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Sammanfattning 

Idrottsföreningar har en historisk roll som socialpolitisk åtgärd för att hantera sociala 

problem i samhället. Idrottsföreningar kan erhålla ekonomiska bidrag från staten och 

kommunen för att bedriva sin verksamhet, så kallat verksamhetsstöd. I utbyte mot 

verksamhetsstödet förbinder idrottsföreningar i Uppsala kommun sig till att bidra till 

några av kommunens socialpolitiska mål för föreningslivet. Forskning visar att barn 

och ungdomar från lägre socioekonomisk bakgrund är underrepresenterade i 

föreningslivet, något som idrottsföreningarna och Uppsala kommun önskar förändra 

utifrån de mål som har utformats. Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka på 

vilka sätt idrottsföreningar i Uppsala kommun kan bidra till social förändring och hur 

idrottsföreningarnas arbete förhåller sig till att möjliggöra för ekonomiskt utsatta barn 

och ungdomar att delta. I resultatet framkommer varierande benägenhet från 

idrottsföreningarna att medvetet arbeta med att möjliggöra deltagande för ekonomiskt 

utsatta barn och ungdomar. Även om idrottsföreningarna förstås arbeta med att hålla 

kostnaderna nere krävs olika resurser, både ekonomiska och praktiska, för deltagande 

i föreningarna, något som kan förstås förhindra inkludering av ekonomiskt utsatta. 

Inkludering kräver ett framträdande föräldraengagemang, något som kan innebära ett 

hinder för deltagande. Resultatet visar att idrottsföreningarna strävar efter att påverka 

barnen och ungdomarnas attityder och värderingar. I vissa sammanhang tolkas detta 

som att idrottsföreningarna önskar fostra barnen och ungdomarna till att ha ett 

inkluderande ideal, medan de i andra sammanhang snarare försöker fostra barnen och 

ungdomarna till att utveckla accepterade beteenden. Den fostrande aspekten är central 

i resultatet och det är genom detta som vi förstår idrottsföreningarnas bidrag till social 

förändring.  
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1. INLEDNING  

En mamma, 44, har inte råd att låta sina barn idrotta. Och hon är långt ifrån den enda som tillhör 

gruppen vars barn inte är en del av föreningsidrotten. Barn från den lägre socioekonomiska delen av 

samhället är underrepresenterade i föreningslivet – och ingenting tyder på att trenden är på väg att 

brytas. Min högsta önskan är att mina barn får samma chans som andra barn till att idrotta utan att jag 

ska ha ångest över att hitta fonder och samtidigt få se deras ledsna miner när jag får ett nej, säger 

mamman (Kardell, 2020, 30 januari).  

I ovanstående citat från en artikel i Expressen beskriver en ensamstående mamma sin önskan att 

hennes barn ska få möjligheten att idrotta, något som begränsas av familjens ekonomiska resurser 

(Kardell, 2020). Artikelns beskrivning av underrepresentationen av barn från lägre socioekonomisk 

bakgrund i föreningslivet bekräftas i en rapport från Ung livsstils forskningsgrupp (2019) för barn 

och ungdomars fritids- och kulturvanor, som menar att det finns skillnader i barn och ungdomars 

representation i föreningslivet utifrån socioekonomisk bakgrund. Barn och ungdomar från högre 

socioekonomisk bakgrund är överrepresenterade i föreningslivet. En annan rapport från Ung 

livsstil (2020) visar att det finns skillnader i deltagande i det offentligt subventionerade fritid- och 

kulturutbudet utifrån socioekonomisk bakgrund där ungdomar från lägre socioekonomisk 

bakgrund i lägre grad deltog i den typen av fritidsaktivitet. Utifrån detta går det att förstå att 

socioekonomisk bakgrund har betydelse för barn och ungdomars fritidsliv.  

Inom sociala barnavården ses deltagande i föreningsliv som en skyddsfaktor för barnet, både som 

en förebyggande skyddsfaktor men även när det redan finns sociala problem i barnets liv 

(Socialstyrelsen, 2018, s. 40). Skyddsfaktorn förstås utifrån flera olika perspektiv, dels utifrån hälsa, 

dels utifrån närvaro av vuxna förebilder och skapande av ett socialt nätverk. Barn och ungdomar 

som lever i ekonomiskt utsatta familjer kan utveckla olika strategier för att hantera sin situation och 

skydda sig själva och sina föräldrar. Barnen kan exempelvis undanhålla deras önskningar och 

behov, exempelvis önskemål om att få utöva en idrott, för att undvika att deras föräldrar ska känna 

skuld och skam om de inte skulle kunna tillgodose dessa behov (Näsman, Ponton von Gerber & 

Fernqvist, 2012). I och med att barnens behov och önskningar inte uttrycks finns det en risk att 

barnens behov därför inte tillgodoses, trots att barnet själv egentligen önskar att få utöva en idrott 

och utifrån ett skyddsperspektiv skulle vara i behov av det.  

Enligt Barnkonventionen har varje barn rätt till liv och utveckling. Det innebär bland annat att alla barn 

i Sverige har rätt till likvärdig utbildning och till en meningsfull fritid. Här har särskilt kommunerna en 

viktig uppgift. Det gäller för kommunerna att följa de lagar som ska stärka och skydda barn, och det 

gäller att de satsar skattepengar klokt på alla barn, oavsett förutsättningar. Man brukar kalla sådana 

satsningar för sociala investeringar. (Majblomman, u.å.).  

Föregående citat är hämtat från den ideella organisationen Majblomman, som arbetar för att 

motverka barnfattigdom i Sverige. Detta görs bland annat genom att de delar ut ekonomiskt stöd 

till ekonomiskt utsatta familjer, likt fonden mamman i det inledande citatet beskriver. Majblomman 

arbetar även med att påverka beslut som fattas i förhållande till barnfattigdom (Majblomman, u.å.). 

I citatet trycker Majblomman på att kommunerna har ett särskilt ansvar i att ge alla barn både 

likvärdig utbildning men även en meningsfull fritid. Detta anser de bör göras genom att kommunen 

satsar skattepengar klokt på alla barn, oavsett vad barnen har för förutsättningar.  
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Uppsala kommun presenterar på sin hemsida att ”Uppsala kommun tillsammans med 

Riksidrottsförbundet och Upplands idrottsförbund arbetar för ett jämlikt och jämställt föreningsliv 

där alla ska kunna delta i idrotts- och föreningslivet” (Uppsala kommun, u.å). Vidare formuleras 

målet att ”alla barn och ungdomar i Uppsala kommun känner trygghet och olika typer av 

verksamhet och aktiviteter är tillgängliga för dem” (Uppsala kommun, 2019). Ett av de sätt som 

Uppsala kommun arbetar med ovanstående mål är genom en lokal överenskommelse mellan 

Uppsala kommun och föreningslivet i kommunen. I överenskommelsen framgår det att Uppsala 

kommun ska ha ”en levande och välkomnande föreningsverksamhet som bidrar till att stärka 

demokrati och mångfald och ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande” (Uppsala 

kommun, 2020).  I och med överenskommelsen finns det en möjlighet för föreningar som bedriver 

regelbunden barn- och ungdomsverksamhet att söka verksamhetsstöd för att kunna bedriva sin 

verksamhet. I samband med utformningen av verksamhetsstödet har Uppsala kommun tagit fram 

regler och villkor som de föreningar som erhåller verksamhetsstödet förväntas leva upp till. Enligt 

dessa regler och villkor förväntas föreningarna bidra med delaktighet, drogfria miljöer, förebyggande arbete, 

god hälsa, inflytande, integration, jämställdhet, meningsfull och utvecklande fritid, minskat utanförskap, mångfald, 

social utveckling, tillhörighet och tillgänglighet. De mål som kommunen har formulerat och som 

idrottsföreningarna förväntas bidra till kan förstås som mål om social förändring. Däremot beskrivs 

i dokumentet om regler och villkor att kommunen lämnar stor frihet och ett ansvar till föreningarna 

att själva styra hur de ska arbeta för att uppfylla dessa mål (Uppsala kommun, 2019). Samtidigt som 

detta ger möjligheter till föreningarna att självständigt styra sin verksamhet och arbetet med målen 

vilket ger en hög grad av frihet, läggs ett mycket stort ansvar på föreningarna i och med avsaknaden 

av riktlinjer gällande hur målen ska uppfyllas, inte minst i relation till målens omfattning. I och med 

att idrottsföreningarna inte har riktlinjer eller andra förslag på hur de kan utforma sitt arbete för att 

bidra till kommunens mål om social förändring krävs det att idrottsföreningarna har en viss 

kunskap om barn och ungdomars olika förutsättningar att kunna delta. Exempelvis ekonomiskt 

utsattas möjlighet att delta, och vad i idrottsföreningarnas utformning som kan innebära hinder för 

att inkludera alla som vill vara med. Inkluderingen är en viktig aspekt för att idrottsföreningen ska 

kunna bidra till målen om social förändring samt en nödvändighet för kunna uppfylla Uppsala 

kommun, Riksidrottsförbundet och Upplands idrottsförbunds gemensamma mål om att alla ska 

kunna delta i idrotts- och föreningslivet.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka på vilka sätt idrottsföreningar som erhåller 

verksamhetsstöd från Uppsala kommun kan bidra till social förändring och hur 

idrottsföreningarnas arbete förhåller sig till att möjliggöra för ekonomiskt utsatta barn och 

ungdomar att delta.  

o På vilka sätt kan idrottsföreningarna som erhåller verksamhetsstöd från Uppsala kommun 

bidra till social förändring? 

o På vilka sätt förhåller sig idrottsföreningarnas arbete till ekonomiskt utsatta barns och 

ungdomars möjlighet att delta i föreningslivet?  
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Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att röra ekonomiskt utsatta barn och unga och deras möjlighet till fritid 

i form av deltagande i föreningsliv inom idrott. I föreliggande uppsats avgränsar vi oss till att 

undersöka de sociala aspekter som idrott kan innebära för barn och unga. Uppsatsen är avgränsad 

till att undersöka idrottsföreningar i Uppsala kommun samt idrottsföreningar som tar emot 

verksamhetsstöd från Uppsala kommun. På grund av den rådande situationen med Covid-19 och 

de begränsningar som den innebär för idrottsföreningarnas möjlighet att ha årsmöten har det inte 

varit möjligt att enbart analysera verksamhetsplaner för 2020 och verksamhetsberättelser från det 

gångna året 2019 eftersom alla idrottsföreningar inte har genomfört det årsmöte som brukar hållas 

under våren för att fastställa verksamhetsberättelsen från året som varit och planen för det aktuella 

året. Uppsatsen undersöker därför verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och policydokument 

från år 2018–2020. I föreliggande uppsats är vi intresserade av att undersöka hur idrottsföreningar 

i nutid kan bidra till social förändring och hur de möjliggör för ekonomiskt utsatta barn- och 

ungdomar att delta. Därför har dokument från år 2018–2020 valts då vi anser att dessa kan ge den 

mest aktuella bilden av hur idrottsföreningarna arbetat för detta.   

Begreppsdefinitioner 
Verksamhetsstödberättigad idrottsförening - För att idrottsföreningen ska kunna erhålla 

verksamhetsstödet krävs det att föreningen bedriver regelbunden barn- och ungdomsverksamhet, 

har en egen styrelse och ekonomisk förvaltning, har minst tio stödberättigade medlemmar mellan 

5–25 år, är anslutna till en riksorganisation, bedriver verksamheten i en drogfri miljö samt att 

föreningen lever upp till kommunens övergripande mål och värden (Uppsala kommun, 2020). 

Ekonomisk utsatthet – I uppsatsen används främst termen ekonomisk utsatthet för att benämna 

villkoren för familjer som på grund av bristande ekonomiska resurserna är begränsade att leva ett 

liv likt andra i det samhälle de lever i. Ekonomisk utsatthet behöver inte innebära att basala behov 

såsom mat för dagen och tryggt boende inte är tillgodosedda, utan det kan istället innebära 

begränsningar att delta i det sociala livet samt att känna oro, skam och utsatthet på grund av sin 

ekonomiska situation (Socialstyrelsen, 2013, s. 10).  

Socioekonomi – Termen socioekonomi används i uppsatsen vid referering till tidigare forskning om 

det är den term som författarna har valt att använda i sina studier. Termen används även vid de fall 

då vi gör beskrivningar eller tolkningar utifrån individers bostadsområde eller bakgrund. 

Socioekonomisk utsatthet innebär ett hänsynstagande till fler aspekter än ekonomisk utsatthet. 

Exempelvis tas hänsyn till individens etniska bakgrund, ålder, yrke, inkomst, utbildningsnivå och 

hälsa. Vidare används termen ofta för att beskriva grupper eller bostadsområden som anses vara 

socioekonomiskt utsatta. Då vi främst lyfter individers hinder eller möjligheter grundat på 

ekonomiska resurser har vi valt att främst använda termen ekonomisk utsatthet.   
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Följande kapitel inleds med en presentation av sökprocessen, följt av en kort bakgrund om hur 

rätten till fritidsaktiviteter historiskt har använts som en socialpolitisk åtgärd inom socialt arbete 

för barn och unga.  Därefter presenteras tidigare forskning om idrott som en socialpolitisk åtgärd, 

strukturerade fritidsaktiviteter som skyddsfaktor samt vilka barn och ungdomar som är exkluderade 

från att delta i föreningsliv. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning och reflektion utifrån 

den forskning som har presenterats.  

Sökprocess 
Inledningsvis användes Uppsala Universitet bibliotekskatalog för att finna relevant tidigare 

forskning på området. De sökord som användes var ”fritid”, ”barn”, ”unga”, ”ekonomisk 

utsatthet”, ”socioekonomisk utsatthet” och ”föreningsliv”. Efter att vi fick begränsade träffar valde 

vi att söka vidare med engelska sökord. Följande sökord användes för att hitta relevant forskning 

skriven på engelska ”leisure”, ”youth”, ”children”,”adolescent”, ”sport and social problems”, 

”social politics leisure”, ”economic vulnerability”, ”socioeconomic status leisure-time” och ”youth 

sports alcohol and drug use”. Avgränsningar som gjordes i samband med sökningen efter forskning 

genom Uppsala universitets bibliotekskatalog var att endast söka forskning som är så kallad ”peer 

reviewed”. Detta innebär att forskningen är kollegialt granskad vilket också medför en större 

trovärdighet i resultaten. Vidare avgränsade vi ett antal av sökningarna till att enbart visa forskning 

som berör socialt arbete. Denna avgränsning förenklade sökningen av tidigare forskning som är av 

relevans för uppsatsen syfte eftersom vi fann många studier som rörde hälsoaspekter av ungdomars 

idrottsdeltagande utifrån medicinska perspektiv.  

Varefter vi fann relevanta artiklar sökte vi vidare genom kedjesökning. Utöver detta har vi sökt 

relevanta artiklar i den peer review-granskade tidskriften Leisure studies. Vi gick igenom de artiklar 

som publicerat och läste de artiklar som ansågs vara relevanta i förhållande till vår uppsats.  

Föreningslivets historiska bakgrund och funktion 
Vuxna, barn och ungas fritidsaktiviteter utvecklades till stor del i samband med folkrörelsernas 

framväxt i Sverige (Tebelius, 2012, s. 24). Arbetarrörelsen kom att bli en viktig del för folkrörelserna 

i Sverige (Olsson, 2010, s 6). Arbetarrörelsen uppmanade arbetare att gå ut i demonstrationer för 

att kräva åtta timmars arbetsdag, då fritiden ansågs utgöra en möjlighet för människor att ha tid 

och ork att ägna sig åt rekreation och organisationsarbete. År 1919 beslutade riksdagen om en 

arbetstidsförkortning som innebar att det normala nu skulle vara att arbeta åtta timmar per dag sex 

dagar i veckan (Olsson, 2010, s. 7). Människors ekonomiska förutsättningar att delta i 

fritidsaktiviteter ökade också i takt med samhällsutvecklingen mot det moderna samhället. 

Friluftsliv och studier ansågs vara nyttiga nöjen och något som skulle uppmuntras medan 

arbetarklassens fritidssysslor ansågs vara simpla, slappa och något som skulle motarbetas (Tebelius, 

2012, s. 24). Vid förra sekelskiftets början var ett stort antal föräldrar från medelklassen oroliga för 

att deras barn och ungdomar skulle ”falla för industrisamhällets frestelser” (Olsson, 2010, s. 22). 

