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Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Paras-
port Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med 
 rörelsenedsättning, synnedsättning samt för personer med intellektuella funk -
tionsnedsättningar inom 15 olika idrotter. Exempelvis boccia, fotboll, rullstolsrug -
by, friidrott, innebandy, skidor (alpint och längd), paraishockey. Parasport Sverige 
�J�C�T���E�K�T�M�C�����������O�G�F�N�G�O�U�H�Ò�T�G�P�K�P�I�C�T���K���������F�K�U�V�T�K�M�V�����(�Ò�T�D�W�P�F�U�M�C�P�U�N�K�G�V���‚�P�P�U���K���5�V�Q�E�M�J�Q�N�O��

Effektrapporten avser mäta organisationens effekter 
under 2020. Rapporterade intäkter avser 2019 och 
innefattar medlemsavgifter, gåvor, bidrag, netto-
omsättning och övriga verksamhetsintäkter.

VÅRT UPPDRAG
Parasport Sveriges uppgift är att främja, organisera 
och administrera idrott för personer med funktions-
nedsättning. Ändamålet sträcker sig över förbun-
dets egen organisation för att främja utvecklingen 
av  parasport inom idrottsrörelsen i stort. Vi tror 
på  parasport som verktyg för att öka människors 
rörelse glädje, frihet och självständighet. I förläng-
ningen verkar vi för en förbättrad folkhälsa och ett 
mer inkluderande samhälle. 

VÅR STRATEGI 2025 

Parasport Sverige – en nytänkande och stark 
kraft i svensk idrottsrörelse

Strategiska områden: 
• Vi (Parasport Sverige) bidrar i utvecklingen av 

den moderna föreningen där paraidrottaren har en 
självklar plats i svensk idrottsrörelse.

• Vi arbetar för att parasporten i Sverige syns på 
alla nivåer och arenor inom svensk idrottsrörelse.

• Vi driver politiska frågor om parasportens särskil-
da villkor i hela landet.

• Vi är en nytänkande och attraktiv organisation att 
vara en del av och samverka med. 

Ett livslångt idrottande för personer med 
 funktionsnedsättning

Strategiska områden:
• Vi gör det enkelt och roligt att vara med och ha en 

aktiv livsstil genom hela livet.
• Vi bidrar till utveckling av nya former för träning 

och tävling för personer med funktionsnedsättning 
inom hela den svenska idrottsrörelsen.

• Vi utvecklar breddidrott såväl som elitidrott. 

Parasport Sverige leder paraidrotten till fram -
gångar i Paralympics och andra internationella 
parasporttävlingar

Strategiska områden:
• Vi erbjuder paraelitidrottare bästa möjliga stöd 

i deras satsning. Ambitionen skall vara att öka 
idrottarnas ekonomiska förutsättningar att satsa på 
idrotten.

• Vi utvecklar paraelitidrotten genom att bidra i 
utvecklingen av tränarutbildning.

• Vi driver det paralympiska arbetet med engage-
mang och delaktighet från samtliga paralympiska 
idrottsförbund.

• Vi driver den svenska idrottens intressen på inter-
nationella arenor för paraidrott.

Effektrapporten
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I FEBRUARI genomfördes Special Olympics 
Sweden Invitational Games i Åre och Östersund. 
Spelen är Sveriges största breddidrottstävling för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
 Under fyra dagar tävlade 450 deltagare från 19 
 länder i sju olika idrotter. I nära samarbete med 
 kommunerna och region Jämtland-Härjedalen ska-
pade vi en arena för att lyfta ojämlikhet i den svens-
ka folkhälsan, och vikten av en rolig och aktiv fritid. 
Tävlingarna har varit en viktig pusselbit i arbetet att 
säkra medel för målgruppens rätt till idrott. 

