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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka om och hur idrottssatsningar verkar för social 

inkludering samt vad satsningarna har gett för effekter både på individuell och strukturell 

nivå. Den tidigare forskningen visade på skilda resultat gällande ämnet, sammantaget att 

idrott kan hjälpa individer ur social problematik men att det saknas teoretisk grund för detta. 

Intervjuer har genomförts med sex individer verksamma inom länsstyrelse, kommun, 

socialtjänst samt idrottsföreningar. Teoretisk ansats var social inklusion och social exklusion. 

Resultatet visade att idrottssatsningarna ger effekter, att det ledde till inklusion på många 

olika nivåer i samhället. Vidare att fokus hamnar på integration av olika etniska och 

kulturella grupper. Det visade sig att kunskap och samarbete är brister som kan påverka 

inklusionsarbetet. Det ideella arbetets funktion är av stor vikt samtidigt som det är 

myndigheters ansvar att arbetet med inklusion bedrivs. 
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ABSTRACT  

The aim of the study was to examine whether and how sports promote social inclusion and 

what efforts have given the effects both on individual and structural levels. Earlier studies 

showed differing results, but in sum, that while sports can help individuals get out from 

social problematics, supporting theories are lacking. Interviews were carried out with six 

individuals active within County Government Board, municipality, social services and sports 

associations. Theoretical approach was social inclusion and social exclusion. The result 

showed that sports programs have an impact, it will lead to inclusion on many levels of 

society. Furthermore, focus is on integration of different ethnic and cultural groups. It turns 

out that knowledge and cooperation are deficiencies that can affect the work of inclusion. The 

function of voluntary work proves to be of great importance while it is the responsibility of 

goverment authorities to carry on the inclusion work. 
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1 INLEDNING 

 

“Men tidigt insåg jag att idrotten var en viktig del av integrationen i samhället. Jag minns att vi hade 

turneringar mot andra skolor. Det var basket, friidrott, fotboll.. Även om vi och de kids vi mötte var 

från olika världar var vi jämställda på planen. Det var en boll, en plan och en domare - samma villkor 

för alla. För mig var det viktigt, jag kände mig liksom osäker i så många sammanhang. Idrotten blev 

därför min räddning.”(Mrsic, 2015, s. 139). 

Det finns idag barn och ungdomar i Sverige som växer upp i socialt utanförskap. Detta är en 

stor utmaning för socialt arbete, som kan bero på allt från ekonomiskt utsatthet, fysisk eller 

psykiskt ohälsa, till brist i boendemiljöer och i utbildning (UNICEF, 2014). Idrotten kan 

därför vara en möjlighet till gemenskap, kamratskap och delaktighet men det kan även 

betraktas som en viktig uppfostringsmiljö. Att vara involverad i idrottssammanhang kan bli 

betydelsefullt för dem som annars skulle vara utanför samhället på grund av social 

problematik. Idrotten är en plats där barn och ungdomar kan lära sig regler, normer och 

värderingar samt ges möjlighet till ett sammanhang där de blir inkluderade och känner sig 

som en del av samhället. Genom att ta emot och välkomna barn och ungdomar in i sina 

föreningar kan det bidra till att motverka det sociala utanförskapet. Riksidrottsförbundet 

(RF) visar att ungdomar i Sverige som håller på med någon form av idrott har en mer positiv 

syn på livet och framtiden. Undersökningen i stort visar att idrotten har en mycket stor 

betydelse och bidrar till ett socialt värde (RF, 2004).  

Inom det internationella sociala arbetet finns samhällsarbete och social mobilisering som en 

stadigvarande del där det senare syftar till att arbeta i utsatta områden. Organisationer står 

ofta för omsorgen om individers välbefinnande. Den form av social mobilisering och 

samhällsarbete som beskrivs i denna studie har sin grund i hur det internationella arbetets 

lärdomar ställs mot de nationella för att förstå och problematisera olika fenomen i dess olika 

kontext (Payne, 2008). Inkluderande arbete har funnits länge inom det sociala arbetets fält. 

Desto mer komplext samhället blir ju fler funktioner krävs för att ge möjligheter till individer 

att vara i aktiv gemenskap (Schierup, 2015).  

Den globala definitionen av socialt arbete fastställd av The International Federation of Social 

Workers 2014. De beskriver bland annat att “Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets 

bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete”. 

Barns rättigheter är särskilt skyddade i svensk lag. Socialtjänstlagen (201:453) beskriver vad 

som åligger myndigheter i dess portalparagraf, “Samhällets socialtjänst skall på demokratins 

och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet”. Barnkonventionen pekas särskilt ut 

barns rätt till fritid, social trygghet och rättigheten att delta i föreningar (UNICEF, 2016).  
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Idag finns kunskap om att ju mer individualiserat och uppdelat ett samhälle är, desto mer 

kan detta leda till att individer hamnar i utanförskap. Schierup (2015) visar att segregationen 

blivit tydligare i hela Europa under en lång period. Det finns stora satsningar och direktiv 

inom myndigheter för att minska klyftor och bryta utanförskap som regleras ända från EU-

nivå i Maastrichtfördraget ner till kommunala arbetsplaner. Det ideella arbetet i Sverige har 

en viktig roll och långtgående tradition (Vogel, J. & Amnå, E. 2003), vilket är något vi både 

vill förstå och uppmärksamma mer. Bakgrunden till denna studie är en vilja till förståelse av 

hur individer och samhälle beskrivs och förstås i relation till de alltmer vanligt 

förekommande projekt och satsningar inom idrottsföreningar vilka syftar till inkludering. 

Det är ett tudelat intresse både på att förstå de eldsjälar som utanför myndigheter väljer att 

arbeta för inkludering, integration och gemenskap. Likaså är det ett försök att begripa den 

samverkan mellan olika aktörer som finns och hur de beskriver verksamheten. I studien 

undersöks hur inklusion bland barn och ungdomar sker genom idrott. Den del av det sociala 

arbete som sker utanför myndigheter är i fokus, i detta fall det ideella arbetet som 

idrottsföreningar gör.  

Vi har valt att skriva om ämnet för att vi båda är aktiva inom idrottsföreningar. Vi har själva 

egna erfarenheter av idrott som arena för social inklusion och har även sett barn och 

ungdomar inkluderas in i samhället genom idrott. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka om och hur idrottssatsningar verkar för social inklusion. 

Vi vill även ta reda på vad satsningarna kan ge för effekter både på individuell och strukturell 

nivå. Studiens perspektiv är utifrån de professionella och verksamma inom idrotten.  

• Vem riktar sig satsningarna till och varför? 

• Hur skapar idrottssatsningarna möjligheter till social inklusion? 

• Vilka svårigheter och utmaningar finns?  

1.2 Centrala begrepp  

Barn unga ungdomar 

I denna studie används olika begrepp för att beskriva målgruppen för satsningarna som 

studien undersöker. Olika begrepp används utifrån att intervjupersoner och forskning 

använder dem på olika sätt. Vi har valt att behålla dem där de fyller en funktion. 

Övergripande i arbetet används benämningen barn som syftar till individer upp till 18 år 

(UNICEF, 2016).  

Socialt utanförskap 



 3  

 

Används som ett mångtydigt begrepp där utsattheten kan bero på den fysiska och psykiska 

hälsan, ekonomiproblematik, missbruk eller att leva i riskmiljöer. Begreppet innefattar även 

svårigheter med skolgången samt att sakna förmåga eller möjlighet till att påverka sitt liv 

(UNICEF, 2016). 

Utsatta grupper och individer 

Individer som av olika anledningar inte har samma förutsättningar och möjligheter som 

majoritetssamhället och är utestängda från olika delar av samhället (Svedberg & Wollter, 

2013). 

Integration 

I studien används integration som ett brett begrepp i socialt arbete gällande all form av 

aktivitet som syftar till att olika individer och grupper ska mötas och därmed skapa positiva 

meningsfulla sammanhang. (Eriksson, Hermansson & Munger, 2004). 

Inklusion/Inkludering 

När individer är en del av och upplever en delaktighet i olika sammanhang. Inkludering 

beskrivs i studien som ett aktivt arbete för delaktighet (se vidare under Teoretisk 

utgångspunkt 3.1). 

Exklusion/Exkludering 

Beskrivs när individer inte kan eller ges möjlighet till att delta i olika sammanhang. Även 

tillhörighet till marginaliserade grupper kan leda till exkludering (se vidare under Teoretisk 

utgångspunkt 3.1). 

Idrottsförening 

Förening där organiserad form av utövandet av idrott sker. I studien har ideella föreningar 

undersökts och med begreppet menas föreningar där arbetskraften till största del består av 

oavlönat frivilligt arbete (Vogel, J., Amnå, E., Munck, I.,& Häll, L. 2003). 

2 TIDIGARE FORSKNING  

Forskningen i form av sex vetenskapliga artiklar behandlar idrott och socialt arbete ur flera 

olika aspekter. Detta är ett medvetet val då studien syftar till att både ta reda på om och hur 

satsningarna genomförs och varför och därefter tolka det utifrån en teoretisk ingång. Fokus 

ligger även på fler olika nivåer, både den enskildes men även den strukturella nivån. 

Artiklarna syftar till att få en förståelse av såväl internationell kunskap som nationell. 

Artiklarna tematiserades utifrån deras innehåll samt studiens syfte och frågeställning. Detta 

för att tydligare lyfta fram kunskap, likheter och olikheter inom området. Innan 

tematiseringen presenteras (i 2.1-2.4) ges en kort beskrivning av var och en av dem.  
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‘Social inclusion’ through sports-based interventions? (Kelly, L. 2011). 

