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Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté 
(Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med 
 rörelsenedsättning, synnedsättning samt för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar inom 13 olika idrotter. Exempelvis boccia, fotboll, 
rullstolsrugby, friidrott, innebandy, skidor (alpint och längd), paraishockey. 
Parasport Sverige har cirka 540 medlemsföreningar i 21 distrikt. Förbundskansliet 
finns i Stockholm.
Effektrapporten avser mäta organisationens effekter 
under 2021. Rapporterade intäkter avser 2020 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 
funktionsnedsättning. Ändamålet sträcker sig över 
förbundets 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 förlängningen 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 särskilda 
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 
engagemang och delaktighet från samtliga 
paralympiska idrottsförbund.
• Vi driver den svenska idrottens intressen på 
internationella arenor för paraidrott.

Effektrapporten
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Verksamhetsinriktning 
2021-2023
På Parasport Sveriges förbundsmöte i maj 2021 
antogs en ny verksamhetsinriktning. I verksamhets-
inriktningen specificerar förbundet hur verksamheten 
för de kommande två åren ska fokuseras. Inriktningen 
är därför ett mer konkret dokument än strategin, och 
är anpassat till en specifik tidsperiod.

Verksamhetsinriktningen för 2021–2023 består av sex punkter, två för 
respektive mål i Strategi 2025:  
 
Mål 1: En nytänkande och stark kraft i idrottsrörelsen 
 
Föreningsstödet utvecklas i takt med ökad inkludering av idrotter 
 
Parasport Sveriges roll i relation till andra specialidrottsförbund tydliggörs 
 
Mål 2: Ett livslångt idrottande 
 
Såväl utövare som ledare kan utvecklas inom paraidrotten, oavsett ålder 
eller idrottsvana 
 
Parasportens möjligheter synliggörs och utvecklas kontinuerligt i 
samarbete med andra aktörer 

Mål 3: Internationella framgångar för paraidrotten 

Elitsatsande paraidrottare stöttas enligt utvecklingstrappan och den 
paralympiska strategin 
 
Utbildning och stöd för paraidrottsledare utvecklas i samråd med andra 
aktörer 
 
Styrelsen ansvarar för att verkställa verksamhetsinriktningen. I arbetet 
ingår också att rapportera tillbaka till förbundsmötet hur det gått. För detta 
använder styrelsen verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och 
förvaltningsberättelsen.
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FEBRUARI. Fritidsbanken beviljas åtta miljoner 
kronor från Allmänna Arvsfonden för en satsning på 
parasportutrustning och fritidshjälpmedel. 
Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsprylar och 
lånar ut dem gratis, men parasportutrustning och 
fritidshjälpmedel är svårt att få in eftersom den ofta 
är dyr att köpa in och har ett högt andrahandsvärde. 
Det gör att utbudet är begränsat eller helt obefintligt 
på många fritidsbanker. Under tre år jobbar därför 
Fritidsbanken i ett nära samarbete med Parasport 
Sverige för att förenkla utlåningen av 
parasportutrustning och fritidshjälpmedel. 
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NOVEMBER 2020. Parasport Sverige lanserade 
under hösten webbplatsen Para-Me.se, med syftet 
att göra det enklare för personer med funktions-
nedsättning att hitta aktiviteter som passar just deras 
förutsättningar. I nuläget kan användarna söka bland 
närmare 70 idrotter och 500 föreningar på sajten. 
Många idrottsförbund, organisationer, regioner och 
kommuner har lyft Para-Me.se i sina kanaler och det 
finns flera konkreta exempel på att sajten har gett 
resultat. Till exempel har Kungsbacka Simsällskap 
fått tre nya simmare i sin verksamhet och en av de 
tävlande i parakanot-SM hittade till idrotten via 
sajten. Exempel finns även i andra idrotter. 