I MARS beviljades Parasport Sverige medel från 
Radiohjälpen att skapa digitala träningspass för 
personer med funktionsnedsättning. Ansökan skrevs 
precis när utbrottet av coronapandemin stod på sin 
�V�S�H�W�V�����R�F�K���P�n�Q�J�D���D�Y���Y�n�U�D���Y�H�U�N�V�D�P�K�H�W�H�U���¿�F�N���V�W�l�O�O�D�V��
in på grund av smittorisk. Tack vare Radiohjälpens 
snabba handläggning hade vi möjlighet att publicera 
�G�H���I�|�U�V�W�D���W�U�l�Q�L�Q�J�V�¿�O�P�H�U�Q�D���U�H�G�D�Q���W�Y�n���Y�H�F�N�R�U���V�H�Q�D�U�H����
�7�U�l�Q�L�Q�J�V�S�D�V�V�H�Q���¿�Q�Q�V���E�n�G�H���V�W�l�Q�G�L�J�W���W�L�O�O�J�l�Q�J�O�L�J�D���S�n��
Youtube och har sänts live under sommaren och 
�K�|�V�W�H�Q�����9�L���V�H�U���D�W�W���¿�O�P�H�U�Q�D���E�n�G�H���I�\�O�O�W���H�W�W���G�L�U�H�N�W���E�H�K�R�Y��
för oss att möjliggöra träning under pandemin, men 
även som ett långsiktigt hållbart komplement till 
träning i grupp eller i allmän miljö. 

I MARS anordnades den årliga Parasportgalan, 
där svensk paraidrotts främsta prestationer hyllas. 
I samband med coronapandemins spridning valde vi 
snabbt att avbryta planeringen av den traditionella 
galamiddagen för att istället göra en digital livesänd-
ning. Trots den korta omställningstiden genomfördes 
galan med större spridning och deltagande än vad 
som vore möjligt under det tidigare planerade upp-
lägget. Galan hade en räckvidd på cirka 250 000, 
och gav cirka 25 500 reaktioner. Störst effekt såg vi 
på instagram, där räckvidden fördubblades. Kul-
tur- och demokratiminister Amanda Lind skickade 
en hälsning: ”Att se möjligheter där andra hade sett 
en ursäkt. Att göra en begränsning till en anledning 
att skapa något nytt. Det är Parasportens signum. 
Därför är jag inte det minsta förvånad över att det är 
just Parasporten som väljer att hitta vägar för att ge-
nomföra sin gala trots extremt svåra omständigheter. 
Jag är otroligt glad över att ni ordnade så att jag och 
alla andra kunde följa galan i den här formen istället, 
�R�F�K���D�W�W���M�D�J���L�V�W�l�O�O�H�W���I�|�U���D�W�W���W�D�O�D���I�\�V�L�V�N�W�����¿�F�N���V�N�L�F�N�D���H�Q��
videohälsning.” 

I APRIL pilottestades en nyutveckling av tillgänglig-
heten på idrottsanläggningar, när Parasport Sverige 
genomförde en virtuell kartläggning av en idrottshall 
utanför Stockholm. I likhet med Googles Street Views 
kan en besökare nu gå igenom anläggningen virtuellt 
innan ett fysiskt besök. Modellen kallar vi Accessability 
View och den är ett exempel på hur förhållningssät-
tet till tillgänglighetsanpassning kan breddas för att 
�I�X�Q�J�H�U�D���I�|�U���À�H�U�����0�H�G���J�U�X�Q�G���L���S�L�O�R�W�H�Q���G�L�V�N�X�W�H�U�D�V���Q�X���H�Q��
eventuell vidareutveckling tillsammans med anläggn-
ingsägare, sponsorer, och andra intressenter av att 
�V�N�D�S�D���E�l�W�W�U�H���L�G�U�R�W�W�V�Y�H�U�N�V�D�P�K�H�W���I�|�U���À�H�U����
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I MAJ beviljade Victoriafonden bidrag till Parasport 
Sverige för arvoden till idrottsledare till barn och 
unga med funktionsnedsättning. Parasport Sverige 
driver sen 2019 ett nytt mentorskapsprogram, där 
barn och unga med funktionsnedsättning matchas 
med en ledare med funktionsnedsättning; livstilslot-
sar. Lotsprogrammet arbetar med representation 
och förebildsbyggande, där de barn och unga som 
deltar i programmet får utvecklas tillsammans med 
sin livstilslots. Tillsammans med sin lots får barnen 
utforska rörelseglädje och självständighet genom 
fysisk aktivitet. Victoriafondens bidrag möjliggör över 
100 nya aktivitetstillfällen under 2020–2021.