Forskningen genomfördes genom 4 idrottsbaserade projekt i England 2005 och 2006. 

Projekten riktade sig till ungdomar mellan 10-19 år och syftet var att se om idrott kan verka 

inkluderande för individer i utsatta områden. Empirin bestod av 88 semistrukturerade 

intervjuer. Även utvärderingarna av programmet användes. 

Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research (Ekholm, 2013a). 

En systematisk litteraturstudie med fokus på idrott som brottsprevention. Litteraturen som 

analyserats bestod av 55 objekt och kommer från England, USA, Australien, Kanada och 

Sverige. Dessa analyserades med en induktiv ansats. 

Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context (Ekholm, 

2013b). 

En systematisk litteraturstudie med kvalitativ analysmetod med induktiv ansats. I denna 

studie användes 25 objekt för att förstå den internationella kontexten och 50 för att analysera 

den svenska forskningen kring ämnet. 

Ungdomarna och idrotten - Tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer (Larsson 2008). 

Doktorsavhandling där utsträckningen av 16 åringars idrottande inom och utanför 

idrottsföreningar undersöks. Idrottsvalen relateras till boendeort, socioekonomiska 

omständigheter och kön. Centralt är idrottens tillgänglighet och ungdomars möjligheter att 

bedriva och delta i idrott i förhållande till de egna livsvillkoren. Ansatsen är kultursociologisk 

och Pierre Bourdieus begrepp habitus och symbolisk kapital används som analysverktyg. 

Datan består av intervjuer och frågeformulär från tre olika datasamlingar som gjordes 1996, 

2002 och 2007. 

There is loads of relationships here”: Developing a programme theory for disadvantaged 

sport-for-change programmes (Coalter, F 2012). 

Utvärdering i England av sex sportbaserade program med semistrukturerade intervjuer av 37 

deltagare. Syftet var att ta reda på hur programmen påverkar värderingar, attityder och 

beteenden. Studiens empiri används för att utveckla teoretisk förståelse för hur och om 

förändring kan relateras till förändringsprogrammen. 

Participation in a summer sport-based youth development program for youth: Getting the 

parent perspective (Riley, Anderson-Butcher, 2012). 

Syftet med studien var att ta reda på hur deltagandet i särskilda idrottsaktiviteter påverkade 

låginkomsttagare. Detta undersöks på olika nivåer både individuellt, familjärt, 

föräldraperspektiv och samhällspåverkan. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 

föräldrar utifrån urval då 57 föräldrar passade in i kriterierna, 20 valdes slumpmässigt ut och 

10 hade möjlighet att delta. För analysen användes grundad teori. 

2.1 Idrottsföreningens möjlighet att nå ut och förä ndra miljön för barn 

Individer som deltar i idrott är mindre förekommande i brottsliga sammanhang. Inom 

svensk forskning är fokus snarare på de sociala fördelarna än brottsprevention. Forskningen 
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visar att färre brott begås och att dessa har minskat som ett resultat av de riktade 

idrottssatsningarna (Ekholm, 2013b). En central fråga är hur sport blir en arena där individer 

möts, detta betonas särskilt för individer med utländsk bakgrund. I detta avseende kan 

idrottsföreningar ses som samhällsutvecklare. De kan ha funktionen av en arena där 

människor från olika bakgrunder möts och utvecklar vänskap samt stärka band och 

identifikation för unga inom utsatta miljöer. (Ekholm, 2013b; Riley, Anderson-Butcher, 

2012). Idrottsutövandet kan erbjuda ett stöttande nätverk för unga som saknar det hemifrån 

eller från skolan visar både Ekholm (2013b) och Coalter (2012). Det kan ge en kollektiv 

identitet och ett aktivt medborgarskap som ger etablering av sociala nätverk i samhället med 

kamrater från andra sociala kontexter. Det ger även relationer mellan deltagare och ledare i 

projekten samt mellan föräldrar och andra vuxna. Genom idrotten får barnen positiva 

förebilder. Ekholm (2013a, 2013b) visar på att idrotten är en väg att nå unga från svårnådda 

miljöer. Idrotten kan användas för att förändra den sociala miljön för unga och ge nya 

möjligheter. Idrott bygger på en känsla av gemenskap förutom själva idrottsutövandet och 

kan föra människor samman trots att det finns kulturella-, etniska- och klasskillnader 

(Ekholm, 2013b; Kelly, 2011; (Riley & Anderson-Butcher, 2012). Detta stärks av Ekholm 

(2013a) som visar att frivilligt deltagande i idrott skapar goda villkor att bidra till utveckling 

av personliga och sociala relationer. Ekholm (2013b) lyfter även potentialen för ett närmare 

samarbete mellan socialtjänst och idrotten. 

2.2 Idrotten som förebyggande och dess positiva eff ekter  

Utifrån ungdomars perspektiv visar Larsson (2008) att ca 67 procent av tillfrågade värderar 

idrotten högst av fritidsintressen. Kelly (2011) framhåller att sport ses som en form av 

“positiv aktivitet” i allmänhet för barn och ungdomar. Ekholm (2013b) stödjer detta och 

menar att idrotten kan ge en meningsfull sysselsättning som tar fokus från negativa 

beteenden till möjligheterna för socialisation in i samhället. Den ger ett sammanhang som är 

roligt, spännande och underhållande med strukturer och ramar. Riley och Anderson-Butcher 

(2012) lyfter föräldrars positiva perspektiv i att barnen ges möjlighet att prova nya idrotter 

som de utan programmet inte skulle ha testat. Ekholm (2013b) visar både internationellt och 

nationellt att idrotten kan verka integrerande och samhällsutvecklande. Den stimulerar 

vidare intressen som volontärarbete och ledarskap inom idrottsföreningar. Ledarna lyfter hur 

idrott kan ge mål i livet till unga med sociala problem och hålla dem på rätt bana. 

Självkontroll, självförtroende, koncentration, samarbete och utveckling av sociala, kognitiva 

och moraliska färdigheter är beskrivna som positiva effekter av deltagandet i idrott. Unga 

som deltar i sport med ledare och som reflekterar kring moraliska frågor tenderar att utföra 

fler samhällsnyttiga aktiviteter och färre antisociala handlingar än andra. Sociala och 

psykiska fördelar av idrottsdeltagande är ofta sammanflätade med fysisk hälsa och dess 

utveckling (Ekholm, 2013b; Riley & Anderson-Butcher, 2012). Ekholm (2013b) visar på att 

deltagandet i idrott kan fungera som skyddsfaktor. Empowerment och ansvar inom idrotten 

är framlyft som stärkande av funktioner och förmågor för att individen ska bli socialt mobil i 

samhället med fokus på aktivt medborgarskap och betoning på autonomi och att själv 

hantera sociala problem. Den sociala förändringen är framlyft som medel för tillgodogörelse 

av utbildning och för att stimulera frigörelse samt att hindra unga från att bli orättvist 
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behandlade och marginaliserade i sociala strukturer som bidrar till grundorsaken för sociala 

problem (Ekholm, 2013a). Stärkandet av levnadsförmågor som att utveckla sina 

kommunikativa och kognitiva färdigheter är ett resultat av deltagandet i idrottssammanhang 

och kan användas i andra sammanhang (Ekholm, 2013b).  

2.3 Strukturell problematik och reproduktion av ojä mlika strukturer 

Idrottsföreningars arbete påverkar inte de strukturella problem som leder till utanförskap 

menar Kelly (2011) och Ekholm (2013b). Problematik som rasism, arbetslöshet och ojämlika 

strukturer kan ses som legitimerade om en inte ser orsaken och försöker lösa de strukturerna 

(Ekholm, 2013b). Idrottssatsningarna vänder sig oftast till resultatet av sociostrukturell 

ojämlikhet och försöker förändra ungdomarna och inte grundproblemet (Kelly, 2011). Inom 

idrott finns dominanta ideal av maskulinitet och heterosexualitet. Normalisering av 

ojämlikheten framkommer i normer som accepterar nedvärdering av kvinnor, invandrare 

och homosexuella (Ekholm, 2013b). Unga som inte är intresserade av tävlingsmomentet är 

ofta exkluderade från idrott trots att de har en vilja att delta visar Ekholm (2013b). Kön och 

bostadsort är faktorer som inverkar på idrottsvanor och Larsson (2008) belyser att 

utbildningsnivån är mer avgörande än den ekonomiska situationen. Larsson (2008) visar 

vidare att individens bakgrund och familjens förutsättningar är en styrande faktor i 

idrottsvalet.  Flickor med utländsk härkomst och föräldrar som har barn med utländsk 

bakgrund i Sverige är underrepresenterade inom idrott (Ekholm, 2013b). Denna ojämlikhet 

stärks av att idrottssatsningar har olika karaktär beroende på i vilken socioekonomisk miljö 

de förekommer. Ekholm (2013b) visar på att i utsatta socioekonomiska miljöer 

internationellt är kontroll och disciplin tongivande medan i priviligierade områden betonas 

välstånd och social rörlighet. Detta ses som problematiskt då idrotten erbjuder en 

inkluderande mötesplats för brobygge där individer från olika miljöer kan integrera (Ekholm, 

2013b). Larsson (2008) påpekar att det är svårt för stora grupper i vårt samhälle att delta i 

idrott på grund av den socioekonomiska positionen. Den idrott som ungdomar utför utan att 

vara knuten till föreningar är mest jämlikhet utifrån bakgrund. Detta kan ses som att 

idrottsutövandet blir ett uttryck för att fasthålla hierarkiska relationer och genom att 

normalisera dessa så fortgår de ojämlika idealen att reproduceras (Ekholm, 2013b). 

