
Begrepp – Parafotboll 
Med parafotboll menar SvFF fotboll för personer med funktionsnedsättning (rörelse-, syn, 
eller intellektuell funktionsnedsättning) som tränar eller tävlar i fotboll. Lokalt finns även 
spelare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom parafotbollen.

SvFF använder sig av people first language, vilket innebär att vi säger person eller spelare 
med funktionsnedsättning. 

Termologi kan komma att förändras ifall Riksidrottsförbundet, Parasport Sverige eller 
svenska intresseorganisationer och myndigheter börjar använda andra ord eller begrepp. 

Nedan följer ett antal förtydliganden för de olika begreppen. 

Funktionsnedsättning 
Inom parafotbollen skriver och pratar vi om spelare med funktionsnedsättning. Det går att 
dela in parafotbollen i tre olika målgrupper, spelare med rörelsenedsättning, spelare med 
synnedsättning och spelare med intellektuell funktionsnedsättning. I begreppet parafotboll 
ingår inte målgruppen spelare med hörselnedsättning, då de administreras av Svenska 
Dövidrottsförbundet. 

Funktionshinder  
Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till sin omgivning. 
Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som 
är funktionshindrande. Det skulle till exempel kunna vara avsaknad av hiss, höga trappor 
eller avsaknad av blindskrift på en arena. 

Andra begrepp 
Det förekommer även andra ord inom paraidrott, bland annat: 

• Funktionsvariation 

• Normbrytande funktionalitet 

Dessa ord används inte av SvFF då det kan bli otydligt vilka målgrupperna är. Som exempel; 
funktionsvariation kan de flesta människor ha, då det utgår ifrån att du har en funktionalitet 
som bryter från normen. Många spelare lever med en korsbandsskada, vilket är en 
funktionsvariation utifrån normen men det räknas inte som en funktionsnedsättning. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)   
Spelare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, även kallat för NPF-diagnoser, finns 
lokalt med i parafotbollen, men majoriteten av spelare återfinns i normfotbollen. En NPF-
diagnos innefattar bland annat autism, ADHD/ADD och Touretts. 

På engelska används följande begrepp: 
Players with physical impairment, visual impairment, intellectual impairment,  
para football, football 5-a-side, blind football, cp football.

Läs mer om parafotboll på svenskfotboll.se/parafotboll 