Den respektabla ungdomen rekommenderades deltagande i söndagsskolor, scouting, idrott och 

andra ungdomsorganisationer för att på så sätt behålla sin respektabilitet och för de ungdomar som 

inte ansågs respektabla kunde deltagande vara ett sätt att uppnå respektabilitet. Respektabiliteten 
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kan i sammanhanget förstås ligga i deltagande i meningsfulla, bildande och hälsofrämjande 

aktiviteter i syfte att bli goda och anständiga medborgare. När försök från privata aktörer med att 

civilisera den icke-respektabla ungdomen misslyckades trädde staten in. I Stockholm började 

barnavårdsnämnden att dela ut kommunala bidrag till ungdomsorganisationer år 1927 (Olsson, 

2010, s. 22–23). Förhoppningen med dessa var att de skulle bli ”goda instrument för det sociala 

ungdomsvårdsarbetet” (Olsson, 2010, s. 23). När fritid har nämnts i samband med barn och 

ungdomar har den främst handlat om hur den kan leda till utveckling och fostran för barn och 

ungdomar. Fritidsverksamhet kan förstås som ett sätt att begränsa barnens och ungdomarnas 

frihet, kontrollera vad de gör och fostra dem till ansvarsfulla medborgare (Tebelius, 2012, s. 65).  

I och med välfärdsstatens framväxt satsades resurser på att ge medborgarna tillgång till platser för 

rekreation. Exempel på sådana platser var idrottsanläggningar, parker och semesterbyar. 

Medborgares ekonomiska förutsättningar och tillgång till fritidsresurser varierade stort mellan olika 

grupper i samhället samt platser i landet, skillnader som är aktuella än idag (Tebelius, 2012, s. 24). 

Under 1950- och 1960-talen inrättades tusentals sport- och idrottsanläggningar och i anslutning till 

dessa växte yrken fram vars uppgift var att administrera och leda barn och ungas fritid (Tebelius, 

2012, s. 24). År 1955 institutionaliserades det statliga och kommunala fritidsgruppsbidraget vilket 

innebar att ungdomsorganisationer kunde ansöka om statligt bidrag för att bedriva sin verksamhet. 

Ungdomsorganisationernas främsta uppgift var att främja nykterhet hos ungdomarna, eller kanske 

snarare att förhindra det motsatta. År 1972 ändrades fritidsgruppsbidraget till dagens lokala 

aktivitetsstöd (Olsson, 2015, s. 22–23).  

Tebelius (2012, s. 65) menar att i dagens samhälle har många barn och ungdomar ett fullsatt schema 

för sin fritid, där både skolarbete och fritidsaktiviteter tar tid. Många barn och ungdomar ägnar sig 

åt flera fritidsaktiviteter. Den vanligaste fritidsaktiviteten för barn och ungdomar i Sverige är 

organiserad föreningsidrott (Tebelius, 2012, s. 65). Däremot finns det många barn och ungdomar 

som är exkluderade från fritidsaktiviteter, något som kommer redogöras för i denna 

forskningsöversikt.    

Idrott som socialpolitisk lösning på sociala problem 
Idrott presenteras både historiskt och idag som ett socialpolitiskt verktyg för att lösa sociala 

problem och åstadkomma social förändring (Ekholm, 2016). Utifrån politiska perspektiv lyfts 

skapandet av gemenskap och sammanhållning genom idrott fram som ett sätt att möta spänningar 

och oro i samhället. Genom att idrottsföreningar används som socialpolitiska verktyg kan 

civilsamhällets föreningsliv mobiliseras och ansvaret att hantera sociala problem kan spridas mellan 

olika aktörer (Ekholm, 2016).  

I en studie genomförd av Stenling och Fahlén (2014) intervjuades slumpmässigt utvalda 

representanter från svenska idrottsföreningar. Studiens tolkning är att relativt få idrottsklubbar vill 

agera som socialpolitiska verktyg. Författarna till studien menar att idrottsföreningarna inte utgör 

en homogen grupp och att hur föreningen identifierar sig och vilken handlingslogik de har kan 

kopplas till hur idrottsföreningen tolkar och agerar på de politiska krav som åläggs dem. Ett 

exempel på politiska krav är de krav Uppsala kommun ställer på föreningarna för att de ska få 

erhålla verksamhetsstöd. Idrottsföreningarnas identitet och handlingslogik påverkar deras 

benägenhet, vilja och förmåga att agera som politiska verktyg (Stenling & Fahlén, 2014). Författarna 
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gör utifrån detta ett antagande att om ett politiskt initiativ inte faller inom ramen för 

idrottsföreningens egna mål kommer det politiska initiativet antagligen inte vara något som 

idrottsföreningen kan föreställa sig att göra. På grund av att idrottsföreningar är heterogena föreslår 

författarna att förväntningar på idrottsföreningar som utförare av politiska initiativ bör anpassas 

(Stenling & Fahlén, 2014).   

I en studie skriven av Harries, Mori och Collins (2009) beskrivs att representanter från ideella 

idrottsklubbar i England upplever ett stark hierarkiskt ”top-down” synsätt genom att regeringen 

och den nationella idrottsorganisationen utvecklar politiska mål som den ideella idrottssektorn utan 

invändningar förväntas leverera. Upplevelsen av den hierarkiska ordningen förstärktes av att de 

ideella idrottsföreningarna inte hade varit delaktiga eller tillfrågats om synpunkter vid utformningen 

av de politiska mål som senare kommer att beröra deras arbete (Harries, Mori & Collins, 2009). 

Eftersom de politiska målen i Sverige kommer från statlig- eller kommunal nivå från början, som i 

exempelvis Uppsala kommun, är det möjligt att Harries, Moris och Collins (2009) studie även är 

överförbar i en svensk kontext.  

Forskning som har studerat idrottsbaserade sociala interventioner i socialt utsatta områden i Sverige 

lyfter att målet med den sociala interventionen ur ett statligt perspektiv kan vara att skapa solidaritet 

och inkludering (Ekholm & Dahlstedt, 2017). Däremot innebär inte alltid skapandet av solidaritet 

och integrering till ett socialt kollektiv en ömsesidig process. Istället menar Ekholm och Dahlstedt 

(2017) att exkluderade individer med utländsk bakgrund som lever i socialt utsatta områden i 

Sverige ges möjlighet att nå den så kallade ”insidan” som inkluderade individer i samhället tillhör, 

om de själva individuellt anpassar sig efter ”svenska” normer och värderingar. Idrott som en 

politisk intervention för integrering blir därmed ett sätt att fostra individer i önskvärd riktning med 

målet att individerna ska förflytta sig från att tillhöra den exkluderade ”utsidan” till den inkluderade 

”insidan” (Ekholm & Dahlstedt 2017).  I och med detta anser inte Ekholm och Dahlstedt (2017) 

att den idrottsbaserade politiska åtgärden i hans studie upplöser den uppdelning som finns mellan 

exkluderade och inkluderade i samhället, utan snarare upprätthåller den sociala ordningen som 

skapar dessa kategorier.  

Fritidsaktivitet som skyddsfaktor?  
Mahoney och Stattin (2000) undersöker på vilket sätt som struktur och socialt sammanhang i 

samband med ungdomars fritidsaktiviteter relaterar till antisocialt beteende. Exempel på vad 

antisocialt beteende innebär i denna studie är att ha blivit arresterad av polisen, brukat alkohol i 

den grad att individen har blivit berusad, snattat, skolkat, deltagit i slagsmål eller varit utåtagerande 

och haft sönder saker i sin omgivning. Resultatet i studien visar att deltagande i strukturerade 

fritidsaktiviteter är kopplat till låga nivåer av antisocialt beteende, medan deltagande i 

ostrukturerade fritidsaktiviteter, exempelvis fritidsgårdar, var associerat med höga nivåer av 

antisocialt beteende. Resultaten var liknande för tjejer och killar. Däremot var kombinationen av 

deltagande i lågstrukturerade aktiviteter och avsaknad av högstrukturerade aktiviteter särskilt 

problematiskt för killars antisociala beteenden (Mahoney & Stattin, 2000).  

En studie av idrottsutövande isländska ungdomars alkoholvanor visar att det är mindre risk att 

ungdomar som deltar i någon organiserad idrott konsumerar alkohol än de ungdomar som inte 

deltar i någon organiserad idrott (Halldorsson, Thorlindsson & Sigfusdottir, 2014). Fortsättningsvis 
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visar studien att det är mindre risk att ungdomar som varken deltar i organiserad- eller icke-

organiserad idrott konsumerar alkohol än de ungdomar som enbart deltar i icke-organiserad idrott. 

Resultatet i Halldorsson, Thorlindsson och Sigfusdottir (2014) studie bekräftar på så sätt Mahoney 

och Stattins (2000) resultat vad gäller kopplingen mellan deltagande i strukturerade- eller 

ostrukturerade fritidsaktiviteter och antisocialt beteende rörande alkoholkonsumtion. I studien lyfts 

ungdomar som spenderar lite tid med sina föräldrar eller har en dysfunktionell familjestruktur som 

en riskgrupp för att bruka alkohol. Halldorsson, Thorlindsson och Sigfusdottir (2014) menar att 

deltagande i organiserad idrott är särskilt relevant för ungdomar i denna riskgrupp eftersom 

deltagande i organiserad idrott fungerar som en skyddsfaktor mot att ungdomar ska bruka alkohol. 

Däremot visar en studie av franska ungdomars alkoholkonsumtion och identifiering av riskfaktorer 

att deltagande i idrott var relaterat till högre konsumtion av alkohol. Vidare visar studien att de 

ungdomar som utövade lagidrott drack signifikant mer alkohol än de ungdomar som utövade 

individuell idrott (Lorente m.fl. 2004). En litteraturstudie över forskning på fältet visar att 

deltagande i idrottsaktiviteter var associerat med ökat bruk av alkohol, däremot var deltagandet 

enligt studien associerat med minskat bruk av andra olagliga droger under tonåren (Kwan m.fl. 

2014).  

Fredriksson, Geidne och Eriksson (2018) lyfter i likhet med Mahoney och Stattin (2000) vikten av 

att fritidsaktiviteter är strukturerade för att de ska vara meningsfulla och bidra med positiva effekter. 

Däremot menar Fredriksson, Geidne och Eriksson (2018) till skillnad från Mahoney och Stattin 

(2000) att en fritidsgård kan vara en strukturerad fritidsaktivitet om den organiseras och äger rum 

i en strukturerad miljö, exempelvis om aktiviteten har ledare som regelbundet håller i en styrd 

aktivitet. Författarna menar att en kombination av strukturerade och ostrukturerade aktiviteter kan 

vara nödvändigt för att passa ungdomars bakgrund och livssituation. Vidare lyfter författarna 

vikten av aktiv och medveten rekrytering, lokal kunskap om ungdomars situation och önskemål 

samt integrering av skola, fritid och familj som viktiga delar för att öka ungdomars deltagande i 

fritidsaktiviteter och för att nå ut till olika målgrupper. Avslutningsvis menar Fredriksson, Geidne 

och Eriksson (2018) att fritidsaktiveter måste vara anpassade för att passa ungdomar, inte tvärtom.  

Inkludering och exkludering i fritidsaktiviteter och föreningsliv  
Vad gäller föreningsliv i Sverige visar Blomdahls m.fl. (2019) studie att barn och ungdomar från 

högre socioekonomisk bakgrund genomgående är överrepresenterade inom föreningslivet jämfört 

med barn och ungdomar från lägre socioekonomisk bakgrund. Blomdahl m.fl. (2019, s. 62) menar 

att detta är genomgående för samtliga studier sedan 1950-talet.  

I en annan studie undersöker Blomdahl, Elofsson och Åkesson (2020) vilka ungdomar i åldern 10–

19 år i Sverige som kan räknas som ”utomstående” i förhållande till deltagande i det 

subventionerade fritids och kulturutbudet utifrån kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och 

svensk/utländsk bakgrund. Att vara ”utomstående” menas i studien att inte vara medlem i någon 

förening eller kulturskola eller att inte besöka simhall, fritidsgård eller bibliotek minst en dag i 

veckan. Av resultatet framkommer att det var vanligare att de med lägre socioekonomisk bakgrund 

var ”utomstående” i förhållande till det offentligt subventionerade fritids- och kulturutbudet 

(Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2020). De barn och ungdomar som inte utnyttjar offentligt 

subventionerade fritidsaktiviteter har ökat över tid (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2020, s. 34 

ff.).   
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Det fanns inte någon större skillnad mellan könen vad gäller vilka som är ”utomstående”, det är 

något vanligare att tjejer är ”utomstående” (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2020). Samtidigt visar 

studien av Blomdahl m.fl. (2019, s. 62) att tjejer med lägre socioekonomisk bakgrund historiskt och 

idag är underrepresenterade i idrottsföreningar. Lika så fanns skillnader mellan barn och ungdomar 

med svensk och utländsk bakgrund, där det var vanligare att de som hade utländsk bakgrund var 

”utomstående”. För killarna var skillnaderna relativt små medan det var vanligare att tjejer med 

utländsk bakgrund var ”utomstående” jämfört med tjejer med svensk bakgrund (Blomdahl, 

Elofsson & Åkesson, 2020, s. 34 ff.). I studien finns det en skillnad i deltagande i offentligt 

subventionerade fritidsaktiviteter i förhållande till ålder. På mellanstadiet var gruppen 

”utomstående” lite mer än 10 procent medan den på gymnasiet var lite mer än 50 procent 

(Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2020).  

Högdins (2006) studie visar att ungdomar med invandrarbakgrund i större utsträckning än andra 

ungdomar kan uppleva begränsningar från deras föräldrar vad gäller deras möjlighet att delta i vissa 

sociala aktiviteter. Studien visar liknande resultat vad gäller ungdomar med lågutbildade föräldrar. 

Flickor med invandrarbakgrund visade sig i studien vara en extra utsatt grupp och de upplevde 

större begränsningar från sina föräldrar att delta i vissa sociala aktiviteter än vad andra ungdomar 

upplevde (Högdin, 2006).  

Familjen har en avgörande betydelse för barn och ungdomars inställning till fysisk rörelse. I 

Quarmby och Dagkas studie (2010) överfördes föräldrarnas inställning till och värdering om fysisk 

aktivitet till barnen. Detta förstärktes i familjer där föräldrarna levde tillsammans. Barn till 

ensamstående föräldrar var däremot mer stillasittande. Familjestrukturer kan således ha en effekt 

på barns möjlighet och inställning till fritidsaktiviteter (Quarmby & Dagkas, 2010). En annan studie 

från Finland visade att när det gällde barn och unga med funktionsvariationer var familjens och det 

närmsta nätverkets resurser och inställning den viktigaste faktorn för att möjliggöra 

fritidsaktiviteter för barnen och ungdomarna (Armila, Rannikko & Torvinen, 2018). Detta kan även 

tänkas gälla för familjer som på något sätt är utsatta eller upplever svårigheter till följd av 

familjekonstellationer. Det är exempelvis tänkbart att nätverkets resurser är en viktig faktor för 

ekonomiskt utsatta eller ensamstående föräldrar vad gäller barnen och ungdomarnas möjlighet till 

fritidsaktiviteter.  

Vidare är det tänkbart att nätverkets resurser är en viktig faktor för möjlighet till fritidsaktiviteter 

när barnet eller ungdomens föräldrar har en funktionsvariation. Fernqvist och Näsman (2016) 

skriver att det är vanligt att vuxna med kognitiva svårigheter har knappa ekonomiska resurser och 

många av dem riskerar att leva i stadigvarande fattigdom. Detta kan vara något som begränsar deras 

möjlighet att delta i det omgivande samhället. Det är inte klarlagt hur många barn och ungdomar i 

Sverige som lever med föräldrar med kognitiva svårigheter. I lokala kartläggningar har det dock 

uppskattats att åtminstone en procent av alla barn lever med en förälder som har behov av stöd på 

grund av sina kognitiva svårigheter. Vidare verkar närmare hälften av alla barn som utreds inom 

den sociala barnavården ha föräldrar som har behov av stöd för sina kognitiva svårigheter. Enligt 

studier är det sällan de ekonomiska svårigheterna för deras föräldraskap som belyses. Dessa 

föräldrar löper i högre grad att exkluderas från arbetsmarknaden och vara socialt, materiellt och 

hälsomässigt eftersatta. Vidare kan en utmaning för föräldrar med kognitiva svårigheter vara att 

möta samhällets krav för att klara vardagen och därtill när ekonomin kan vara ansträngd (Fernqvist 

& Näsman, 2016, s. 2–3). En utmaning kan exempelvis vara att möta de krav som idrottsföreningar 
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kan ställa på föräldrar och att kunna leva upp till de krav som ställs, både vad gäller kompetens och 

resurser.  