DECEMBER 2020. Marcus & Amalia Wallenbergs 
Stiftelse beviljade Parasport Sverige delfinansiering 
av utvecklingsprojektet ”Tillsammans”. Goda vanor 
av idrott och hälsa är sällan något som utvecklas av 
individen ensam, och därför ska projektets metod 
utgå från att involvera föräldrar, syskon, vänner eller 
andra närstående – för att idrottandet ska ske 
tillsammans. Genom roliga aktiviteter hoppas 
projektet skapa långsiktigt hållbara effekter där fler 
tar hem nya erfarenheter till sina vardagsmiljöer.  

JANUARI. I en poddserie på sex avsnitt djupdök 
Parasport Sverige i förutsättningar för fysisk aktivitet 
för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. I varje 
avsnitt bjöds en gäst in från bland annat parasporten, 
akademin, och andra civilsamhällesorganisationer. 
Samtalen kretsade i stor del kring vikten av förebilder 
och egna möjligheter till fysisk aktivitet.  

MARS. Parasport Sverige blev beviljade 
tilläggsmedel från Radiohjälpen för coronarespons 
för de populära träningsfilmerna ”ParaPepp”. Genom 
att filma idrottspass riktade till, och ledda av, 
personer med funktionsnedsättning kunde vi 
inspirera till fortsatt träning i hemmamiljö trots 
smittskyddsrestriktioner. Verksamheten har varit 
mycket uppskattad av både redan aktiva personer 
med funktionsnedsättning som tvingats idrotta 
hemma på grund av pandemin, och av nya mål-
grupper som tidigare inte nåtts av vår verksamhet. 
Fortsättningen under 2021 har fokuserat på att 
stärka projektets nätverk och spridning. 
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APRIL. Parasportgalan firade fem år, vilket firades 
med en jubileumsändning i samarbete med ATG och 
Kanal 75. Sändningen fokuserade på att hylla de 
senaste årens största prestationer och förebilder. För 
första gången någonsin sändes galan i nationell media 
på Sveriges största sportsajt, Sportbladet. Galan 
nådde rekordstor spridning med totalt 30 000 tittare 
och en exponering på 630 000 personer. Det totala 
annonsvärdet beräknades till 562 397 kronor. Precis 
som föregående år deltog vår kultur- och 
idrottsminister Amanda Lind i galan genom att skicka 
en videohälsning.   

MAJ. Riksidrottsförbundets stöd för att utveckla 
framtidens idrottsanläggningar beviljade ett startkapital 
för Parasport Sveriges satsning på virtuell kartläggning 
av tillgängligheten på idrottsanläggningar. Tillgänglighet 
har varit ett huvudfokus för förbundet de senaste åren, 
vilket nu ges en ny, innovativ vinkel där digitala 
lösningar utvecklas i samarbete med intresserade 
anläggningsägare. Målsättningen är att i framtiden 
kunna erbjuda potentiella idrottsutövare möjligheten att 
besöka en anläggning virtuellt innan ett fysiskt besök. 
Nu utvecklas en pilot och förstudie som ska identifiera 
vilka praktiska möjligheter som finns framåt.  

AUGUSTI. Den globala kampanjen ’WeThe15’ 
lanserades i ett unikt samarbete mellan ledande 
internationella organisationer inom idrott, mänskliga 
rättigheter, näringsliv, kultur och underhållning för att 
eliminera diskriminering av personer med funktions-
nedsättning. Samarbetskampanjen leds av 
Internationella Paralympiska Kommittén och Parasport 
Sverige lanserade budskapet på svensk mark. Bland 
annat deltar FN, UNESCO, Världshälsoorganisationen 
WHO, Europeiska Kommissionen och Världsbanken. 
Kampanjens namn syftar på att personer med 
funktionsnedsättning utgör cirka 15 procent av 
världens befolkning och därför utgör världens 
största minoritet. Kampanjstarten markerades genom 
att över 115 landmärken över hela världen lyste upp 
i lila. Friends Arena i Stockholm, Stiga Sports Arena 
i Eskilstuna och Östersunds kommuns inkörsportar 
var de tre svenska platser som anslöt till bland annat 
Colosseum, London Eye, Niagarafallen och Skytree.  