I JUNI gav regeringen statskontoret i uppdrag att 
���D�Q�D�O�\�V�H�U�D���K�X�U���U�H�O�H�Y�D�Q�W�D���E�H�¿�Q�W�O�L�J�D���V�W�D�W�V�E�L�G�U�D�J���W�L�O�O������ 
kultur- och fritidsområdet på ett bättre sätt kan bidra 
till att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för per-
soner med funktionsnedsättning. Statskontoret ska 
också vid behöv lämna förslag på hur mottagandet 
av stats bidrag ytterligare skulle kunna främja ökad 
tillgänglighet och delaktighet för personer med funk-
tionsnedsättning. Parasport Sverige var den enda 
 civilsamhällesorganisationen som nämndes i uppdra-
get som referensorganisation. Vi ser det som ett resul-
tat efter ett gediget kontakt- och påverkansarbete mot 
myndigheter och politiker. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet senast den 15 juni 2021. 

I JULI valde Parasport Sverige att genomföra en 
serie politiska samtal under tidsperioden Almedals-
veckan planerats. Tillsammans med samtliga 
riksdagspartier samtalade vi om förutsättningarna till 
idrottande för personer med funktionsnedsättning, 
�R�F�K���¿�F�N���G�l�U�W�L�O�O���P�|�M�O�L�J�K�H�W�H�Q���D�W�W���V�S�H�O�D���L�Q���V�D�P�W�O�L�J�D���V�D�P-
tal för digital spridning. Modellen blev dels ett viktigt 
symbolvärde i att vår organisation ställer om istället 
för att ställa in, men resulterade också i en längre 
livstid för innehållet då det kan delas och visas vid 
�À�H�U���W�L�O�O�I�l�O�O�H�Q���R�F�K���I�|�U���E�U�H�G�D�U�H���N�U�H�W�V�D�U���l�Q���Y�D�G���V�R�P���Y�D�U�L�W��
möjligt endast på Almedalsveckan. 

I SEPTEMBER lanserades Parasport Sveriges 
rekryteringsverktyg ParaMe för första gången med 
över 290 föreningar. ParaMe är en inspirerande och 
informerande sajt för all parasport, inte bara inom 
vårt eget förbund utan även andra delar av idrotts-
rörelsen. ParaMe är därför både ett enklare sätt för 
�S�H�U�V�R�Q�H�U���P�H�G���I�X�Q�N�W�L�R�Q�V�Q�H�G�V�l�W�W�Q�L�Q�J���D�W�W���L�G�H�Q�W�L�¿�H�U�D��
�Y�L�O�N�D���P�|�M�O�L�J�K�H�W�H�U���W�L�O�O���W�U�l�Q�L�Q�J���R�F�K���D�N�W�L�Y�L�W�H�W���V�R�P���¿�Q�Q�V��
i ens närområde, och samtidigt ett verktyg för att 
förenkla samverkan och inkludering mellan andra 
idrottsförbund och Parasport Sverige. I takt med att 
�D�O�O�W���À�H�U���L�G�U�R�W�W�H�U���Y�L�O�O���H�U�E�M�X�G�D���Y�H�U�N�V�D�P�K�H�W���I�|�U���S�H�U�V�R�Q�H�U��
med funktionsnedsättning kan vi erbjuda stöttning 
och vägledning, med ParaMe som ingång. 





Det är välkänt att fysisk aktivitet leder till många hälsovinster för utövaren. 
���4�G�I�G�N�D�W�P�F�G�P���H�[�U�K�U�M���C�M�V�K�X�K�V�G�V���M�C�P���N�G�F�C���V�K�N�N���Ò�M�C�F���U�L�À�N�X�M�À�P�U�N�C�����C�N�N�O�À�P�V���X�À�N�D�G�‚�P-
nande, ökad stresshanterings- och koncentrationsförmåga, samt till förbätt -
rat minne. Fysisk aktivitet kan även fungera som en motvikt för depression, 
 aggression och ilska, samt minskar dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar. 
Ökad fysisk aktivitet, speciellt redan i tidig ålder, ses därför som en stor 
 potentiell faktor till förbättrat välmående under hela livet.

Socialstyrelsen visar i en rapport från 2010 att 
 personer med funktionsnedsättning i mindre utsträck-
ning deltar i kultur- och nöjeslivet samt motions- och 
friluftslivet jämfört med övriga befolkningen. Det 
låga fritids- och kulturutövandet kan enligt rapporten 
antas bero på en utsatt socioekonomisk situation 
i kombination med bristande tillgänglighet, samt 
�E�U�L�V�W�D�Q�G�H���H�J�H�Q�L�Q�À�\�W�D�Q�G�H���|�Y�H�U���K�X�U���G�H���D�N�W�L�Y�L�W�H�W�H�U���V�R�P��
erbjuds utformas.

Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning 
som deltar i organiserad idrott uppger att de har 
�K�|�J�U�H���V�M�l�O�Y�N�l�Q�V�O�D�����À�H�U���N�D�P�U�D�W�H�U�����E�l�W�W�U�H���V�M�l�O�Y�I�|�U�W�U�R-
ende, högre livskvalitet och en större självständig-
het än de som inte deltar i organiserad idrott. För 
många människor med funktionsnedsättning är 
en hälsosam livsstil svår att uppnå på egen hand, 
då de till exempel kan vara beroende av andra i 
sin närhet, särskilda hjälpmedel, eller inte veta 
�Y�L�O�N�D���P�|�M�O�L�J�K�H�W�H�U���V�R�P���¿�Q�Q�V���W�L�O�O���U�|�U�H�O�V�H���L���V�L�Q�D���O�R�N�D�O��
områden. 

Statens folkhälsoinstitut konstaterar att det är 
samhällets ansvar att informera om vikten av fysisk 
aktivitet på ett lättillgängligt sätt, samt erbjuda prak-
tiskt stöd för att utföra aktiviteten. Minst lika viktigt är 
att föreningslivet erbjuder aktiviteter i former som är 
anpassade för allas möjlighet att delta. 

I en enkätundersökning till personer med funk-
tionsnedsättning från Myndigheten för Delaktighet 

2009 uppgav 32 procent av de responderade att de 
�|�Q�V�N�D�G�H���D�W�W���À�H�U���I�|�U�H�Q�L�Q�J�D�U���D�Q�S�D�V�V�D�G�H���V�L�Q���Y�H�U�N�V�D�P-
�K�H�W���V�n���À�H�U���N�X�Q�G�H���G�H�O�W�D�����5�H�V�S�R�Q�G�H�Q�W�H�U�Q�D���H�I�W�H�U�I�U�n�J�D�U��
�R�F�N�V�n���P�H�U���L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���R�P���Y�D�G���G�H�W���¿�Q�Q�V���I�|�U���P�|�M�O�L�J�K�H-
ter till fysisk aktivitet i deras områden.

Idrottsrörelsen drivs av övertygelsen att regel-
bunden fysisk aktivitet leder en god folkhälsa och 
ett starkt, självständigt liv för utövarna. Olika former 
�D�Y���I�\�V�L�V�N���D�N�W�L�Y�L�W�H�W���E�H�K�|�Y�H�U���¿�Q�Q�D�V���W�L�O�O�J�l�Q�J�O�L�J�D���R�F�K��
�Y�l�O�N�R�P�Q�D�Q�G�H���V�n���D�O�O�D���I�n�U���P�|�M�O�L�J�K�H�W�H�Q���D�W�W���V�M�l�O�Y���¿�Q�Q�D��
rörelseglädje och gemenskap inom idrotten, i en 
trygg miljö som fungerar oavsett förutsättningar eller 
behov. För att skapa goda förutsättningar för idrott 
för personer med funktionsnedsättning behövs insat-
�V�H�U���S�n���À�H�U�D���R�P�U�n�G�H�Q���R�F�K���Q�L�Y�n�H�U���V�D�P�W�L�G�L�J�W����

Förändringsteori
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INDIVIDENS FÖRUTSÄTTNINGAR
För människor generellt är det framförallt tre viktiga 
arenor som tidigt spelar en avgörande roll för hur 
man formas som individ och möter livet; (1) hem, (2) 
skola eller jobb, samt (3) fritid och föreningsliv. Det 
är här grunden läggs för värderingar, självkänsla och 
självförtroende samt hur man tar sig an utmaningar. I 
dessa arenor mäter man sig mot andra, både i olika 
kunskapsmål, men även rent socialt. För den som 
föds med en funktionsnedsättning, eller förvärvar en 
skada eller sjukdom senare i livet, tillkommer även 
habilitering, rehabilitering eller syncentral som arena. 
Det är här man får kunskap om sin funktionsnedsätt-
ning, man lär sig att hantera densamma och vilka 
�P�|�M�O�L�J�K�H�W�H�U���V�R�P���¿�Q�Q�V�����+�l�U���O�l�U���P�D�Q���V�L�J���D�W�W���L�G�H�Q�W�L�¿�H�U�D��
lämpliga verktyg som passar utifrån förmåga, prefe-
renser och grad av funktionsnedsättning i förhållande 
till vad som ska åstadkommas. 