Forskning har visat att brist på fritidsaktiviteter kan vara ett problem för barn som lever i fattigdom 

(Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012, s. 176).  Unga som växer upp i socioekonomiskt 

utsatta områden är en grupp som har sämre förutsättningar att delta i fritidsaktiviteter (MUCF, 

2020, s. 72). Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist (2012, s. 79) beskriver att även om familjer 

hade fått extra ekonomiskt bistånd för att barnen skulle kunna delta i en organiserad fritidsaktivitet 

så var det ändå problematiskt för familjerna att bekosta den utgiften. Svårigheterna kunde grunda 

sig i att aktiviteten endast var delvist finansierad av biståndet. Detta kunde exempelvis innebära att 

problem uppstod med utgifter kring transport eller att det ekonomiska biståndet endast 

finansierade en aktivitet inledningsvis och att familjen sedan fick stå för den fortsatta kostnaden 

för fritidsaktiviteten (Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012, s. 79). Vad som är en 

fritidsaktivitet kan vara av olika innebörd för olika individer. Roets m.fl. (2015) kritiserar en 

värderingshierarki för vad som är en bra och värdefull fritid för barn och ungdomar. De menar att 

ekonomiskt utsatta barn och ungdomar kan beskriva de fritidsaktiviteter som de har tillgång till 

med stolthet och som viktiga för dem. Exempel på sådana fritidsaktiviteter kan vara att ta hand om 

sina yngre syskon eller följa med sina föräldrar till deras arbetsplats. Detta är en viktig aspekt, 

samtidigt som det är möjligt att förstå barnens beskrivningar och syn på deras fritid som en strategi 

för barnen för att hantera och förhålla sig till sin situation (Näsman, Ponton von Gerber & 

Fernqvist, 2012). Det är möjligt att barnen hade utnyttjat sin fritid på ett annat sätt om de hade haft 

andra förutsättningar.  

Både ekonomiskt utsatta barn och föräldrar kan använda sig av döljande strategier för att inte ses 

som fattiga eller annorlunda. De döljande strategierna för fattigdomen grundar sig i att fattigdom 

är stämplat som något skamligt (Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012, s. 104). Även 

andra som kommer i kontakt med de ekonomiskt utsatta familjerna kan agera utifrån ett döljande 

av problemen. Näsman, Ponton von Gerber och Fernqvist (2012, s. 104) beskriver att en rektor på 

en skola inte ansåg att elevers fattigdom var något personalen på skolan skulle prata om. Andra i 

personalgruppen beskrev att elevers ekonomiska utsatthet inte var ett samtalsämne som 

diskuterades vare sig vid möten med hela personalgruppen eller i enskilda möten mellan kollegor. 

Istället för att arbeta förebyggande gentemot att problem inte ska uppstå på grund av att en elev är 

ekonomiskt utsatt var rektorn istället beroende av att aktivt bli informerad när ett problem hade 

uppstått (Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012, s. 104). I förhållande till att ekonomiskt 

utsatta kan använda sig av döljande strategier för att dölja fattigdomen kan skolans arbetssätt vara 

problematiskt eftersom det ställer krav på att eleven ska erkänna när ett problem uppstår på grund 

av att elevens familj är ekonomiskt utsatt. Det möjligt att både barnen och personalens agerande 

kan appliceras på andra arenor än skolans arena. Även vid deltagande i idrottsföreningar är det 

troligt att barn och ungdomar använder döljande strategier. Idrottsföreningens förhållningssätt blir 

därför relevant för hur problematik gällande ekonomisk utsatthet kommer att hanteras.  

Reflektioner över kunskapsläget 
Barn och ungdomar från högre socioekonomisk bakgrund är överrepresenterade i föreningslivet. 

Utöver detta har individers etniska bakgrund, kön i kombination med etnisk och socioekonomisk 

bakgrund och slutligen ålder relevans för de skillnader som finns i deltagande i föreningsliv. Vidare 
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har familjers struktur och resurser en påverkan på barn och ungas möjlighet att delta i föreningsliv. 

Det finns för- och nackdelar med strukturerade fritidsaktiviteter. Idrott kan presenteras som ett 

socialpolitiskt verktyg för att lösa sociala problem. Idrottsföreningarnas egna mål och ramar 

påverkar deras benägenhet att arbeta mot politiskt uppsatta mål. Idag är det relativt få föreningar 

som bedöms vara benägna att bidra till socialpolitiska initiativ.  

Att enbart se en meningsfull fritid som lösning på komplexa sociala problem är inte rimligt. Sociala 

problem är vanligen mångbottnade. Däremot kan det vara motiverat, som tidigare forskning visat, 

att en strukturerad fritid kan bidra med positiva effekter för barn och ungdomar. Om inte annat 

har barn och ungdomar enligt barnkonventionen rätt till fritidsverksamhet, oavsett deras 

livssituation. För att tillförsäkra detta kan politiska mål vara nödvändiga. Därav är det intressant att 

undersöka hur detta ser ut i Uppsala kommun.   

Vi anser att den tidigare forskningen bidrar med relevanta tolkningar och resultat för vår uppsats. 

Däremot förhåller vi oss kritiskt till forskning som främst lyfter ungdomens livssituation för att 

förstå det uteblivna deltagandet i föreningsliv. Istället vill vi också förhålla oss till möjligheten att 

barn och ungas uteblivna deltagande i vissa fall kan förstås utifrån idrottsföreningens utformning 

eller innehåll. En möjlighet skulle exempelvis kunna vara att idrottsföreningarna ofta är stereotypt 

utformade för att matcha vita killar från kärnfamiljer med högre socioekonomisk status intressen. 

I förhållande till den del av uppsatsens syfte som avser undersöka hur föreningarnas arbete förhåller 

sig till ekonomiskt utsatta barn- och ungdomars möjlighet att delta i föreningen, finns det potential 

för uppsatsen att bidra med en förståelse utifrån den aspekten.  

4. TEORI 

I följande kapitlet lyfts de två teoretiska perspektiv som kommer ligga till grund för analysen i 

uppsatsen. Kapitlet inleds med en redogörelse av Skeggs teori om respektabilitet och begreppen 

disciplinering samt osynlig pedagog. Sedan följer en redogörelse av Bauböcks teori och idealtypiska 

integrationsmodell med nyckelinstitutionerna staten, marknaden, familjen och arenan 

civilsamhället. Motiveringar av de valda teorierna samt hur dessa kommer att användas som stöd 

för analysen diskuteras i samband med redogörelserna för teorierna i detta kapitel.   

Disciplinering 

Den brittiska sociologen Beverley Skeggs (2000, s. 18) menar att det inom en del vetenskapliga fält 

har pågått en reträtt av användandet av klass som begrepp och att en del anser att klass allt mer 

blivit en ”överflödig fråga”. Vidare menar Skeggs (2000, s. 19) att när ett avståndstagande från att 

förstå företeelser ur ett klassperspektiv görs bör ett ifrågasättande göras om vems liv och 

erfarenheter som tystas er och ignoreras samt vems liv som anses värt att studera. Hon anser att 

osynliggörandet av klass innebär ett ansvarsavtagande från de effekter och privilegier som klass 

medför (ibid.). Skeggs (2000) använder i sin studie begreppen respektabilitet och disciplinering som 

analysverktyg för att återinföra klassbegreppet i kulturteorin och feminismen.  

Enligt Skeggs sker disciplinering genom att exempelvis staten och överklassen önskar att civilisera 

individer företrädesvis ur arbetarklassen. I Skeggs studie illusteraras detta genom att det skapades 

en utbildning för arbetarklasskvinnor i England under 1900-talet. Arbetarklassen ansågs som 
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potentiellt farliga och förorenade, vilket kunde lösas genom att mödrarna i arbetarklassen 

utbildades och genom detta skulle disciplinera sig själva och sin familj, främst männen och sönerna 

eftersom de förmodades vara de som kunde förorsaka problem i samhället. Modern skulle agera 

som en osynlig pedagog gentemot familjen (Skeggs, 2000, s. 72). För att få kvinnorna att göra detta 

utan någon uppenbar styrning från staten skulle de lära sig att göra detta med glädje som 

produktivitetskraft. Det vill säga att de skulle finna glädje i att upprätthålla borglig huslighet i sina 

familjer (Skeggs, 2000, s. 77).  

Utbildningen hade inriktning på omsorgs- och hushållsarbete (Skeggs, 2000, s. 69 ff.). Utbildningen 

bidrog dels med att reglera moderskapet för att se till att de engelska barnen uppfostrades korrekt 

(Skeggs, 2000, s. 72 ff.), dels till att det gick att särskilja kvinnorna från mer ”icke- respektabla” 

kvinnor i lägre samhällsklasser, exempelvis de ”prostituerade kvinnorna” och de ”fallna kvinnorna” 

(Skeggs, 2000, s. 69). Sammantaget går detta att förstå som politiska åtgärder för att styra 

arbetarklassen (Skeggs, 2000, s. 72).  

Begreppet disciplinering anser vi vara användbart för analysen i uppsatsen. Detta utifrån synen på 

ungdomars fritid och fritidsaktivitets utveckling i Sverige under 1900-talet (Olsson, 2010, s. 22–23) 

som kan liknas vid vad Skeggs (2000) förstår som disciplinering av individer ur arbetarklassen i 

England på 1900-talet.  Vidare är begreppet den osynliga pedagogen användbart som stöd i 

analysen. Vi väljer att likna idrottsföreningarnas ledare med mödrarna i Skeggs (2000) studie som 

genom utbildning skulle disciplinera sig och sin familj utan uppenbar styrning från staten och 

därmed agera som osynlig pedagog. I idrottsföreningarnas sammanhang förstås därför ledarna som 

den osynliga pedagogen som utan att det är uppenbart förhåller sig till de statligt eller kommunalt 

utformade målen för att barnen och ungdomarna ska disciplineras och uppfostras på ett korrekt 

sätt. I förhållande till den osynliga pedagogen och disciplinering kan även Skeggs (2000) begrepp 

respektabla och icke-respektable beteenden användas på ett relevant sätt i analysen. Begreppen 

kring respektabilitet kommer att användas när vi kan urskilja i dokumenten att idrottsföreningarna 

försöker fostra, disciplinera och påverka barnen och ungdomarna gällande hur de ska bete sig. 

Idrottsföreningarnas beskrivningar av hur barnen och ungdomarna ska bete sig och hur ledarna 

ska påverka barnen i önskvärd riktning kan därmed förstås som ett beskrivande av mer eller mindre 

respektabla beteende.  

Staten, marknaden, familjen och civilsamhället 
Rainer Bauböck (1996, s. 76) beskriver samhället utifrån tre nyckelinstitutioner; staten, marknaden 

och familjen. Dessa förhåller sig till varandra likt en triangel där varje institution utgör ett hörn av 

triangeln. I ett idealtypiskt samhälle enligt Bauböck (1996, s. 76) är delarna i triangeln, alltså 

institutionerna, lika stora. Institutionerna betraktas som sociala institutioner och inom dessa finns 

olika uppsättningar av regler och normer för hur människor ska interagera och socialisera med 

varandra. De inkluderade deltagarna accepterar institutionens regler och normer. I och med 

accepterandet av regler och normer är det därefter också deltagarna som skapar de förväntningar 

som finns inom institutionen (Bauböck, 1996, s. 77).  

De normsystem som styr interaktionen och socialiseringen individer emellan skiljer sig åt mellan 

de olika institutionerna. En individ förhåller sig därmed till ett visst normsystem i förhållande till 

staten, ett annat gentemot marknaden och ytterligare ett annat normsystem i förhållande till 
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familjen. I förhållande till staten agerar individer utifrån rollen som medborgare med både 

rättigheter och skyldigheter. Normerna inom institutionen styrs utifrån de lagar och regler som 

statsmakten beslutar om (Bauböck, 1996, s. 77). I förhållande till marknaden är individerna 

ekonomiska agenter genom att de producerar eller konsumerar på marknaden. Inom marknaden 

är det konkurrens och vinstintresse som styr normerna och reglerna (Bauböck, 1996, s. 77). Vad 

gäller familjens institution är det en sluten institution och de regler och normer som individen 

förhåller sig till är inte lika självklara. Inom denna institution är det istället den egna familjens behov 

som styr familjens normer och regler. Det innebär därmed en stor variation mellan individer och 

de normer och regler de har att förhålla sig till gentemot familjen (Bauböck, 1996, s. 77–78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Omarbetad modell utifrån Bauböcks idealtypiska integrationsmodell. 

Utöver de tre nyckelinstitutionerna beskrivs civilsamhället som en viktig arena. Civilsamhället är 

inte en egen institution utan snarare en arena som positionerar sig emellan institutionerna 

någonstans i mitten av triangeln. Exempel på aktörer som befinner sig på civilsamhället arena är 

föreningar och ideella organisationer (Bauböck, 1996, s. 84). Till skillnad från staten och marknaden 

har inte civilsamhället några givna normer eller regler för interaktion och socialisering. Istället är 

det civilsamhällets positionering i triangeln och hur pass nära arenan positionerar sig någon av 

institutionernas hörn i triangel som påverkar civilsamhällets normsystem (Bauböck, 1996, s. 85). 

Ligger civilsamhället exempelvis nära statens hörn i triangeln, kommer civilsamhällets normer i 

störst utsträckning att påverkas av de normer som styr inom statens institution, och i mindre 

utsträckning av familjen och marknadens normer.  

I idealsamhället ska individer vara jämlikt påverkade av de olika normerna från institutionerna. 

Möjligheten att kunna påverka normer och regler beskrivs som störst inom civilsamhällets arena. 

Detta grundar sig delvis i att den kulturella dynamiken är som mest utbredd inom denna arena och 

utveckling anses kunna ske när olika kulturer möts och konflikter mellan kulturerna bemöts med 
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lösningar (Bauböck, 1996, s. 89ff.). Om olika kulturer inte möts förblir samhället segregerat. För 

att en individ ska kunna integreras och därmed bli autonom krävs det att individen är delaktig i 

samtliga av institutionerna och civilsamhället. Autonomi anses vara målet med integrationen och 

innebär jämlika förhållanden mellan institutionerna och individen utan att en specifik institution 

dominerar en individs liv eller påverkas dennes möjlighet att delta i andra institutioner eller arenor. 

Att en individ är autonom innebär att den har möjlighet till självbestämmande. Denna möjlighet är 

begränsad för barn och de har inte heller samma möjlighet att delta i alla delar av institutionerna 

och civilsamhället. Däremot kan deras rättigheter utövas av deras vårdnadshavare (Bauböck, 1996, 

s. 78–79).   

Bauböck beskriver möjligheten att kunna påverka normer och regler som störst inom 

civilsamhällets arena (Bauböck, 1996). Det är därmed utifrån Bauböcks integrationsmodell 

förståeligt att staten använder idrottsföreningar vilka befinner sig inom civilsamhällets arena för att 

sprida de normer och värderingar som staten önskar implementera i medborgarna. 

Idrottsföreningarna i civilsamhället påverkas av normer från staten, marknaden och familjen 

(Bauböck, 1996). Beroende på hur idrottsföreningen positionerar sig i förhållande till dessa tre 

institutioner så kommer det att skilja sig mellan idrottsföreningarna beroende på vilka normsystem 

som de har inom föreningen. Eftersom samtliga idrottsföreningar i vår studie genom 

verksamhetsstödet har bundit sig till att bidra med att genomföra politiska mål förhåller de sig på 

något sätt till statens institution och idrottsföreningens normsystem påverkas därmed av statens 

normsystem.  

Bauböcks teori om institutioner och civilsamhället kan ge stöd till analysen vad gäller att förstå på 

vilka sätt som idrottsföreningarna arbetar med de politiskt uppsatta målen om social förändring. 

Detta eftersom idrottsföreningarna är en del av civilsamhället och de normer och regler som de 

förhåller sig till och arbetar enligt kan förstås utifrån var idrottsföreningarna positionerar sig i 

triangeln i förhållande till de andra institutionerna. Genom Bauböcks teori kan vi även förstå hur 

idrottsföreningar kan arbeta för att bemöta de mål som rör integrering. Vidare kan vi förstå att 

olika individer kommer ha olika möjlighet att delta i idrottsföreningar beroende på fördelningen av 

påverkan från de olika institutionerna på civilsamhället och den enskilda individen.  

5. METOD OCH MATERIAL 

Kapitlet inleds med en redogörelse för uppsatsens vetenskapsfilosofiska ansats vilket i föreliggande 

uppsats är en hermeneutisk ansats. Därefter redogörs för valet av dokumentstudier som metod, 

vilka idrottsföreningar som utgör uppsatsens urval, genomförande av insamling av material, 

analysmetoden tematisk analys samt uppsatsens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Kapitlet avslutas med etiska överväganden.  

Vetenskapsfilosofisk ansats 
Inom hermeneutik ryms olika delmetoder samt inriktningar. Den hermeneutiska inriktning som 

används i denna uppsats är en induktiv inriktning. Det innebär är tolkningar växer fram efter hand 

utifrån uppsatsens material. Detta skiljer sig från den deduktiva inriktningen vars arbetsmetod gör 

att materialet kan tolkas på ett ”riktigt” sätt (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 266). Den hermeneutiskt 
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induktiva inriktningen anses vara lämplig med utgångspunkt i att vi genom denna uppsats vill 

presentera ett möjligt sätt att förstå uppsatsens resultat. I och med detta vill vi förhålla oss till att 

det kan finnas flera sätt att förstå och tolka uppsatsens material i förhållande till frågeställningarna, 

snarare än att det, likt en deduktiv inriktning, skulle finnas ett ”riktigt” sätt att förstå materialet. 

