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ABSTRAKT 

Sundgren, C. 2013. Ung och ideell: ett rumsligt perspektiv på betydelsen av ideellt engagemang. 

Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

 

Det ideella engagemanget inom föreningslivet, idrotten och ridsporten är stort i Sverige. Uppsatsens syfte är att 

undersöka betydelsen av det ideella engagemanget för ungdomar i två ridsportföreningar i Uppsala. Med ett 

kvalitativt angreppssätt används semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer som metoder för att 

samla empiriskt material för analys. Uppsatsen åskådliggör vad föreningen som plats representerar för 

ungdomarna, betydelsen av de mellanmänskliga relationerna samt betydelsen av föreningen som en 

identitetsskapande plats. Resultatet stödjer tidigare studier kring ideellt engagemang gällande dess betydelse för 

människor och den bakgrund dessa människor har. Uppsatsen bidrar med ett rumsligt perspektiv på det ideella 

engagemanget där människors känslor för platser betonas. Vidare påvisas att dessa känslor har betydelse för hur 

människor agerar på platser och genom detta kan betydelsen av det ideella engagemanget förstås. 
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1. INLEDNING 

 

[…] Det är någonting som gör att jag brinner som bara den för det här. Och jag vill ge 110 % Det har 
hjälpt mig så mycket i mitt liv, och bara känslan av att komma hit. Här känner man sig sedd […](Anja 
17 år, om hur hon ser på sitt engagemang i föreningen). 

 
Det svenska föreningslivet har berikat medborgarens liv sedan folkrörelsens genomslag i det 
svenska samhället under senare 1800-tal. Denna uppsats kommer att undersöka två 
idrottsföreningar inom ridsporten i Uppsala och fokuseras kring ungdomar i ålder 13-19 år 
och deras ideella engagemang i dessa föreningar. Underökningen bygger framförallt på 
intervjuer med dessa ungdomar. 

 Ett stort antal av Sveriges föreningar fokuseras kring olika idrottsliga aktiviteter. 
Riksidrottsförbundet som organiserar landets idrottsföreningar menar att det frivilliga, ideella 
engagemanget inom dessa föreningar ökar stadigt (Riksidrottsförbundet, 2011). Detta stöds i 
en publikation av Ungdomsstyrelsen som menar att idrotten engagerar en stor andel av 
Sveriges befolkning där så många som drygt en miljon människor gör en ideell insats varje år 
(Ungdomsstyrelsen, 2011, s. 2).  

Uppsatsens fokus tar avstamp i en övertygelse om att det är av vetenskapligt intresse att 
utröna vad som skapar ett ideellt engagemang och vilken betydelse detta engagemang har för 
individen.  Ur ett svenskt samhälleligt perspektiv har ett medborgerligt engagemang setts som 
avgörande för en fungerande demokrati, där föreningsengagemanget ses som en resurs för 
staten och individen (Svedberg, Essen, & Jegermalm, 2010, s. 7). Detta talar för att det finns 
ett vetenskapligt värde i att söka betydelsen av detta engagemang, på samhällsnivå likväl som 
på individnivå. 

 Ridsporten har länge varit en av Sveriges största ungdomsidrotter, vilket den även är i 
skrivande stund (Svenska Ridsportförbundet, ”Statistik och kortfakta om ridsport”). 
Uppsatsens undersökningsområde är avgränsat till ridsportföreningarna Bälinge 
Ryttarförening och Uppsala Ponnyklubb utanför Uppsala vars verksamheter innefattas av en 
stor ideell verksamhet.  

Undersökningen kommer att knyta an till tidigare forskning kring ideellt engagemang, 
ungdomar inom ridsporten och förhoppningsvis bidra till denna genom ett rumsligt 
perspektiv. Det geografiska perspektivet i denna undersökning innebär att ungdomarnas 
upplevda känsla för platsen och känslans betydelse för de ungdomar som utför sina praktiker 
på denna plats belyses.  

 

 

 

 

 



6 
 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad det ideella engagemanget betyder för 
ungdomar i två ridsportföreningar inom Uppsalaområdet. 

Dessa frågeställningar har genomsyrat och styrt vägen genom forskningsprocessen; 

Vad innebär det för de ideellt engagerade unga att vara engagerade i ridsportföreningen? 

Vad innebär relationerna med andra människor inom ridsportföreningen för de ideellt 
engagerade unga? 

Vilken betydelse har ridsportföreningen som plats för de ideellt engagerade unga? 

1.2 Avgränsning 
Två ideella ridsportföreningar agerar som undersökningsområde i uppsatsen. Bälinge 
Ryttarförening och Uppsala Ponnyklubb verkar båda inom Uppsala området. Bälinge 
Ryttarförening ligger på landsbygden norr om Uppsala och Uppsala Ponnyklubb ligger strax 
utanför Uppsala stad. Gemensamt för dessa föreningar är att verksamheten riktas mot barn- 
och ungdomar även om verksamhet för vuxna bedrivs och de innefattas av en omfattande 
ideell ungdomsverksamhet.  

Tonåren kan antas ha stor betydelse som en tid då individen söker sig en identitet och en 
mening med sin existens. Då samtliga respondenter befinner sig i tonåren utgår denna uppsats 
från ett antagande om att det ideella engagemanget spelar en viktig roll under denna tid. Med 
detta som bakgrund riktas undersökningen mot respondenter som är födda mellan 1994 och 
2000. Detta ger ett ålderspann på respondenterna till att fylla 13-19 år det år som 
undersökningen äger rum, dock var ingen av respondenterna född 1994.  Undersökningen 
genomfördes under april och maj månad 2013. Motiven och anledningarna till denna 
avgränsning redogöres under rubriken urval och källkritik.  
 
1.3 Metod, teknik och materialinsamling  
I detta avsnitt kommer metod, teknik och materialinsamling att redogöras för. Valet av dessa 
har stor betydelse för hur man närmar sig och hanterar ämnet vilket i sin tur har en tydlig 
påverkan på uppsatsens upplägg och resultat (Ejvegård, 2009, s. 33). Forskningsprocessens 
utformning har till stor del följt den process som Alan Bryman (2008) beskriver som 
kvalitativ. Han menar att det finns sex huvudsakliga steg som den kvalitativa processen följer 
där processen börjar med generella frågeställningar, val av platser och 
undersökningspersoner, insamling av data, tolkning av data följt av begreppsligt och teoretiskt 
arbete för att avslutas med rapport om resultat och slutsatser. Undersökningen för den aktuella 
uppsatsen har till huvudsaklig del följt denna ovan beskrivna process (Bryman, 2008, s. 345-
347).  

Uppsatsen har dessutom ett kvalitativt angreppssätt vilket innebär att den har formats ur 
en teoretisk ståndpunkt som baseras på en förståelse av den sociala världen som något som 
sker genom olika processer (Bryman, 2008, s. 365).  Jag menar att människan är en social 
varelse vars upplevelser och erfarenheter formas utifrån den plats människan verkar och de 
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känslor som denna plats associeras med. Dessutom skapas upplevelsen av den sociala världen 
i relation till andra människor som vistas på platsen där exempelvis skapandet av individens 
identitet har en viktig roll. Då uppsatsens syfte önskar ta reda på och förstå mänskliga 
erfarenheter och upplevelser förfaller det sig synnerligen lämpligt att använda sig av 
intervjuer och deltagande observationer för att samla primärdata och få svar på uppsatsens 
frågeställningar. 

Valet av metoder gjordes dessutom med hänsyn till att dessa skulle komplettera varandra 
för att ge en mer övergripande bild av syfteområdet. Under de deltagande observationerna 
observerades respondenternas interagerande med varandra och deras samspel med 
omgivningen. Dessa observationer lade grunden till utformandet av de intervjuer som gjordes 
med respondenterna. Intervjuernas syfte var att skapa en djupare förståelse för de personer 
som deltog i undersökningen och genom detta söka svar på uppsatsens frågeställningar. 

 Min roll som forskare i denna undersökning ska nämnas då undersökningsområdet är 
känt för mig sedan tidigare då jag själv har en aktiv roll i undersökningsområdet. Genom 
undersökningsprocessen har jag förhållit mig till att området är känt för mig sedan tidigare 
och att flertalet informanter har en viss kännedom om mig som person. Detta förhållningssätt 
har ställt krav på mig att tydliggöra min roll som forskare både för mig själv och för 
respondenterna. Utöver detta ska nämnas att denna förförståelse har med en naturlig och enkel 
tillgång till undersökningsområdet bidragit till undersökningens process. Det har varit enkelt 
att få kontakt med föreningarna och dess medlemmar och min roll som forskare inom området 
har mottagits väl.  

Deltagande observationer kan med fördel användas för att kartlägga människors agerande 
kopplad till en särskild kontext samt för att ge forskaren möjlighet att se världen genom 
andras ögon (Bryman, 2008, s. 440). Denna metod valdes som en av underökningens metoder 
med bakgrund av detta. De deltagande observationerna gjordes under två tillfällen, ett tillfälle 
vid varje förening vilka agerade platser för datainsamlingen. Dessa observationer skedde vid 
informella aktiviteter som samlade delar av de ideella krafterna i föreningarna. Dessa 
aktiviteter utgjorde praktiska och fysiska praktiker där samspelet mellan människorna var i 
fokus för min uppmärksamhet. Här lades största fokus på att anteckna respondenternas 
interagerande med varandra och deras samspel med omgivningen. Samspelet bestod av att 
respondenterna talade med och till varandra och reagerade på varandras verbala språk men 
även kroppsspråk. Vid genomgång av anteckningar gjorda vid dessa tillfällen söktes 
strukturer i denna interaktion. Dessa strukturer skapade sedan ett antal teman som lade 
grunden till frågorna i de kommande intervjuerna och dessa teman presenteras kort i analysen. 
Data insamlat vid observationerna användes även i viss mån vid analysen och skapar 
fundamentet till den fortsatta forskningsprocessen och är genom detta en viktig del av 
resultatet.  

Min roll som forskare vid dessa observationer var klarlagd för respondenterna men de 
hade inte full insyn i syftet med observationerna. Liksom Rolf Ejvegård (2009) skriver finns 
det alltid en risk med att forskaren kan påverka det händelseförlopp som studeras (Ejvegård, 
2009, s. 76). För att minimera min påverkan på informanternas ageranden förhöll jag mig 
passiv vid dessa observationer. Jag redogjorde endast för min roll som observerande forskare 
och redogjorde inte för undersökningens syfte och frågeställningar.  
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Urvalet av respondenter vid de deltagande observationerna skedde genom ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Detta urval består av personer som råkar finnas tillgängliga för forskaren 
vid ett specifikt tillfälle (Bryman, 2008, s. 194). För denna undersökning innebar det att de 
tillfällen och situationer som observerades valdes ut då aktiviteter riktade mot denna 
ålderskategori anordnades. Ett visst mått av felmarginal gällande urvalet finns dock då 
huvudsakligen men inte uteslutande antalet personer som observerades var i för 
undersökningen vald ålder. 

Intervjuer genomfördes både individuellt och i grupp med sammanlagt 13 respondenter. 
En första kontakt med föreningens ansvariga ledde till en kontaktlista med intresserade 
respondenter. Kontakt med potentiella respondenter togs sedan via mail där jag förklarade 
syftet med intervjuerna, att det var högst frivilligt att delta och att informanterna skulle vara 
anonyma. De som tackade ja till att delta fick lämna kontaktuppgifter till vårdnadshavare. 
Vårdnadshavaren fick då ta ställning till om de gav tillåtelse till deltagande eller inte. 
Samtliga tillfrågade vårdnadshavare gav sin tillåtelse.  