På alla arenor i livet är det viktigt att man på olika 
sätt får stöd för att kunna utvecklas på bästa sätt i 
förhållande till sina förutsättningar. För att kompen-
sera avsaknad av stöd på någon av de fyra arenorna 
kan det behövas stödinsatser i någon av de andra 
arenorna för att väga upp avsaknaden. Det kan till 
exempel vara läraren i skolan som är den som ser 
en och som stöttar, eller tränaren/ledaren i fören-
ingslivet, eller att en annan person som själv har en 
liknande funktionsnedsättning kan vara ens förebild.

SAMHÄLLETS INSATSER
�)�|�U���S�H�U�V�R�Q�H�U���P�H�G���I�X�Q�N�W�L�R�Q�V�Q�H�G�V�l�W�W�Q�L�Q�J�D�U���¿�Q�Q�V���H�Q��
rad insatser som samhället erbjuder för att underlätta 
för målgruppen. De som främst nämnts i samband 
med den här förstudien är; SoL/LSS, färdtjänst, samt 
tillgång till hjälpmedel. Dessa insatser är en förutsätt-
ning för att kunna vara aktiv, samtidigt som de ofta 
blir ett hinder i sig själva. Detta då varje insats är för-
enat med villkor som blir begränsande för individen. 
Det kan gälla mängden fritidsresor en person får 
�W�L�O�O�G�H�O�D�W�����D�W�W���G�H�W���¿�Q�Q�V���E�H�J�U�l�Q�V�Q�L�Q�J�D�U���L���Y�L�O�N�D���K�M�l�O�S�P�H-
del som en person kan tillgå eller inte, eller antalet 
ledsagningstimmar som en person får.

SAMHÄLLETS UTFORMNING
Tillgänglighet är ett begrepp som innehåller många 
funktionshinderspolitiska aspekter och täcker in 
behovet av tillgänglighet för personer med olika typer 
av funktionsnedsättningar. Begreppet tillgänglighet 
är en beskrivning av hur inkluderande en miljö eller 
situation är oberoende av individers funktionalitet. Att 
samhället har god tillgänglighet är en förutsättning 
för full delaktighet.

INDIVIDENS UTGÅNGSPUNKTER
Att ha en funktionsnedsättning tar tid och är mer 
eller mindre krångligt. Det kan vara förenat med 
många och frekventa kontakter med olika instanser 
i samhället för att man ska kunna leva ett liv som 
andra. Det kan handla om hjälpmedelsförsörjning, 
ansökningar för olika typer av bidrag och insatser, 
läkarbesök, medicineringar och så vidare. Det som 
ofta glöms är att gruppen ”personer med funktions-
nedsättning” inte är en homogen grupp. Varje individ 
har egna förutsättningar och utgångspunkter för hur 
livet och vardagen ser ut och formas. 

Parasport Sverige släppte en rapport 2018 som beskriver förutsättningarna för 
fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning. Rapporten används i dag 
som bas för all utvecklingsverksamhet i förbundet. Rapporten har fyra områden. 

Förhållningssätt



VÅR UPPGIFT 
�$�O�O�D���G�H���K�L�Q�G�H�U���I�|�U�V�W�X�G�L�H�Q���L�G�H�Q�W�L�¿�H�U�D�W���R�F�K���U�H�G�R�J�M�R�U�W��
för har vi valt att likna med en hinderbana, där 
varje hinder ser olikt ut de andra. För att ta sig 
igenom hinderbanan och nå målet med ett fysiskt 
aktivt liv behöver varje hinder överkommas. Vissa 
hinder är enkla att ta sig över medan andra är 
svåra. Beroende på vilka förutsättningar en per-
son själv har tillsammans med vilket stöd man får, 
avgör hur utmanande hinderbanan blir. Att behöva 
gå igenom en hinderbana med många svåra och 
utmanande hinder blir uttröttande, vilket gör att 
man kanske stannar upp i mitten, eller helt enkelt 
inte ens försöker ta sig igenom den alls. Det är i 
sig ointressant om en person tar sig över tio hinder 
eller två innan hen faller – man kommer inte fram. 
Alla hinder måste lösas för att vägen ska bli fram-
komlig. 