Detta är vidare förenligt med uppsatsens arbetsmetod tematisk analys som är ett flexibelt 

analysverktyg.   

Den hermeneutiska traditionen fokuserar på att tolka och förstå (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 

266). För att kunna tolka och försöka förstå något är det relevant att undersöka och beskriva den 

historiska-, kulturella- och sociala kontext i vilken texten har producerats (Bryman, 2002, s. 370). 

Detta utifrån att människor lever i olika verkligheter vilket leder till att de kommer ha olika 

förförståelse för hur världen ska tolkas och förstås (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 81). I förhållande 

till vår studie är det relevant att beskriva den historiska-, kulturella- och sociala kontexten utifrån 

att fritid och föreningsliv kan innebära olika saker för människor i olika sammanhang, inte minst 

historiskt, kulturellt och socialt. Den historiska kontexten i förhållande till denna uppsats utgår 

ifrån den historiska bakgrund som har redogjorts för i forskningsöversikten, vilken också kan anses 

ligga till grund för den kulturella- och sociala kontexten som idrottsföreningsliv i Sverige befinner 

sig i idag. Vidare förstås den kulturella- och sociala kontexten utifrån den tidigare forskning som 

har presenterats.  

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte är en hermeneutisk ansats intressant eftersom den aktuella 

kontexten kan ge oss en viss förförståelse. Denna förförståelse ger oss sedan stöd i att tolka på 

vilka sätt idrottsföreningar i Uppsala kommun arbetar för att bidra till de politiska målen om social 

förändring samt hur arbetet förhåller sig till ekonomiskt utsatta barn- och ungdomars möjlighet att 

delta i föreningen.  

Metodval  
Den metod som anses vara mest lämpad för att besvara uppsatsens frågeställningar är 

dokumentstudier. De dokument som kommer ligga till grund för analysen är sex idrottsföreningar 

i Uppsala kommuns verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och policys. Dessa dokument har 

analyserats för att på så sätt kunna besvara på vilka sätt föreningarna kan bidra med social 

förändring utifrån de förväntningar som Uppsala kommun har på idrottsföreningarna gällande 

detta. Dessa dokument har valts på grund av att det är genom dessa dokument som kommunen 

avstämmer att föreningarna arbetar efter de mål som är uppsatta. Idrottsföreningarnas dokument 

förhåller sig på så sätt till Uppsala kommuns dokument ”Bidragsregler för barn- och 

ungdomsföreningar” (2019) som anger de mål som föreningarna förväntas bidra med efter att de 

har erhållit verksamhetsstöd från kommunen. Även om detta dokument inte analyseras i denna 

uppsats bidrar det ändå till en typ av utgångspunkt i analysen eftersom idrottsföreningarnas har 

förbundit sig att arbeta i enlighet med de krav som kommunen framhåller i dokumentet. 

Dokumentstudier kan ge oss mer tid för en djupare analys eftersom insamlandet av materialet kan 

vara mindre tidskrävande vid dokumentstudier än exempelvis intervjustudier (Padgett, 2008, s. 122 

ff.). Ytterligare fördelar med dokumentstudier som metod presenteras under rubriken 

”Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet”. En begränsning med dokumentstudier är att det 

inte går att ta del av individernas erfarenheter eller upplevelser av att exempelvis arbeta med 



Jenni Andersson & Moa Ivehammar 

19 (42) 

inkludering och social förändring i föreningslivet. Det är dock inte individers erfarenheter och 

upplevelser vi är intresserade av att undersöka i denna uppsats.  

Urval 
Urvalet baserades på den information som erhölls efter efterfrågan till Uppsala kommun rörande 

vilka föreningar som tar emot verksamhetsstöd från kommunen. Utifrån detta valde vi sedan ut ett 

antal föreningar som vi ansåg gav oss tillräcklig mättnad vad gäller information att analysera. 

Urvalet var slumpmässigt men utgick ifrån att vi vill ha en variation av idrotter till analysen. I urvalet 

hade vi även en ambition att få en relativt jämn fördelning av information från idrottsföreningar 

från stadsdelar med olika socioekonomisk status. Indelningen av områdenas socioekonomiska 

status utgick från Uppsala kommuns ”sociala kompass” vilket är en kartläggning över 

socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen 

(Carlsund, Danielsson & Forsberg, 2018). Valet att undersöka idrottsföreningar i områden med 

olika socioekonomiskt status grundar sig i att vi tänker att förutsättningarna och behoven kan se 

olika ut för föreningar beroende på deras närområde.  

I föreliggande uppsats har vi valt att avstå från att undersöka de idrottsföreningar som vi har varit 

eller är aktiva inom själva. Detta val grundar sig i att de erfarenheter vi har av att vara aktiva i dessa 

föreningar har lett till att vi har en förförståelse samt uppfattningar sedan tidigare om hur dessa 

föreningar arbetar med att möjliggöra för alla barn och unga att delta i idrottsföreningarna. Det 

innebär också att vi har uppfattningar om hur dessa idrottsföreningar arbetar för att bidra till de 

sociala förändringar som kommunen önskar. De idrottsföreningar vi har varit eller är aktiva inom 

har därför valts bort för att inte riskera att det är den erfarenhetsbaserade kunskapen om dessa 

idrottsföreningars arbete eller de värderingar vi har i form av aktiva deltagare som blir grund för 

analysen istället för det vi kan tolka i dokumenten.  

Insamlande av material 
För insamlingen av materialet togs kontakt med Uppsala kommuns idrott- och fritidsnämnd. 

Utifrån detta fick vi tillgång till vilka idrottsföreningar som erhåller ekonomiskt stöd från 

kommunen. Därefter sökte vi efter idrottsföreningarnas protokoll från årsmötet, där föreningarnas 

verksamhetsberättelse för 2019 antogs framgå. Dessa fanns i de flesta fall publicerade på 

föreningarnas hemsidor.  I de fall där de inte fanns publicerade fick vi dem sända till oss av 

idrottsföreningen över epost. Vi kompletterade sedan idrottsföreningarnas verksamhetsberättelser 

med deras verksamhetsplaner och policydokument som berörde alkohol- och drogförebyggande 

arbete. Sammanlagt analyserades sexton dokument.  

Det tidigare nämnda dokumentet rörande bidragsregler fann vi på Uppsala kommuns hemsida. Det 

dokumentet förstås utgöra en grund för analysen eftersom det är de krav som föreningarna 

förväntas leva upp till för att erhålla ekonomiskt stöd från kommunen.   

Tematisk analys 
Den analysmetod som har använts vid analysen av dokumenten är abduktiv tematisk analys. Braun 

och Clarke (2006) beskriver att tematisk analys är en egen vetenskaplig analysmetod och att den 
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således inte är bunden till någon särskild metod eller teori. Därav går det att förstå tematisk analys 

som ett flexibelt analysverktyg.  

Tillvägagångsättet i uppsatsens analysförfarande genomfördes i likhet med Braun och Clarkes 

(2006) steg för steg beskrivning av analysprocessen. Till att börja med bekantade vi oss med 

dokumenten genom att läsa igenom dokumenten ett flertal gånger. Vi antecknade ned de tankar 

som väckes vid den initiala läsningen. När vi hade bekantat oss med dokumenten skapade vi koder 

för att strukturera vårt empiriska material. Några exempel på de koder som skapades är fostran, 

social förändring, krav, engagemang och tillgänglighet. Därefter sorterades koderna in under 

möjliga teman. Vi såg sedan över om det var några teman som gick in i varandra och om det fanns 

teman som vi behövde dela upp. De teman som kändes logiska och täckande var delaktighet, 

inkludering, exkludering, idrottsföreningarnas bidrag och föräldrar och vuxna. Dessa analyserades 

och tolkades sedan utifrån våra valda teoretiska begrepp. Processen att läsa dokumenten och 

fortsätta koda och tematisera fortsatte under analysskrivandets gång (jfr Braun & Clarke, 2006).   

I enlighet med hermeneutiken ska de delar som analyseras relatera och förhålla sig till en helhet 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 98). Den hermeneutiska ansatsen innebär en pendelrörelse mellan 

del och helhet, så kallad hermeneutisk cirkel eller spiral. Detta innebär utifrån metodvalet av 

dokumentstudier samt analysmetoden tematisk analys att de delar som kodades, kategoriserades 

och strukturerades i teman i den tematiska analysen och tolkades sedan i förhållande till 

dokumenten som helhet samt i förhållande till den kontext som dokumenten är framtagna.  

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet  
En fördel med dokumentstudier är att det empiriska materialet har producerats utan närvaro av 

den som önskar studera materialet, vilket inte är fallet vid intervjuer eller observationer där det kan 

finnas en risk att det naturliga händelseförloppet störs av denna närvaro (Padgett, 2008, s. 122 ff.). 

Ytterligare en fördel med dokumentstudier är att samtliga individer som undersöker det empiriska 

materialet finner samma innehåll i form av text och beskrivningar varje gång det undersöks. Detta 

bidrar med trovärdighet och tillförlitlighet. Genom att tydligt beskriva analysförfarandet kan 

tillförlitligheten stärkas, detta eftersom det ger läsaren möjlighet att ifrågasätta eller instämma i de 

tolkningar som gjorts (Ruth, 1991, s. 285). Vidare kan tillförlitligheten tänkas stärkas genom de 

tydliga beskrivningarna av analysförfarandet eftersom detta möjliggör för en utomstående att 

genomföra samma studie med samma analysförfarande, samma teman i den tematiska analysen på 

dokumenten samt applicering av samma teorier, vilket bör leda till liknande resultat som de vi 

kommer att finna i uppsatsen.  

Valet av kvalitativ metod kan innebära lägre överförbarhet än vad en kvantitativ metod innebär 

(Bryan, 2002, s. 270f). Däremot kan resultat i kvalitativa metoder ge en djupare förståelse för det 

specifika fenomen som undersöks (Bryan, 2002, s. 260). Trots att vi använder en kvalitativ metod 

är det ändå tänkbart att resultatet skulle kunna vara liknande i andra kommuner som har liknande 

storlek som Uppsala och befinner sig i en liknande historisk-, kulturell- och social kontext. För att 

ge analysen och resultatet en så hög trovärdighet och tillförlitlighet som möjligt kommer vi att vara 

väl insatta i den historiska bakgrunden till barn och ungdomars fritids- och föreningsliv eftersom 

denna kan anses vara grunden för dagens kontext (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 177). 

Meningsinnehållet i de dokument som utgör uppsatsens datamaterial kan inte kopplas bort från 
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den kontext i vilken de förkommer eftersom exempelvis användandet av olika beskrivningar 

innebär olika saker i olika kontexter (Ruth, 1991, s. 280).  

Utifrån en hermeneutisk tolkning betraktas teoretiska resonemang som tillfälliga och möjliga att 

komplettera. Teorier ska kunna nyanseras och utvecklas. Kunskapssökandet är utifrån 

hermeneutiken, som tidigare nämnts, en process. Vidare betonas det ofullständiga i allt 

kunskapssökandet (Ruth, 1991, s. 289). Med utgångspunkt i detta och att föreliggande uppsats har 

en hermeneutisk ansats innebär det att vi förhåller oss till att trovärdigheten i uppsatsens resultat 

inte är fulländat eller något konstant. Det är utifrån den aktuella kontexten med koppling till teorier 

ett sätt att försöka förstå det fenomen som undersöks och kunskapssökandet är alltid i behov av 

att kompletteras eller utvecklas vidare.  

Etiska överväganden 
Ett etiskt övervägande som har gjorts är att i viss grad anonymisera idrottsföreningarna i uppsatsen. 

Detta eftersom vi vill undvika att fokus hamnar på vilka idrottsföreningar som uppfyller de politiska 

målen och vilka idrottsföreningar som inte gör detta. Istället finner vi det intressant att undersöka 

på vilka sätt som idrottsföreningar arbetar mot de politiska målen som Uppsala kommun satt upp. 

Anonymiseringen har gjorts genom att de idrottsföreningar vars dokument vi kommer att analysera 

inte nämns vid namn. Vidare har anonymisering gjorts genom att den idrott som citat är hämtade 

ifrån inte benämns eftersom vi inte finner att detta bidrar med något för analysen. Detta innebär 

att vissa korrigeringar har gjorts av de citat som lyfts fram i analysen. Exempelvis ersätter ordet 

”idrott” vid några tillfällen det ord som egentligen beskrev vilken typ av idrott citatet rör. Däremot 

görs till viss del beskrivningar i analysen av hur pass resurskrävande idrotten som redogörs för är 

eftersom detta är relevant för möjligheten för ekonomiskt utsatta barn och ungdomar att delta i 

idrottsföreningen. Detta innebär att läsaren kan anta vilken typ av idrott som beskrivningen i 

analysen rör. Däremot kan läsaren inte nödvändigtvis veta vilken typ av idrott eller idrottsförening 

det rör sig om med säkerhet eftersom beskrivningarna av de olika resurskrävande idrott kan härleda 

läsaren till flera olika idrotter och föreningar då namnen inte nämns. Vidare finns även flera av de 

dokument som kommer att analysers tillgängliga för allmänheten att ta del av genom 

idrottsföreningarnas hemsidor på internet vilket kan anses minska kravet på anonymitet eftersom 

de redan är publicerade med idrottsföreningarnas namn på. Som tidigare nämnt görs dock 

anonymiseringen av idrottsföreningarnas namn och typ av idrott eftersom vi vill undvika att 

uppsatsen ses som en utvärdering av specifika idrottsföreningars arbete med att uppfylla 

kommunens politiska mål.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel redogörs för de fynd som har kunnat urskiljas vid analys av det insamlade 

materialet. Analysen förhåller sig till Skeggs och Bauböcks teorier samt det syfte och de 

frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara.  Kapitlet inleds med huvudtemat Inkludering och 

exkludering?  vilket är det centrala temat för samtliga av de avsnitt som följer efter detta huvudtema. 

I det första avsnittet Alla får vara med, om de uppfyller kraven presenteras hur några idrottsföreningar 

försöker bemöta och åtgärda svårigheter för ekonomiskt utsatta att kunna delta. I avsnittet 

presenteras även olika hinder för deltagande i förhållande till ekonomisk utsatthet som har kunnat 

identifieras vid analysen av materialet. I nästkommande avsnitt, Att förhindra eventuell exkludering eller 

dölja problemet? Arbetssätt och strategier, framhålls olika förhållningssätt i arbetssätten hos 

idrottsföreningarna vad gäller att inkludera och möjliggöra deltagande. Huvudtemat Inkludering och 

exkludering? avslutas med avsnittet Paradoxala perspektiv på föräldrakompetens där både krav och 

förväntningar på föräldrar från idrottsföreningarnas sida presenteras, något som i sammanhanget 

anses skapa en paradox. Här lyfts även hur krav på föräldraengagemang står i relation till 

ekonomiskt utsattas möjlighet att kunna delta i föreningslivet.   

Under nästa huvudtema, vilket är Social förändring och föreningarnas självbild av vad de kan bidra med, lyfts 

till att börja med föreningarnas Insyn i familjen. I detta avsnitt redogörs föreningarnas möjlighet att 

agera när det gäller oro för barn och ungdomar. Detta följs av avsnittet Disciplinering av barn och 

ungdomar, där beskrivs föreningarnas arbete för socialförändring och däri föreningars arbete mot 

alkohol och droger samt fostran av barnen och ungdomarna. Aspekten av fostran beskrivs vidare 

i avsnittet Fostran och den osynliga pedagogen. Där framhålls även fostran vad gäller attityder, värderingar 

och normer samt fostran till ett inkluderande ideal. Kapitlet avslutas med avsnittet Social gemenskap 

genom att olikheter möts. Där diskuteras och problematiseras avslutningsvis idrottsföreningarnas 

vision av att olika samhällsklasser och kulturer möts i föreningen och att de på så vis kan bidra till 

integrering och inkludering.    

Inkludering och exkludering? 

Alla får vara med, om de uppfyller kraven  
I föreningarnas dokument är det vanligt förekommande med formuleringar utifrån 

diskrimineringsgrunderna om att alla barn och ungdomar ska har rätt att få vara med och delta i 

föreningslivet. Två exempel på dessa formuleringar ges nedan.  

Att alla ges lika möjligheter att utöva idrott: Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, 

ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i föreningens 

idrottsverksamhet. 

Allas rätt att vara med innebär att de som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som 

vill, oavsett nationalitet, etniska ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, fysiska och psykiska 

förutsättningar, får vara med. 