JUNI. Statskontoret redovisade sitt uppdrag att 
analysera hur befintliga statsbidrag till kultur- och 
fritidsområdet på ett bättre sätt kan bidra till att 
skapa förutsättningar för en aktiv fritid för personer 
med funktionsnedsättning. Parasport Sverige bidrog 
aktivt till arbetet och upplever att parasportens 
perspektiv representerades väl i uppdragets 
redovisning. Statskontoret föreslog bland annat 
regeringen att ange personer med funktions-
nedsättning som en målgrupp för statsbidraget, 
stärkt prioritering av tillgänglighetsperspektivet, 
tydligare uppföljning av medel och stärkt 
kunskapsstöd om parasport till hela idrottsrörelsen.  

SEPTEMBER. Parasport Sverige vann tillsammans 
med eventbyrån Minnesota tävlingen Jernspiran 
- fastighetsbolaget Jernhusens årliga tävling där 
företag och organisationer som jobbar för ett bättre 
samhälle kan vinna 200 kvadratmeter 
kommunikationsyta och reklamytor på Stockholms 
Central under en veckas tid. Medan Paralympics 
pågick i Tokyo byggde Parasport Sverige upp en 
upplevelsebaserad kommunikationsyta mitt i den 
stora avgångshallen, där förbipasserande pendlare 
fick chansen att testa rullstolsbasket. De som deltog 
fick ett armband med kampanjtexten “Get in the 
game”, och för varje armband som gavs bort bidrog 
ATG med 50 kronor till parasportens utveckling.  





 Regelbunden fysisk aktivitet kan leda till ökad självkänsla, allmänt 
välbefinnande, ökad stresshanterings- och koncentrationsförmåga, samt till 
förbättrat 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  
utsträckning 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 bristande egen-
inflytande över hur de aktiviteter som erbjuds 
utformas.

Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning 
som deltar i organiserad idrott uppger att de har 
högre självkänsla, fler kamrater, bättre  
självförtroende, högre livskvalitet och en större 
självständighet än de som inte deltar i organiserad 
idrott. För många människor med funktions- 
nedsättning 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 vilka möjligheter som 
finns till rörelse i sina lokal områden. 

Statens folkhälsoinstitut konstaterar att det är 
samhällets ansvar att informera om vikten av fysisk 
aktivitet på ett lättillgängligt sätt, samt erbjuda  
praktiskt 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 
funktionsnedsättning från Myndigheten för  

Delaktighet 2009 uppgav 32 procent av de  
responderade att de önskade att fler föreningar  
anpassade sin verksamhet så fler kunde delta.  
Respondenterna efterfrågar också mer information 
om vad det finns för möjligheter till fysisk aktivitet i 
deras områden.

Idrottsrörelsen drivs av övertygelsen att  
regelbunden fysisk aktivitet leder en god folkhälsa 
och ett starkt, självständigt liv för utövarna. Olika 
former av fysisk aktivitet behöver finnas tillgängliga 
och välkomnande så alla får möjligheten att själv 
finna 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 
insatser på flera områden och nivåer samtidigt. 

Förändringsteori
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Olika former av 
fysisk aktivitet 

behöver finnas tillgängliga 
och välkomnande så alla får 
möjligheten att själv finna 
rörelseglädje och  
gemenskap inom idrotten.
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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 funktions-
nedsättning, man lär sig att hantera densamma och 
vilka möjligheter som finns. Här lär man sig att 
identifiera lämpliga verktyg som passar utifrån 
förmåga, preferenser och grad av funktions-
nedsättning 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  
kompensera 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 föreningslivet, eller att en annan person som själv 
har en liknande funktionsnedsättning kan vara ens 
förebild.

SAMHÄLLETS INSATSER
För personer med funktionsnedsättningar finns en 
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 
förutsättning för att kunna vara aktiv, samtidigt som 
de ofta blir ett hinder i sig själva. Detta då varje 
insats är förenat med villkor som blir begränsande för 
individen. Det kan gälla mängden fritidsresor en 
person får tilldelat, att det finns begränsningar i vilka 
hjälpmedel 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 
Alla de hinder förstudien identifierat och redogjort 
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  
person 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 
framkomlig. 