2.4 Ifrågasättandet av idrotten som arena för att l ösa sociala problem 

Coalter (2012) och Ekholm (2013a, 2013b) visar på att det är svårt att utvärdera idrotten på 

ett teoretiskt plan. Coalter (2012) menar att detta kan bero på att utvärdering av program är 

svåra att generalisera då de har olika förutsättningar och det är olika inriktningar på dem. 

Vissa kraftsporter kan leda till ökning av antisocialt beteende (Ekholm, 2013a). Idrotten 

beskrivs som en replikation av erfarenhet från spänningen med droger och våld och därmed 

ifrågasätts som ett lämpligt medel för att hantera dessa problem (Ekholm, 2013a). Att idrott 

kombineras med exempelvis studier lyfts fram då endast idrott ej påvisat förbättring. Även 

i den internationella kontexten lyfts att idrottsföreningars största fokus i grunden inte är att 
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minska kriminellt beteende. Det finns en övertro till deras sociala engagemang för 

exkluderade unga. Ledare inom idrott ser ofta ledarskapet som socialt och därmed idrotten 

som en social aktivitet. Trots detta är ledare ofta skeptiska till att idrott kan lösa svårare 

sociala problem även om idrott är välkommande till unga som är utsatta för sociala problem. 

Ledare beskriver potentiella fördelar härledda från deltagandet i idrott men det ska inte 

uppfattas som generellt (Ekholm, 2013b). Forskningen belyser exklusion och att det finns en 

underordning av värdet att alla ska kunna delta när det ställs emot tävlingsmoment och 

prestation. De sociala värdena och sociala fostran kommer därav inte i första hand. Det finns 

inga tydliga forskningsresultat som visar på att idrott i sig är förebyggande trots att det är en 

generell uppfattning i samhället (Ekholm, 2013b).  

2.5 Reflektion på den tidigare forskningen 

Den sammantagna bilden av forskningen visar att det finns fördelar för unga att delta i 

idrottssammanhang. Det som framkommer är att gemenskap och förebilder samt att ha en 

aktiv fritid kan bidra till att både förebygga kriminella handlingar och skapa förutsättningar 

för positiv utveckling. Forskningen visar att idrotten ger individen goda relationer och 

kunskaper. Trots många fördelar så visar även forskningen att idrotten i sig inte ger positiva 

värden för individen och att vissa idrotter kan öka våld och stärka negativa normer. 

Forskningen ställer sig kritisk till att fokus inom idrott inte är att stärka socialt svaga grupper 

och arbeta inkluderande. De kunskaperna är viktiga för studien då syftet är att undersöka hur 

och varför idrottssatsningar genomförs och vilka resultat de visar. Forskningen visar hur 

olika syn det finns på idrotten som arena för social inklusion. Många olika sidor av kunskap 

framkommer. 

3 TEORETISKA PERSPEKTIV  

3.1 Social inklusion och social exklusion 

De teoretiska referensramar som används är social inklusion och social exklusion. De 

användes både som underlag för att förstå den tidigare forskningen och som utgångspunkt i 

problematisering och förståelse av det empiriska materialet och analysen.  

Social inklusion och social exklusion är två teoretiska begrepp som kom upp när vi 

fördjupade oss om barn och ungdomar i utanförskap. Vi fann Jan Inge Jönhills (2012) 

tolkning av dessa två begrepp. Efter ytterligare sökningar kring begreppen fann vi även en del 

om socialpedagogen Bent Madsens (2006) tankar om samhället kopplat till social inklusion. 

Dessa teoretiska utgångpunkter förstärktes med sociologen Anthony Giddens (2007) syn på 
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social exklusion. Vi anser att social inklusion och social exklusion är viktiga för vår studie då 

vi vill belysa resultatet utifrån våra frågor om hur idrotten kan leda till inklusion. 

Social inkludering och social exkludering beskriver hur individer antingen är en del av 

samhället eller inte. Social inkludering kan förklaras som innanförskap och social 

exkludering kan beskrivas som utanförskap. Inklusion betyder att medräkna och behandla en 

individ som någon i helheten och exklusion betyder att antingen stöta ut någon som tidigare 

har varit innanför eller att fortsätta hålla någon utanför som redan är det (Madsen, 2006). 

Dessa två begrepp har fokus på individer eller grupper som är missgynnade och 

stigmatiserade i samhället. Individer som på något sätt redan är utsatta tenderar att bli ännu 

mer utsatta genom att samlas i de grupper som också är det. För att dessa ska bli en del av 

samhället behöver de få en möjlighet till delaktighet och även känna ett värde i det de gör 

(Payne, 2008). Människors roll i samhället har en stor betydelse för social inklusion. 

Antingen är människan en del av samhällets organisationer och deltar i samhällets 

funktioner så som politik, religion, utbildning och ekonomi eller så är människan inte en del 

av detta vilket leder till exkludering. Med exkludering menas att vara utanför samhällets 

specifika relationer eller system (Giddens, 2007). Detta beror på att bristande 

kommunikationsmöjligheter som leder till exkludering (Jönhill, 2012). 

Begreppet social exklusion introducerades i slutet av 1960-talet i Frankrike med avsikt att 

uppmärksamma grupper och individer som hamnat utanför samhällets skyddsnät. Under 

denna tid talades det om att samhället höll på att gå från ett industrisamhälle till ett så kallat 

informationssamhälle Att människor stod utanför samhället på grund av arbetslöshet och 

ekonomisk utsatthet sågs som ett socialt problem och ord som “social utestängning, 

“underklass” och “nyfattigdom” problematiserades och började användas. Idag 

uppmärksammas även andra utsatta samhällsgrupper som till exempel invandrargrupper 

som utsätts för rasistiska angrepp och unga utan fullgjord utbildning. Under senare tid har 

med andra ord begreppet social exklusion blivit mer central och används i sammanhang där 

det talas om uteslutning från en rad olika arenor i samhället (Meeuwisse & Swärd, 2002). 

Madsen (2006) talar om “det rymliga samhället” vilket betyder, ett samhälle med plats för 

alla medborgare oavsett medborgarnas särskilda behov, sociala bakgrund eller kulturella 

tillhörighet. Bilden av “det rymliga samhället” uttrycks ofta med begreppet social inklusion. 

Detta har formuleras i EU:s målsättningar och FN:s konventioner och deklarationer vilket 

har gjort att inklusion även blivit centralt i den internationella välfärdspolitiken.  

Enligt den brittiske sociologen Anthony Giddens (2007) kännetecknas samhället av mobilitet 

och reflexivitet. Han menar att människor inte är skyddade av samhällets sociala nätverk och 

strukturer utan är tvungna att binda sig till och lita på de expertsystem som finns och som är 

baserade på vetenskap och teknisk kunskap. Giddens menar att samhället idag består nya 

risker och osäkerheter och att vi måste ställa begreppet tillit till riskbegreppet. Peter Leonard 

är också en brittisk sociolog och fortsätter på Giddens spår (i Meeuwisse, A., Sunesson, S. & 

Swärd, H, 2006) och menar att välfärdspolitiken har lett till att klienter hamnar utanför och 

blir exkluderade på grund av experters och professionellas dominans inom socialt arbete. 

Deras maktposition bidrar till att klienter hamnar ännu mer utanför samhället. Denna typ av 

exklusion har ibland kallats för tvåtredjedelssamhället där den sista tredjedelen står för 
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människor i utanförskap på grund av brist på jobb, inkomst, hälsa och dåliga 

ersättningsvillkor från de sociala skyddsnäten. 

4 METOD  

4.1 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten i en studie används som ett uttryck för om studien med dess förutsättningar 

kan komma att upprepas vid en annan tidpunkt av andra individer (Kvale & Brinkman, 

2014). Denna studies reliabilitet är utifrån de kriterierna svag då undersökningsområdet är 

under stor utveckling. Intervjupersonernas kunskap och erfarenheter kommer med all 

sannolikhet att förändras och utvecklas över tid. Då det är en kvalitativ studie som syftar till 

att tolka intervjupersonernas kunskap i den tid de är verksamma i, är reliabiliteten ej i fokus. 

Kvale & Brinkman (2014) beskriver validiteten som ett mått på om studien undersöker det 

den säger sig undersöka. Validiteten är stark utifrån de avgränsningar som studien förhåller 

sig till. Det empiriska materialet är medvetet inhämtat från individer som arbetar på olika 

nivåer i samhället med samma frågor. Detta sammantaget anser vi ger en helhetsbild bild av 

hur det faktiskt ser ut.  

4.2 Val av metod  

Det empiriska materialet för studien samlades in med kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Metoden valdes då den ger möjlighet och frihet till 

intervjupersonerna att delge sin uppfattning, kunskap och erfarenhet inom 

undersökningsområdet. Intervjuformen ger möjlighet till att få intervjupersonernas syn på 

olika fenomen och företeelser (Kvale & Brinkman, 2014). Att ha en form där viss struktur 

finns underlättade för studiens genomförande då intervjupersonerna valdes utifrån deras 

olika funktioner och därav behövdes en gemensam form för genomförandet. Intervjuformen 

gav möjligheter till att i analysen få nyanser som var viktiga för förståelsen av om och hur 

idrottssatsningarna tjänar sitt syfte utifrån intervjupersonernas kunskaper och erfarenheter. 

