffert_89@hotmail.com 
 
Elias Svensson 
svensson.elias@gmail.com 
 
Kön 
 

o Man 
o Kvinna 

 
Ålder 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vilken uthållighetsidrott är du aktiv inom? 
 

o Triathlon 
o Cykel 
o Löpning 
o Simning 
o Rodd 
o Annat 

 
Sysselsättning 
 

o Heltidsidrottare 
o Arbetande/student på deltid 
o Arbetande/student på heltid 
o Annat 

 
Jag upplever att jag är fri att utöva den idrott jag vill 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Att idrotta ger en känsla av kompetens och tillfredställelse 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
 
 

mailto:svensson.elias@gmail.com
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Jag upplever att medial bevakning av min idrott ökar min egen motivation till idrottandet 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag har en träningsgrupp för min idrott i närheten där jag bor 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inter 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Den idrottsliga miljön på träning ger mig en känsla av tillhörighet 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag har en ledare i min närhet som besitter specifik idrottskunskap för mitt ändamål 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag har tillgång till den utrustning som behövs för att kunna utöva min idrott 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag får stöd av förening/förbund för att utöva min idrott i form av sponsring, utrustning och/eller pengar 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
Jag har tillgång till anpassade lokaler för att kunna utöva min idrott i min närhet 
 

1 Instämmer inte alls 
2 Instämmer inte 
3 Neutral 
4 Instämmer 
5 Instämmer helt 

 
 
Vilka är de tre största hindren för att utöva din idrott? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
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Bilaga 3 
 
Definition av kategorierna i öppna frågan 
 
 
Ekonomi 
Stöd för att slippa jobba/studera, kostnader av ledsagare, dyra kostnader för utrustning 
 
Geografiskt läge 
Transport, närhet, färdtjänst, väder, långt till fina kartor 
 
Faciliteter 
Brist på tider i lokaler, saknader av lokaler (velodrom, simhallar), utrustning (proteser m.m), icke anpassade  
lokaler (hiss, ramper). 
 
Coaching 
Träningsupplägg, för dålig kunskap hos, dålig förståelse hos coacher och allmänhet, ont om tränare.  
 
Träningsgrupp 
Likasinnade, jämn nivå i gruppen, finns ingen grupp, andra aktiva i närheten 
 
Organisation (ledning, styrelse) 
Problem i klubben, styrelsen, få tävlingar, ej uppdaterade kartor, nätverk m.m 
 
Ledsagare 
Beroende av andra, praktiska skäl 
 
Skador/sjukdomar 
Pollen, personligt handikapp, hålla sig skadefri, värk 
 
Livspussel 
Logistik, organisation (i livet), tid/skola/familj 
 
Familj 
Barn, småbarnsförälder 
 
Skola/jobb 
Skola, studier, jobb, arbete 
 
Prioriteringar 
andra intressen, andra aktiviteter 
Självförtroende/självkänsla 
 
Motivation 
Ork, energi m.m 
 
Infrastruktur 
problem med arrangering av tävlingar pga vägar 
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