Uppgiften för oss som samhälle, intresse- 
organisationer, myndigheter och andra relevanta 
aktörer, är att göra alla hinder i hinderbanan så små 
som möjligt eller helt obefintliga. I det arbetet  
behöver vi samtidigt ha förståelse för att individen 
troligtvis möter flera hinder samtidigt. Det är också 
viktigt att förstå att vi som aktörer som arbetar för 
och med personer 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 identifiera vad andra aktörer 
gör, och se till möjliga synergieffekter. Samtidigt  
behöver vi erkänna individen 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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Parasport Sverige grundades 1969 och har sedan dess utvecklats från att 
enbart vara ett specialidrottsförbund för personer med funktionsnedsättning 
(synnedsättning, rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning) - till 
att hantera fyra roller inom svensk idrott:  
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• Svenska Parasportförbundet är ett Specialidrotts-
förbund (fleridrottsförbund) inom Riksidrottsförbundet 
och ansvar för 13 parasporter. 

• Sveriges Paralympiska Kommitté jobbar direkt 
underställt den Internationella Paralympiska  
Kommittén och har motsvarande roll inom svensk 
idrott kring paralympiska frågor likt Sveriges  
Olympiska Kommitté har 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.

• Inom rollen som Specialidrottsförbund  
(fleridrottsförbund) organiserar Svenska Parasport-
förbundet sina 13 idrotter genom så kallade  
idrottskommittéer. Samt liga 13 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 Special- 
distriktsförbund (SDF) varav 17 av distrikten har en 
eller flera anställda. Distrikten är direkt finansierade 
av regionerna alternativt genom stöd som ges via 
RF-SISU distriktet. Flera distrikt driver därtill  
utvecklingsprojekt med stöd från EU eller  
Arvsfonden. Utöver traditionella arbetsuppgifter – 
som föreningskontakt och styrelsearbete –  
samverkar Parasport Sveriges distrikt brett i regio-
nerna med nätverk inom rehabilitering och  
habilitering, regionala syncentraler och regional/lokal 
funktionsrättsrörelsen. Fokus ligger på kompetens-
stöd kring parasportfrågor, tillgänglighet, bemötande 
samt rekrytering.   

 
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  
Internationella Paralympiska Kommitténs (IPC) 
Handbok, ”The Paralympic Charter”. Kommittén har 
även antagit World Anti Doping Code,  
IPC Classification Code samt IPC Medical Code och 
ska följa dessa regler.  

Organisation och resurser



Special Olympics Sverige driver idrott för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. Namnet  
Special Olympics Sverige en ackreditering som ges 
av världsorganisationen Special Olympics 
International. Verksamheten har funnits sedan  
60-talet arbetar för att öka mängden fysisk aktivitet 
inom målgruppen, bland annat genom direkta  
aktiviteter, opinionsarbete och samverkan mellan 
involverade aktörer. 

Kompetensstöd för svensk parasport innebär att 
Parasport Sverige bidrar till övriga idrottsrörelsen 
med en mängd stödåtgärder inom inkluderande 
idrottsverksamhet. Den svenska idrottsrörelsen har 
gjort tydliga ställningstaganden för att alla människor 
ska ha lika möjlighet att vara delaktiga i idrott oavsett 
förutsättningar eller bakgrund. Beslutet har lett till 
en ökad efterfrågan om kompetens inom idrott och 
funktionsnedsättning. Parasport Sverige arbetar 
nu tillsammans med Riksidrottsförbundet för hur 
kompetensen ska breddas till hela idrottsrörelsen, 
ett arbete som både är omfattande och väntas pågå 
länge.   