4.3 Datainsamling och genomförande, urval  

Intervjuer genomfördes med sex individer under fem intervjutillfällen. 

Intervjupersonerna arbetar på olika sätt med föreningar och socialt arbete. Studien innefattar 

både personer som direkt arbetar med barn och ungdomar och personer som arbetar med 
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dessa frågor på ett strukturellt samhällsövergripande plan. Syftet med arbetet är att fånga 

skillnader och likheter på fler olika nivåer därav urvalet av intervjupersoner.  

Missivbrev skickades via e-post till elva individer och sex valde att delta i studien. 

Valet av intervjupersoner gjordes utifrån studiens syfte och intervjupersonernas yrken och 

engagemang. Alla tillfrågade yrkeskategorier och ideellt arbetande deltog. Inom ett yrke 

skickades missivbrev till tre chefer varav en förmedlade kontakt till respondenter. Utifrån 

yrkeskategori fanns det inget bortfall trots att fyra individer ej svarade då de arbetar inom 

samma enheter som två av intervjupersonerna. En individ tillfrågades via e-post efter 

rekommendation av respondenter men denne svarade ej. 

Intervjuguiden utformades med studiens teoretiska referensram och teman som bakgrund. 

Kvale & Brinkman (2014) beskriver hur nedbrytandet av teori och teman kan omvandlad till 

frågor för att hålla svaren inom det relevanta området och ge intervjun en dynamisk form. 

Sammanlagt 12 öppna frågeställningar sammanställdes i en intervjuguide, under vissa av 

frågorna (se bilaga 1) beskrevs mer ingående innehållet i dem. Under intervjutillfällena var 

intervjupersonens möjlighet till att tala fritt stor och för att säkerställa att studiens frågor 

blev besvarade användes denna utformning (Larsson, 2005). 

Intervjuerna varade i 25-80 minuter och fyra av dem hölls på intervjupersonernas 

arbetsplats och en skedde via telefon. De spelades in för att fokus under intervjun skulle ligga 

på samtalet och för att vi ej skulle behöva anteckna allt. Det generella intrycket från samtliga 

intervjuer var att det fanns mycket kunskap och intresse hos intervjupersonerna. De delgav 

mycket och ofta kom svaren på frågorna innan vi ställt dem. 

4.4 Databearbetning och analysmetod  

Det empiriska materialet transkriberades och namn ersattes med nummer för att hålla 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Alla transkriberingar lästes igenom noga för 

att finna gemensamma teman som har anknytning till frågeställningarna i arbetet och andra 

teman som återkom. Ett antal teman relevanta för studien med dess syfte och frågeställning 

valdes ut och resultatet sammanställdes utifrån detta. Under tematiseringen framkom två 

nya teman. Analysen genomfördes med resultatet som kopplades till teorin och den tidigare 

forskningen. I studiens början ansåg vi att ett abduktivt sätt skulle passa då den syftar till att 

utifrån valt kunskapsområde och teori förstå och fördjupa kunskapen men även att 

problematisera och skapa ny kunskap och förståelse för både den individuella och 

strukturella synen på social inklusion och exklusion (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det ger 

även möjlighet till att testa resultaten i fler sammanhang för att bekräfta eller motsäga de 

teser som framkommit med en hermeneutisk process. Syftet var att skapa en förståelse som 

utifrån intervjuer och transkriberingar berättade något inom det teoretiska perspektivet för 

studien, och utifrån det fördjupa och utveckla på vilket sätt idrotten kan påverka (Kvale & 

Brinkman, 2014). 
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I resultatet har småord i citaten tagits bort där de ej fyller en funktion.  Detta för att ge en 

tydligare bild av citatens innebörd. Där detta har gjorts har vi diskuterat gemensamt för att 

inte förlora den essentiella innebörden. I vissa fall har delar av citat tagits bort och den 

borttagna delen har markerats med (...).  

4.5 Forskningsetiskt ställningstagande  

Genomgående under tiden för arbetet förhöll vi oss till de forskningsetiska reglerna 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta för att säkerställa att arbetet inte på något sätt kom i konflikt 

med dem. I utformandet av intervjuguiden genomfördes en konsekvensanalys där både de 

specifika frågorna och temaområden diskuterades för att minimera risk till negativa följder 

för intervjupersonerna (Kvale & Brinkman, 2014). Konfidentialiteten säkerställdes genom att 

intervjupersonernas namn i transkriberingen ersattes med nummer och uppgifter som kan ge 

igenkännande togs bort.  

Informationskravet upplyser intervjupersonen om dennes rätt att avbryta deltagandet och 

om syftet med deltagandet. För att säkerställa att informationen tydliggjordes, skrevs den 

med som en punkt på intervjuguiden som vi sedan gick igenom under intervjutillfällena. 

Genom att missivbrev skickades med uppgifter om vår studie så uppfylldes samtyckekravet 

då de tillfrågade själva valde att delta. Nyttjandekravet hålls genom att vi raderar 

ljudinspelningar och transkriberingar när arbetet är betygsatt och godkänt (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Inför intervjuerna fördes diskussioner om situationer som skulle kunna uppkomma där 

etiken blir påverkad. Det fördes även diskussioner kring förutsättningar hos intervjuperson 

och om de påverkade etiken (Kvale & Brinkman, 2014). 

I tolkningen av det empiriska materialet vidhölls detta etiska fokus då tolkningen och 

analysen är en process där intervjupersonens upplevelser omtolkas (Kvale & Brinkman, 

2014). 

5 RESULTAT OCH ANALYS  

Nedan redovisas resultatet kombinerat med analysen och det inleds med en kort presentation 

av intervjupersonerna som benämns ip1-ip6. 

 

Intervjuperson 1 Arbetar på kommunal nivå. 

Intervjuperson 2 Engagerad inom en medelstor idrottsförening. 

Intervjuperson 3 Engagerad inom en stor idrottsförening. 

Intervjuperson 4 Arbetar på länsnivå. 
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Intervjuperson 5 Arbetar på socialtjänsten inom utförarverksamhet med barn. 

Intervjuperson 6 Arbetar på socialtjänsten inom utförarverksamhet med barn. 

5.1  Positiva effekter för individ och familj  

Ip3 och ip6 anser att det ska vara upp till ungdomarna och deras egen vilja när det gäller 

idrott. En del vill vara med i organiserad idrott för att träffa kompisar och andra har som mål 

att komma långt inom den, ingen av delarna bör utesluta den andra. Ip6 har ett kritiskt 

förhållningssätt till den elitsatsning som finns inom många föreningar då den kan verka 

uteslutande för många som inte tycker att prestation är viktigt. Ledarnas roll diskuteras även 

som en faktor då de har en viktig funktion för att stötta barnen i sin moraliska utveckling. 

Detta stöds av Ekholm (2013b) som menar att sociala värderingar ska vara i fokus och inte 

prestation för att unga ska få positiva effekter av idrottandet. Enligt Anthony Giddens (2007) 
och Peter Leonard tolkad i Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (2006) är människor 

tvungna att binda sig till de “experter” som finns i samhället då de inte är skyddade av det 

sociala nätverket. I och med det kan personer hamna i en mer utsatt situation och bli 

exkluderade på grund av experternas dominans. I detta fall när det gäller idrottsföreningar 

kan barn och ungdomar bli ännu mer utsatta om de känner sig tvingade till att följa upp 

idrottsföreningens mål och inte har möjlighet till att satsa på sina egna mål. Ekholm (2013b) 

visar att ledarnas syn på idrotten kan vara att de unga får en fristad från de sociala problem 

som de lever i men att den inte löser dem. Idrotten ger en grund för fostran i positiva miljöer 

där effekter kan överföras till andra arenor som skola och arbetsliv. Payne (2008) och 

Madsen (2006) nämner att människan har ett behov av att vara en del av ett sammanhang 

och få känna en delaktighet för att denne ska bli inkluderad i samhället.  

“Från början sa vi att det inte är så viktigt för oss att vi slår några rekord eller tar guldmedaljer 

och sånt. Vi i verksamheten ska jobba så att man tycker att det här är kul och att det ger 

nånting. Så är det ju dom som vill utvecklas i sin idrott och då stödjer vi det så mycket vi kan. 

Så det behöver inte vara något motsatsförhållande utan det här kan gå hand i hand. Alla ska få 

idrotta på sina egna villkor. “(ip3) 

Idrottandet sker ofta med strukturer kring tider och platser då det är bestämda träningstider 

som ip6 menar är ett resultat av det stressade samhälle vi lever i idag. Larssons (2008) 

resultat visar att den mest jämlika idrotten är den som är obunden till föreningsliv och exakta 

tider.  