Individuella intervjuer gjordes vid sammanlagt åtta tillfällen, av dessa genomfördes fyra 
vid varje förening. Dessa intervjuer var semistrukturerade till sin art. En semistrukturerad 
intervju innebär att ett frågeschema görs med på förhand bestämda frågor men där 
ordningsföljd varieras och möjlighet att ställa ytterligare frågor finns (Bryman, 2008, s. 206). 
Med uppsatsens syfte och frågeställningar i fokus gjordes ett frågeschema där 
observationernas teman utgjorde grunden för dessa frågor där också tidigare forskning inom 
området var behjälpligt vid utformandet av frågorna. Samtliga intervjuer utfördes i 
respondentens medlemsförenings lokaler. Samtliga intervjuer varade mellan 40 och 75 
minuter, dessa spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades i direkt anslutning 
till genomförandet. Utifrån dessa intervjuer analyserades materialet i form av respondenternas 
svar och dessa sammanställdes dels utifrån de teman som analyserats fram vid 
observationerna men även utifrån nya teman som uppstod. 

Två av de 10 utförda intervjuerna var gruppintervjuer och en gruppintervju utfördes vid 
varje förening. Begreppet gruppintervju används många gånger synonym med det som kallas 
fokusgruppsmetoden (Bryman, 2008, s. 447). I denna uppsats används begreppet synonymt 
och mitt val är att kalla den använda metoden för gruppintervju. Valet av gruppintervju som 
metod gjordes framförallt av två huvudsakliga anledningar. En av dessa anledningar var att 
genom att låta flera röster höras under samma intervju spara tid i datainsamlandet. Den andra 
anledningen var den som Alan Bryman (2008) nämner som ett vanligt sätt att använda 
fokusgrupper, nämligen att som forskare få möjlighet att göra sig en bild av samspelet mellan 
individerna i gruppen (Bryman, 2008, s. 447). Eftersom samspelet och interagerandet mellan 
individer har en central roll i undersökningen i form av frågor om mellanmänskliga relationer 
fanns anledning att göra gruppintervjuer. Dels för att få studera dessa relationer i närbild och 
dels för att låta individerna berätta sin historia tillsammans med andra som också ingår i dessa 
historier. Vid dessa intervjuer användes samma frågeschema som vid de individuella 
intervjuerna och intervjuerna var något annorlunda i sin struktur eftersom diskussioner kring 
vissa av frågorna uppstod mellan individerna. Här fick jag som forskare möjlighet att studera 
hur lika och olika åsikter hanterades av individerna i gruppen och deras gemensamma samt 
individuella synpunkter gavs stort utrymme. Gällande urvalet av respondenter till intervjun 
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ska följande nämnas. Ett fåtal personer vid varje förening fick möjlighet att delta vid denna 
gruppintervju istället för den individuella intervjun. Det stod respondenten fritt att välja vilket 
denne föredrog vilket innebar att vid en av föreningarna bestod gruppintervjun av två personer 
och vid den andra föreningen bestod gruppintervjun av tre personer.  

I undersökningen har en genomgående transparens eftersträvats för att göra 
forskningsprocessen och resultaten tydliga. Därför vill jag nämna några reflektioner kring 
metoderna som användes i denna undersökning. Uppsatsens kvalitativa angreppssätt har styrt 
forskningsprocessen genom hela uppsatsen. Valet av att använda intervjuer och observationer 
som metod stämmer väl överens med min syn på hur man kan uppnå kunskap om människors 
upplevelser och erfarenheter på en viss plats vid ett visst tillfälle. Jag anser att genom att 
vistas på platsen där det ideella engagemanget utspelar sig och att intervjua respondenterna i 
den miljö som betyder så mycket för dem, skapades möjligheter för mig som forskare. 
Möjligheter att förstå de kopplingar som uppstår mellan individen och föreningen som plats. 
Dessa kopplingar består av respondenternas känslor, upplevelser och erfarenheter av den plats 
där de spenderar en stor del av sin lediga tid. Valet av metoder gjorde att en levande och 
uttrycksfull bild över undersökningsområdet kunde skapas även om dessa genom att 
respondenterna fick möjlighet att uttömmande berätta om sitt engagemang i föreningen och 
anledningarna bakom engagemanget. Om andra typer av metoder hade använts, exempelvis 
enkäter är jag övertygad om att bilden över området hade blivit betydlig fattigare och mer 
onyanserad. Möjligheten att få ställa frågor till ungdomar om ett ämne som de känner så starkt 
inför har varit en upplevelse. En upplevelse av positivitet, energi och värme. Det har varit 
mycket enkelt att få respondenterna att prata om betydelsen av föreningsengagemanget, 
relationerna med de andra människorna på föreningen och vad föreningen som plats 
representerar för dem. Även om berättelserna inte kan representera mer än dem själva och 
därför inte kan ses som generella utsagor, anser jag att en trovärdig inifrånbild har skapats 
utifrån den urvalsgrupp som undersökningen riktar sig mot.  
 
1.4  Urval och källkritik 
Urvalet av föreningar som undersökningen gäller ska förklaras lite närmare. Inom 
idrottsrörelsen är det ideella engagemanget stort och de ideella ridsportföreningar som ingår i 
undersökningen ingår i denna idrottsrörelse. Dessa ridsportföreningar har en stor 
ungdomsverksamhet. Bälinge Ryttarförening ligger på landsbygden och har ett 
upptagningsområde av unga aktiva som bor huvudsakligen i orterna utanför Uppsala. Uppsala 
Ponnyklubb ligger strax utanför staden och har sitt huvudsakliga upptagningsområde av 
medlemmar boende i Uppsala stad med förorter. Urvalet är inte gjort med hänsyn till att vara 
representativt för ridsportföreningar i Sverige eller representativa för landsbygd eller stad utan 
baseras på en personlig tillgång till och ett intresse av just dessa föreningar. Vidare gjordes 
urvalet av föreningar för att se eventuella skillnader i betydelsen av det ideella engagemanget 
för ungdomar bosatta i staden respektive på landsbygden. 
      Undersökningens inriktar sig mot ungdomar i åldern 13 till 19 år, alltså födda 1994-2000. 
Anledningen till denna inriktning utgår ifrån ett huvudsakligt antagande om den utveckling 
som sker i ungdomars liv när de går igenom tonåren. Barn ser upp till och tar efter sina 
föräldrar men i och med tonårens inträde börjar tonåringen bryta sig loss från föräldrarna och 
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frågan om vem man är överskuggar allt annat. Denna tid antas ha stor betydelse som en tid då 
tonåringen söker efter andra perspektiv att se på sig själv  (Stier, 2003, s. 84). Jag anser att 
föreningen och det ideella engagemanget kan skapa en arena för detta sökande och agera som 
en språngbräda mellan barndomen och vuxenlivet. Med anledning av detta riktas denna 
undersökning mot ungdomar i detta åldersspann och inte mot yngre barn eller vuxna. 
Ytterligare urval har gjorts genom att inrikta sig endast mot de ungdomar som är tydligt 
ideellt engagerade. I denna uppsats likställs begreppen ideellt engagemang och ideellt arbete, 
ideella krafter och ideella insatser eftersom samtliga begrepp innefattar en frivillighet, som 
sker inom föreningens verksamhet. Detta engagemang består antingen av att personen 
innefattas av en formell roll vald av andra föreningsaktiva medlemmar (exempelvis genom att 
vara ledamot i en styrelse) alternativt är engagemanget informellt men ändå omfattande. 
Samtliga respondenter är kvinnor. Detta kan förklaras genom att majoriteten av de ideellt 
engagerade i ridsportföreningarna är kvinnor, däremot var detta inget medvetet val.  
 
1.5 Ridsporten och föreningarna aktuella för undersökningen 
För att förstå undersökningsområdets beskaffenhet och sammanhang ska detta presenteras för 
att en bakgrund till och en övergripande bild av området ska kunna skapas. Fokus för denna 
uppsats är två ideella ridsportföreningar som ingår i den svenska idrottsrörelsen. Ridsporten är 
Sveriges näst största ungdomsidrott, där endast fotbollen är större då uträkningen baseras på 
antal genomförda sammankomster. Ridsporten i Sverige organiseras genom Svenska 
Ridsportförbundet som är medlem i Riksidrottsförbundet. Svenska Ridsportförbundet har 
150 000 medlemmar och dessa är organiserade i de 907 ridsportföreningar som finns i landet. 
Inom dessa ridsportföreningar utförs ett antal timmar ideellt arbete av medlemmarna vilket 
uppskattas uppnå ett värde av 280 miljoner kronor varje år (Svenska Ridsportförbundet, 
”Statistik och kortfakta om ridsport”, 2013).  

Ridsportföreningarna aktuella för denna uppsats är ideella föreningar i Uppland vilka är 
anslutna till Svenska Ridsportförbundet och därigenom också anslutna till 
Riksidrottsförbundet. Medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet innebär att föreningarna har 
antagit samma typstadgar som sätter ramen för föreningens verksamhet (Svenska 
Ridsportförbundet, ”Att bilda ridklubb”, 2013). Föreningarna bedriver ridskola och har en 
tydlig barn- och ungdomsverksamhet även om vuxenverksamhet bedrivs inom ramen för 
verksamheterna. Båda föreningarna har en ideell styrelse och en anställd personalgrupp som 
utför det löpande arbetet inom ridskoleverksamheten. Föreningarna bedriver terminsbunden 
ridning, läger, kurser och tävlingsverksamhet för sina egna medlemmar men även för 
medlemmar i andra ridsportföreningar. Utöver ridverksamheten bedrivs en omfattande 
avsutten verksamhet vid sidan av ridningen som innefattas av bland annat hästvård, 
stallskötsel och teori. Även verksamhet som är helt frikopplad från idrottens och 
anläggningens ramar bedrivs, som exempelvis gemensamma biobesök. Föreningarnas 
verksamheter bedrivs året runt och är öppna för sina medlemmar under årets alla dagar.  
Ungdomarna upp till 26 år har en egen sektion inom föreningarna. Ungdomssektionens arbete 
leds av en styrelse bestående av föreningens ungdomar och Ungdomssektionen har till uppgift 
att bevaka framförallt de yngre medlemmarnas intressen inom föreningen.  En stor del av 
föreningarnas ideella arbete sker inom ramen för denna sektion. Ungdomssektionen har varje 
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år ett årsmöte där representant till föreningens styrelse väljs för att säkra ungdomarnas 
möjlighet till insyn i föreningen. Detta för att skapa förutsättningar för ungdomarna att 
påverka och för att säkra tillväxten inom föreningen. Det ideella engagemanget har en tydlig 
plats inom båda föreningarna. Värdet i det ideella engagemanget hos föreningens medlemmar 
betonas och detsamma anses vara av vikt för föreningarnas välfärd. 

Uppsala Ponnyklubb bildades 1971 och har 622 medlemmar där majoriteten av 
medlemmarna är i åldern 7-20 år. Uppsala Ponnyklubb s anläggning ligger i Lunda, Jälla ca 4 
km från Uppsalas stadskärna. Uppsala Ponnyklubbs medlemmar bor huvudsakligen i Uppsala 
stad och dess förorter  (Uppsala Ponnyklubb, 2013). Bälinge Ryttarförening bildades 1993 
och har 198 medlemmar där majoriteten av medlemmarna är i åldern 7-18 år. Bälinge 
Ryttarförenings anläggning ligger i Bemersberg, Skuttunge ca 1.8 km utanför Uppsala 
stadskärna. Bälinge Ryttarförenings medlemmar bor huvudsakligen i landsbygdsorterna 
utanför Uppsala  (Bälinge Ryttarförening, 2013). 
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2. SAMHÄLLET OCH RIDSPORTFÖRENINGEN 

Det här kapitlet ska behandla den roll som de ideella föreningarna har i det svenska samhället, 
en roll som en folkrörelse med en lång tradition. Utöver detta ska idrottens plats inom 
föreningslivet redogöras för, och det ideella arbetet som utförs inom idrotten men också inom 
andra ideella föreningar. Den sociala betydelse idrott i allmänhet har för de svenska 
ungdomarna och ridsportens betydelse för de ungdomar som är engagerade inom denna 
verksamhet avslutar kapitlet. 
 