Utifrån detta går det att förstå att syftet med formuleringarna och målen är att inkludera, däremot 

lyfts inte att barn och unga ska ha rätt att delta oavsett deras socioekonomiska bakgrund. Dock är 

inte socioekonomiska villkor en diskrimineringsgrund, vilket av allt att döma är det som räknas upp 
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i citaten. Däremot kan det innebära en risk att idrottsföreningarna missar att arbeta inkluderande 

gentemot ekonomiskt utsatta barn och ungdomar eftersom deras rätt att delta inte uttrycks i 

målformuleringen. Trots detta kan vi ändå se att en del föreningar arbetar inkluderande gentemot 

ekonomiskt utsatta barn och ungdomar, trots att detta inte formuleras i målformuleringarna.  

En förutsättning för att få delta i idrottsföreningarna är att betala medlems- och träningsavgifter. 

Dessa avgifter skiljer sig mellan de olika idrottsföreningarna. Följande citat visar hur en 

idrottsförening förhåller sig proaktivt i sitt arbete med att inkludera ekonomiskt utsatta familjer.  

Möjligheten att idrotta kan i vissa fall vara en ekonomisk fråga. Därför har styrelsen under året sökt och 

fått medel för att finansiera en stödfond där spelare från ekonomiskt utsatta familjer kan söka stöd för 

kostnader som är direkt kopplade till träningen. I första hand handlar det om hjälp med träningsavgiften. 

Stödfonden implementeras under hösten och under förutsättning av fortsatt externfinansiering blir det 

ett långsiktigt arbete för att möjliggöra för fler att spela basket. 

Här synliggör föreningen svårigheter för ekonomiskt utsatta familjer att ha råd att betala för 

träningsavgifter. Genom att familjerna kan söka ekonomiskt stöd från fonden ger det en möjlighet 

att fler barn och ungdomar som annars inte skulle ha råd att utöva idrotten kan inkluderas i 

föreningen. Detta kan förstås som ett sätt för idrottsföreningen att bidra till ett idealsamhälle där 

alla ska ha tillgång till att delta i civilsamhället och föreningslivet. 

Enligt Bauböck (1996, s. 76) är idealsamhället ett samhälle där individen är till lika delar påverkad 

av institutionerna staten, marknaden och familjen. Ett av målen med idealsamhället är att individen 

ska bli integrerad och autonom. För att uppnå detta krävs det att individen är delaktig samtliga 

institutioner men också i civilsamhället (Bauböck, 1996, s. 78–79). Eftersom barn har begränsad 

tillgång till staten och marknaden i och med att de exempelvis inte är myndiga och därmed har 

andra möjligheter, rättigheter och skyldigheter än vad vuxna har, kan vissa svårigheter uppstå för 

att integrera och göra barn autonoma. Däremot kan barnens vårdnadshavare säkerställa 

efterlevnaden av barnets rättigheter (Bauböck, 1996, s. 78–79). Det är dock tänkbart att detta 

innebär att de flesta barns liv i störst utsträckning påverkas av familjen, vilket försvårar möjligheten 

att uppnå ett idealsamhälle just för barn. I citatet ovan blir detta tydligt i och med att det är familjen 

som har störst påverkan när det kommer till barnets möjlighet att delta i idrottsföreningar. Detta 

eftersom barnet är beroende av att föräldrarna antingen betalar medlems- och träningsavgiften med 

familjens egna ekonomiska resurser eller att de ansöker om stöd från idrottsföreningens stödfond. 

Trots svårigheter att uppnå idealsamhället genom barns delaktighet i samtliga institutioner på grund 

av att barn är omyndiga, kan barn och ungdomars tillgång till civilsamhället och tillgång till att delta 

i föreningsliv förstås som ett sätt att försöka uppnå idealsamhället i den mån det är möjligt. Detta 

eftersom deltagande i denna arena inte begränsas av att barn och ungdomar exempelvis är 

omyndiga vilket gör en strävan mot idealsamhället mer genomförbar.  

Trots att den stödfond som tidigare presenterades kan förstås som ett möjliggörande för 

ekonomiskt utsatta att delta i föreningen eftersom den kan finansiera barnets eller ungdomens 

tränings- och medlemsavgift kvarstår vissa hinder för att kunna fortsätta delta. Näsman, Ponton 

von Gerber & Fernqvist (2012, s. 79) beskriver att även om familjer hade fått extra ekonomiskt 

bistånd för att barnen skulle kunna delta i en organiserad fritidsaktivitet så var det ändå 

problematiskt för familjerna att bekosta den utgiften. Svårigheterna kunde grunda sig i att 

aktiviteten endast var delvis finansierad av biståndet. Detta kunde exempelvis innebära att problem 
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uppstod med utgifter kring transport eller att det ekonomiska biståndet endast finansierade en 

aktivitet inledningsvis och att familjen sedan stod för den fortsatta kostnaden för fritidsaktiviteten 

(Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012, s. 79). Följande citat från samma förening som 

har implementerat stödfonden beskriver vissa extrakostnader som kan tillkomma för 

medlemmarna. 

Men det tillkommer kostnader för matchkläder och annan utrustning eller ledare och lagföräldrars 

kostnad för turneringar som belastar lagkassan. Antingen betalas det här ur varje enskild 

vårdnadshavares ficka eller så anordnas insamlingar. I det fall försäljning förordas behövs 

föräldraengagemang. 

I citatet lämnar idrottsföreningen en möjlighet att matchkläder, utrustning och lagföräldrars 

(föräldrar som ideellt ställer upp för att hjälpa laget med vissa arbetsuppgifter) kostnader för 

turneringar ska betalas ur vårdnadshavarnas fickor. Eftersom ekonomisk utsatta föräldrar kan 

tänkas ha begränsade konsumtionsmöjligheter kan extra utgifter för matchkläder, utrustning och 

turneringar innebära en belastande utgift för familjer som redan har en ansträngd ekonomi 

(Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012, s. 79).  

Vid beslut om att utgifterna antingen ska finansieras av vårdnadshavarna eller genom insamlingar 

som åläggs varje lag inom idrottsföreningen finns det en risk att barn och unga inom vissa av 

idrottsföreningens lag exkluderas. Detta på grund av att det kan innebära att de inte längre har råd 

att fortsätta delta på grund av den extra kostnad som detta kan innebära. Denna kostnad kan 

dessutom vara en kostnad som vårdnadshavarna kanske inte vet om på förhand. Vidare kan det 

upplevas som skamfullt för vårdnadshavare att offentligt protestera mot beslutet på att betala själva 

(jfr Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012, s. 85–86).    

Insamlingar och försäljningar kan förstås som ett sätt för idrottsföreningen att genom föräldrarna, 

barnen och ungdomarna kunna konsumera på det som Bauböck (1996, s.77) kallar för marknaden. 

Insamlingarna och försäljningarna kräver att föräldrarna, barnen och ungdomarna utför ett arbete 

på marknaden där inkomsten går till idrottsföreningen. Detta kan förstås som en alternativ lösning 

istället för att utgifterna ska betalas med föräldrarnas egen inkomst. Dock kan även detta vara 

problematiskt i och med att det kräver en viss föräldrakompetens, resurser, tid samt möjlighet att 

utföra arbetet åt idrottsföreningen. Av olika anledningar har inte alla möjligheter att bidra till 

insamlingar och försäljningar. Även detta kan tänkas upplevas som skamfullt att erkänna (Näsman, 

Ponton von Gerber & Fernqvist, 2012, s. 85–86).  

Ett annat sätt att bemöta extrakostnader för material beskrivs av en annan idrottsförening i 

nästkommande citat ”Arrangerad materialbytardag: Under dagen fick många medlemmar möjlighet 

att införskaffa material och träningskläder”. Idrottsföreningen beskriver i citatet från deras 

verksamhetsberättelse att de under året har arrangerat en särskild dag där medlemmarna i 

föreningen fått möjlighet att byta material med varandra. För de medlemmar som deltog i 

materialbytardagen innebar det att de utan att betala något kunde införskaffa sig ny utrustning som 

krävs för att utföra idrotten. Detta kan tänkas underlätta för de ekonomiskt utsatta medlemmar 

som deltar i idrottsföreningen att fortsätta utöva idrotten. Familjer som är ekonomiskt utsatta kan 

förstås ha mindre tillgång till marknaden än andra. Föräldrarna kanske står utanför 

arbetsmarknaden eller har en låg inkomst, vilket kan innebära att de inte har samma möjlighet att 

konsumera på marknaden och exempelvis köpa nödvändigt idrottsmaterial. Materialbytardagen kan 
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förstås som en möjlighet att ge barnen och ungdomarna material utan att behöva delta på 

marknaden.  

En iakttagelse är att i de föreningar där mindre resurskrävande idrott utövas lyfts strategier i 

föreningarnas verksamhetsberättelser för att hålla nere kostnader i större uträckning än i de mer 

resurskrävande idrotterna. Strategier för att hålla kostnaderna nere är exempelvis att de uttrycker 

att de aktivt söker sponsorer, har externt finansierade projekt, att stor del av verksamheten bygger 

på ideellt arbete och att medlemmar och föräldrar hjälps åt och önskas bidra ideellt för att hålla 

föreningens kostnader nere. Vissa av dessa strategier innebär dock hinder för ekonomiskt utsatta 

att delta, trots att strategin kan vara utformad med en god intention.  Utifrån de föreningar som 

undersökts tycks ändå de mindre resurskrävande föreningar i större utsträckning arbeta med 

inkludering av ekonomiskt utsatta barn och ungdomar. Hur mer och mindre resurskrävande 

idrotter arbetar inkluderande kommer att diskuteras vidare under nästa avsnitt.  

Att förhindra eventuell exkludering eller dölja problemet? Arbetssätt och 

strategier 
Vid analys av dokumenten har olika förhållningssätt hos idrottsföreningarna mot att arbeta 

inkluderande kunnat urskiljas. Skillnad i förhållningssätten har till viss del kunnat kopplas till om 

det är en mer eller mindre resurskrävande idrott som utövas. Nedan lyfts ett citat från en mer 

resurskrävande idrottsförening.  

Bland alla våra medlemmar finns givetvis personer som kommer från andra länder och andra kulturer. 

Vår personal, våra ungdomsledare och alla andra aktiva ungdomar i verksamheten har på ett föredömligt 

sätt visat att alla ungdomar och vuxna, oavsett ursprung, är välkomna i vår verksamhet. Styrelsen har 

inte fått upp någon fråga på dagordningen kopplat till integrationsproblem. Förklaringen kan vara att vi 

i huvudsak jobbar med barn-och ungdomsverksamhet där det ofta finns en stor acceptans för mångfald 

överhuvudtaget. 

Citatet rör idrottsföreningens arbete med inkludering av medlemmar med olika etnisk- och kulturell 

bakgrund. I citatet framkommer det att föreningen inte anser att det finns något problem eftersom 

de inte har fått upp någon fråga till dagordningen på årsmötet som rör integrationsproblem. Detta 

kan tolkas som att idrottsföreningen inte intar en proaktiv hållning eftersom de ger uttryck för att 

ett problem ska ha uppstått för att de ska arbeta med att lösa problemet. Det kan jämföras med 

Näsman, Ponton von Gerber och Fernqvist (2012, s. 104) som beskriver att skolpersonal och 

skolledning inväntade att problem kring elevers ekonomiska situation blev synliga innan de agerade. 

För att rektorn skulle bli medveten om att problem hade uppstått på grund av att ett barn saknade 

ekonomiska resurser var hen därför beroende av att aktivt bli informerad om denna typ av problem 

från andra. Problemet måste därmed ha uppstått, ha upptäckts av personal eller andra och sedan 

ha framförts till rektor innan problemet kunde hanteras eller bemötas. Detta kan förstås som 

problematiskt utifrån tidigare forskning som visar att barn använder sig av olika strategier för att 

dölja den ekonomiska utsattheten (Näsman, Ponton von Gerber & Fernqvist 2012). Skolans 

agerande kan likt idrottsföreningen i citatet anses vara reaktivt. En proaktiv hållning från 

idrottsföreningen hade istället varit att arbeta uppsökande eller förebyggande vad gäller integration. 

Utifrån citatet tycks istället arbetet med integration vara beroende av att någon inom föreningen, 

exempelvis ledare eller deltagare, ska lyfta ämnet för att det ska vara aktuellt. Det är tänkbart att 

tolkningen av idrottsföreningens reaktiva förhållningssätt även kan appliceras på deras arbete med 
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att inkludera barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta familjer. Eventuellt kan inte ens dessa 

barn delta i föreningen, eftersom just den här föreningen har de högsta medlems- och 

träningsavgifterna av de föreningar som undersökts. Benägenheten att arbeta med att inkludera 

barn och ungdomar som eventuellt kan vara exkluderade från verksamheten tolkar vi som lägre, 

kanske på grund av att det kan svårt att hålla kostnaderna nere, jämfört med andra föreningar där 

kostnaderna generellt är lägre. Ytterligare en anledning till att idrottsföreningen inte aktivt arbetar 

med att möjliggöra för exkluderade att delta kan grunda sig i att initiativet inte faller inom ramen 

för idrottsföreningens egna mål för verksamheten (jfr. Stenling & Fahlén, 2014). 

Ett exempel på en mindre resurskrävande idrottsförenings inkluderande och integrerande arbete 

exemplifieras i följande citat:   

En annan stor nysatsning är förebildsprojektet/bus till idrott som innebär en kontinuerlig närvaro av 

förebilder i utsatta områden i Uppsala. Projektet startar i mindre skala i Gränby-området och det finns 

en projektledare anställd på 50 %. Satsningen kommer att bidra till synliggörande av idrotten i Uppsala 

och ett sätt att bidra till att flera unga får en meningsfull fritid med vuxna förebilder. Tillsammans 

utvecklar vi Uppsala. Projektet är helt externfinansierat via anslag, stipendiemedel och sponsorer.  

Citatet från idrottsföreningen kan förstås som att idrottsföreningen arbetar mer proaktivt med att 

inkludera ekonomiskt utsatta barn och ungdomar. Detta eftersom idrottsföreningen genom 

projektet försöker nå ut till dem som annars kanske inte deltar i idrottsföreningens eller andra 

organiserade fritidsaktiviteter. Gränby är ett område i Uppsala som kännetecknas av förhållandevis 

höga ohälsotal, hög arbetslöshet och hög andel som tar emot ekonomiskt bistånd samt många 

boende som är födda i ett land utanför EU/EFTA (Carlsund, Danielsson & Forsberg, 2018). 

Forskning visar att barn och unga med lägre socioekonomisk bakgrund är underrepresenterade i 

idrottsföreningar, särskilt tjejer med utländsk- och låg socioekonomisk bakgrund (Blomdahl, 

Elofsson & Åkesson, 2020, s. 34 ff.). Vidare går det att tolka att föreningen kan ha en uppfattning 

att barn och ungdomar i detta område har ett stort behov av vuxna förebilder och att föreningen 

har en vision om att de genom det här projektet kan bidra till civilsamhället. Enligt Bauböck (1996, 

s. 85) finns störst möjlighet till påverkan av normer på civilsamhällets arena.  Projektet med 

förebilder med koppling till idrottsföreningen i stadsdelen Gränby kan förstås som ett sätt att 

påverka normer hos fler än de som vanligtvis deltar i idrottsföreningen. Beroende på vilken eller 

vilka institutioner som står för den externa finansiering för projektet kan det skilja sig åt vilka 

normer som förebilderna i projektet uppmuntras att förstärka hos barnen och ungdomarna.  

Syftet med närvaro av vuxna förebilder kan förstås på flera sätt. Dels som en skyddsfaktor för barn 

och unga i och med att de knyter kontakt med fler vuxna i sitt nätverk som exempelvis kan reagera 

på om det finns någon oro kring barnet eller ungdomen, dels som ett sätt att fostra barn och unga 

till hur de bör bete sig. Detta kan utifrån Skeggs (2000, s. 70 ff) förstås som ett sätt att disciplinera 

barnen och ungdomarna genom att överföra normer och värderingar till barnen och ungdomarna 

och att de i förlängningen ska bli respektabla. Förebilderna i projektet kan därmed förstås agera 

som osynliga pedagoger med syftet att överföra normer och värderingar till barnen och 

ungdomarna. Utifrån Skeggs kan valet att genomföra projektet i just stadsdelen Gränby förstås som 

ett strategiskt val. Enligt Skeggs samt uppsatsens historiska bakgrund har insatser tidigare riktats 

mot att disciplinera individer ur arbetarklassen. Eftersom stadsdelen Gränby har definierats som 

ett socialt utsatt område av Uppsala kommun kan uppfattningen av invånarna som är bosatta där 
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liknas vid Skeggs beskrivningar av arbetarklass. Skeggs (2000, s. 72) menar att åtgärder tidigare har 

riktats mot arbetarklassen för att dessa ansågs vara potentiellt farliga vilket skapade en oro från de 

övre samhällsklasserna. Att genomföra projektet med förebilder i denna stadsdel kan därmed 

utifrån Skeggs förstås vara ett strategiskt val för att på så sätt förstärka normer bland dessa 

potentiellt farliga barn och ungdomar för att därmed bemöta de övre samhällsklassernas oro.  