EFFEKTRAPPORT 2021 12

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2020
Medlemsavgifter: 212 000 kr
Gåvor: 123 000 kr
Bidrag: 49 696 000 kr
Nettoomsättning: 14 228 000 kr
Övriga verksamhetsintäkter: 343 000 kr
Summa verksamhetsintäkter: 64 602 000 kr

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2020
Ändamålskostnader: - 52 568 000 kr
Insamlingskostnader: - 840 000 kr
Administrationskostnader: - 5 030 000 kr
Summa verksamhetskostnader: - 58 438 000 kr
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2021 har varit ett år av fortsatta prövningar och synliga konsekvenser av pandemin. 
För flera av våra aktiva var smittorisken direkt livshotande, vilket ledde till omfattande 
isolering och begränsad möjlighet till fysisk aktivitet. Under året har därför stora delar 
av varsamheten centrerats vid planering och flexibilitet på lokal, regional, och  
nationell nivå, samt stark närvaro i opinionsbildning och den strategiska utvecklingen 
av parasporten i Sverige. 

Tydliga samhällsekonomiska resonemang i 
rapportsläpp

Under året har Parasport Sverige fokuserat på att 
synliggöra och kommunicera utmaningarna inom 
parasporten. Nyligen släpptes en rapport om det 
samhällsekonomiska värdet av parasport.  
Parasport Sverige gav Nyckeltalsinstitutet i uppdrag 
att analysera resultaten från en enkät till personer 
med funktionsnedsättning med olika träningsvanor, 
och presentera ett samhällsekonomiskt  
diskussionsunderlag i rapportform. Rapporten visar 
tydlig att investeringar i parasport leder till vinster 
såväl ur ett individperspektiv som ett samhälls- 
ekonomiskt perspektiv. På individnivå finns  
avsevärda skillnader i upplevd hälsa beroende på 
träningsvanor. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 
pekar rapporten på stora ekonomiska vinster i  
regelbundna investeringar i parasporten. 

Viktiga beslut för framtidens parasport  

Den 29–30 maj arrangerades Riksidrottsmötet där 
ett historiskt, enhälligt beslut fattades att erbjuda 
förbund och föreningar kompetensstöd och  
ekonomiskt stöd för parasport. Stödet erbjuds i 
samverkan mellan Parasport Sverige och 
Riksidrottsförbundet. Genom en stegvis övergång 
kommer stödfunktioner placeras där de kommer flest 
till gagn. 
 
Samtidigt valdes Parasport Sveriges förbunds- 
ordförande Åsa Llinares Norlin in i 
Riksidrottsstyrelsen, där hon vill arbeta med att säkra 
allas lika möjlighet att delta i idrottsverksamhet.  

Nästan 9 av 10 (85 procent) av de som tränar  
högintensivt uppger i enkäten att de har en tillfreds- 
ställande fysisk hälsa. Bland de som inte tränar 
är det bara 15 procent som uppger att de har en 
tillfredställande fysisk hälsa. Liknande siffror gäller 
den psykiska hälsan, där nästan 3 av 4 (74 procent) 
av de som tränar medel- eller högintensivt har en 
tillfredställande psykisk hälsa, mot knappt hälften  
(45 procent) av de som inte tränar.

Prestationer
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Parasporten och politiken  

Parasport Sverige har under året aktivt arbetat för 
att representera parasportens intressen i relation 
till regeringen och dess myndigheter som hanterar 
fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning. 
Statskontorets utredning av statsbidraget på kultur-
och fritidsområdet, samt Myndigheten för  
Delaktighets utredning av tillgången av fritids- 
hjälpmedel har varit speciellt viktiga för parasportens 
framtida utveckling. Båda utredningar bekräftar den 
uppfattning Parasport Sverige har av samhällets  
utmaningar för att möjliggöra till mer idrott för  
personer med funktionsnedsättning.  