2.1 Föreningen, idrotten och idealiteten 
Sverige har en lång tradition som ett land med ett rikt föreningsliv. Inom föreningarna har 
människor med någon form av gemensamt intresse samlats, allt ifrån ett intresse baserat på en 
vilja att helt enkelt umgås till att tillvarata ett starkt samhällsintresse eller en vilja att 
organisera sin fria tid. Det huvudsakliga gemensamma drag som dessa föreningar har är att de 
är ideella, alltså frivilliga även om de är organiserade  (Johansson, 2001, s. 217). 

 I dagens Sverige bevakas i det närmaste samtliga intresseriktningar av en förening även 
om organisationens utseende varierar. Skillnaden i strukturen hos dessa föreningar har gjort 
att forskare inte kunnat enas kring ett entydigt begrepp för dessa men på senare år har 
forskarna tagit fasta på de gemensamma drag som dessa föreningar har istället för det som 
eventuellt skiljer dem från varandra. Det som är tydligt framträdande hos dessa föreningar är 
att de samlas kring den gemensamma nämnaren att vara ideella och med andra ord frivilliga, 
vilket gör att de skiljer sig från samhällets andra sektorer. Begreppet ideell sektor används 
här, en sektor som samlar föreningarna och som kan placeras mellan staten (som en offentlig 
sektor genom att vara privat), marknaden (som en vinstdrivande sektor genom att inte vara 
vinstdrivande) och den civila samhällssektorn där ridsportföreningarna ingår (genom att vara 
organiserad) (Riksidrottsförbundet, 2004).  

Norberg & Redelius (2012) menar att inom detta föreningsliv, som är en del av det vårt 
samhälle står idrottsföreningarna i en central position. De beskriver vidare idrottsrörelsen som 
en av Sveriges största folkrörelser med över 3,3 miljoner medlemmar och drygt 20 000 
lokalföreningar. Sveriges befolkning har ett stort intresse för idrott och fysisk aktivitet och 
detta har gett en strid ström nya medlemmar som ger medlemsavgifter och ideella krafter. 
Idrotten har antagits ge positiva effekter gällande folkhälsan, fostran av landets ungdom och 
ska ge medborgarna chans till en meningsfull fritid  (Norberg & Redelius, 2012, s. 177).  

För att förklara vad som menas med ideella frivilliga eller krafter används Svedberg et al. 
(2010) begreppsförklaring. Med ideella krafter eller insatser menas de arbetsuppgifter som 
utförs utan betalning och inom ramen för en organisation eller förening (Svedberg, Essen & 
Jegermalm, 2010, s. 8). Vidare menar Svedberg et al. att det ideella engagemanget i Sverige 
är stabilt över tid. Här hänvisas till en befolkningsundersökning gjord 2009 som påvisar ett 
ideellt engagemang hos 48 procent av Sveriges befolkning vilket motsvarar exakt samma 
siffra för 1992 års undersökning. Befolkningsundersökningen gjord 2009 kan också redovisa 
motiv till det ideella arbete som man själv gör och vilken betydelse detta arbete har för den 
enskilde individen. Undersökningen påvisar att den svenska befolkningen anser att det ideella 
arbetet ha ett egenvärde och inte är en ersättning för en offentlig verksamhet. Framförallt 
kvinnor anser att det ideella arbetet erbjuder värden som ett avlönat arbete inte kan erbjuda. 
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Vidare redogörs för motiven till att börja arbeta ideellt. Dessa är flera men de främsta 
anledningarna är att bidra till organisationen, att göra nytta för andra människor och utöva sitt 
intresse. Dessa liktydiga motiv till att börja arbeta ideellt behöver enligt Svedberg et al (2010) 
inte betyda att engagemanget har samma betydelse för individerna. För att fånga upp den 
aspekten ställdes frågan: Vad är viktigt för Dig i ditt ideella arbete? 64 procent av de 
tillfrågade svarar att det är viktigt att få hjälpa någon annan vilket var det alternativ som fick 
flest instämmande röster. Efter detta angav de tillfrågade att det var viktigt att få och ha 
trevliga kamrater (59 procent), att få lära sig något (36 procent), att påverka samhället (32 
procent), att ge uttryck för sina uppfattningar (23 procent), att få uppskattning (20 procent) 
och annat (16 procent).  

Svedberg et al (2010) sammanfattar det ideella arbetet med ett antal konstateranden 
utöver de som redovisats ovan. Det ideella engagemanget är stabilt och högt bland landets 
medborgare där den ideellt engagerade medborgaren lägger ner i genomsnitt fyra timmar per 
vecka i ideellt arbete. Mest ideellt arbete läggs ner inom idrottsföreningarna. De ideellt 
engagerade hittas i hela befolkningen oberoende av socio- ekonomisk bakgrund, ålder eller 
kön men de som har högutbildade och/eller ideellt engagerade föräldrar är mer ideellt 
engagerade. Vidare menar Svedberg et al. att det är troligt att de som är engagerade ideellt har 
fler och tätare sociala nätverk än de som inte är ideellt engagerade (Svedberg, Essen, & 
Jegermalm, 2010, ss. 28-41). 

 
2.2 Föreningsidrottens betydelse för ungdomars sociala liv 
Det finns forskning och studier gjorda på idrottens betydelse för människor i allmänhet och 
ungdomar i synnerhet. Här tas några av de studier gjorda gällande idrottens betydelse för 
människans och ungdomars sociala liv upp. 

 I en rapport utgiven genom Forskningsstation Mösseberg (2004) påvisas att idrotten inte 
endast innebär en fysisk aktivitet som främjar hälsan utan att idrottsutövandet också innebär 
en social samvaro. Genom denna sociala samvaro stärks människors sociala nätverk som kan 
hjälpa och vara ett stöd i livet även utanför idrotten. I de idrottsföreningar som är riktade mot 
barn- och ungdomsverksamhet genereras nätverk som kan ha stor betydelse för barn- och 
ungdomars uppväxt och verka som ett socialt stöd senare i livet (Wolhfarth & Andersson, 
2004). 

 I sin avhandling kring ungdomar och idrott skriver Bengt Larsson (2008) att idrotten har 
en central roll gällande ungdomars fritid. Idrotten utövas av många ungdomar och är en högt 
prioriterad syssla som förknippas med högt anseende. Ungdomarna anser själva att idrotten 
som sysselsättning är betydelsefull, viktig och prestigefylld och få andra sociala fenomen 
inverkar på individerna från så många olika håll. Larsson anser vidare att idrotten har en 
viktig funktion att fylla och är en mycket betydelsefull miljö för alla barn och ungdomar som 
kommer i kontakt med den (Larsson, 2008, ss. 16-17). 

I en rapport publicerad av Riksidrottsförbundet (2005) delges resultat av en statistisk 
undersökning genomförd 2004 där 3000 slumpmässigt utvalda 17-åringar har svarat på en 
enkät gällande idrottens sociala betydelse. Enkätens syfte var att ta reda på hur verkligheten 
såg ut i frågor gällande idrottens sociala betydelse för ungdomar i idrottsföreningar, hur 
ungdomar upplever relationen till idrottsledare och kamrater och om de upplever 
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stressminskning i samband med sitt idrottande. 59 procent av ungdomarna svarade på enkäten 
och 42 procent av dessa anger att de är aktiva i en idrottsförening.  Den sociala betydelsen 
framstår här som viktig då ungdomar som idrottar uppger sig vara mer nöjda med livet än 
ungdomar i allmänhet. I rapporten framgår det att det finns en relation mellan hur nöjd man är 
med livet och hur ofta man idrottar och umgås med vänner. Ju oftare ungdomarna idrottar och 
umgås med vänner desto oftare uppger de sig vara nöjda med livet.  

Vidare tas tanken om den stress som idrotten kan skapa hos ungdomar i form av 
tävlingskrav och prestation upp. Rapporten visar en annans syn på saken då 64 procent av 
ungdomarna anger att idrottandet minskar stressen och endast fem procent anger att de känner 
sig mer stressade genom sitt idrottande. Gällande relationer till sina kamrater inom idrotten 
anger nio av tio ungdomar att de har ganska eller mycket positiva relationer till kamraterna 
inom idrotten. Dessutom påvisar rapporten en slutsats om att de idrottande ungdomarna har 
ett större antal kamrater jämför med de som inte idrottar. Vidare visar rapporten att ungdomar 
känner sig uppskattade och upplever trygghet inom idrotten, mer än de gör inom skolan. 
Gällande känslan av uppskattning upplever ungdomarna den vara större inom idrotten än 
hemmet  (Riksidrottsförbundet, 2005).  

 
2.3 Ridsportföreningen och ungdomarna  
Det finns studier och forskning att tillgå gällande stallkulturer och ridsporten och vilken 
betydelse det har för människor att verka inom dessa praktiker. Dessa studier har fokus mot 
bland annat identitetsskapande processer, makthierarkier och social tillhörighet utifrån olika 
perspektiv och betydelsen av dessa för de människor som ingår i dessa processer. Flertalet av 
dessa studier har ett särskilt fokus kring genus och ett fåtal av dessa kommer att tas upp nedan 
trots att genus inte är fokus för denna uppsats. Dessa studier har ändå en betydande relevans 
till den aktuella undersökningen. I dessa studier benämns platsen för ungdomars verksamhet 
ibland som ”stallet” vilket jag har likställt med förening.  

Lena Forsberg (2007) har i sin licentiatuppsats riktat fokus mot flickors 
identitetsskapande processer i stallmiljön genom att studera vad flickorna själva uppfattar som 
betydelsefullt med den tid de tillbringar i stallet. Här beskriver hon sina resultat utifrån de 
olika möten som ungdomarna i stallet gör, mötet med hästen, mötet med stallkulturen och 
mötet med människorna. Vidare beskrivs flickornas egen syn på vikten av att ha förebilder i 
stallet. De anser att det är viktigt med förebilder och disciplinerar sig själva enligt gällande 
stallkultur genom att acceptera en roll som förebild, en person som behövs för de yngre 
barnen i stallet. En god förebild beskrivs av flickorna som en person som är bra på att rida 
men också en person som är en bra ledare, en person som har pedagogiska färdigheter och 
visar ett betydande engagemang. Flickorna beskriver hur de upplever bland annat rollen som 
hjälpledare i stallet som viktig, genom detta blir tillvaron meningsfull då det blir tydligt att 
man behövs. Detta ger en känsla av att kunna påverka och vara viktig för hela verksamheten. 
Forsberg beskriver stallet som en plats där flickorna själva anser att de utvecklas till 
ansvarsfulla och praktiska individer. I stallet uppmuntras en person som kan ”spotta i 
nävarna”, arbeta hårt och ta ansvar och detta tog flickorna gärna till sig (Forsberg, 2007). I 
likhet med Forsbergs studie uppger flickorna i en finsk studie att det som kännetecknar en 
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flicka i stallet är en person som arbetar hårt, är energisk, kontrollerad och ödmjuk (Ojanen 
2012). 