Däremot kan valet av stadsdelen Gränby också förstås utifrån ett mer inkluderande perspektiv som 

ett försök att möjliggöra deltagande för barn och ungdomar som annars kanske inte har möjlighet 

att delta på grund av sin socioekonomiska bakgrund. Projektet innebär att idrottsföreningen tar sig 

till barnen och ungdomarna istället för tvärtom. Detta kan förstås som en anpassning för att försöka 

öka möjligheten att nå ut till fler och att få fler att delta. I tidigare forskning lyfts vikten av aktiv 

och medveten medlemsrekrytering, samt att fritidsaktiviteterna måste vara anpassade för att passa 

ungdomar och inte tvärtom (Fredriksson, Geidne & Eriksson, 2018). Projektet kan förstås som ett 

sätt att försöka arbeta så som den tidigare forskningen föreslår, alltså att fritidsaktiviteten är 

anpassad utifrån att ungdomar inte alltid har möjlighet att ta sig till fritidsaktiviteter samt att 

medveten och aktiv rekrytering sker av de som kanske sällan har möjlighet att delta.   

Paradoxala perspektiv på föräldrakompetens 
Förutom att vissa ekonomiska krav ställs för att barnen och ungdomarna ska kunna delta i 

idrottsföreningar, ställs även relativt skarpa krav på engagemang från barnens och ungdomarnas 

föräldrar. Detta syns bland annat i följande citat, där föreningarna formulerar krav på att föräldrarna 

ska engagera sig på olika sätt snarare än att de uppmuntras till att göra det.  

”[Föräldrar] Ska fortsätta att stötta ungdomarna och bör visa intresse genom att titta på matcher 

och delta i klubbens aktiviteter, även när dessa blivit äldre.”  

”[Föräldrar] Ska se till att spelare har skjuts till och från träning/match.”  

”[Föräldrar] Ska respektera tränarens roll som ledare för gruppen. Bör finnas till för sina barn 

under match och träning.” 

Utifrån föregående citat går det att förstå att de barn och ungdomar som har föräldrar som inte 

engagerar sig eller inte har möjlighet till det kan känna sig utanför eller att det till och med begränsar 

barnens och ungdomarnas möjlighet att överhuvudtaget kunna delta. De nyss nämnda citaten finns 

publicerade på idrottsföreningens hemsida för föräldrar och andra att ta del av. Utifrån dokumentet 

framgår det dock inte hur dessa krav ska kommuniceras från idrottsföreningen och därmed 

medvetandegöras för föräldrarna. Om idrottsföreningarna inte kommunicerar dessa krav utan 

istället förväntar sig att föräldrar till deltagande barn och ungdomar själva ska känna till att de bör 

söka upp dokumenten med formulerade krav och förväntningar finns ytterligare risk för 

exkludering. Detta på grund av att familjerna omedvetet kanske inte lever upp till 

idrottsföreningarnas förväntningar på ett aktivt föreningsdeltagande från föräldrarna eller att de 

inte ges möjlighet att försöka bidra till de utformade kraven. Om kraven inte aktivt kommuniceras 

till föräldrarna ställs också höga krav på särskild kompetens och kunskap om exempelvis behovet 

av föräldraengagemang i idrottsföreningar, kunskap om idrottsföreningens hemsida och att det 

finns information att finna där men även krav på att personen är läskunnig och kan svenska, något 

som kanske inte alla föräldrar har, är eller kan.  



Jenni Andersson & Moa Ivehammar 

28 (42) 

Vidare går det att förstå att föräldrar som inte har möjlighet att bidra med exempelvis skjuts till 

eller närvaro vid idrottssammankomster eller engagemang vid försäljning kan känna sig 

otillräckliga. Orsaker till att föräldrar att inte kan bidra kan vara åtskilliga. Det kan vara orsaker som 

har grund i att familjen har en ansträngd ekonomi, att bidra med skjuts till idrottssammankomster 

kan då vara en belastande utgift. Att bidra med skjuts innebär även krav på resurser så som 

drivmedel, fordon och körkort. Föräldraengagemang i föreningen kan kräva en viss 

föräldrakompetens och även kompetens där utöver, exempelvis vid försäljning och insamlingar till 

idrottskassan, sådant som de flesta av föreningarna förväntar sig att föräldrar och ungdomar ska 

bidra med ideellt. Detta kan förstås vara svårt för vissa föräldrar (jfr Fernqvist & Näsman, 2016) 

och för föräldrar som av olika anledningar inte vet vad deltagande i föreningsliv kan innebära när 

det kommer till krav på föräldraengagemang. 

I föreningarnas dokument framkommer det hur barnens och ungdomarnas föräldrar bör bete sig. 

Det exemplifieras i de citat som lyftes inledningsvis i detta avsnitt. Föreningarna kan förstås bidra 

till att skapa och upprätthålla vissa normer för hur det är önskvärt att föräldrarna bör bete sig, vilket 

utifrån Skeggs (2000) kan tolkas som disciplinering gentemot mer respektabla beteenden. Enligt 

Bauböck är normer som tidigare nämnt lättast att påverka i den civila arenan. Genom föreningslivet 

är det således möjligt att föreningarna kan påverka normer även i familjer, något som skulle kunna 

ligga i den statliga institutionens intresse. Tidigare forskning har visat att ansvaret och hanteringen 

av sociala problem kan spridas mellan flera aktörer i samhället och där kan idrottsföreningar ses 

som en av dem. Statens intresse skulle i sammanhanget kunna tänkas vara att påverka normer i 

familjer som i sin tur ska verka förebyggande mot sociala problem. Detta intresse kan även utifrån 

Skeggs (2000, s. 72) förstås som en åtgärd för att förhindra att individer förorsakar problem i 

samhället, något som kan tolkas som ett bidrag till social förändring.  

Syftet med vår drogpolicy är att minimera risken för att medlemmarna utsätts för droger samt att 

medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare och föräldrar. […] Aktiva och ledare över 18 år, 

samt föräldrar, är förebilder för de yngre medlemmarna och ska därför föregå med gott exempel.  

 

Samtidigt som idrottsföreningarna kan förstås försöka fostra föräldrar utifrån hur det är önskvärt 

att föräldrarna ska bete sig, finns det förväntningar på att föräldrarna ska agera som förebilder för 

de aktiva barnen och ungdomarna. Detta kan anses paradoxalt i och med att idrottsföreningen både 

kan anses försöka fostra föräldrarna utifrån att det inte är givet att föräldrarna vet hur de bör bete 

sig, samtidigt som idrottsföreningen förväntar sig att föräldrarna ska veta själva hur de ska agera 

för att vara förebilder. De nämner inte på vilket sätt som föräldrarna ska bete sig för att vara 

förebilder för barnen och ungdomarna utan lämnar detta osagt, vilket kan förstås som att 

idrottsföreningen förväntar sig att föräldrarna har en samsyn och kompetens som innebär att de 

bör förstå hur en förebild agerar. Förväntningarna på att föräldrarna ska ha kompetens gällande 

hur en förebild ska agera kan i enlighet med Skeggs (2000) tolkas som att föreningarna ställer krav 

på skötsamhet från föräldrarna.  

Vidare framgår det att idrottsföreningen inte vill bli förknippad med eller anses ha koppling till 

personer som är berusade i och med följande citat ”Det är inte tillåtet för någon av våra medlemmar 

och deras föräldrar att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i 

föreningens profilkläder.”. Liknande citat gick att urskilja i flera idrottsföreningars dokument. När 

en individ är iklädd en idrottsförenings profilkläder kan den anses företräda idrottsföreningen. 
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Idrottsföreningarnas avståndstagande från alkohol och berusning kan förstås i enlighet med den 

historiska bakgrunden som innebär att idrottsföreningarnas mål var att främja nykterhet. Detta mål 

är något som även är aktuellt för de idrottsföreningar som i dagsläget tar emot verksamhetsstöd 

från Uppsala kommun eftersom de förväntas bidra med drogfria miljöer.  

Social förändring och föreningarnas självbild av vad de kan bidra med 

Insyn i familjen  
I samband med en alkohol- och drogpolicy lyfter en idrottsförening vikten av att ledare är medvetna 

om att missbruksproblematik kan förekomma i barnen och ungdomarnas hemmiljö och att dessa 

barn och ungdomar därför kan vara i behov av särskilt stöd. 

Som en del i ledarutbildningen ska alkoholfrågan tas upp. Ledare och tränare bör göras uppmärksamma 

på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar 

därför kan behöva speciellt stöd. 

Utifrån citat går det att förstå att ledarna kan ha viss insyn i barnens och ungdomarnas familjer. 

Föreningen uppmärksammar att det kan vara vanligt att barn och ungdomar lever i familjer där det 

förekommer missbruk. Dessa ungdomar kan förstås behöva speciellt stöd. Vad detta stöd skulle 

vara framkommer dock inte av dokumenten. Det är rimligt att ledarna bör göra en orosanmälan 

till socialtjänsten. Utifrån lagstiftning är detta inte något som ledarna är skyldiga att göra, utan något 

de bör göra (SoL 14 kap 1 §). 

Att delta i en idrottsförening där det finns andra vuxna som har viss insyn i barnens och 

ungdomarnas liv kan förstås som en skyddsfaktor. Familjen som institution förstås utifrån Bauböck 

(1996, s. 76-77) som sluten, därav går det att förstå att barn och ungdomar som inte har kontakt 

med så många andra vuxna i större utsträckning riskerar att inte fångas upp av andra vuxna och 

därmed inte får det stöd eller den hjälp de kan vara i behov av. Föreningen kan med sin roll i 

civilsamhället ta kontakt med myndigheter, det vill säga den statliga institutionen i Bauböcks 

modell, när föreningen känner oro för ett barn eller en ungdom. Att barn och ungdomar som lever 

i familjer med sociala problem upptäcks och därefter eventuellt erbjuds stöd för att hantera de 

sociala problemen kan vara ett sätt att bidra till social förändring.  

Disciplinering av barn och ungdomar 
En idrottsförenings arbete gentemot att främja nykterhet uttrycks fortsättningsvis i följande citat.  

I ett samhälle där alkohol- och drogkonsumtionen tenderar att gå längre ner i åldrarna vill vi erbjuda en 

barn- och ungdomsverksamhet där våra barn och ungdomar upplever att man kan ha roligt tillsammans 

utan att alkohol eller andra droger behöver finnas med. Vår förenings förhållningssätt till alkohol och 

droger kan förhoppningsvis bidra till ungdomars alkoholdebut senareläggs.  

Ovanstående citat tyder på att idrottsföreningen har en uppfattning om barn och ungdomars 

alkoholkonsumtion som problematisk. Vidare går det genom samtliga citat, både det nyss nämnda 

och de två följande citaten som kommer att lyftas, att förstå att idrottsföreningarna har som mål 

och vision att bidra till en social förändring vad gäller de deltagande barn och ungdomarnas bruk 

av alkohol. Idrottsföreningar har, som uppsatsens historiska bakgrund presenterade, en lång 
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tradition av att verka som en åtgärd för att främja nykterhet bland ungdomar (Olsson, 2010, s. 22–

23). Idrottsföreningarnas historiska kontext kan förstås ligga till grund för dessa idrottsföreningars 

mål om att bidra till att minska och förebygga ungdomars drog- och alkoholkonsumtion.   

Genom vår ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I föreningen blir 

de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande. Kontakten med positiva 

förebilder såsom ledare och äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna 

vardagsverksamhet basketen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot drogers skadeverkningar.  

Utifrån citatet framkommer att idrottsföreningen har en uppfattning om att deltagande i 

idrottsföreningen och dess innehåll av positiv gemenskap och förebilder i sig fungerar 

förebyggande gentemot att ungdomar ska bruka droger (med droger syftar idrottsföreningen även 

på alkohol). I den tidigare forskningen skiljer sig resultaten gällande effekten av att delta i 

idrottsföreningars strukturerade aktiviteter och minskad konsumtion av alkohol bland ungdomar. 

Idrottsföreningens uppfattning om att deltagandet kan verka förebyggande speglas i Halldorsson, 

Thorlindsson & Sigfusdottir (2014) studie av idrottsutövande isländska ungdomar som visar att det 

är mindre risk att ungdomar som deltar i någon organiserad idrott konsumerar alkohol än de 

ungdomar som inte deltar i någon organiserad idrott. Även resultaten i 

Mahoney och Stattins (2000) studie visar att deltagande i strukturerade fritidsaktiviteter är kopplat 

till låga nivåer av antisocialt beteende, däribland bruk av alkohol.  Däremot menar Lorente m.fl. 

(2004) i sin studie av franska ungdomar att deltagande i idrott är relaterat till högre konsumtion av 

alkohol. Vidare visar studien att de ungdomar som utövade lagidrott drack signifikant mer alkohol 

än de ungdomar som utövade individuell idrott.  Den idrottsförening vars drogpolicy som citatet 

är hämtat ifrån är en förening där lagidrott utövas. Denna forskning talar därför emot 

idrottsföreningens uppfattning om deltagandets förebyggande effekter och idrottsföreningens 

vision om att förebyggandet sker mer eller mindre automatiskt genom deltagandet kan därmed 

problematiseras.  

Om någon ungdom misstänks vara påverkad skall målsman kontaktas som får komma och hämta sitt 

barn. Ledare tar därefter ställning till på vilket sätt man kan påverka den aktive på ett positivt sätt. Om 

detta visar sig omöjligt kan det bli aktuellt att stänga av den aktive från föreningens verksamhet. 

Avstängning beslutats av styrelsen. 

Detta citat tyder på en vision om att kunna bidra till social förändring i och med att de uttrycker 

att ledare som upptäcker att en deltagande ungdom är påverkad ska agera genom att försöka 

påverka ungdomen på ett positivt sätt. Detta kan förstås som ett sätt att försöka bidra till att bemöta 

och arbeta med sociala problem. Om förändring av det sociala problemet dock inte lyckas kan det 

innebära att ungdomen som har detta beteende utesluts från att delta och därmed exkluderas från 

att få delta i idrottsföreningen. En tolkning av detta kan vara att vissa sociala problem inte 

accepteras och kan leda till uteslutning från föreningen, vilket i sin tur leder till ett 

problematiserande av hur idrottsföreningen kan bidra till social förändring och arbete med sociala 

problem eftersom vissa sociala problem exkluderas och inte får existera inom verksamheten. I 

enlighet med Ekholm och Dahlstedts (2017) studie kan detta förstås som att individerna kan 

inkluderas om de anpassar sig efter idrottsföreningens normer och värderingar. Om individen inte 

lyckas med detta blir den exkluderad. Detta kan sin tur, likt Ekholm och Dahlstedts (2017) 

diskussion, innebära ett upprätthållande av sociala ordningar som gör att vissa individer inkluderas 

och andra individer exkluderas i samhället.  
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Utifrån Skeggs (2000) kan den historiska kontexten som anses ligga till grund för dagens aktuella 

kontext där idrottsföreningarna har som mål att bidra till att minska och förebygga ungdomars 

drog- och alkoholkonsumtion förstås som ett sätt att disciplinera barnen och ungdomarna. 

Konsumtionen av droger och alkohol kan förstås som ett icke-respektabelt beteende och genom 

att arbeta mot att barnen och ungdomarna ska vara nyktra kan det förstås som en åtgärd för att 

disciplinera barnen och ungdomarna till att bli mer respektabla. Enligt Skeggs (2000, s. 72) var 

modern den aktör som skulle disciplinera familjen och göra dem mer respektabla, detta skulle hon 

göra i form av en osynlig pedagog. Kvinnorna skulle agera på detta sätt gentemot sin familj utan 

någon uppenbar styrning från staten och för att staten skulle lyckas med detta gavs mödrar från 

arbetarklassen utbildning med inriktning på omsorgs- och hushållsarbete. På så sätt skulle de göras 

respektabla och disciplinera sig själva och sin familj (Skeggs, 2000, s. 69 ff.). I idrottsföreningarnas 

sammanhang kan ledarna förstås som den osynliga pedagogen som förhåller sig till de statliga målen 

att bidra med drogfria miljöer utan att det ska märkas att det är en indirekt statlig styrning. Ledarna 

i idrottsföreningarna kan liknas vid modern som genom utbildning ska disciplinera sin familj. 

Vidare kan ledarna i idrottsföreningen utifrån Skeggs teori förstås som en åtgärd för att försäkra 

sig om att barnen och ungdomarna uppfostras på ett korrekt sätt.  

Fostran och den osynliga pedagogen 
Genomgående i materialet går det att urskilja visioner och mål om att de barn och ungdomar som 

deltar ska utveckla ett visst förhållningssätt och vissa värderingar.  