Nästa steg för parasporten

Under förbundsmötet i maj beslutade årsmötet om 
en ny verksamhetsinriktning för perioden 2021–2023.  
Inriktningen har fortmasts i linje med förbundets 
utvecklingsresa till Strategi 2025, med tydliga,  
avgränsade målsättningar för den tvååriga  
verksamhetsperioden. Verksamhetsinriktningen 
används för resultatuppföljning och rapportering mot 
förbundsmötet. Det är den första verksamhets- 
inriktningen som antas från att Parasport Sverige 
börjat med Effektrapporter.  
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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
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Parasport Sverige arbetar kontinuerligt för att  
kontrollera användningen av alla medel effektivt. 
Som huvudsakligt mätverktyg används Parasport  
Sveriges verksamhetsplan och tillhörande  
målformuleringar. Mätinstrument för utvärdering kan 
alltså vara spenderade medel, grad av uppfyllnad 
av mål, antal aktiviteter, spridning av kommunikation 
och varumärke, enkäter och medlems-
undersökningar, eller underlag från idrottens intranät 
Idrottonline. 

Stora delar av Parasport Sveriges insamlingsarbete 
drivs genom projektverksamhet eller sponsorskap. 
Uppföljning av dessa verksamheter formas i  
samarbete med respektive finansiär eller sponsor, 
samt genom Parasport Sveriges ordinarie upp- 
följningsverktyg för projektverksamhet. 

Projektverksamheten sker i nära anknytning till  
organisationens ordinarie verksamhetsplan och  
strategi, vilket gör att medel kommer till användning 
till organisationens grundläggande ändamål.  
 
Siffrorna nedan gäller medieexponeringen av Paras-
port Sveriges tre verksamhetsområden. Mätningarna 
kommer från Retriever och gäller september 2020 – 
september 2021. I slutet av perioden hölls Paralym-
pics i Tokyo, vilket är den tid i verksamhetscykeln då 
Parasport Sverige har som starkast medie- 
genomslag. Allmänhetens intresse för spelen är ett 
viktigt rekryteringsfönster för parasporten, och årets 
spel nådde rekordstort genomslag. Effekterna från 
synligheten av Paralympics väntas ses på längre 
sikt, vilket vi hoppas leder till fler nyrekryteringar där 
fler hittar sin idrott. 

Mätning

2020

Antal läsare: 15 149 763
Antal artiklar: 183
Annonsvärde: 6 360 130 kr

2021

Antal läsare: 121 436 928
Antal artiklar: 1590 
Annonsvärde: 47 131 984 kr

Antal läsare: 669 713 462
Antal artiklar: 6918
Annonsvärde: 203 186 399  kr



Exempel på parasporten i media
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Bild från intervjun med den svenska sportskytten 
tillika guldmedaljören Philip Jönsson i TV4:s
Nyhetsmorgon.

Dokumentärserien ”Heja Sverigelaget” på UR Play 
följer fyra deltagare inför Special Olympics i Abu 
Dhabi. Bild från urplay.se.

Kronprinsessan Victoria, Prinsessan Estelle och 
Prins Oscar lyckönskade de svenska paraidrottar-
na inför Paralympics 2021. Bild från Kungahuset.

”Tror vi alla ser att det uppenbart behövs mer” 
säger idrottsminister Amanda Lind om bristerna i 
breddidrotten. Bild från inslag i Expressen.
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Alla ledare och volontärer
Alla paralympier och förebilder

Alla privata givare
Alla utbildare

Adressändring
Allmänna Arvsfonden 

ATG
Doberman

Efterklang - Part of Afry
Eskilstuna Kommun

Explainer
Folksam

Fritidsbanken
Funka 

Grand Travel
Hallvarsson & Halvarsson

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Hello Sweden

Hemma Annonsbyrå
Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad
Isotop
Jysk
Lions

Malmö Stad

Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse
Minnesota

Mittuniversitetet  
NeH

Radiohjälpen
Region Jämtland-Härjedalen

Riksidrottsförbundet
SAS

Scandic 
Sigma
SKF

Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Svenska Spel

Toyota
Umeå Universitet

Uniqlo 
Victoriafonden

Vinge
Vinnova

Åre kommun
Östersunds kommun

Tack till alla som bidragit till  utvecklingen 
av parasporten under 2021!
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