Stallet är en plats där man tar i och arbetar, handlar i organisationens intresse men inte tar 
egna initiativ. Det egna initiativet uppskattas inte, alla förväntas agera enligt gällande regler 
och rutiner. Genom detta får flickorna uppmärksamhet, uppskattning och bekräftelse 
(Forsberg, 2007). Detta stöds av Karoliina Ojanen (2012) som undersökt flickors hierarkier 
och utövande av social makt i stall i Finland. Ojanen menar att den sociala miljön ger en, för 
flickorna accepterad hierarki där de äldre flickorna har högre status och har särskilt tillträde 
till vissa platser i miljön. Flickorna återger en tydligt bild över hur de äldre flickorna håller sig 
”över” de yngre flickorna och att detta förhållande betraktas som naturligt. Ojanen beskriver 
att makt är en betydande faktor i stallmiljön. De yngre flickorna förväntas att vara ödmjuka 
och lyssna på de som är äldre då den yngre flickans sociala överlevnad är avhängig denna 
förmåga. Ojanen menar att denna hierkari kan upplevas som positiv när de äldre flickorna 
hjälper de yngre eller ger dem särskilda uppdrag men att den också kan upplevas förtryckande 
(Ojanen 2012).  

Vidare visar Forsberg (2007) att flickorna känner sig gladare och tryggare i stallet än i 
skolan. Stallet representerar en plats där det inte spelar någon roll hur man ser ut och när 
flickorna byter om till stallkläder upplever de en känsla av upprymdhet. Forsberg (2007) 
beskriver här att de flesta flickor börjar med ridning för att de tycker om djur men efter hand 
kommer den sociala samvaron med andra människor i stallet att få en mycket stor betydelse. 
Umgänget med de andra flickorna i stallet får till och med lika stor betydelse som ridningen 
har och flickorna anger själva att de anser att stallet som plats ger en form av social träning. 
De relationer och gemenskapen som skapas i samspelet mellan människorna på platsen spelar 
en viktig roll i flickornas liv (Forsberg, 2007). De flickor som Ojanen (2012) intervjuade 
uppgav att den sociala miljön istallet gav dem en möjlighet att distansera sig till 
konventionella förväntningar på hur de skulle vara, bland annat gällande utseende. Flickorna 
uppger att stallet blir som ett hem, utanför hemmet där de kan vara så som de vill vara. 

 Fortsättningsvis uppger flickorna i Ojanens studie att stallet är en viktig social arena där 
de träffar kompisar och det är denna plats de spenderar all sin lediga tid (Ojanen 2012). Marie 
Bergström (2007) diskuterar också stallet som en social arena. Hon menar att stallet fungerar 
som en plats där relationer skapas, inte bara till hästen utan till andra människor med samma 
intresse. Bergström menar vidare att det mest intressanta i dessa relationer är att de skapas 
över gränserna utan hänsyn till individernas ålder och kön. Genom att berätta sin livshistoria 
för andra och sig själv skapas bidrag till skapandet av en egen identietet ( Bergström, 2007).  
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3. MÄNNISKAN OCH PLATSEN 
 
Centralt för uppsatsen är ett geografiskt perspektiv på föreningarna som platser och dessa 
platsers betydelse för de unga engagerade. De upplevelser ungdomarnas uppfattar sig erfara 
på föreningen och de känslor som är sammankopplade med föreningen är för uppsatsen av 
lika stort intresse. Den personliga identiteten likväl som den identietet som ungdomarna 
aktuella för uppsatsen anser sig ha som grupp, är något som de själva nämner som relevant för 
engagemanget i föreningen. Detta kapitel ämnar därför först att redogöra för några av de 
övergripande  teorier som finns kring begreppet identitet och därefter ta upp några teorier 
kring plats och platsens koppling till de individer som verkar inom dessa, och de känslor och 
upplevelser som dessa platser kan ge upphov till. 

3.1 Vem är jag och vilka är vi? 
En människas identitet kan förstås som ett målat porträtt. Detta porträtt kan vara målat av 
individen själv som ett självporträtt som beskriver hur denna ser på sig själv eller vara målat 
av någon annan där porträttet beskriver någon annans upplevelse av vem individen är  
(Hammarén & Johansson, 2007, s. 9). Lawler (2008) menar att det finns olika sätt att se på 
och teorisera kring begreppet identitet och de olika synsätten skapar en egen definition. Trots 
detta anser hon kunna återge en generell definition av begreppet som hon uttrycker som något 
av en paradox. En paradox bestående av att begreppet definieras av både ”sameness” och 
”difference” på samma gång. Detta paradoxala uttryck vilar på en idé om att människan är 
lika i förhållande till andra människor men även unik och annorlunda i förhållande till andra 
människor på samma gång. Samma individ kan identifiera sig med olika former av identiteter 
samtidigt och att detta ska ses som en dynamisk process som påverkar varandra. Samtidigt 
kan en identitet ses som omöjligt att kombineras med andra och dessa blir då relationella, som 
exempelvis kvinna/man. Identiteten vilar i detta fall på att vara det den är, genom att inte vara 
något annat (Lawler, 2008 ,s. 2). 

Crang (1998) diskuterar gruppidentiteter i form av en relation mellan ”vi” och ”dem” där 
det rumsliga perspektivet har en stor betydelse. Han menar att grupper får en summerad 
identitet genom en rumslig avgränsning, där platsen de lever på formar gruppens identitet men 
där också gruppidentiteten formar platsen. Vidare menar Crang att rummet spelar en viktig 
roll när andra grupper än de man anser sig själv tillhöra, identifieras. Crang kallar denna 
process ”othering” där de ”andra” tillskrivs andra egenskaper än de egenskaper som den egna 
gruppen anser sig värdera och besitta. Genom att samlas kring dessa högt värderade 
egenskaper sker en rumslig avgränsning mellan grupper med tillhörande identiteter (Crang, 
1998, s. 61). 

Stier (2003) diskuterar begreppet identitet som något om endast kan sägas fylla någon 
mening i relation till något annat eller någon annan, där språket spelar en viktig roll för att 
tillskriva människor identiteter och även vilken typ av identiteter. Genom att ställa frågor som 
”vem är jag?” och ”vem är du?” kan individuella identiteter klargöras gällande en specifik 
person. Vidare menar Stier att genom att ställa frågor som ”vilka är vi?” och ”vilka är de?” 
förutsätter svaren grupper av individer och avser då kollektiva identiteter. Utgångspunkten i 
detta är att individerna i grupperna delar en uppsättning egenskaper, kvaliteter eller 
tillhörighet. Stier menar vidare att begreppet identitet spänner över olika förståelsenivåer 



17 
 

varav två av dessa ska nämnas då jag anser att de har relevans till denna uppsats. Inom grupp- 
och organisationsnivån finner man olika typer av gruppidentiteter som uttrycker sig i 
exempelvis laganda, gemenskap och samhörighet. Samtidigt formas också individernas 
identiteter genom det sociala samspel och de sociala relationer som pågår inom gruppen eller 
organisationen. En annan förståelsenivå av begreppet identitet är miljönivån där identiteten 
existerar och påverkas av den omgivande miljön. Här menar Stier att identiteten existerar i 
och förankrar människan i rummet eller på olika platser. Denna förankring behöver inte 
nödvändigtvis ses som koppling till den fysiska miljön, utan kan också kopplas till det sociala 
eller kulturella rummet (Stier, 2003, ss. 17-19).  
 
3.2 En meningsskapande plats 
Beroende på vilka ”glasögon” man tar på sig kan man betrakta en plats på olika sätt. Det är 
möjligt att se på en plats som en yta på en karta, som något som är här eller där. Massey 
(2005) menar dock att det finns ett annat sätt att se på platsen som innebär att synen på platsen 
som en punkt eller ett område på en karta måste överges. Platsen kan ses som en samling av 
historier som är skapade i ett större sammanhang där varje plats har sin egen uppsättning av 
historier. Platsen beskrivs genom sättet individen förflyttar sig mellan olika platser. Att röra 
sig från en plats till en annan innebär en förflyttning mellan olika banor och ett återinförande i 
de banor som känns bekanta för individen. Massey (2005) exemplifierar detta genom att 
beskriva sin egen förflyttning mellan arbetet och hemmet. När hon lämnar arbetet och når 
hemmet informerar hon sig om vad som har hänt i hemtrakten under tiden hon har varit borta 
och sakta återinförs hon i de historier som skapar hemmet som en plats. Platsens karaktär 
skapas i och av mötet mellan dessa historier, hur dessa vävs samman men likaså beroende av 
hur de inte möts och hur de relaterar. Massey (2005) menar att detta är ett sätt att förstå 
platsen, som en process som aldrig avslutas eller blir klar  (Massey, 2005, ss. 130-131). 
      Valentine et al (2000) diskuterar platsen på ett liknande sätt gällande barns geografier där 
de menar att platsen har betydelse för de barn som vistas och verkar på denna. De menar att 
platsen formar barns upplevelser och erfarenheter på platsen. Således bidrar platsen till 
skapandet av en egen mening av världen där barns identiteter skapas och omskapas. Vidare 
menar Valentine et al att vardagslivets platser skapas i kopplingarna i större, globala sociala 
processer som ständigt omformas  (Valentine & Holloway, 2000, s. 18). 
      Platsen och känslan för platsen tas upp av Gordon (2010) på följande sätt. Han menar att 
platsen blir betydelsefull när individer ger mening åt en del av den rymd som de lever i. 
Kunskap kring en plats yttre karaktär är möjlig att skapa sig på en relativt kort tid men 
känslan för platsen tar längre tid att skapa. Känslan för platsen skapas genom upprepade 
vardagliga aktiviteter och erfarenheter på platsen, ofta i samband med signifikanta 
livshändelser. Vidare menar Gordon att känslan av en geografisk förankring till en viss plats 
skapar ett fundament för uppfattningen om vem man är. Platsen man går i skolan på eller  
platserna där man leker med sina vänner har sannolikt en betydelse för människans identitet 
och skapar en känslomässig grund för känslor av trygghet och tillhörighet. Genom att positiva 
tankar kopplas till platsens sociala mening skapas en förankring till platsen (Gordon, 2010). 
      Davidson et al (2007) menar att en rumslig ansats i studierna på känslor kan ge nya 
insikter i geografisk forskning då dessa känslor samlas runt och inom platser. En emotionell 
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geografisk ansats hanterar inte bara känslor, utan de känslor som uppstår mellan människan 
och platser. Det symboliska värdet av dessa platser  utgörs av de känslomässiga associationer 
som individerna har med dessa platser och de känslor som dessa platser inspirerar till 
(Davidson, Bondi & Smith 2007, ss. 2-3). Platser kan framkalla känslor av igenkännande, 
tillhörighet, entusiasm för att nämna några och geografer har ägnat sig åt att beskriva dessa 
känslor i förhållande till olika kontexter (Pile, 2010).  

Även Hilary Geoghegan (2013) menar att individens känslor är centrala när det handlar 
om hur världen uppfattas och upplevs. I en undersökning över hur entusiasm kan skapa en 
känslomässig anknytning samlade Hilary Geoghegan empiriskt material genom intervjuer 
genomförda med medlemmar i UK´s Telecommunications Heritage Group. Geoghegan menar 
att genom att förstå människors entusiasm som en känsla med kraft att förflytta oss mot och 
ifrån varandra, på en verklig plats eller en tänkt plats, kan vi förstå vad det innebär att umgås 
med likasinnade. Vidare menar hon att entusiasmen kan få människan att känna tillhörighet, 
förankring och vänskap men också att den har kraft att förändra sociala relationer  
(Geoghegan, 2013). 
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4. LIVET I RIDSPORTFÖRENINGEN 

Detta kapitel ska presentera och analysera det empiriska material som samlats in genom 
intervjuer och de bakomliggande observationer gjorda på Uppsala Ponnyklubb och Bälinge 
Ryttarförening. Materialet presenteras utifrån de känslor och upplevelser som respondenterna 
delgivit under intervjuerna och exemplifieras vid olika tillfällen med citat där alla informanter 
har givits fingerade namn för att skydda deras identitet. De utförda observationerna 
kategoriserades i teman om social relation, min känsla som forskare för platsen, strukturer i 
praktikerna, ledarskap, hierarkier och processer mellan dessa teman. Dessa användes sedan 
vid utformandet av intervjufrågorna och i samband med analysen kommer observationerna att 
nämnas kort.  