“Lyssna på dom som faktiskt kan bestämma: -Hur vill ni ha det? Vad vill ni? Att börja i den 

änden där, där det hör hemma liksom. Mellanstadieungdomar, högstadieungdomar, 

gymnasiet som fortfarande har lite gnista kvar, då börjar det bli lite sent. Dom har ju också 

intresse men då börjar dom forma in i något sammanhang. (...) Ni är 40 stycken som verkar 

tycka att det är kul att sparka på bollen är på rasterna, skulle ni vilja ha mer av det? -Nej det 

vill vi inte göra. -Nej bra. -Nej, men då duger det att ni vill spela på skolan. -Vad vill du göra på 

fritiden? Vi har ju drivit på det så det är ju någon typ av prestationsångest hos föräldrar som 

tycker att barnen ska prestera.” (ip6) 
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Ip2 lyfter särskilt att idrotten ger positiva effekter för barnen i skolan. Idrotten gör inte bara 

barnen fysiskt aktiva utan det är även en miljö där barnen får lära sig om respekt och hur de 

ska bete sig mot andra vilket även krävs i skolan. Ekholm (2013a) stödjer även det 

resonemanget att förmågor inom ett område kan överföras till andra sammanhang. Att delta i 

samhällets funktioner som skola under positiva former leder till inkludering (Jönhill, 2012). 

Likväl kan problematik i skolan leda till exkludering och där kan idrotten då hjälpa motverka 

detta. Och som ip2 ser i sin verksamhet överförs förmågorna från idrotten till skolan.  

“När vi istället kan spinna åt andra hållet och få mer och mer barn som kommer ut bra, för det 

är också en sån där bra grej. Är de duktiga här så finns en klar koppling till att de klarar sig 

bättre i skolan. Om de har en fysisk bra aktivitet med bra ledare som har ordning på dem så är 

det oftast så att det är natt och dag. (...) de kan fortfarande kanske sladda, de har lite jobbigt 

och svårt, men de har ändå med sig att man uppför sig inte hur som helst. Utan man har 

respekt för läraren och man har respekt för tränaren, det hänger ihop lite grann.(...) det finns 

ju liksom connections där som gör att många barn har en chans tror jag. Att har man en idrott, 

det kan man få med sig när man sen ska plugga vidare eller, kanske slutar med idrotten när 

man är 16. Då har du fått med dig 10 års utbildning i alla de här andra grejerna som är jäkligt 

bra att ha med sig i livet.” (ip2)  

Ip5 beskriver att fritiden kan verka som skyddsfaktor för barn och unga, särskilt då de har 

många riskfaktorer som påverkar dem. Ekholm (2013b) stöder resonemanget då idrotten kan 

motverka kriminellt beteende och ha en avledande effekt från riskabla miljöer och 

handlingar. Enligt Payne (2008) blir individer i utanförskap ännu mer utsatta när de samlas i 

grupper som är stigmatiserade från samhället. Dessa riskerar att bli exkluderade från 

samhället då individerna dras till varandra på grund av det utanförskap de lever i. Satsningar 

riktar sig till olika former av utsatthet för barn och unga. Det som är gemensamt för alla 

undersökta satsningar är att de arbetar i utsatta områden eller att de har aktiviteter där de 

hämtar barnen. Riley & Anderson-Butchers (2012) forskning visar att effekterna av att 

erbjuda praktiska saker som transport och mat underlättar för barn att delta i idrott. Flertalet 

av intervjupersonerna berättar att ledare har sett effekter både för den enskilde och för 

marginaliserade grupper i samhället. Alla är välkomna i föreningarna men det finns särskilda 

tillfällen som riktas till grupper som kvinnor, äldre eller funktionsnedsatta. 

“I flera år ska vi satsa på tjejerna och få med dom, få med mer tjejer. För det är jättedåligt med 

tjejer i idrotten överhuvudtaget som kommer från vissa kulturer. Sen är det inte säkert att vi 

lyckas så fullt ut, men för varje tjej som kommer med och skaffar nya kompisar och får ett 

annat tänk och seende är väl positivt. Det har varit ganska mycket av sociala aktiviteter som 

resor som ledarna lägger ju mycket kraft och krut på.” (ip3) 

Många intervjupersoner berättar om positiva effekter som de själva har upplevt och sett 

bland enskilda barn och ungdomar. Ip4 lyfter en positiv effekt för individen som denne själv 

har sett i kommunens och idrottsföreningars arbete för integration.  

“En kille som hade börjat på karate. Han kom som ensamkommande och han berättade hur 

det här liksom hade räddat hans liv. Han har ingen annan familj och utan den här 

karateklubben så. Det var väldigt fint!” (ip4) 
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Idrottssatsningarna kan gynna grupper som ofta är marginaliserade eller exkluderade från 

idrottssammanhang. Genom satsningar får de en chans att upptäcka idrott och skapa 

relationer. Flickor med utländsk bakgrund och familjer är underrepresenterade inom 

idrotten visar (Ekholm, 2013b). Samtidigt lyfter han att idrotten kan användas för att 

förändra den sociala miljön för unga och genom det skapa möjligheter som förut ej fanns. 

Idrottens positiva effekter leder till inkludering både för den enskilde och familjen. 

“Vi tycker att det ger nått till familjerna.(...) Där ser vi en väldig skillnad. Vi har tjejer som för 

10 år sen började som ledare när dom var 14 år. Nu är de 24 år och det är ju en enorm skillnad 

på de tjejerna idag. De tar för sig och det smittar av sig på familjerna. Det har till och med 

smittat av sig på färderna som har varit bromsklossar ibland. I början fick vi ju lite 

utskällningar för att deras dotter var med fast hon inte fick för sina föräldrar fast hon smög sig 

hit och hjälpte till att vara ledare. Det har liksom försvunnit helt. Det tar kanske 20 år till men 

vi ser en förändring.” (ip3)  

Att matcha individer till föreningar ger positiva effekter till både individerna som 

matchningen riktas mot samt deras familjer menar flertalet av intervjupersonerna. Idrotten 

blir en väg att inkluderas in i ett sammanhang i samhället (Jönhill, 2012). När barn 

inkluderas i en idrottsförening så blir även föräldrar delaktiga. Föräldrarna får fler kontakter 

genom möten med andra individer och ett engagemang inom idrottsföreningarna som verkar 

för att de ökar sitt nätverk och skapar något gemensamt med barnet. Detta stöds av Riley och 

Anderson-Butcher (2012)  som visar på att idrotten kan ge ett positivt samtalsklimat i 

hemmet.  

“Pojken kommer då hit och vill spela, mamma och pappa har inget jobb, kan inte språket, men 

de börjar komma med hit ändå.(...) Ja så är de lite försiktiga på föräldramötena och såhär men 

så kommer de in i föräldragruppen. Så börjar de åka på någon bortamatch och så träffas de där 

och tar en kopp kaffe när killarna spelar. Samma där, svenskan börjar rulla på och sen har vi 

helt plötsligt integrerat inte bara sonen utan även mamma och pappa och ett syskon och det är 

där det finns så otroliga effekter tror jag” (ip2) 

5.2 Positiva effekter på samhällsnivå  

I mötet mellan olika grupper av individer kan en förståelse utvecklas för varandras olikheter 

och likheter. Ip1 menar att i mötet sker ett brobyggande mellan individer som leder till ökad 

förståelse. Ekholm (2013b) & Kelly (2011) visar vidare på att idrotten kan bidra till att 

banden inom en grupp stärks och föräldrar berättar att deras barn ges möjlighet till 

sammanhang som de annars inte skulle deltagit i. 

“Därför tänkte vi på det där med föreningsmatchning. De ska bli matchade med någon 

förening och de lär sig samtidigt att få kontakter samt tränar på språket, de får känna till hur 

det funkar i Sverige! Och i praktiken helt enkelt, vi brukar kalla det där, Integration i 

praktiken” (ip1) 
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Flertalet av intervjupersonerna lyfter positiva resultat som de ser av satsningarna på 

individuell men även strukturell nivå. Genom att delta i idrottssammanhang så utvecklas 

språket snabbare då det sker möten mellan individer. I möten krävs kommunikation för att 

förstå varandra, särskilt inom idrott där regler och förhållningssätt måste vara gemensamma 

berättar ip2.  Jönhill (2012) tar språket som en exkluderande faktor. Enligt honom beror 

exklusion på bland annat bristande kommunikationsmöjligheter vilket betyder att risken för 

att hamna i utanförskap är större för individer som inte kan språket. Ip1 lyfter hur 

betydelsefullt och effektfullt ett möte mellan individer kan vara.   

“Och det är vanliga människor som bara ställer upp och det är inte bara våra nyanlända då 

som är med i den satsningen. Till och med svenskar, eller folk som bor här. Det ska vara 

ömsesidig du vet, det ska vara ömsesidigt för båda, dom ska vilja lära känna varandra över 

kulturella gränser. ” (Ip1) 

Satsningarna är inriktade på att stötta olika grupper i samhället. Ip3 berättar om olika 

satsningar riktade mot personer med funktionsnedsättningar men även ekonomiskt svaga 

familjer, ensamkommande flyktingbarn och individer med missbruksproblematik. 

“Vet man det från början, vet ledarna det från början så blir det rätt bra. För jag tycker ändå 

att dom är rätt toleranta så det är bara att få veta liksom. -Han kan bli riktigt arg så han kan 

spela över ibland. Men där har vi ju sett fantastiska exempel som man inte tror är sant, som 

alltså var helt omöjliga i början och att man idag inte kan se det på dem.” (ip3) 

Den minskade förstörelsen i bostadsområden leder till en positiv effekt även för de individer 

som inte direkt deltar. Ip2 berättar om hur företagsledare sponsrar idrottsföreningen för att 

han behöver individer som är välfungerande i samhället och som kan arbeta hos honom. 

Detta blir då en positiv effekt som sprider sig. Ip2 beskriver det som att idrottssatsningar ger 

effekter för många fler än de som direkt deltar. 

Ip4 berättar om positiva effekter som har uppstått i de projekt denne har insyn i. Denne har 

kontakt med både föreningar och kommun och det har visat sig att resultat sker 

kontinuerligt.  