Idrotten är ett viktigt sammanhang för lärande för många barn och ungdomar. Vi vill med en 

genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Särskilt viktigt är att 

verksamheten är utformad så att barn och ungdomar lär sig respektera varandra som kamrater och 

medtävlare. 

I det citat som beskrivs ovan går det att förstå att idrottsföreningen har en föreställning av att idrott 

i vid bemärkelse har en viktig funktion i samhället för barn och ungdomar. Med en genomtänkt 

verksamhet vill föreningen påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt, vilket skulle kunna 

förstås som att föreningen kan bidra med förändring i de fall barn och ungdomar har ”sämre” 

attityder och värderingar. Det kan tolkas som att idrottsföreningarna genom sin verksamhet kan ha 

mål och visioner att fostra barnen och ungdomarna, både gällande hur de ska bete sig inom och 

utanför idrottsföreningen. Enligt Skeggs (2000) går det att förstå att föreningen agerar som en 

osynlig pedagog i samhället. Utifrån citatet kan en ambition om att fostra barnen och ungdomarna 

till att vara inkluderande urskiljas. Detta är något som även går att förstå utifrån följande citat ”Vi 

lyssnar på varandras åsikter och vi accepterar varandras olikheter” och ”Ska lära sig visa hänsyn 

mot och förståelse till varandra”. Exempel på att visa hänsyn till varandra kan vara att hälsa på alla 

vid exempelvis träning. Det är dock inte säkert att inkludering som ideal leder till en inkludering i 

praktiken.  

Hur föreningarna ser på idrottens möjlighet att bidra med ”positiva attityder och värderingar” 

skiljer sig lite åt mellan föreningarna. I föregående citat finns en föreställning om att det genom en 

genomtänkt verksamhet är möjligt att bidra till att barnen och ungdomarna lär sig att respektera 

varandra som kamrater. Samtidigt går det att urskilja ur en annan förenings verksamhetsplan att 

det finns en tanke om att detta kan ske per automatik, exempelvis i nästa citat där det går att tolka 
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att det är en specifik idrott i sig och deltagandet i den som leder till att ett starkt kamratskap 

existerar.  

En idrott som är så fysiskt utmanande som [den här idrotten] kräver disciplin, kontroll och ömsesidig 

respekt. Det är på grund av [den här idrottens] fysiska natur som så starkt kamratskap existerar före och 

efter matcher.  

I citatet görs en generalisering, att de barn och ungdomar som deltar i just den här idrotten kommer 

att få ett starkt kamratskap på grund av den här idrottens ”fysiska natur”. I en annan idrottsförening 

skrivs följande citat: ”Vi vill stimulera livslångt engagemang för [idrotten] och bred delaktighet i 

föreningen. Vi vill ta tillvara medlemmars kompetenser, erfarenheter och engagemang och på så 

sätt göra föreningen starkare.” Det citatet ger istället uttryck för att barnen och ungdomarna, och 

kanske deras föräldrar, utifrån deras kompetenser, erfarenheter och engagemang kan vara med och 

forma och utveckla idrottsföreningen. Det kan ses som en motsats till att barnen och ungdomarna 

ska formas utifrån verksamheten. Tidigare forskning har visat att för att öka ungdomars deltagande 

och engagemang i fritidsaktiviteter måste fritidsaktiviteterna vara anpassade för att passa ungdomar 

och inte tvärtom (Fredriksson, Geidne & Eriksson, 2018). Det sistnämnda citatet om att 

idrottsföreningen vill ta tillvara på de enskilda medlemmarnas kompetenser kan förstås som att 

idrottsföreningen, likt vad forskningen föreslår, anpassas utifrån de specifika individer som är 

medlemmar eftersom det är dessas kompetenser och erfarenheter som kan påverka 

idrottsföreningens utformning.  

De tidigare nämnda citaten har visat några olika förhållningssätt i föreningarnas verksamhetsplaner 

för hur föreningarna anser att barn och ungdomars kan utvecklas inom verksamheterna. Enligt 

Bauböck (1996, s. 85) har inte civilsamhället några egna givna normer eller regler för hur individer 

ska interagera och socialisera. Istället är det de olika institutionernas normsystem som påverkar 

normerna för idrottsföreningen i civilsamhället. Olika idrottsföreningar förstås vara olikt påverkade 

av institutionerna, vilket innebär att en idrottsförening kan ha större påverkan av exempelvis 

familjens institution och en annan idrottsförening kan i större utsträckning vara påverkad av statens 

institution. Det beror på var i Bauböcks integrationsmodell som idrottsföreningen är positionerad. 

Det innebär att det kan finnas olika normer för hur medlemmarna ska bete sig inom olika 

idrottsföreningar. Utifrån de det analyserade materialet har vi dock kunnat se likheter mellan 

idrottsföreningarnas formuleringar kring målen gällande exempelvis uppförande. Däremot framgår 

inte alltid några konkreta exempel på hur medlemmarna i idrottsföreningarna ska göra detta. 

Utifrån Bauböck (1996) kan det därför antas att normer kring vad som är att visa hänsyn eller 

förståelse kan skilja sig åt mellan idrottsföreningarna beroende på vilket institution som har störst 

påverkan på idrottsföreningens normsystem. På så sätt kan idrottsföreningarnas arbete med att 

implementera vissa normer och värderingar i sina medlemmar förstås som att de indirekt genomför 

detta på uppdrag av någon annan. Utifrån Bauböck (1996) skulle det innebära att 

idrottsföreningarnas arbete att sprida normer indirekt sker på uppdrag av staten, marknaden 

och/eller familjen. I och med att idrottsföreningarna i samband med verksamhetsstödet har 

förbundit sig att bidra med vissa av kommunens utformade politiska mål kan de tänkas genomföra 

spridning av normer och värderingar på uppdrag av kommunen, det vill säga institutionen staten. 

När idrottsföreningarna förmedlar normer och värderingar kan de förstås agera osynliga pedagoger 

i syfte att disciplinera barnen och ungdomarna och se till att de fostras på ett ”korrekt” sätt för att 

i förlängningen bli respektabla.  
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Nedan lyfts ytterligare några exempel på citat från föreningarnas dokument.  

” […] genom att delta i föreningens ungdomsprojekt fått värdefulla kunskaper/erfarenheter om 

vad som är viktigt att tänka på i umgänget med andra ungdomar såväl privat, [på idrottsplatsen] 

och i skolan.”  

” […] uppvisar en inställning och attityd som stärker laget” 

”Ska genom sin inställning till träning och match vara ett föredöme för andra.”  

”Ska medverka till en bra stämning mellan spelare och ledare och aktiva sinsemellan.”  

”I vår förening har vi roligt tillsammans och stödjer och uppmuntrar varandra.”  

” […] en viktig verksamhet där unga människor trivs, utvecklas och lär sig värdefulla saker.” 

Vissa citat kan tolkas vara av mer fostrande karaktär i form av att barnen och ungdomarna ska 

”sköta sig” snarare än att de ska fostras till att ha inkludering som ett ideal. Exempel på detta är 

följande citat ”ska alltid uppträda på ett föredömligt sätt”, ” […] uppvisar en inställning och attityd 

som stärker laget” och ”ska genom sin inställning till träning och match vara ett föredöme för 

andra”. Vad som dock kan anses vara gemensamt med de citat som lyfts inledningsvis och som 

anses vara av annan karaktär är att de samtliga har inslag av fostran i sig.  

Social gemenskap genom att olikheter möts  
I flera av de dokument som analyserats lyfter idrottsföreningarna att deltagandet i idrottsföreningen 

kan bidra till att barnen och ungdomarna upplever en social gemenskap. Detta exemplifieras i 

följande citat ”Idrotten ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap”. Tidigare 

forskning presenterar att målet med idrottsbaserade sociala interventioner ifrån ett statligt 

perspektiv kan vara att bidra till solidaritet och inkludering (Ekholm & Dahlstedt, 2017). Förstått 

utifrån att solidaritet kan vara en del av gemenskap kan den tidigare forskningen appliceras för att 

försöka förstå citatet. Ekholm och Dahlstedt (2017) menar att för att den exkluderade individen 

ska kunna bli inkluderad och känna solidaritet, eller gemenskap, genom deltagande i idrotten krävs 

det att hen anpassar sig efter ”rätt” normer och värderingar. I förhållande till detta kan 

idrottsföreningens vision om att den kan bidra med trygg social gemenskap innebära att de aktiva 

måste fostras till att ha lika normer och värderingar innan de kan ta del av gemenskap. Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis vara något unikt för just idrottsföreningar utan det är tänkbart att 

fler situationer av upplevd gemenskap innebär att de som är en del av gemenskapen anpassar sig 

till varandra. Däremot har idrottsföreningarna en vision om att de ska bidra till att deltagarna ska 

vara accepterande gentemot mångfald. Detta exemplifieras i detta citat ”vi lyssnar på varandras 

åsikter och vi accepterar varandras olikheter.”. Utifrån citatet kan det förstås som att en variation 

av vissa värderingar ska vara tillåtet och accepteras, vilket kan förstås inkluderande. Det kan förstås 

som ett sätt för idrottsföreningen att försöka främja att alla medlemmarna ska känna att det är en 

del av gemenskapen eftersom alla ska respekteras. Även en annan idrottsförening formulerar att 

medlemmarna ska respektera varandras olika värderingar, det syns i följande citat: 

Denna idrott är en internationell sport. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer breddar våra kontaktytor 

och ökar vår förståelse för andra kulturer. Människor med olika ursprung, nationalitet och religion kan 
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med idrottsgemenskap som utgångspunkt lära känna varandra och lära sig att respektera och förstå 

varandras olika värderingar. Detta sin tur kan motverka främlingsfientlighet och rasism.  

Citatet tyder på att idrottsföreningen har en vision om att människor från olika kulturer ska mötas 

och lära känna varandra genom deltagandet i idrottsföreningen. Visionen är att detta ska leda till 

att medlemmarna utvecklar respekt och förståelse för människor med andra värderingar än sin 

egen. Detta kan tolkas som att olika värderingar ska vara accepterade inom föreningen, i förhållande 

till fostran kan det förstås som en fostran till ett inkluderande ideal och kanske en fostran till 

demokratiska värderingar. Vidare finns det en förväntan på att detta ska motverka 

främlingsfientlighet och rasism, något som kan förstås som en förhoppning om att kunna motverka 

utanförskap och främja mångfald och integrering. Institutionen staten kan förstås önska sprida 

demokratiska värderingar till medborgarna, något de i så fall kan göra genom idrottsföreningar som 

befinner sig på civilsamhällets arena. Som tidigare nämnt är möjligheten att kunna påverka normer 

och regler enligt Bauböck (1996) som störst inom civilsamhällets arena. Detta grundar sig delvis i 

att den kulturella dynamiken är som mest utbredd inom denna arena och utveckling anses kunna 

ske när olika kulturer möts och konflikter mellan kulturerna bemöts med lösningar (Bauböck, 1996, 

s. 89ff.). Vidare menar Bauböck (1996, s. 89ff) att om olika kulturer inte möts förblir samhället 

segregerat. Citatet ovan och den idrottsförening som uttryckt citatet kan därför utifrån Bauböck 

(1996, s. 89ff) förstås som ett sätt att uppnå utveckling i och med att olika kulturer möts, eventuella 

konflikter i värderingar bemöts och respekteras, vilket leder till integrering och därmed också 

inkludering.  

 

Utöver att människor med olika kulturer möts finns också en vision från flera idrottsföreningar att 

människor från olika grupper i samhället ska mötas genom deltagandet i idrottsföreningen. Det 

uttrycks i detta citat ”Idrotten ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika 

samhällsgrupperingar”. Detta kan förstås utifrån gemenskap och en vision om att människor från 

olika samhällsgrupperingar ska delta och lära känna varandra. Det kan även liknas vid Bauböcks 

(1996) resonemang om den kulturella dynamiken och att utveckling sker när olika kulturer möts 

och konflikter dem emellan bemöts med lösningar. Det går att tolka de upplevelser som 

idrottsföreningen uttrycker att kontakten mellan olika människor från olika samhällsgrupperingar 

syftar på en utveckling i och med att olikheter möts. Däremot visar tidigare forskning att 

socioekonomiskt utsatta barn och ungdomar är underrepresenterade inom organiserade 

fritidsaktiviteter (Blomdahl m.fl., 2019).  Det går därmed att ifrågasätta hur pass utvecklande mötet 

mellan olika samhällsgrupperingar är ifall variationen av medlemmarnas 

samhällsgrupperingstillhörighet inte är så varierad.  

 

För att idrottsföreningarna ska kunna bidra med den sociala gemenskap som beskrivs i flertalet 

verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner krävs förmodligen ett aktivt arbete, dels med att 

inkludera alla som deltar, dels att inkludera de barn och ungdomar som i dagsläget inte har möjlighet 

att kunna delta överhuvudtaget. Annars riskerar idrottsföreningarnas visioner och mål om 

inkludering, socialgemenskap och kamratliga miljöer bli floskler och idylliseringar som blir svåra 

att förverkliga utan förståelse för ekonomiskt utsattas situation samt ett gediget, aktivt och 

medvetet arbete gentemot inkludering. Det kan anses vara höga krav att ideella idrottsföreningar 

ska kunna genomföra detta och det kanske snarare är implikationer för att ett förändringsarbete är 
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nödvändigt på kommunal- och statlig nivå där det finns andra möjligheter att genomföra detta 

arbete. 

7. DISKUSSION 

Följande kapitel inleds med en summering av resultatet av analysen. Därefter följs kapitlet av en 

diskussion av resultatet i förhållande till tidigare forskning, teori och metod. Kapitlet avslutas med 

uppsatsens implikationer för socialt arbete som forskning och praktik.  

Summering 
Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka på vilka sätt idrottsföreningar som erhåller 

verksamhetsstöd från Uppsala kommun kan bidra till social förändring och hur deras arbete 

förhåller sig till att möjliggöra för ekonomiskt utsatta barn- och ungdomar att delta. Uppsatsens 

frågeställningar var 1) På vilka sätt kan idrottsföreningarna som erhåller verksamhetsstöd från 

Uppsala kommun bidra till social förändring och 2) På vilka sätt förhåller sig idrottsföreningarnas 

arbete till ekonomiskt utsatta barns och ungdomars möjlighet att delta i föreningslivet?  

I analysen framkommer skillnader i förhållningssätt gällande hur föreningarna arbetar med 

inkludering av ekonomiskt utsatta barn och ungdomar. Först och främst fanns en skillnad i om och 

hur föreningarna synliggör ekonomiskt utsatta barns och ungdomars svårigheter att kunna delta. I 

en förening fanns en stödfond där föräldrar kunde söka pengar för att betala tränings- och 

medlemsavgiften. En annan förening anordnade materialbytardagar för sina medlemmar, vilket kan 

förstås som ett sätt för familjer att hålla nere kostnader för material som är nödvändigt för att 

kunna utöva idrotten. Flera av föreningarna beskrev att engagemang och ideellt arbete från 

föräldrar var nödvändigt för att hålla kostnaderna nere. Detta kan å ena sidan förstås som positivt 

för att hålla kostnaderna nere för ekonomiskt utsatta familjer men föräldraengagemang förutsätter 

å andra sidan att alla barn och ungdomar har föräldrar med resurser, en viss typ av föräldraförmåga 

och kompetens.  Utifrån analysen går det att förstå att för att barn och ungdomar ska kunna vara 

med i idrottsföreningarna krävs att deras föräldrar har ekonomiska möjligheter, om inte att de kan 

ansöka om det, men även att föräldrarna har resurser, tid och möjlighet att engagera sig i 

idrottsföreningen.  

En förening arbetade uppsökande gentemot ungdomar i ett område i Uppsala som av kommunen 

definierats som socialt utsatt. Genom projektet ansåg föreningen att de kunde bidra med positiva 

förebilder i detta område. Överlag framkommer i föreningarnas dokument att föreningarna anser 

att de kan bidra med vuxna förebilder till barnen och ungdomarna i föreningarna. Vidare ställs krav 

på föräldrarna till barnen och ungdomarna att de ska vara förebilder. Föreningarna kan i vissa 

avseenden tolkas agera disciplinerande mot föräldrarna. I civilsamhället kan föreningarna ha en viss 

insyn i barnens och ungdomarnas familj eftersom föreningarna kommer i kontakt med de familjer 

som är aktiva. Skulle oro uppstå för ett barn eller en ungdom kan det finnas vuxna personer runt 

barnet eller ungdomen som har möjlighet agera.  