Det insamlade materialet har sorterats in i kategorier utifrån de frågeställningar som 
undersökningen har och jag har valt att presentera resultatet i tre delar som jag kallar 
föreningen som identitet, relationer inom föreningen och föreningens betydelse som plats. 
Under rubriken föreningen som identitet presenterar jag det material som har svarat på frågor 
om ungdomarnas syn på sig själva och andra i föreningen. Under relationer i föreningen 
återges den analys som svarar för hur relationerna ser ut i föreningen och hur de engagerade 
upplever betydelsen av dessa. Den sista rubriken, föreningens betydelse som plats, samlar upp 
den betydelse som föreningen har som plats, vad föreningen representerar för ungdomarna 
och vilka känslor de associerar med platsen. Dessa tre delar ska inte förstås som helt från 
varandra avgränsade områden. Anledningen till detta är att dessa vävs samman gång på gång 
och bör därför betraktas som något i en pågående process där dessa områden ständigt formar 
och omformar varandra. 

Det insamlade materialet påvisar en stor samstämmighet i individernas berättelser 
gällande betydelsen av det ideella engagemanget i de båda föreningarna. Den positiva bild 
som respondenterna målar upp genom sina berättelser ska förstås utifrån den urvalsgrupp som 
denna undersökning riktas mot, där samtliga respondenter är starkt engagerade i föreningen. 
Vid ett annat urval är det möjligt att resultatet skulle förändras.  

De skillnader som kan utrönas förefaller vara individuella skillnader som inte kan 
härröras till en specifik förening. Likaså förefaller det ideella engagemangets betydelse inte 
vara beroende av om respondenterna är bosatta på landsbygden eller i staden. I analysen lades 
fokus på respondenternas samstämmiga röster och vad som skiljer dem åt i förhållande till 
deras bakgrund. Jag har försökt att förstå deras engagemang utifrån de erfarenheter och 
förutsättningar de har, vilka har framkommit under intervjuerna. Tidigare studier har visat att 
föräldrarnas utbildning och ideella engagemang har en tydlig koppling till det egna ideella 
engagemanget (Svedberg, Essen, & Jegermalm, 2010). Med bakgrund av dessa studier har 
detta analyserats i denna undersökning. 

Som inledning till det empiriska materialet låter jag några av respondenternas röster 
höras. Detta för att förhoppningsvis skapa en förståelse för hur jag har valt att dela upp och 
presentera det empiriska materialet och för att skapa en övergripande bild av de tolkningar jag 
gjort. Respondenterna består av tretton flickor som har ett starkt ideellt engagemang för sin 
förening som gemensam nämnare. De bor i Uppsala stad med förorter och i samhällen av 
olika storlek på landsbygden utanför Uppsala. Respondenterna är Ellen 13 år, Mirjam 14 år, 
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Anja 18 år, Nina 18 år, Maria 18 år, Minna 15 år, Kajsa 16 år, Lovisa 16 år, Karolina 16 år 
och Sanna 17 år, Ebba 13 år, Julia 15 år och Linnea 15 år.  

Materialet ger en tydlig bild av föreningens stora betydelse för de engagerade där 
föreningen ges mycket utrymme i individernas liv. Så här berättar några av ungdomarna om 
föreningen som identitet, relationer inom föreningen och föreningens betydelse som plats. 
Maria 18 år har nyligen flyttat från landsbygden till en av Uppsalas centralaste stadsdelar  och 
hennes berättelse visar en bild av föreningen som en identitetsskapande plats för de 
engagerade ungdomarna; Det här är vårt liv. Det här är ju vår identitet, det här är vad vi är. 
(Maria 18 år). Linnea 15 år bor i Uppsala och har ett stort stöd från familjen i det omfattande 
ideella engagemanget hon lägger ner i föreningen då denna märker hur bra hon mår av det. 
Linnea berättar om hur hon ser på sin egen delaktighet i föreningen och hur denna har berikat 
hennes liv; 

 
[…]Jag åker hit för att det är kul och det är väldigt bra gemenskap här. Mina allra bästa kompisar 
är här[…] Alltså jag får ju jättemycket bra egenskaper härifrån, just att man får en ledarroll, att 
man får visa yngre hur man ska göra. Att jag har haft kurser har stärkt mitt självförtroende 
väldigt mycket för jag har fortfarande inte så jättebra självförtroende men jag har blivit mer så att 
jag kan prata med människor som jag inte alls känner. Jag vågar visa att jag kan och kan visa 
någon annan saker. Och det har hjälpt mig i skolan också för att alltid haft svårt att räcka upp 
handen och visa att jag kan saker. (Linnea 15 år) 

 
De mellanmänskliga relationerna på föreningen och dess betydelse för individernas 
engagemang inom föreningen återkommer i samtliga intervjuer. Linneas berättelse visar också 
att hon upplever att föreningen har betydelse på flera olika plan. Föreningen och det ideella 
engagemanget har en stor betydelse för hennes självförtroende, genom det ideella 
engagemanget blir hon stärkt. Det ger henne en större tilltro till sin egen kunskap och sitt eget 
värde, hon vågar utvidga sin kontakt med andra människor och hon känner sig dessutom 
stärkt i skolsituationen.  

Vidare kommer jag att beskriva det empiriska materialet under kategorierna föreningen 
som identitet, relationer på föreningen och föreningens betydelse som plats och skapa 
förutsättning för att i samband med denna beskrivning göra en analys som kan kopplas till den 
teori som presenterades i föregående kapitel. 
 
4. 1 Föreningen som identitet 
Under de observationer jag genomförde på föreningarna fick jag möjlighet att observera de 
engagerade medlemmarna i deras praktik inom föreningens verksamhet. Under 
observationerna framstod det som att de engagerade agerade utifrån ett samförstånd om hur 
man utför sin praktik och likaså ett samförstånd i hur man förhåller sig till varandra. Detta 
skapade en nyfikenhet att ställa frågor under intervjuerna kring detta. Jag ville veta hur 
ungdomarna såg på sig själva som individer och som grupp, och vilken innebörd detta har för 
dem som praktiska utövare i föreningen. Detta resulterade i frågor kring hur en engagerad 
person på föreningen egentligen är, eller möjligtvis inte är. Jag ställde frågor kring de 
engagerade ungdomarnas syn på sin egen identitet i föreningen och frågor kring föreningens 
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kollektiva identitet. Utöver detta fick respondenterna också delge sina tankar kring hur man 
bör vara som person och om hur man inte bör vara.  

Det framkommer i intervjuerna att alla ungdomar i undersökningen anser sig vara 
förebilder på föreningen på ett eller annat sätt och tycker om att vara det. De anser att 
förebilder är viktiga för att ge andra i föreningen något och någon att se upp till och mål att 
sträva efter då förebilden skapar en bild av, och en förståelse för vad man kan lyckas med som 
verksam i föreningen. Det som framstår som viktigast med att få vara en förebild är att det ger 
de engagerade en känsla av att vara kunnig, att veta svaret på en fråga som ställs ger en känsla 
av ett högt värde och att man är betydelsefull. Ebba 13 år bor i ett samhälle på landsbygden 
och har föräldrar som är ideellt engagerade i föreningen men även i andra föreningar. Så här 
uttrycker hon sig kring betydelsen av att vara en förebild: Man ska vara ödmjuk, man ska ta 
tillvara på att man har någon som ser upp till en. Man kan ju förstöra för den andra liksom. 
Och deras syn på det hela. (Ebba 13 år) Här låter Ebba oss förstå att det har stor betydelse för 
henne själv att vara en förebild då hon menar att man ska ta tillvara på att man är någons 
förebild och att det har ett värde i sig. Dessutom kan det innebära att man som förebild kan 
förstöra för andra om man som förebild inte är på ett visst sätt. De egenskaper som 
ungdomarna anser att en förebild ska ha stämmer på många sätt in med Lena Forsbergs studie 
(Forsberg, 2007). En god förebild är kunnig och duktig inom ridsporten, dessutom är 
förebilden angelägen om att dela med sig av sin kunskap till andra. Ungdomarna ger dock 
stort utrymme till att diskutera de sociala funktioner och de personliga egenskaper som 
förebilderna har. De personliga egenskaperna består i att man har en grundsyn som innebär att 
man tror på alla människors lika värde, där man hjälper alla lika mycket oavsett vilken nivå 
eller vilken ålder de befinner sig på.  

Svedberg et al (2010) menar att föreningslivet har en fostrande roll som demokratiskola 
och det framstår som att ungdomarna i dessa föreningar också är fostrade till att värdera 
demokratin i föreningen. Vidare ska en förebild inge förtroende och trygghet och samtidigt 
vara en person som är rolig, tar kontakt med andra människor och är lika mycket kompis som 
ledare värderas högt. Utan dessa personliga egenskaper och sociala färdigheter anser 
ungdomarna att det inte är möjligt att bli en förebild för andra. Förebilderna har viktiga 
funktioner som dessutom spänner över tid och rum. Ungdomarna uppmärksammar att med 
tiden byts förebilder ut mot nya förebilder allt eftersom de blir äldre och/eller utvecklas mer 
inom föreningen och sporten. En förebild är alltid en förebild, även på andra platser än på  
föreningen. Lovisa 16 år bor i ett samhälle på landsbygden och har alltid känt sig uppmuntrad 
av sina föräldrar att engagera sig ideellt i föreningen. Hennes föräldrar är högutbildade och i 
familjen har även ett syskon varit engagerad inom ridsporten tidigare. Så här uttrycker hon sig 
om hur det är att träffa en av de elever hon har teori för på föreningen på en helt annan plats 
utanför föreningens verksamhet; 
 

Det är viktigt att man alltid säger hej till sina elever på stan. Fatta vad viktigt det är för den att man 
kommer fram och säger hej. Det är ju liksom jättecoolt. Att man alltid är en person som ställer upp och 
inte bara är den personen i stallet. (Lovisa 16 år) 
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Att vara en person som är snäll, hjälpsam och som ställer upp när andra behöver hjälp är 
egenskaper som anses vara av högt värde av ungdomarna. De upplever att personer med dessa 
egenskaper skapar förutsättningar för en god stämning och glädje på föreningen vilket i sin tur 
ger drivkraft till fler att delta och engagera sig. Att vara ödmjuk är en ofta återkommande 
personlig egenskap som flera av ungdomarna tycker är viktig att ha som engagerad i 
föreningen. Man får inte vara snobbig eller kaxig, det accepteras inte. Här kan paralleller dras 
till Karoliina Ojanens (2012) studie där makt visade sig vara en betydande faktor i stallmiljön 
där de yngre flickorna skulle vara ödmjuka mot de äldre flickorna.  I min studie förefaller det 
vara så men även i den andra riktningen. De äldre ungdomarna vilka ser sig själva som 
förebilder anser att de måste vara ödmjuka mot dem som är yngre vilka de är förebilder för. 