“En person som skulle dra igång en kurs för nyanlända om hur man cyklar. I kontakt med en 

organisation hade jag ihop dom och så löste det sig! Det händer grejer liksom hela tiden” (ip4) 

 Ip3 nämner att det finns utsatta områden som de har gjort satsningar i för att motverka 

socialt utanförskap. Ip3 framhåller att de har märkt att förstörelse som tidigare varit stor har 

minskat sedan de haft satsningarna.  

“Sen hör vi också hos fastighetsägarna, jag har ju jobbat i 10 år nu med förening och jag hör ju 

liksom att dom ser ju att det blir mindre förstörelse i områden. Det är viktigt för dom 

naturligtvis, det gör ju det till en bättre och god miljö.” (ip3) 
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Både ip2 och ip3 nämner att på bara några år så har antalet föreningsmedlemmar ökat 

väldigt mycket. Föreningarna har gjort satsningar mot utsatta grupper av barn och unga och 

de ser att antalet medlemmar från utsatta miljöer hela tiden ökar. Föreningarna konstaterar 

därför att arbetet har gett positiva resultat. Enligt Giddens (2007) blir människor 

inkluderade när de är en del av samhällets olika funktioner vilket medlemmar i 

idrottsföreningar blir då de får en känsla av delaktighet och tillhörighet. Detta kan då 

motverka det sociala utanförskapet som leder till exkludering. 

5.3 Utmaningar och svårigheter  

Det svårt för äldre barn att komma in i föreningar om de inte har erfarenheter av föreningsliv 

säger ip5. Barn och familjer behöver vara delaktiga inom föreningslivet så tidigt som möjligt 

för att det inte ska vara främmande för dem i framtiden. Flertalet av intervjupersonerna 

beskriver att många som de möter inte är vana med föreningslivet och de är inte heller vana 

med de krav som ställs på familjernas engagemang. Detta kan vara beroende på olika 

kulturella bakgrunder eller på familjernas vanor. Coalter (2012) visar på svårigheter med att 

mäta resultat med idrottens generella påverkan på social problematik för unga, dock finns 

många resultat från enskilda studier som påvisar goda resultat både för individer och 

samhälle. Ip2 lyfter problematiken kring föreningars svårigheter med att arbeta med 

inkluderingsfrågor samtidigt som viljan och möjligheterna finns. 

“Tvärsnittet som jag upplever, det är att idrotten är mer inkluderande och tydlig i de här 

frågorna än vad övriga samhället är. Vi ligger liksom i framkant, problemet vi ofta har i de här 

frågorna, nu kör jag på lite generalisering men vi är lite slarviga, vi hinner inte riktigt med, vi 

är lite underbemannade, vi kan ibland sakna kompetens” (ip2) 

Ip2 lyfter vidare att det är svårt att få individer att arbeta ideellt. Att arbeta ideellt kan ses 

som en delaktighet i samhället och därmed både skapa inkludering för den som arbetar som 

ledare och de som satsningarna riktar sig till. Meeuwisse, Sunesson och Swärd (2006) 

kopplar exkludering till ohälsa och brist på arbete. Finns det då former att motverka detta 

kan istället inkludering ske. Det krävs att föreningslivet och de ideella krafterna finns och 

orkar. Idrottsföreningarna möter personer som är kritiska till samhället och som har svårt att 

se den positiva utvecklingen med att inkludera utsatta individer. Detta kan också vara något 

som förhindrar arbetets fortgång. 

“Fokusera på de här fina lösningarna som finns överallt, tänk om vi skulle kunna lägga lika 

mycket krut på det istället (...) då kommer vi att lösa det här, så enkelt är det, det är svårt det 

är tufft och det kommer att bli jättejobbigt för många men vi kommer att lösa det är jag helt 

övertygad om.” (ip2) 

När idrottsföreningar arbetar för att integrera och inkludera människor gör de det jobbet 

som privatföretag inte hinner med berättar ip2. De förbereder individer för arbetslivet vilket 

även har uppmärksammats av företagare som går in med ekonomiskt stöd till vissa 

satsningar eftersom de har sett att det påverkar möjligheten till att hitta arbetskraft. 
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“Det är förstagångsjobb och det är de som kommer till Sverige som vill komma in men om inte 

vi får den personalen att klara av att prata svenska och komma in i samhället på ett bra sätt, då 

kommer vi att sakna personal” (ip2) 

Ip4 berättar om svårigheten till att få vissa föräldrar att betala medlemsavgifterna. Obetalda 

medlemsavgifter kan det leda till konflikter mellan individer och grupper eftersom de som 

betalar kan tycka att det blir orättvist.  

“Många föreningar upplever också att även fast dom inte har så många höga medlemsavgifter 

så är det svårt att motivera folk med en dålig ekonomi att lägga dom här hundralapparna på en 

medlemsavgift. Man förstår liksom inte varför man ska göra det.” (ip4) 

Vissa av intervjupersonerna anser att det kan vara en utmaning att få föräldrar engagerade i 

barnens idrottande. Det finns en del föräldrar som inte har någon aning om vad deras barn 

gör på fritiden och en del är inte intresserade av barnens sysselsättning. Ip6 lyfter istället att 

föräldrars engagemang inte är en nödvändighet för att barnet ska få en bra fritid. Denne 

anser att det viktigaste är att de vuxna som befinner sig med barnet är aktiva och ser varje 

enskilt barn. 

“Det som är baksidan är att det faktiskt finns föräldrar som faktiskt inte kan, som har fyra barn 

och är ensamstående eller sju barn och ensamstående och inte kan språket. Som inte kan och 

som inte ens sett en innebandymatch eller så, och inte vill heller men barnen vill.” (ip6) 

Många barn behöver engagerade föräldrar då det är viktigt för barnens mående och 

utveckling menar flertalet av intervjupersonerna. Ekholm (2013b) och Coalter (2012) visar 

att idrotten ger barn en plats där band och nätverk stärks och barnen ges möjlighet till att 

skapa relation. Payne (2008) beskriver att exklusion kan bli värre om de utsatta samlas i 

utsatta grupper, därav kan delaktighet inom idrott ge en viktig möjlighet till inklusion. Barns 

möjlighet till inklusion stärks genom att få vara i grupper som är etablerade i samhället. 

Många barn i utsatta miljöer har svaga nätverk och de behöver då en väg till det som kan bli 

en tryggt och betydelsefullt sammanhang menar ip1.  

5.4 Hur ser framtiden ut  

Flertalet av intervjupersonerna tyckte att idrottsföreningar ska arbeta långsiktigt och inte ha 

kortsiktiga projekt som bara leder till positiva effekter en kort period. Ip3 lyfter värdet av 

långsiktigheten för de deltagande individernas bästa och det skall vara en bestående effekt så 

att de inkluderande effekterna står kvar över tid. 

“Vi ska inte dra igång något projekt bara för projektets skull. Det ska leda liksom 3-6 månader, 

kanske 1 år. När vi pratar om att nu ska vi starta ett projekt så ska vi försöka nå dom här 

människorna eller ungdomarna. Så säger vi att, har det här någon värdighet om 5 år? Då säger 

vi att då ska vi gå in och satsa jättemycket på det här, när vi tror att det är en grej.” (ip3) 
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Enligt ip5 och ip6 ligger ett ansvar hos föreningar då de har tillgång till arenorna men även 

skolan eftersom det är en stor del av barnens liv. Ip1 och Ip2 menar dock att föreningar måste 

få ett större ansvar. Samhället behöver satsa och lita mer på att föreningar kan göra ett bra 

inkluderande arbete genom idrotten. Ip4 nämner att föreningar behöver samhällets 

förtroende och lyfter fram att det är viktigt att föreningarna själva har frihet att använda sina 

pengar till det de vill satsa på.  

Ip5 berättar att denne önskar ett aktivitetshus där unga ska få chansen att lära sig och prova 

på olika aktiviteter. De ska ges möjligheter till att hitta något meningsfullt som passar dem. 

Ip6 berättar att denne vill att alla unga ska få göra sin röst hörd och att de som har makten 

att bestämma ska lyssna till barnens önskemål och inte tolka utifrån ett vuxenperspektiv. 

Barnen ska få ta ett större ansvar och inte bara få vara med i en idrottsförening utan även få 

lära sig om hur en idrottsförening byggs upp om det är det de vill. Enligt Payne (2008) är 

delaktighet en central del i social inklusion. Människor behöver dels få vara med och bidra 

men även få känslan av att de kan bidra. I detta fall kopplas inklusion till idrottsföreningar 

som kan hjälpa individen att känna sig delaktig.  

“Så att det blir så bra som dom vill ha det, precis så att dom kan göra det dom tycker är 

roligast, det skulle jag önska” (Ip6)  

5.5 Nya teman som uppkom  

5.5.1 Samverkan mellan ideella och kommun  

Samverkan mellan föreningslivet och kommunen blir en viktig del för båda. Kommunen 

behöver individer som utför arbetet och föreningarna behöver olika former av stöd för att 

kunna utföra arbetet. Båda sidor ser samverkan som positivt och berättar att det har 

utvecklats på senare tid och står under stor utveckling. 