Uppgiften för oss som samhälle, intresseorganisa-
tioner, myndigheter och andra relevanta aktörer, är 
att göra alla hinder i hinderbanan så små som möjligt 
�H�O�O�H�U���K�H�O�W���R�E�H�¿�Q�W�O�L�J�D�����,���G�H�W���D�U�E�H�W�H�W���E�H�K�|�Y�H�U���Y�L���V�D�P-
tidigt ha förståelse för att individen troligtvis möter 
�À�H�U�D���K�L�Q�G�H�U���V�D�P�W�L�G�L�J�W�����'�H�W���l�U���R�F�N�V�n���Y�L�N�W�L�J�W���D�W�W���I�|�U�V�W�n��
att vi som aktörer som arbetar för och med perso-
ner med funktionsnedsättning troligtvis inte ser hela 
sammanhanget av hinder en individ kan stå inför. 
Det betyder att vi mest troligt inte kan förstå eller 
förenkla situationen för individen utan att först också 
se till andra hinder. Här krävs ökad samverkan för att 
�L�G�H�Q�W�L�¿�H�U�D���Y�D�G���D�Q�G�U�D���D�N�W�|�U�H�U���J�|�U�����R�F�K���V�H���W�L�O�O���P�|�M�O�L�J�D��
synergieffekter. Samtidigt behöver vi erkänna indivi-
den själv som den med mest kunskap om sin egen 
situation, och därför också den viktigaste aktören för 
att besluta vilka insatser som bör sättas i bruk för att 
främja bättrad hälsa och välmående. 
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Svenska Parasportförbundet grundades 1969 och har sedan dess utvecklats 
från att enbart vara ett specialidrottsförbund för personer med funktionsned -
sättning (synnedsättning, rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsätt -
ning) - till att hantera fyra roller inom svensk idrott.
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• Organisationen är ett av RF:s Specialidrotts-
förbund �����À�H�U�L�G�U�R�W�W�V�I�|�U�E�X�Q�G�����R�F�K���D�Q�V�Y�D�U���I�|�U���������S�D�U�D-
sporter. (Dessa idrotter arbetar svensk idrott gemen-
samt för att inkludera)

• Är Sveriges Paralympiska Kommitté  och  jobbar 
därigenom direkt underställt den Internationella 
Paralympiska Kommittén och har motsvarande roll 
inom svensk idrott kring Paralympiska frågor likt 
SOK:s i Olympiska frågor.

• Ansvaret för Special Olympics i Sverige  och 
 rapporterar till Special Olympics International. 

• Agerar som kompetensstöd inom parasportfrågor 
för idrottare inom svensk idrott, oavsett vilket special-
idrottsförbund parasporten är organiserad i.

�‡���,�Q�R�P���U�R�O�O�H�Q���V�R�P���6�S�H�F�L�D�O�L�G�U�R�W�W�V�I�|�U�E�X�Q�G�����À�H�U�L�G�U�R�W�W�V-
förbund) organiserar Svenska Parasportförbundet 
sina 15 idrotter genom sk idrottskommittéer. Samt liga 
15 idrottskommittéer har en kanslianställd person 
som ger stöd centralt, dessutom har varje idrott ett 
tilldelat SDF som agerar som ”utvecklingsdistrikt för 
sin parasport”. 

Svenska Parasportförbundet har 21 Specialdistrikts-
förbund (SDF) varav 17 av distrikten har en eller 
�À�H�U�D���D�Q�V�W�l�O�O�G�D�����6�'�)���H�U�Q�D���l�U���G�L�U�H�N�W���¿�Q�D�Q�V�L�H�U�D�G�H���D�Y��
regionerna alternativt genom stöd som ges via RF-
SISU distriktet. Flera SDF driver därtill utvecklings-
projekt med stöd från EU eller Arvsfonden. Utöver 
traditionella arbetsuppgifter – som föreningskontakt 

och styrelsearbete – samverkar Parasport Sveriges 
distrikt brett i regionerna med nätverk inom rehab-
ilitering och habilitering, regionala syncentraler och 
regional/lokal funktionsrättsrörelse. Fokus ligger på 
kompetensstöd kring parasportfrågor, tillgänglig-
het, bemötande samt rekrytering. Riktade insatser 
genomförs även löpande genom samverkansprojekt 
inom svensk idrott där funktionsrättsrörelsen deltar 
på regional nivå. 