 Intresset för hästen och sporten är det som från början har engagerat ungdomarna i 
föreningen men intresse har med tiden utvecklats till att innebära så mycket mer än själva 
intresset för sporten. Ungdomarna uttrycker en omtanke för föreningen, att de ställer upp och 
jobbar frivilligt inom verksamheten för att föreningen ska blomstra. De menar att alla behövs 
och att det inte går att driva en förening utan en insats från alla medlemmar. Så här säger 
Maria 18 år vars mamma var engagerad i föreningen redan när Maria var liten, om hur hon 
tänker kring engagemanget i föreningen; Vi är här mycket, vi är här mycket tillsammans och 
hjälps åt för att det ska gå runt. (Maria 18 år) Kajsa 16 år uttrycker engagemanget så här; 
Man gör inte bara som man blir tillsagd att göra eller har i uppgift att göra, utan tar egna 
initiativ. (Kajsa 16 år) Flera av ungdomarna uttrycker att förmågan att ta egna beslut och att 
använda det egna initiativet uppmuntras inom föreningen, i motsats till ungdomarna i 
Forsbergs studie där ungdomarna upplevde att det egna initiativet inte var önskvärt. Troligt är 
att detta har att göra med den uttalade positiva syn på det ideella arbetet som föreningarna har, 
vilket redogjordes i presentationen av föreningarna. Samtidigt kan detta ha att göra med att 
ungdomarna har ett privilegium i form av sin position och/eller ålder i föreningen där det egna 
initiativet accepteras medan det möjligtvis inte accepteras hos andra engagerade. Som 
engagerade i föreningarna ser ungdomarna sig själva som en grupp av människor som arbetar 
hårt för sig själva, för varandra och för föreningen. Nina 18 år kommer från en familj som bor 
i en förort till Uppsala och familjen har alltid stöttat henne att engagera sig i olika 
föreningsidrotter. På frågan om varför hon vill hjälpa föreningen svarar Nina 18 år så här;  
 

Det är ju inte riktigt så man tänker men… det är mer… det är roligt för andra, det blir mer levande och 
sen blir det kul för en själv också. Jag hörde i alla fall från några i US (ungdomssektionen) att de tyckte 
att det var så kul att vara med på aktiviteter när de var små. Jag tycker att det är roligt att arrangera det 
och jag vill att de andra ska få uppleva det. Man vill ge tillbaka det som man själv har fått, det handlar 
om det. Så långe det är roligt vill man det. (Nina 18 år) 

 
Nina uttrycker här att glädjen är en central drivkraft för viljan att arrangera aktiviteter inom 
föreningen där hon vill ge tillbaka något som hon själv har upplevt i föreningen. Känslan av 
ett ansvar för föreningen och varandras välmående ger ungdomarna en upplevelse av att vara 
delaktiga och betydelsefulla för föreningen. Det är viktigt att får hjälpa andra inom föreningen 
och därigenom känna sig behövd. Den uppskattning som de upplever att de får tillbaka från 
andra människor och inom föreningens strukturer har en mycket stor betydelse för dessa 
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engagerade ungdomar. Detta ovan nämnda stämmer väl överens med de resultat som 
Svedberg et al (2010) redovisar från befolkningsundersökningen gjord 2009 där det ideella 
arbetet undersöktes. Här angavs det huvudsakliga skälet till att börja arbeta ideellt vara en 
möjlighet att bidra till organisationen och vikten av att få hjälpa någon annan var den 
viktigaste innebörden av det ideella arbetet. Gällande uppskattningens betydelse kan denna 
jämföras med Riksidrottsförbundets rapport (2005) där känslan av uppskattning inom idrotten 
uppgavs vara större än inom både skolan och hemmet. Möjligheten att kunna påverka 
föreningens verksamhet upplevs som viktigt för flera av ungdomarna, genom detta upplever 
de sig som medskapare i föreningen och som en viktig del av denna. De anser att utan deras 
arbetsinsats skulle en del av föreningens verksamhet inte kunna bedrivas. Ungdomarna 
upplever också att föreningen påverkar deras liv och ger dem egenskaper som de har 
användning av utanför föreningens ramar. Nina 18 år svarar på frågan om och i så fall på 
vilket sätt hon tror att föreningen har någon påverkan på hur hon blir som person, på följande 
sätt; 

Ja det tror jag absolut. Det handlar mycket om hur mycket tid man lägger ner i föreningen också. Om 
man bara är på föreningen någon gång i veckan så påverkas man kanske inte så mycket men den har 
jättestor påverkan på mig för jag tror liksom att jag har blivit mycket mer ansvarsfull mot [än]de som 
inte håller på med någon förening alls. Man hjälper till, man tar ansvar och man tycker att det är roligt 
att lära sig. Man har mål som man tänker ut, man har en plan. Den här föreningen har gjort mig mer 
ansvarsfull som person så det har absolut betydelse. (Nina 18 år) 
 

Ungdomarna upplever att de egenskaper som de får genom föreningen har skapat 
förutsättningar för dem att lyckas bättre i livet och de berättar om hur de lyckas bättre i skolan 
tack vare engagemanget i föreningen. Genom den roll som förebild och ledare dessa 
ungdomar har i föreningen har de fått ansvar över att hålla teorikurser, arbeta som hjälpledare, 
arbeta i styrelser för att nämna några saker och detta kopplar ungdomarna till sina framgångar 
i skolan. De upplever att de har en inre drivkraft att genomföra och slutföra uppgifter i skolan 
som är större än hos andra skolungdomar. Vidare anser de att självförtroendet har stärkts av 
ansvaret i föreningen och att redovisningar, att visa vad man kan och planera arbeten i skolan 
är lättare än vad det skulle varit utan engagemanget i föreningen. Kajsa 16 år som spenderar 
15-20 timmar per vecka på föreningen uttrycker sig så här när hon får frågan om hon upplever 
att tiden hon spenderar på föreningen har gett henne en större struktur i livet; Ja absolut. Som 
i skolan när det är grupparbeten så är det alltid jag som planerar i vilken ordning vi ska göra 
grejerna och hur det ska vara. Det kan jag tänka mig att jag fått härifrån. (Kajsa 16 år) 
Självförtroendet har gett ungdomarna en tro på sin egen kapacitet. En tro på att det framtida 
arbetslivet kommer att vara lättare för dem genom sitt engagemang i föreningen där de fått 
träna ledarskap, planering och samarbete.  
 
4.2 Mellanmänskliga relationer på föreningen 
Under observationerna sågs ungdomar i grupper där ett ständigt samtal pågick mellan 
individerna i och de rörde sig gärna nära varandra. Vid flera tillfällen pågick också högljudda 
och glada diskussioner mellan dessa grupper och individerna bytte ibland grupp för att delta i 
en annan. Observationerna genomsyrades av ett socialt utbyte i mellanmänskliga relationer. 
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Ungdomarna berättar otaliga gånger i intervjuerna om föreningens sociala betydelse. Under 
intervjuerna ställde jag frågor kring ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av relationerna 
med de andra människorna som verkar inom föreningarna. Idrottens sociala betydelse 
framstår som viktig i tidigare undersökningar och forskning (Larsson, 2008: 
Riksidrottsförbundet 2005: Svedberg, Essen & Jegermalm, 2010: Wolhfarth & Andersson, 
2004). Med anledning av detta vill jag undersöka hur relationerna ser ut på dessa föreningar 
och i vilken utsträckning ungdomarna upplever dessa som betydelsefulla för dem. 

 Liksom flickorna i Lena Forsbergs (2007) studie och Ojanens (2012) studie anser 
ungdomarna att den sociala miljön är viktig i stallet, inte bara intresset för hästen och 
ridsporten som var det som först lockade dem till föreningen. Relationen till hästen bör 
nämnas då de anger att gemenskapen med hästen är det som självklart är kärnan till det ideella 
engagemanget. Samtidigt berättar Anja 18 år som bor i ett samhälle på landsbygden, hur hon 
ser på de mellanmänskliga relationernas vikt i förhållande med relationen till hästen;  

 
[…] Man är ju här nästan varje dag och man rider men man gör alltid saker utanför, som till exempel så 
har vi en blogg som vi skriver på. […] Jo jag brinner för att lära mig om hästen men jag brinner nästan 
mer för barnen och ungdomarna som är här. Det är ju de som ska må bra, de ska ha det bäst[…] (Anja 
18 år) 
 

Ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av föreningen som en social plats många och 
framförallt positiva, där gemenskapen upplevs som något unikt och speciellt. Det som 
framstår som kärnan i det som upplevs som unikt och speciellt är att ungdomarna anser att 
relationerna ser ut på och skapas på ett annat sätt än inom andra områden i livet, exempelvis i 
skolan. I skolan skapas relationer mellan individer i samma ålder och av samma sort. Kajsa 16 
år anser sig ha sina bästa vänner på föreningen och beskriver relationerna i föreningen så här; 
 

Här är man alltid välkommen, det finns alltid någon att vara med. Det spelar ingen roll. Alla är med alla 
[…] I skolan blir det lätt att man är med de som är lika, här är man verkligen med alla […] Man 
kommer personer nära som man aldrig, aldrig skulle ha lärt känna annars. (Kajsa 16 år) 

 
Här berättar Kajsa att relationerna skapas över gränserna, där huruvida man är lika eller inte, 
knappast har någon betydelse för vem man umgås med. Lovisa 16 år berättar en liknande syn 
på saken när hon ställs inför frågan om hennes syn på relationerna inom föreningen; Man är 
så olika men ändå så lika som gör att man blir samma människa, lite samma själ, man tänker 
lika fast man är olika (Lovisa 16 år). En av de andra ungdomarna bekräftar det Lovisa säger 
på ett sätt där hon menar att hon genom föreningen har träffat människor som hon aldrig 
skulle ha träffat annars, vilka nu har blivit hennes bästa vänner. Vidare beskrivs relationerna 
mellan de föreningsaktiva att spänna över åldersgränserna på ett sätt som ungdomarna anser 
är unikt. Ungdomarna berättar att de är kompisar med andra människor i föreningen som är av 
en helt annan ålder än de själva. Karolina 16 år, bor i ett samhälle utanför Uppsala och blev 
engagerad i föreningen genom att följa med sin mamma som red på föreningen vid tidig ålder. 
Karolina uttrycker de åldersöverskridande relationerna så här; Man är jättebra kompis med de 
som är flera år äldre eller flera år yngre (Karolina 16 år). Detta överensstämmer väl med 
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Marie Bergströms (2007) syn på stallet som en plats där gränsöverskridande relationer skapas. 
Detta skapar en känsla av trygghet och att det alltid finns stöd att hämta i relationerna på 
föreningen. Maria 18 år berättar följande; […] Det finns alltid någon att gå till, vuxna och 
man… kan alltid gå hit så får man hjälp. (Maria 18 år) Relationerna förefaller innebära en 
känsla av säkerhet hos ungdomarna. 

Betydelsen av den starka gemenskapen är stor för de engagerade ungdomarna där 
gemenskapen av några av ungdomarna beskrivs som starkare än den gemenskap som de har 
inom relationer utanför föreningens verksamhet. Dessutom är alla överens om att de har flera 
och mer intima relationer genom sitt engagemang i föreningen än vad de tror att de skulle ha 
om de inte var aktiva i föreningen. Detta stämmer väl överens med Riksidrottsförbundets 
(2005) rapport gällande idrottande ungdomars syn på sambandet mellan relationer och 
idrotten. Vänskapsbanden beskrivs som starka och som överskridande föreningens gränser, 
där kontakter för livet skapas. Här kan tydliga kopplingar till Wohlfarth och Anderssons 
(2004) rapport ses där betydelsen av den sociala samvaron i idrottsföreningen med inriktning 
mot barn- och ungdomsidrotten menas ha stor betydelse för utövarna. Detta genom att de 
nätverk som skapas kan ha stor betydelse för individernas uppväxt och kan verka som ett 
socialt stöd senare i livet. Anja 18 år följde med sin mamma som red på ridskolan och fick 
genom föreningen nya vänner. Hon berättar om sina erfarenheter av sina relationer med de 
andra på föreningen; 
 

[…]Jag hade det väldigt tufft i mellanstadiet och då var det här (föreningen) min räddning. Man kunde 
vara ledsen och komma hit och man hade vänner som tröstade en och det är det som känns så bra. Man 
behöver inte ha vännerna i skolan utan man kan ha vänner runt om och speciellt här. Jag är väldigt tajt 
med andra här och det är skönt, det känns bra, det är väldigt viktigt.(Anja 18 år) 

 
Anja 18 år berättar här om det förtroende hon har för andra människor i föreningen och 
betydelsen av att ha kompisar som ställer upp när hon behöver det. Relationerna beskrivs 
vidare som ett sätt att slappna av, en plats där man kan prata om ”allt” och liksom flickorna i 
Forsbergs (2007) studie menar ungdomarna att de känner sig glada och trygga i den sociala 
samvaron som föreningen representerar. Minna 15 år, beskriver känslan av samhörighet med 
de andra människorna på föreningen som en känsla av att vara en del av en familj. En familj 
av ett unikt slag där alla har roligt tillsammans, där alla hjälper varandra och alla får vara med. 
Ingen av ungdomarna berättar om ett maktförhållande mellan människorna som en faktor i 
föreningsmiljön utan snarare påtalas det att de yngre och mindre kunniga också får vara med 
och bestämma. Detta kan, liksom tidigare påpekat bero på att de tillfrågade ungdomarna är lite 
äldre och har en ledarroll vilket påverkar deras upplevelse av detta. Hade intervjuer utförts 
med yngre ungdomar inom föreningen hade möjligtvis en annan bild av detta framträtt.   