“För oss gäller det bara att det ska finnas verksamheter någonstans och vi stöttar alla 

verksamheter som finns. Vi försöker kartlägga, samla alla erfarenheter, försöker hjälpa dom 

med att bli bättre.” (ip1) 

Värdet av ett gott samarbete på många nivåer som är under utveckling beskrivs med en 

målbild för det arbete som pågår. Det finns olika kompetenser och intressen hos kommun 

och föreningar och de är beroende av varandra för att kunna ge människor sin plats i 

samhället. 

“Allt vi vill nå är social integration. Och social integration ska vara att man har nätverk, man 

har kompisar, man ska trivas och man ska göra det man tycker om.  Och sådana saker jobbar 

man med det är social integration. Och självklart försöker vi att koppla flera aktörer 

tillsammans till exempel med föreningslivet, frivilliga, alla aktörer kommuner och länsstyrelse. 

Alla som har med det här att göra som kan driva fram saken.” (ip1) 
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Ip1 lyfter värdet av att ta till sig det som föreningarna säger då dessa är de som möter 

individerna som satsningarna riktar sig till. Kommunen och föreningarna har behov av 

varandras kompetenser. 

“Vissa saker kan inte vi som arbetar offentligt göra, kommuner eller staten eller så. Men 

föreningslivet, dom kan göra det! Och därför måste vi bygga fler broar med offentliga och 

föreningslivet”. (ip1) 

Ip2 berättar att det finns fördelar med att kommunen är fyrkantiga medan idrottsföreningar 

har ett ideellt driv. Kommunen är de som kan ordna resurser på olika plan och ordna med 

bidrag för att arbetet ska kunna utföras. Idrottsföreningar kan därför fokusera på att utföra 

själva arbetet.  

“Klubbar som är lite mellanstora och små men ändå gör de här insatserna i samhället, de 

börjar se att fasen där har vi någonting. Då börjar de förstå och då är vi tillbaks där vi pratade 

om, struktur och stöd från kommunen. Och sen vårt klappande idrottshjärta, våra ideella 

krafter, vårat driv. Det blir ju så bra om man bara tänker färdigt. Det blir ju jättebra och så får 

man ihop det. Det kan man bara känna nu, nu får jag efter ett år komma liksom på möte och 

diskutera de här frågorna. Det är inte längre så man får åka ut till nått litet kontor utan nu 

kommer man till stadshuset och pratar om de här frågorna.” (ip2) 

5.5.2 Fler mötesplatser  

Under intervjuerna framkom det att flertalet önskade fler mötesplatser och arenor för unga 

och även att de befintliga skulle utnyttjas på ett mer effektivt sätt. De idrottsanläggningar 

som finns ska vara tillgängliga för fler under öppna former med närvarandra vuxna. 

Mötesplatser och arenor viktigt för att barn och unga ska ha en plats där de ges möjlighet till 

delaktighet och glädje samtidigt som möten bland människor i sig leder till integration. 

Ekholm (2013b) och Riley, Anderson-Butcher, (2012) visar att med mötesplatser som idrott 

kan band stärkas inom grupper men även ge nya värdefulla gemenskaper. 

“Ishallen, öppna den liksom. Och släng ut ett par skridskor. -För då kommer dom sno 

skridskor får man säkert höra. Javisst! Det kommer säkert försvinna två par skridskor men det 

kanske samhället kan bekosta då.” (ip6) 

Ip3 berättar att under säsonger då idrotten inte utövas kan det vara svårt att hitta 

idrottsanläggningar som barn och ungdomar kan vara på. I den undersökta kommunen finns 

det inga öppna idrottsarenor året runt i de utsatta områdena. Det krävs då att barnen kan 

transportera sig till idrotten vilket är svårt. En ytterligare problematik som ip5 lyfter fram är 

att det kostar att parkera utanför vissa idrottsanläggningar och detta kan utgöra hinder för 

att föräldrar ska stanna och titta på barnen och därmed vara delaktiga. 

“Det ska vara gratis parkering på alla idrottsanläggningar i denna stad så att familjerna kan gå 

och titta på sina barn. Det är det vi pratar om hela tiden, att mamma och pappa är med och 

tittar på idrotten.” (1p5) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka om och hur idrottssatsningar verkar för social inklusion. 

Vi vill även ta reda på vad satsningarna kan ge för effekter både på individuell och strukturell 

nivå. Studiens perspektiv är utifrån de professionella och verksamma inom idrotten.  

Detta med frågeställningarna: 

Vem riktar sig satsningarna till och varför? 

Hur skapar idrottssatsningarna möjligheter till social inklusion? 

Vilka svårigheter och utmaningar finns? 

Det visade sig under intervjutillfällena att alla kopplade utanförskap och idrott till invandring 

och etnicitet trots att vi inte beskrev det så. Detta var intressant och leder till många tankar, 

särskilt om hur utsatthet hos unga ser ut och hur kunskapen är om den. Med detta fokus 

riskerar grupper av utsatta unga missas och utsattheten kopplas till kulturell och etnisk 

bakgrund. Dock framkom det i vidare resonemang att inga individer eller grupper blev 

uteslutna eller var ovälkomna inom idrotten. Det kan vara en konsekvens av att kommunerna 

nu har ett ansvar för etableringen av nyanlända. Det kan vara en utmaning för samhället att 

få detta att fungera bra och därför läggs det ner stora resurser. Samtidigt står frågan kvar om 

hur samhället kan bli inkluderande för alla. Idag finns det flera grupper av marginaliserade 

individer och detta kan leda till ett vi och dom tänkande. Samhället bör hitta strukturer som 

fungerar inkluderande för att öka individers delaktighet i samhället. Detta bör byggas upp 

strukturellt och inte bli en lösning som sker eftersom.  

Inom socialt arbete och särskilt den som berör barn och unga är riskfaktorer och 

skyddsfaktorer en central del (ip5). Resultatet visar att en aktiv fritid kan påverka ungas liv 

positivt och därmed verka både förebyggande och för att ta sig ur svårigheter. Idag finns ett 

samarbete mellan föreningsliv och kommuner där samverkan sker kontinuerligt. Dock visar 

det sig utifrån resultatet att socialtjänsten inte är en självklar del av detta. Här finns ett stort 

utvecklingsområde där socialtjänsten, kommun och föreningsliv bör ta ett större ansvar, dels 

att ta hjälp av varandra men även att informera vilka möjligheter som erbjuds till invånarna. 

De som inte är intresserade av tävlingsfokus är ofta exkluderade från idrott trots att de har en 

vilja att delta visar både Ekholm (2013b) och resultatet av våra intervjuer. Detta ställer ett 

stort krav på föreningar och kommuner för att motverka utslagning och verka för att 

delaktighet är i fokus. Med detta i åtanke krävs det även att föreningslivet och kommun har 

ett gott samarbete och förståelse för varandras styrkor och svagheter. Föreningslivet har 

inget tvång på att arbeta inkluderande medan myndigheter som kommun har ett faktiskt 

ansvar för att säkerställa att invånarna får förutsättningar och möjligheter att utvecklas och 

ta del av samhällets funktioner. Föreningarna bör därav ha en långsiktighet i sin verksamhet 

som sträcker sig över tid för att inte äventyra individers trygghet (ip3). Som förening att kliva 

in och ta ansvar för detta är för oss beundransvärt men även riskabelt då föreningar snabbt 

kan ändra strukturer och inriktning. Hur individens bästa över tid skall säkerställas är en 

utmaning. 
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Det finns upplevda svårigheter gällande de krav på förståelse angående ideellt arbete som 

behövs för att föreningar ska fungera och överleva. Som en av intervjupersonerna framhåller 

finns det en okunskap gällande sociala och kulturella frågor inom föreningar. De har ett 

“klappande idrottshjärta” men kunskaper om hur utsatta individer bemöts på bästa sätt 

saknas på ett generellt plan. Här skulle det sociala arbetets kunskap och erfarenhet vara ett 

viktigt tillskott för att kunna bemöta och förstå olika gruppers utsatthet. Resultatet visar att 

de undersökta föreningarna stöttar många unga och utsatta till delaktighet och 

meningsfullhet. Det finns dock en gräns mellan innanför och utanför i föreningslivet, 

antingen är du delaktig inom det eller så är du utanför. Föreningslivet tar bort det spontana 

idrottande menar ip6 när dess inkluderande effekter sker på särskilda dagar och klockslag. 

Ip2 berättar att även att om barnen ej vill delta inom fasta tider och träningar så erbjuder de 

exempelvis en boll eller prova på aktiviteter för att den unge ska kunna idrotta på egna 

villkor. Detta efterfrågas av ip6 som vill att fler ska ges möjlighet att idrotta utan krav och 

prestation som mål. Här uppkommer ett gränsland där vi ser en tydlig gräns på de som är 

inkluderade och de som är exkluderade. Den spontana fotbollsmatchen på gården intill 

försvinner till förmån för träningar.  

Som en av intervjupersonerna nämner så finns det få idrottsanläggningar som är tillgängliga 

i utsatta områden. Det framkommer att i vissa utsatta delar av den undersökta staden så 

finns det fotbollsplaner men dessa är stängda för allmänheten och men öppna för etablerade 

lag. Möjligheten till att spontant idrotta under fria former begränsas och som Larsson (2008) 

visar, är det denna form som är den mest jämlika. Fritiden och dess innehåll kan vara en 

skyddsfaktor och därmed bör samarbetet mellan socialtjänst och idrottsföreningar stärkas. 

Även på ett strukturellt plan bör tillgången till den friare och spontana formen av idrottande 

ökas i form av öppna idrottsarenor. 