Analysen visar att flera idrottsföreningar har som mål att alla som vill ska kunna delta i 

idrottsföreningen. Vidare har vissa idrottsföreningar en vision om att individer från olika 

samhällsgrupper möts genom deltagande i föreningen, något som kan tolkas som att 
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idrottsföreningen tror att personen med olika socioekonomisk bakgrund kommer att delta i 

idrottsföreningen. Genomgående för idrottsföreningarnas dokument är att de beskriver att de 

deltagande barnen och ungdomarna ska visa hänsyn mot varandra och respektera varandras 

olikheter. Detta tolkas som att barnen och ungdomarna fostras till att ha ett inkluderande ideal och 

som ett försök att från föreningens sida bidra till social förändring i form av spridning av 

värderingar som syftar till att fler ska känna sig inkluderade och som en del av gemenskapen. 

Huruvida detta leder till reell inkludering är dock inget som framgår. I förhållande till 

idrottsföreningens tanke om att människor från olika samhällsgrupper möts kan fostrandet till att 

acceptera och ta hänsyn till olikheter tolkas som att barnen och ungdomarna ska ta hänsyn till att 

människor har olika bakgrund och att olikheterna ska respekteras. Även om detta inte 

nödvändigtvis leder till möjligheter för fler barn och ungdomar som är ekonomiskt utsatta att delta, 

kan dessa värderingar förstås som ett sätt för de som har möjlighet att delta att känna sig 

inkluderade. I resultatet och analysen framkommer ytterligare ett antal förhållningssätt eller normer 

som idrottsföreningarna förespråkar att medlemmarna ska förhålla sig till. Detta är exempelvis att 

barnen och ungdomarna alltid ska bete sig på ett föredömligt sätt och att de ska föregå med gott 

exempel. Dessa normer anses ha en fostrande karaktär med tolkningen att det ska leda till att barnen 

och ungdomarna utvecklar ett positivt accepterat beteende och kan därmed förstås bidra till social 

förändring.  

Idrottsföreningarna tar ett tydligt avstånd från alkohol- och drogkonsumtion. Vissa 

idrottsföreningar har en uppfattning om ungdomars alkoholkonsumtion som problematisk och att 

alkoholkonsumtion blir allt mer vanligt förekommande i yngre ålder bland barn och ungdomar. En 

del idrottsföreningar tolkas ha en vision om att deltagande i idrottsföreningen kan minska barn och 

ungdomars konsumtion av alkohol och droger, och att deltagandet därmed kan bidra till social 

förändring vad gäller detta. Idrottsföreningarnas arbete med att motverka barn och ungdomars 

konsumtion av alkohol och droger består bland annat av att de barn och ungdomar som deltar inte 

tillåts bruka alkohol eller droger i samband med någon av idrottsföreningens aktiviteter. Skulle detta 

ske ska ledarna enligt en idrottsförening försöka påverka barnet eller ungdomen i positiv riktning, 

och skulle detta inte gå kan barnet eller ungdomen bli avstängd och därmed inte få delta.  De kan 

även göra en orosanmälan till socialtjänsten. Bidragandet till social förändring vad gäller alkohol 

och droger förstås i denna uppsats i förhållande till den historiska kontexten. Idrottsföreningarnas 

förhållningssätt till alkohol och droger tolkas därför likt den historiska bakgrunden som en fortsatt 

åtgärd för att främja nykterhet bland barn och ungdomar.  

Studien i ljuset av tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att barn och ungdomar som lever i socioekonomisk utsatthet är de som i 

lägst grad är inkluderade i föreningsliv (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2020). I 

forskningsbakgrunden fann vi studier som beskrev olika orsaker till att barn och ungdomar kan 

vara exkluderade från fritidsaktiviteter. Dock fann vi lite forskning som rörde vilka hinder som kan 

finnas för ekonomiskt utsatta barn och ungdomar att delta i fritidsaktiviteter. I vår studie har vi 

funnit att det förutom ekonomiska resurser krävs föräldraengagemang för att barn och ungdomar 

ska kunna delta i idrottsföreningar. Detta kan vara problematiskt då det kan innebära ett potentiellt 

hinder för barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta familjer att kunna delta i idrottsföreningar 

eftersom föräldrar kan sakna resurser och förmåga att engagera sig på ett av föreningen önskvärt 

sätt.    
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Tidigare forskning beskriver att barn och ungdomar måste anpassa sig efter vissa normer och 

värderingar för att kunna bli inkluderade genom sociala interventioner i form av idrott (Ekholm & 

Dahlstedt, 2017). Detta bekräftas i vår studie när en idrottsförening beskriver att ungdomar som 

har en alkohol- och drogkonsumtion som är omöjlig för ledaren att påverka i positiv riktning 

riskerar att bli avstängda från idrottsföreningens verksamhet. Denna beskrivning kan liknas vid den 

tidigare forskningen utifrån att idrottsföreningen ställer krav på att ungdomarna kan anpassa sig till 

de normer gällande alkohol och droger som idrottsföreningen framhåller. Om de inte kan anpassa 

sig riskerar de att bli exkluderade, därmed krävs det att ungdomarna anpassar sig efter de rådande 

normerna för att kunna bli inkluderade.  

I Stenling och Fahléns (2014) studie framkom det att idrottsföreningar hade olika benägenhet, vilja 

och förmåga att arbeta med olika socialpolitiska initiativ. I vår studie kan vi se liknande mönster 

vad gäller hur de olika föreningarna arbetar med socialförändring och inkludering av ekonomiskt 

utsatta.  

Vid eftersökning av tidigare forskning på området fann vi flertalet studier som främst rörde 

medicinska hälsoaspekter av barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningar. Vår studie kan 

istället bidra till forskningsfältet med mer sociala aspekter av deltagande i idrottsföreningar. Detta 

bör även kunna vara intressant för de som väljer att undersöka hälsoaspekter av deltagande 

eftersom alla inte har samma möjligheter att kunna delta och därmed kan en ojämn fördelning ske 

av vilka som får uppleva de hälsoeffekterna. Ingen av de studier som vi fann var en 

dokumentstudie. Ett stort antal studier vi fann var även kvantitativa studier. Eftersom vår studie är 

en kvalitativ dokumentstudie kan den på så sätt bidra till forskningsfältet med resultat som är 

framtagna med hjälp av en annan typ av metod än vad majoriteten av den aktuella forskningen på 

fältet har använt. Detta medför att studien kan bidra med andra intressanta resultat och 

insynsvinklar.  

För framtida forskning vore det intressant att studera vad de som är exkluderade från 

fritidsaktiviteter upplever skulle kunna bidra till att de kan inkluderas i exempelvis idrottsföreningar.  

Teoridiskussion  
I föreliggande uppsats har Skeggs och Bauböck använts som stöd för analysen. De teoretiska valen 

som gjorts i uppsatsförfarandet har på flera sätt påverkat vårt resultat. Till att börja med är urvalet 

av idrottsföreningar valda utifrån att de tar emot verksamhetsstöd från Uppsala kommun. Med 

utgångspunkt från Bauböcks teoretiska ramverk var samtliga idrottsföreningar påverkade av staten 

som institution, i det här fallet kommunen. Bauböcks (1996) integrationsmodell är främst ämnad 

för integration utifrån immigration. Vi vill dock i uppsatsen inta ett vidare perspektiv på integration 

och anser att integration står i motsats till socialt utanförskap, vilket innebär att integration kan 

förstås som ett sätt att försöka uppnå inkludering. I vår uppsats ligger fokus på inkludering av 

ekonomiskt utsatta barn och ungdomar.  

Teorierna ger möjlighet till olika förståelser för idrottsföreningarnas roller i samhället. Utifrån 

Bauböck (1996) kan vi förstå idrottsföreningarna som ett sätt att påverka normer och värderingar 

och som ett sätt för individen att genom deltagande i civilsamhället öka sin självständighet. Utifrån 

Skeggs (2000) förstärks idrottsföreningarnas historiska roll i samhället som ett verktyg för staten 

att tillförsäkra att medborgarna, och då främst individer ur arbetarklassen, blir respektabla. Likt 
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Skeggs (2000) vill vi mena att det finns en viktig poäng i att synliggöra sociala problem i form av 

ekonomiska ojämlikheter i samhället, det vill säga klasskillnader. Särskilt i takt med att 

klassklyftorna ökar, vilket bidrar till att barn och ungdomar växer upp under olika 

uppväxtförhållanden och förutsättningar.  

Vi anser att Skeggs (2000) och Bauböck (1996) kan komplettera varandra teoretiskt. Detta utifrån 

att Bauböck (1996) kan bidra med en förståelse för att alla bör ha tillgång till civilsamhället och 

exempelvis idrottsföreningar för att kunna vara integrerade och ha ett självbestämmande, vilket 

kan förstås som något positivt för den enskilda individen. Skeggs (2000) kan i förhållande till det 

bidra med intressanta begrepp och ramverk för analysen genom att detta även kan vara något 

positivt för staten eftersom de genom att individer deltar i exempelvis idrottsföreningar kan 

påverka, fostra och forma medborgarna. Detta leder i sin tur till ett problematiserande av hur pass 

självständig en individ blir när denne fostras av så kallade osynliga pedagoger i en enligt staten 

önskvärd riktning. Båda teorierna rör normer och hur dessa påverkar individer. Eftersom Skeggs 

(2000) rör normer för att disciplineras och bli respektabel är det situationer där vi har kunnat 

urskilja inslag av fostran gentemot detta som har analyserats. Bauböck har i sammanhanget används 

för att förstå hur normer kan spridas och hur individer kan påverkas av normsystem. Valet av 

Bauböck har inneburit att vi i analysen har förstått att det är institutionerna staten, marknaden och 

familjen som har normsystem som de kan sprida genom civilsamhället, och däribland 

idrottsföreningar. Det innebär i sin tur att vi i analysen sett att det är påverkan från dessa 

institutioner som formar idrottsföreningen gällande dess normer och arbete.  

Påverkan av normer och värderingar för att forma individer är något vi vill lyfta från flera 

perspektiv. Att forma individer behöver inte ses som något negativt, utan kan förstås som något 

nödvändigt för att kunna leva i ett så pass organiserat eller strukturerat samhälle som vi lever i där 

vi förhåller oss till vad som är rätt och fel. Vidare kan det utifrån resultatet om förstärkning av 

inkluderande ideal och att individer ska respektera varandra förstås som positiva normer att 

förstärka. Däremot kan påverkan av normer och värderingar också förstås som att individer ska 

disciplineras för att passa in i systemet, vilket innebär att de som inte passar in i systemets normer 

riskerar att exkluderas. Detta kan i sin tur skapa strukturer som innebär att vissa individer inkluderas 

medan andra exkluderas.   

Metoddiskussion 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har en kvalitativ dokumentstudie utförts. Den 

hermeneutiska ansatsen som denna uppsats utgått ifrån innebär att fokus har varit att försöka tolka 

och förstå. Det innebär att vi inte har intresserat oss av att förklara vilket är en medförd begränsning 

till följd av ansatsen.  

I och med att vi har valt att utföra en dokumentstudie anses valet av hermeneutisk ansats vara 

förenligt med metodvalet. Detta eftersom de dokument som vi har undersökt inte har skapats med 

syftet att användas till forskning, vilket har ställt vissa krav på tolkning för att försöka förstå det 

empiriska materialet. Genom att vi har gjort en dokumentstudie har vi kunnat fånga 

idrottsföreningarnas målsättningar och hur dessa kommuniceras utåt. Analysmaterialet består av 

samma information och mål som kommuniceras till allmänheten, främst till de som deltar i 

idrottsföreningarna. Detta har bidragit med intressanta tolkningar och förståelse för 
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idrottsföreningarnas mål, exempelvis att alla ska kunna delta, samt de normer och värderingar som 

de förstärker till de som deltar.   

I uppsatsen har vi tagit del av ett begränsat antal dokument efter förfrågan till samtliga 

idrottsföreningar som erhåller Uppsala kommuns verksamhetsstöd. Därav är vår undersökning 

begränsad till vad som framkommer i just dessa dokument. Det innebär att idrottsföreningarna kan 

arbeta med inkludering på ett annat sätt än vad som framkommer i dokumenten.  

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
I vår studie har vi funnit att det förutom ekonomiska resurser krävs föräldraengagemang från 

familjen för att barn och ungdomar ska kunna delta i idrottsföreningar. Detta förstår vi som 

problematiskt eftersom det kan innebära ett potentiellt hinder för barn och ungdomar från 

ekonomiskt utsatta familjer att kunna delta i idrottsföreningar. En medvetenhet om det uttryckliga 

och relativt höga kravet på föräldraengagemang som kan förekomma i samband med 

fritidsaktiviteter i form av idrott kan vara av vikt för socialt arbete. Exempelvis i samband med att 

en familj har ekonomiskt bistånd där viss del av biståndet syftar till att tillgodose barnens 

fritidsaktiviteter. Utifrån resultatet i vår studie är det inte enbart den ekonomiska frågan i form av 

medlems- och träningsavgift som kan vara ett hinder. Det kan därför vara av vikt för socialarbetare 

att förstå detta för att ha medvetenhet om att ekonomiskt bistånd kanske inte är tillräcklig för att 

uppnå önskat resultat, alltså att barnet eller ungdomen ska kunna delta i någon idrottsförening.  

Vad gäller idrottsföreningarnas bidrag till social förändring visar resultatet att det tycks finnas 

skillnad i både ambition och förhållningssätt mellan idrottsföreningarna gentemot att arbeta mot 

detta. För socialt arbete i form av socialpolitik kan resultatet bidra med en förståelse för att 

idrottsföringarnas arbete med social förändring, i detta fall de socialpolitiska mål som Uppsala 

kommun vill att idrottsföreningarna ska bidra till, kan vara av mycket varierande innehåll. Ett 

problem med att se idrottsföreningar som en aktör som kan bidra med att hantera sociala problem 

i civilsamhället är att idrottsföreningarna kan skilja sig åt vad gäller resurser, förutsättningar och 

ambitioner för att bidra till detta. Det finns därmed en risk att det blir väldigt ojämlikt då det inte 

finns några egentliga garantier att idrottsföreningar bidrar med arbete för att uppnå social 

förändring. Ett sätt för den statliga institutionen, i det här fallet kommunen, att på något sätt få 

”kontroll” över hur idrottsföreningar arbetar med dessa frågor är exempelvis Uppsalas kommuns 

regler och villkor för att få verksamhetsstöd. Däremot har inte kommunen gett några riktlinjer 

gällande på vilka sätt som idrottsföreningarna ska arbeta för att bidra till målen, utan istället lämnas 

stor frihet till idrottsföreningarna att själva ta fram arbetssätt för att bidra till de politiska målen. Å 

ena sidan kan detta innebära en risk att det blir ojämlikt mellan deltagarna i olika idrottsföreningar 

exempelvis vad gäller tillgång och tillgänglighet för alla att delta, å andra sidan kan det innebära att 

idrottsföreningarna kan anpassa sitt arbete utifrån de resurser, möjligheter och ambitioner de har 

för att bidra. Saknaden av riktlinjer leder dock inte till några garantier för kommunen att 

idrottsföreningarna bidrar till målen om social förändring i den utsträckning som kommunen själva 

önskar.  

De varierande resultaten i den tidigare forskningen gällande alkoholkonsumtion och deltagande i 

idrottsföreningar i kombination med den historiska bakgrunden och resultatet i vår studie som 

innebär att ungdomar vars beteende inte lyckas påverkas på ett positivt sätt kan bli avstängda från 
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idrottsföreningen kan vara ett intressant resultat för socialt arbete. Detta utifrån att deltagande i 

idrottsföreningar ofta ses som sen skyddsfaktor inom socialt arbete. Om en ungdom skulle ha ett 

riskbeteende gällande alkoholkonsumtion kan deltagande i en idrottsförening utifrån att 

idrottsföreningar strävar mot att främja nykterhet å ena sidan förstås som en skyddsfaktor, å andra 

sidan tyder viss tidigare forskning att risken för att bruka alkohol ökar för de ungdomar som deltar 

i idrott, särskilt inom lagidrott. Det kan därmed anses problematiskt ifall en ungdom med ett 

riskbeteende kring alkohol uppmuntras till att delta i en miljö där dennes alkoholkonsumtion 

riskerar att öka eller fortsätta. Skulle ungdomen bli upptäckt med att vara påverkad kan denne 

utifrån vårt resultat dessutom riskera att bli exkluderad från att delta. Detta kan vara viktigt att ha 

en förståelse för både inom socialpolitik och målet med socialförändring eftersom ungdomar 

riskerar att bli exkluderade om de inte kan förändra sitt icke-önskvärda beteende, men även inom 

socialt arbete eftersom deltagande i idrottsförening för ungdomar med alkoholproblematik kan 

förstås som en prövning. Om de misslyckas med prövningen riskerar de att straffas med 

exkludering. Insikt kring detta kan leda till en större förståelse för ungdomens situation och en 

större förståelse för att ungdomen kan behöva stöd i sitt deltagande och inte nödvändigtvis att 

deltagandet per automatik innebär ett stöd för ungdomen i dennes problematik.  
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