 Ungdomarna har en uppfattning om att de relationer som de skapar inom föreningen 
kommer att följa dem genom hela livet, antingen som nära vänner eller som värdefulla 
minnen. Dessutom tror ungdomarna att de relationer de ingår i på föreningen kommer att 
träna dem för det framtida arbetslivet. Kajsa 16 år uttrycker sig så här om sin syn på 
relationernas betydelse i för henne och de andra engagerade; 
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Man får ju träffa så många olika personer och sen när man kommer till en arbetsplats då kan jag ju inte 
bestämma vilka som ska vara mina kollegor så då gäller det att komma överens med alla. Det har man 
lärt sig här. (Kajsa 16 år) 

 
Det återkommer vid flera tillfällen att ungdomarna är övertygade att engagemanget i 
föreningen kommer att vara en fördel för dem längre fram i livet. Ungdomarna uttrycker en 
upplevelse av att den verksamhet som föreningarna bedriver uppmuntrar till det ideella 
engagemanget och tränar ungdomarnas personliga förmågor. Vidare anser ungdomarna att de 
mellanmänskliga relationerna tränar dem i samarbete över gränserna och detta bildar ett 
fundament att stå på i framtiden. 
 
4.3 Föreningens betydelse som plats 
Vid de tillfällen som observationer genomfördes på föreningarna infann sig en känsla hos mig 
som observatör. Platserna förefall vara sansade, behärskade och inbjudande. Jag möttes av 
försiktiga välkomstfraser av vissa individer på dessa platser men likaså möttes jag vid ett 
tillfälle av två flickor i 10- års åldern som högljutt intresserade sig för mina förehavanden och 
uppmanade mig att berätta i detalj om mina göromål på platsen. Oavsett så föreföll det mig 
tydligt att platserna har en egen karaktär som är påtaglig vid inträde på dessa platser och att 
detta i sin tur skapar känslor hos mig som individ. Utifrån detta ville jag ställa frågor om detta 
i samband med intervjuerna av respondenterna. Det empiriska materialet är genomgående rikt 
på berättelser om ungdomarnas känslor och upplevelser som på olika sätt associeras till 
föreningen som plats. Föreningen representerar dels en högst fysisk plats som kan pekas ut på 
en karta men jag har valt att se på platsen i ett vidare perspektiv. Som Massey (2005) 
beskriver det, kan man se på platsen som en plats där olika historier vävs samman i en ständig 
process. Jag anser att detta sätt att se på föreningen som plats är av nytta då det är 
människorna och de sociala relationerna som skapar platsens karaktär, snarare än platsens 
fysiska förutsättningar. I analysen av det empirirska materialet har jag fokuserat på vad 
föreningen som plats representerar för de engagerade unga och vad dessa representationer 
skapar för känslor samt betydelsen av dessa.  

Föreningen representerar något viktigt och betydelsefullt för alla de intervjuade 
ungdomarna och de uttrycker detta på sitt eget sätt. Ungdomarna berättar att de upplever 
föreningen som ett andra hem, utanför sitt vanliga hem. Föreningen representerar en plats där 
de känner sig hemma och en plats där de har en andra familj. Liksom flickorna i Ojanens 
(2012) studie framhåller ungdomarna att föreningen erbjuder en plats där de kan vara sig 
själva och slipper pressen av att vara på ett visst sätt. Ungdomarna beskriver föreningen som 
en plats där de kan vara en mer avslappnad, lugn och glad version av sig själva. Sanna 17 år 
bor i Uppsala och blev engagerad i föreningen genom sin syster och kusin som också sysslade 
med ridsport. Hon berättar att hon inte var så intresserad av ridsport och hästar från början 
men att hon fastnade för det när hon följde med familjen till föreningen. Sanna berättar att 
platsen tar fram en annan sida hos henne jämfört med skolan. Sanna berättar; När jag är i 
skolan är jag mer tillbakadragen och blyg, när jag är här är jag mer driven. (Sanna 17 år) 
Ungdomarna upplever att platsen låter dem vara en person som de tycker om. Platsen låter 
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dem glömma bort den press de ibland känner från skolan och hemmet och representerar en 
plats där man kan vila. Samtidigt representerar  
platsen en fast punkt i livet, något som håller struktur kring ungdomarnas liv. Anja 18 år 
berättar om vad platsens betyder för henne: 
 

[…] Det här (föreningen) blir som en fast punkt i livet och det gör nog att jag inte skulle ha varit den 
person som jag är idag om jag inte varit här. Nu är jag glad, framåt och positiv och har kämparglöd. 
Som jag inte skulle ha haft annars […] (Anja 18 år) 

 
Flera av ungdomarna uttrycker en känsla av att deras liv skulle ha sett helt annorlunda ut och 
att de troligtvis skulle vara andra personer om de inte hade haft föreningen i sitt liv. Karolina 
16 år uttrycker sina tankar kring hur hennes liv hade sett ut om hon inte blivit engagerad i 
föreningen så här Nej gud, jag får typ rysningar… Om jag inte börjat här, vad skulle jag ha 
varit då? (Karolina 16 år) Detta stöds av flera av ungdomarna som berättar att föreningen 
förmodligen har en stor betydelse för dem som en identitetsskapande social plats och att de 
skulle vara helt vilsna utan föreningen att identifiera sig med. Utan föreningen skulle de känna 
sig förvirrade och inte veta vem de var. Stier (2003), Crang (1998) och Gordon(2010) menar 
att det finns starka kopplingar mellan individens identitet och platsen denna verkar inom, då 
dessa skapar och omskapar varandra. Detta förhållande är genomgående tydligt i denna 
undersökning där ungdomarna tillskriver sin egen delaktighet i den sociala plats som 
föreningen representerar som en betydande beståndsdel av den egna identiteten.  

 Gordon menar vidare att en individ som spenderar en omfattande del av sitt liv på en 
plats, i samband med vardagliga aktiviteter och betydelsefulla händelser skapar en känsla för 
platsen. De föreningsengagerade ungdomar som innefattas av denna undersökning förefaller 
tillbringa stora delar av sitt liv på föreningen och har därför utvecklat starka känslor för denna 
och känner sig knutna till platsen. Dessa ungdomar spenderar en större del av sin lediga tid på 
föreningen och Linnea 15 år anger att hon ofta spenderar 25 timmar per vecka på föreningen 
och hon utför under dessa timmar ett omfattande ideellt arbete. Detta kan sättas i relation till 
Svedberg at al (2010) som menar att den svenska medborgaren lägger ner fyra timmar per 
vecka i ideellt arbete och ännu mer i idrottsföreningarna. Detta kan kopplas till denna 
undersökning som påvisar ett betydligt mer omfattande ideellt engagemang sett i antalet 
timmar nedlagda. Ungdomarna uttrycker att de anser sig vara privilegierade som ännu inte är 
vuxna med ett arbete och egna barn för då menar de att de inte skulle kunna lägga ner så 
mycket tid i föreningen som de gör.  

Inom de ridsportföreningar aktuella för undersökningen framstår det som att ungdomarna 
anser att den tid de spenderar på föreningen har lärt dem att skapa struktur kring livet och en 
förmåga till tidsdisposition som gör att de kan spendera ännu mer tid på föreningen. 
Ungdomarna har inget annat ideellt engagemang inom någon annan verksamhet då samtliga 
uppger att de prioriterar föreningen. Ibland prioriteras föreningen över skolarbetet, även för de 
som anser sig vara ambitiösa i skolan. Minna 15 år bor i ett samhälle utanför Uppsala och har 
högutbildade föräldrar vilka är ideellt engagerade i dotterns förening men även i andra 
föreningar. Så här berättar Minna 15 år om anledningen till att hon prioriterar föreningen över 
skolarbetet;  
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[…] Jag hoppar aldrig över en dag i stallet till exempel för att plugga. Jag gjorde det förut men det var 
inte bra. Jag blev grinig och så. Ridningen är ute och man träffar folk och så. Så därför åker jag alltid 
hit. (Minna 15 år) 

 
Minna menar vidare att det inte var värt att hoppa över ridningen för att plugga för hon blir då 
på dåligt humör vilket leder till att hon ändå inte lär sig något. Istället försöker hon strukturera 
sin tid för att hinna med både skolan och föreningen. Vid frågor om de känner sig stressade 
över sitt engagemang berättar några av ungdomarna att de inte känner någon stress över sitt 
engagemang i föreningen medan en del uttrycker en viss känsla av stress. Stressen består i en 
känsla av press från omgivningen att lyckas i skolan, hinna med sina vänner utanför 
föreningen och samtidigt hinna med engagemanget i föreningen och ridningen. Trots detta 
anger samtliga att platsen representerar en plats där man blir lugn, avslappnad och en känsla 
av välbefinnande infinner sig. De som känner sig stressade vet samtidigt att den stress de 
upplever innan de kommer till föreningen försvinner när de stiger innanför dörrarna på 
föreningen. Riksidrottsförbundets (2005) rapport visar på att ungdomar överlag upplever sin 
idrott som en stressminskande verksamhet. Maria 18 år, berättar att hon kan känna sig mycket 
stressad gällande skolarbetet och att komma till föreningen upplever hon så här; Alltså jag 
känner alltid ett lugn när jag kommer innanför dörren och känner lukten. Det här är ett litet 
ställe man kan fly till när man har det jobbigt hemma eller i skolan och det är skönt. (Maria 
18 år) Maria berättar vidare att den stress hon känner upplöses innanför föreningens väggar 
och lugnet tar hon med sig hem och till skolan.  