Sveriges Paralympiska Kommitté är den svenska 
idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor. 
Sveriges Paralympiska Kommittés uppgift är att 
utveckla och värna om den paralympiska rörelsen 
i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internatio-
nella Paralympiska Kommitténs (IPC) Handbok, ”The 
Paralympic Charter”. 

Kommittén har antagit World Anti Doping Code, 
�,�3�&���&�O�D�V�V�L�¿�F�D�W�L�R�Q���&�R�G�H���V�D�P�W���,�3�&���0�H�G�L�F�D�O���&�R�G�H��
och ska följa dessa regler. Sveriges  Paralympiska 
Kommitté rapporterar till den Internationella 
 Paralympiska Kommittén och har följande huvud-
sakliga  arbetsuppgifter:

• Organisera och genomföra Sveriges deltagande 
i Paralympics
• Besluta om aktiva och ledares deltagande 
i  Paralympics
• Förbereda för deltagande i Paralympics
• Bidra till utveckling av elitidrotten
• Arbeta internationellt
• Sköta marknadsföring och sponsring

Organisation och resurser



Utöver detta har Parasport Sverige rollen som Spe-
cial Olympics i Sverige, en ackreditering som ges av 
världsorganisationen Special Olympics International. 
Special Olympics är en organisation för idrottare 
med intellektuell funktionsnedsättning som sedan 
60-talet arbetar för att öka mängden fysisk aktivitet 
inom målgruppen.

I sin fjärde roll som kompetensstöd för svensk para-
sport har en mängd stödåtgärder genomförts genom 
åren. Det sker i en ökande omfattning som en konse-
kvens av de senaste årens tydliga fokus på behovet 
av stöd kring parasport från svensk idrott i stort. 

Genom stimulansstödsprojektet ”Parasport Sveri-
ges framtida kompetenscenter” under 2018 och 2019 
konkretiserades parasportens unika kompetenser. 
Dessa är:

• Idrott och funktionsnedsättning
• Tillgänglighet 
• Inkluderad verksamhet, inklusive tävlingsregler 
�‡���.�O�D�V�V�L�¿�F�H�U�L�Q�J���R�F�K���P�H�G�L�F�L�Q�V�N�W���V�W�|�G
• Rekrytering
• Pedagogik och bemötande
• Nätverk och samverkan med funktionsrättsorgani-
sationer och myndigheter
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VERKSAMHETENS INTÄKTER 2019
Medlemsavgifter: 216 000 kr
Gåvor: 38 000 kr
Bidrag: 48 459 000 kr
Nettoomsättning: 11 282 000 kr
Övriga verksamhetsintäkter: 1 841 000 kr
Summa verksamhetsintäkter: 61 836 000 kr

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2019
Ändamålskostnader: - 61 400 000 kr
Insamlingskostnader: - 753 000 kr
Administrationskostnader: - 3 516 000 kr
Summa verksamhetskostnader: - 65 669 000 kr
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2020 har varit ett unikt år. Corona-
pandemin drabbade Parasport Sverige 
hårt, precis som många andra civil-
samhällesorganisationer i samhället. 
I mars avbröts stora delar av verksam-
heten, då vår målgrupp är överrepre-
senterad i riskgruppen för Corona.

Samtidigt har pandemin medfört nya möjligheter. 
Radiohjälpen öppnade under våren upp för an-
sökningar för att erbjuda aktiviteter för personer 
i riskgruppen, vilket gjorde att vi kunde söka om 
bidrag för att skapa digitala träningspass. Under året 
har liknade digitala lösningar öppnat upp för nya sätt 
att bedriva paraverksamhet, där vi fått nya kontakter 
�R�F�K���L�G�H�Q�W�L�¿�H�U�D�W���S�R�W�H�Q�W�L�H�O�O�D���X�W�Y�H�F�N�O�L�Q�J�V�P�|�M�O�L�J�K�H�W�H�U����
I insamlingsverksamheten innebär det främst att 
öppna upp för nya stiftelser, fonder, eller utlysningar 
från myndigheter. 

Under 2019 förberedde Parasport Sverige för att 
utöka den allmänna insamlingen. Vi startade ett 
swish-konto, ansökte om 90-konto och medlemskap 
i Giva Sverige, samt planerade för en omfattande 
synlighetskampanj med dragkraft i Paralympics i 
�7�R�N�\�R�����3�D�U�D�O�\�P�S�L�F�V���K�D�U���À�\�W�W�D�W�V���W�L�O�O�������������S�n���J�U�X�Q�G���D�Y��
pandemin, vilket också försenat kampanjarbetet. 

Som del av omställningsarbetet har vi lagt stort fo-
kus på att stötta våra medlemsföreningar och stärka 
upp deras verksamheter. I juni inledde vi därför ett 
samarbete med Taget Aid, som gör det enklare för 
våra föreningar att starta lokala insamlingar. Samar-
betet inleddes i första hand över sommaren för att 
utvärderas under hösten. 

Parasporten är van vid att överkomma hinder och 
har en problemlösningsförmåga inarbetad i organi-
sationskulturen. Att ställa om verksamhet blev därför 
ett naturligt steg att ta relativt snabbt under pande-
min. Idag är vi tacksamma för att vi är en snabbrodd 
organisation som klarar omställningar.

Prestationer
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Parasport Sverige arbetar kontinuerligt för att kont-
rollera användningen av alla medel effektivt. Som hu-
vudsakligt mätverktyg används Parasport Sveriges 
verksamhetsplan och tillhörande målformuleringar. 
Verksamhetsplanen antas av Parasport Sveriges 
förbundsmöte och gäller på en tvåårsperiod. Den 
nuvarande verksamhetsplanen gäller för perioden 
maj 2019 – maj 2021. Planen följs upp varje kvartal 
då status i respektive mål värderas, tillsammans med 
organisationens budgetprognos. Mätinstrument för 
utvärdering kan alltså vara spenderade medel, grad 
av uppfyllnad av mål, antal aktiviteter, spridning av 
kommunikation och varumärke, enkäter och med-

lemsundersökningar, eller underlag från idrottens 
intranät Idrottonline. 

Stora delar av Parasport Sveriges insamlings-
arbete drivs genom projektverksamhet eller spon-
sorskap. Uppföljning av dessa verksamheter formas 
�L���V�D�P�D�U�E�H�W�H���P�H�G���U�H�V�S�H�N�W�L�Y�H���¿�Q�D�Q�V�L�l�U���H�O�O�H�U���V�S�R�Q�V�R�U����
samt genom Parasport Sveriges ordinarie uppfölj-
ningsverktyg för projektverksamhet. Projektverk-
samheten sker i nära anknytning till organisationens 
ordinarie verksamhetsplan och strategi, vilket gör att 
medel kommer till användning till organisationens 
grundläggande ändamål. 

Mätning

Antal läsare:  23 915 068
Antal artiklar:  314 
Annonsvärde: 8 722 691 kr

Antal läsare:  357 948 754
Antal artiklar : 3703
Annonsvärde:  120 265 775 kr

Antal läsare:  122 299 546
Antal artiklar : 1471
Annonsvärde:  42 788 387 kr



Alla ledare och volontärer
Alla paralympier och förebilder

Alla privata givare
Alla utbildare

Adressändring
Allmänna Arvsfonden 

ATG
Doberman

Eskilstuna Kommun
Explainer
Folksam

Fritidsbanken
Funka 

Generation Pep
Halmstad Högskola

Halvarsson & Hallvarsson
Helge Ax:son Johnson Stiftelse

Hemma Annonsbyrå
Högskolan i Gävle

Isotop
Jysk

Lexter ljuddesign 
Lions

Malmö Stad
Minnesota

Mittuniversitetet 
Myndigheten för Delaktighet 

Paralympiatravet
Radiohjälpen

Region Jämtland-Härjedalen
Riksidrottsförbundet

Scandic 
Sigma
SKF

Svenska Spel
Toyota

Umeå Universitet
Uniqlo 

Victoriafonden
Vinnova

Östersunds kommun

Tack till alla som bidragit till  utvecklingen 
av parasporten under 2020!
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