Flera av ungdomarna berättar om sina positiva upplevelser och tankar kring föreningen 
som plats. De talar om föreningen som en plats där de mår bättre, då anblicken av föreningens 
byggnader gör att en känsla av välmående infinner sig i kroppen. Ellen 13 år uttrycker det så 
här när hon får frågan om hur hon mår när hon ska åka till föreningen; Mm, det känns bra. 
Alltid när man känner sig sjuk så kan man åka till stallet. Då glömmer man det. (Ellen 13 år) 
Ungdomarna uttrycker att de upplever att platsen fungerar som en fritidsgård som är ”deras”, 
även om den också tillhör många andra. Samtidigt berättar Kajsa 16 år att platsen fungerar 
som en social arena även om det vid något tillfälle inte finns andra människor där. Hon menar 
att det kan vara tomt men man är aldrig, och känner sig aldrig ensam. Ensam är man bara om 
man vill vara det, och man måste inte umgås med andra. Julia 15 år som har föräldrar som är 
engagerade i föreningen och även i andra föreningar, uttrycker sin känsla för föreningen som 
plats på detta sätt; 
 

[…] Så fort man kommer till föreningen så blir man glad, det är en härlig stämning och alla är så 
trevliga och pratar med en och alla är kompisar och man blir genast mycket gladare när man kommer 
till föreningen. Om man är typ trött och sur så kommer man till stallet så blir man glad och så. Det är så 
härlig stämning och känsla där. Så det tycker jag är kul! (Julia 15 år) 

 
Genom sitt engagemang i föreningen känner ungdomarna att de tillhör den sociala plats som 
föreningen representerar och att de som individer har betydelse. Genom dessa associationer 
till föreningen som en plats som de är en del av förefaller det som att de har skapat sig en 
geografisk förankring till platsen likt den Gordon (2010) talar om.  
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De känslor som ungdomarna berättar att de upplever på föreningen är liknande om än 
uttryckta på olika sätt. Föreningens värde som plats för dessa ungdomar kan inte uttryckas på 
annat sätt än att det är mycket högt. Föreningen som plats samlar känslor av liknande slag och 
ungdomarna uttrycker känslan av platsen på liknande sätt. Liksom Davidson et al (2007) 
menar att känslor samlas runt och inom platser menar jag att så sker i samband med de platser 
som ingår i denna undersökning. Dessa känslor förefaller ha en förmåga att föra ungdomarna  
närmare varandra på platsen och ett engagemang som drivs av känslan att ”brinna för det” och 
en vilja att ge allt man kan och lite till är påtaglig. Anja 18 år förklarar; 
 

[…] Det är någonting som gör att jag brinner som bara den för det här. Och jag vill ge 110 %. Det har 
hjälpt mig så mycket i mitt liv, och bara känslan av att komma hit. Här känner man sig sedd […] (Anja 
18 år) 

 
Flera uttrycker liknande känslor gällande föreningen, det är en plats de vill vara en del av och 
som har gett dem så mycket som de vill ge tillbaka. Ge tillbaka till föreningen och tillbaka till 
de människor som verkar där. Föreningen som plats framstår om och om igen tydligt som en 
plats som framkallar känslor. Mirjam 14 år som bor i ett samhälle på landsbygden och har 
föräldrar som engagerar sig ideellt i föreningen men även i andra idrottsföreningar, berättar 
om sina känslor för föreningen; Det gör att man blir glad, det ger massa glädje att få vara på 
ett ställe man älskar [… ] (Mirjam 14 år). Liksom Geoghegan (2013) talar om att entusiasm 
kan skapa en känslomässig anknytning till en plats som kan få människor att flytta sig mot 
eller ifrån varandra förefaller det som att dessa ungdomar har skapat en liknande anknytning 
till sin förening.  
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Genom att låta ungdomarna i denna undersökning berätta om vad det betyder för dem att vara 
engagerad i föreningen har en tydlig bild vuxit fram. En bild som visar att föreningen har en 
mycket omfattande betydelse i deras liv. Föreningen har betydelse för de engagerade 
ungdomarna på flera plan som en social plats, en identitetsskapande plats och en 
känsloskapande plats.  

Denna undersökning har gett mycket starka belägg för den forskning som finns kring 
idrottens och ridsportens betydelse för människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet, även 
om denna undersökning endast innefattar flickor.  Att det har betydelse för människan att röra 
på sig och motionera är väl känt sedan tidigare och det är inte förvånande att fysisk aktivitet 
skapar känslor av välmående. I denna undersökning stöds dock de resultat som finns sedan 
tidigare om att idrotten har en mycket bredare betydelse än så, nämligen idrottens sociala 
betydelse. Ungdomarnas relationer med andra människor inom föreningen ses av dem själva 
som en unik och speciell gemenskap eftersom den innefattar så många olika typer av 
människor i olika åldrar. Att gemenskapen är könshomogen är inget de själva tar upp som en 
anledning till den unika status de tillskriver denna men troligt är att detta påverkar 
ungdomarnas upplevelser och erfarenheter. De upplever att umgänget över åldersgränserna 
skapar en möjlighet för dem som äldre att släppa på de förväntningar som finns på dem 
gällande deras uppförande som unga vuxna. De kan skoja med de yngre, ”larva” sig och 
själva vara som barn. I umgänget med äldre berättar de om att det skapar en känsla av 
trygghet, ger andra perspektiv på dem själva genom den äldres ögon och vilket lägger grunden 
för en större öppenhet. I denna åldersintegrerade gemenskap vågar man, tror man på sig själv 
och sätter värde till sig själv och sina medmänniskor. Gemenskapen på platsen representerar 
förtroende, vila och avkoppling.  

Forskningen gällande det ideella engagemanget stöds också av denna undersökning. Alla 
ungdomar i denna undersökning har ett stort stöd från familjen för det ideella engagemang de 
lägger ner i ridsportföreningen. Detta stöd kan bestå i att föräldrarna är direkt engagerade i 
ridsportföreningen själva eller att föräldrarna stöttar genom att uppmuntra det ideella 
engagemanget. Dessutom förefaller det här vara finnas en koppling mellan engagemanget och 
föreningen genom mamman i familjen som initierade den första kontakten. I flera familjer 
finns ett omfattande ideellt engagemang även i andra föreningar, och några av ungdomarna 
kommer från högutbildade familjer. Berättelserna om ungdomarnas bakgrund påvisar ett 
tydligt stöd för de studier som menar att de individer som har ett omfattande ideellt 
engagemang kommer från familjer som engagerar sig ideellt och/eller har högutbildade 
föräldrar (Svedberg, Essen, & Jegermalm, 2010).  

Ungdomarna anger vidare att de vill hjälpa föreningen att gå runt, att fungera och ge 
tillbaka det som de själva upplever att de fått och samtidigt hjälpa andra. Genom det ideella 
engagemanget upplever ungdomarna att de är kompetenta individer och det ideella 
engagemanget verkar tydligt stärkande för deras självförtroende. Det framstår som tydligt att 
ungdomarna drivs av en vilja att vara delaktiga i ett större sammanhang där de upplever att de 
har en viktig betydelse för att föreningen ska fungera. Upplevelsen av att vara en del av något 
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som är viktigt även för andra ter sig synnerligen betydelsefullt för känslan av välmående som 
ungdomarna uppger sig att associera med föreningen. 

Föreningen representerar en fysisk plats i form av sin anläggning som har en placering på 
kartan. Jag anser dock att det är betydligt mer fruktbart att se föreningen som en plats där 
olika historier vävs samman och relaterar till varandra enligt det sätt som Massey (2005)  
diskuterar begreppet plats. Föreningen fungerar som en plats där de engagerade ungdomarna 
gärna lägger ner sin energi och tid eftersom de upplever att de får så mycket tillbaka. Genom 
att tillbringa tid på platsen upplever ungdomarna att de har ett andra hem och en viloplats där 
de kan släppa den press som de upplever inom andra områden i livet.  

Det förefaller som att den plats som föreningen representerar spänner över både tid och 
rum. Föreningens historier vävs samman med andra platsers historia och även med förflutna 
och kommande historier. Med detta menar jag att föreningen som plats verkar dra till sig och 
uppmuntra individers engagemang där särskilda förmågor och egenskaper premieras. Dessa 
individer upplever att de fylls med energi, välmående och en känsla av eget värde och detta 
tar individerna sedan med sig och fogar samman med övriga delar av livet. Genom detta kan 
kopplingar göras till Davidson et als (2007) och Geoghegans (2013) diskussion kring känslors 
förmåga att skapa en relation mellan platsen och människan som verkar på eller inom denna 
och hur dessa känslor kan förflytta människor närmare varandra. Det förefaller som att 
föreningen som plats expanderar över andra platser genom individerna. När ungdomarna 
berättar att skolarbetet går bättre och att de känner sig stärkta av de egenskaper föreningen 
uppmuntrat anser jag att det blir tydlig hur föreningen som plats har expanderat in i skolan 
som plats. Att föreningen som plats sträcker sig långt utanför dess fysiska väggar och tak 
menar jag ytterligare styrks av den syn ungdomarna har på förebildens roll. En roll som 
innebär att förebilden alltid är en förebild oavsett platsen den befinner sig på och att personen 
som är förebild alltid kommer att vara det. En förebild är alltid en förebild, dock byts 
personerna man är förebild för ut mot nya över tid. Genom de egenskaper som ungdomarna 
anser sig fått genom det ideella engagemanget som de värderar högt och är stolta över, anser 
de sig kunna vara förebilder för andra ungdomar utanför föreningens kontext, exempelvis i 
skolan.  

Det är möjligt att vara och känna sig som olika personer beroende på plats och kontext. 
Ungdomarna berättar att de upplever sig vara olika versioner av sig själva vid en jämförelse 
mellan föreningen och skolan. Genom engagemanget i föreningen känner de sig så stärkta att 
det verkar spilla över på andra platser. Detta menar jag tyder på att platser kan flätas samman 
genom människors känslor och relationer. Att föreningen som en plats som spänner över tid 
och rum anser jag vara applicerbar på ungdomarnas syn på sina kommande möjligheter i 
arbetslivet och framtiden. Berättelserna om hur de kommer att ta med sig egenskaper och 
förmågor som de utvecklat inom föreningen in i arbetslivet i form av bland annat en förbättrad 
samarbetsförmåga menar jag är exempel på detta. Detsamma gäller de relationer som 
ungdomarna skapar på platsen, vilka beskrivs som starka och betydelsefulla och som kommer 
att följa dem genom resten av deras liv.  

Undersökningens resultat anser jag ger en bred och djup förståelse av vad som motiverar 
dessa ungdomar att engagera sig ideellt i föreningarna. En motivation som initierades av ett 
intresse för hästen och som med tiden fick andra och nya dimensioner i form av ett 
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gemensamt intresse av att vårda föreningen och att få hjälpa andra. Uppskattningen som 
ungdomarna upplever att de får av sina medmänniskor, inspirerar dem att fortsätta det ideella 
arbetet inom föreningen. Genom att spendera mycket tid på föreningen har ungdomarna 
skapat positiva associationer och en geografisk förankring till platsen som ger dem en 
livsmening och en uppfattning om sin identitet på de sätt som diskuteras av Davidson et al 
(2007), Gordon (2010) Crang (1998) och Valentine et al (2000).  

Jag anser det vara värt att diskutera den funktion som de åldersöverskridande relationerna 
har på föreningen. Ungdomarna upplever denna gemenskap som unik och speciell och av stor 
betydelse för dem. Detta har väckt frågor hos mig kring föreningen som en plats som bryter 
mot det annars åldersegregerade samhället. Ungdomarna värdesätter åldersintegrationen i de 
mellanmänskliga relationerna på föreningen där de upplever att de får ut mer av relationerna 
och känner trygghet. Det kan vara av intresse att öppna upp en forskningsfråga gällande detta 
och applicera denna forskningsfråga inte bara på ridsportföreningar utan även på andra barn- 
och ungdomsidrotter och annan föreningsverksamhet. 

Vidare har denna undersökning förhoppningsvis bidragit med något nytt till forskningen 
kring det ideella engagemanget i svenskt föreningsliv i allmänhet och till ridsportföreningar i 
synnerhet genom det rumsliga perspektivet. Platsens betydelse för människors upplevelser 
och erfarenheter av ett ideellt engagemang och hur dessa spiller över på andra platser har 
påvisats i denna undersökning. Genom det rumsliga perspektivet kan det ideella 
engagemanget förstås utifrån de känslor som människor associerar med platser och dessa 
känslors betydelse för hur människor agerar på dessa platser. 

Genom att tillämpa denna forskningsfråga mot en annan urvalsgrupp och andra 
ridsportföreningar anser jag att förutsättningar för en mer holistisk bild av det ideella 
engagemangets motivationer i ridsportföreningarna kan skapas. 
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