Inom idrottssammanhang krävs det mycket av deltagande individer i form av respekt, 

förståelse och förhållning till regler. Resultatet och även Ekholm (2013b) samt Riley och 

Anderson-Butcher (2012) visar att professionella inom idrotten ser positivt på att överföra 

goda egenskaper som utvecklas från ett forum till ett annat. Med detta resonemang som 

bakgrund kan sägas att idrotten förbättrar förutsättningar till att socialt inkluderande liv och 

möjligheten till att leva autonomt och självständigt ökar. Då kan idrotten bli en väg ur 

utanförskap. Alla intervjupersoner är överens om att barn som har svårigheter i sitt liv 

behöver en trygghet och att alla människor behöver relationer och något meningsfullt i sitt 

liv.  

I studiens forskning framkommer det olika syn på vad idrott är. För en del är det 

sammanhållning, laganda och relationer som står i fokus och för vissa är utövandet av 

sporten och prestation det som är viktigast. Vi tror att det är av stor betydelse hur en person 

ser på idrott för att skapa förståelse för dess effekter. I det som framkommit kan vi skönja en 

personlig prägel på detta. Om individen själv har bakgrund eller fostran inom föreningslivet 

ses det som positivt och utvecklande både för individ och samhälle. Inom 

idrottssammanhang krävs det som tidigare nämnt mycket av deltagande individer i form av 

respekt, förståelse och förhållning till regler. Resultatet och även Ekholm (2013b) samt Riley 

och Anderson-Butcher (2012) visar att professionella inom idrotten ser positivt på att 

överföra goda egenskaper som utvecklas från ett forum till ett annat. Med detta resonemang 
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som bakgrund kan sägas att idrotten förbättrar förutsättningar till att socialt inkluderande liv 

och möjligheten till att leva autonomt och självständigt ökar. Då kan idrotten bli en väg ur 

utanförskap. Coalter (2012) och Ekholm (2013a, 2013b) visar i forskningen på skilda resultat 

och det är svårt att urskilja precis om, hur och varför just idrott fungerar. Utifrån studiens 

resultat kan vi se idrott det fungerar. Idrott kan ge unga meningsfullhet, trygga vuxna och 

gemenskaper. Dock är detta inte enbart bundet till idrottandet utan vi ser att strukturer och 

föreningars engagemang har en stor roll. Föreningslivet arbetar med social mobilisering för 

att stärka och uppmuntra individers förmågor. Utifrån de egna förutsättningarna går 

föreningar och individer tillsammans för positiv förändring i lokalsamhället.  

6.2 Metod- och etikdiskussion  

Användningen av semistrukturerade intervjuer passade syftet väl, det framkom resultat som 

besvarade syfte och frågeställning. Vi förhöll oss öppna för nyanser och riktningar under 

intervjuerna för att inte styra för mycket. Flertalet av intervjupersonerna hade mycket att 

delge och därav skulle även en ostrukturerad intervjuform kunna använts. Dock hade en 

ostrukturerad intervju inte säkert fångat de gemensamma utgångspunkter som var 

intressanta för arbetet. Eftersom intervjupersonerna valdes utifrån att de hade olikheter i 

arbetsuppgifter behövdes en form att hålla samman resultatet för att det skulle vara 

användbart i den metod som valdes. Intervjuer och observationer med deltagare i projekten 

valdes bort av etiska skäl, annars skulle de metoderna även ha varit ett alternativ om de 

etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) skulle kunna säkerställts. Barnen som dessa 

idrottssatsningar riktar sig till är i varierande åldrar och många av dem under 15år. De etiska 

hänsynstaganden vi gjort var att säkerställa att intervjupersonerna ej skulle kännas igen i 

texten. Detta löstes genom att vi vid transkribering tog bort namn och andra detaljer som 

skulle kunna identifiera individerna. Metodmässigt uppfattade vi inga etiska dilemman eller 

tveksamheter för studien. 
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7 SLUTSATS 

Under arbetets gång insåg vi hur stort ämnet är beroende på vems perspektiv det ses ur. 

Trots att det framkom svar fick vi även många nya frågor och tankar om fortsatt forskning 

inom ämnet, särskilt då integrationsfrågan är aktuell under den tid som examensarbetet 

skrivs i. Relevansen för socialt arbete är stor då det visat sig att idrott är värdefullt för barn 

och därmed även för de barn som lever i någon form av utsatthet. 

Arbetet med att inkludera barn ligger till stor del på de eldsjälar inom föreningslivet och som 

frivilligt arbetar med frågorna. Samarbetet med myndigheter underlättar men kan även bli 

ett hinder då det både är en ekonomisk- och resursfråga samt vilka motprestationer som 

krävs från föreningar. För att hålla kvar engagerade individer krävs en balansgång mellan hur 

mycket insyn och påverkan myndigheterna bör ha. Fritiden är en viktig del av barns liv. 

Socialtjänsten skulle kunna lägga ett större fokus på att samarbeta och hålla sig informerade 

om vilka möjligheter som finns för barn att hitta meningsfulla sysselsättningar. Likväl bör 

föreningar och kommun ta ett brett perspektiv och med varandras kunskap och erfarenheter 

samt hitta hållbara former för samarbete och utveckling. 

7.1 Vidare forskning  

Särskilt framkom att det finns lite svensk forskning inom området. Ämnet är intressant och 

aktuellt och de program, metoder och satsningar som finns bör forskas på för att bredda 

kunskapen och för att säkerställa att de tjänar de syfte som är tänkt. Idrottens möjliga 

funktion som väg till att skapa antingen en fristad från sociala problem eller en väg att hitta 

skyddsfaktorer och hjälpa unga ur problematik är intressanta perspektiv i socialt arbete som 

framkommit under studiens gång. Att utsatthet och utanförskap kopplas till etnicitet och 

kultur är ett område som kan ge intressanta studier och resultat utifrån ett intersektionellt 

perspektiv. Ingen av intervjupersonerna belyste de svårigheter med normativa ideal som 

forskningen visar på reproduceras inom idrotten. Detta skulle även vara intressant att belysa 

i framtida studier. 
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INTERVJUGUIDE 

Syftet med studien är att undersöka om och hur idrottssatsningar verkar för 

socialt innanförskap. Vi vill även ta reda på vad satsningarna kan ge för effekter 

både på individuell och strukturell nivå. Studiens perspektiv är utifrån de 

professionella och verksamma inom idrotten. 
 

Detta med frågeställningarna 

 

Vilka effekter har arbetet gett? 

Vem riktar sig satsningarna till och varför? 

Hur skapar idrottssatsnngarna möjligheter till social inklusion? 

Vilka svårigheter och utmaningar finns? 

Informera om syfte med studie 

Samtycke till inspelning av ljud 

Hur den genomförs övergripande 

Upplägg i stort 

Frivilligt 

Rätt att dra sig ur 

Konfidialitet att vi kodar endast vi och handledare känner till vem det gäller 

Ibland händer det att det dyker upp en fråga i efterhand, är det okej om vi hör av efteråt 

utifall vi behöver fråga mer? Kontaktuppgifter? 

 

Arbete/titel 

Arbetsuppgifter/uppgifter inom förening 

Vad är din tidigare erfarenhet och bakgrund inom ditt område 

Vad gjorde att du började inom detta område 

Hur ser dina erfarenheter ut av idrott 

Hur ser dina erfarenhet ut av socialt arbete (socialtjänst, kommun, fältare) Koppla ihop 

dessa?  

Har du erfarenhet av idrottsprojekt för unga 

 

Vad anser du att effekterna med att inkludera unga inom idrott ger samhället  

Hur ser ni effekterna 

Hur arbetar ni för att inkludera ungdomar in i samhället 

 

Hur anpassar ni tillfällena/hur organiseras satsningarna 

Ekonomiskt/praktiskt 

Vilken skillnad från vanlig idrott 

Hur blir idrotten inkluderande 

 

Vad anser du vara värdefullt för individen med att inkludera unga inom idrott  

Kan ni se positiva effekter av arbetet 

Ger satsningarna möjligheter till unga som de annars inte skulle haft  

 

Finns det något som är mindre bra med arbetet? 



 

 

Kan du se något problematiserande med arbetet 

Negativa effekter 

Svårigheter 

 

Kan idrotten motverka utanförskap i samhället  

I så fall vilken form av utanförskap (socialt, ekonomiskt etc) 

Går det att se resultat, är det mätbart 

Vilka delar/värden blir viktiga (ex delaktighet, regler, vuxna) 

Vad gör idrotten för social skillnad 

 

Vilka riktar sig dessa satsningar till  

På vilket sätt tänker ni kring inkludering/exkludering 

Varför dessa grupper/individer 

 

Vad tänker du att utvecklingsmöjligheterna är för satsningar inom socialt arbete och 

idrott? 

Ideellt 

Kommunalt 

Nationellt  

 

Hur ser framtiden ut för ditt arbete 

Om du fick önska utan hinder 

 

Vill du tillägga något 



 

 

MISSIVBREV 

 

Hej, 

Vi är två studenter på socionomprogrammet vid Mälardalens högskola som skriver 

examensarbete (C-uppsats) inom området föreningars idrottssatsningar och social 

inkludering. 

För att få en fördjupad kunskap inom detta skulle vi vilja intervjua dig. Din medverkan är 

självklart frivillig och du kommer att vara anonym i det färdiga arbetet. Skulle du i efterhand 

ångra ditt deltagande eller vill revidera svar är det bara att kontakta oss.  

Är du intresserad av att delta så kontakta oss via mail eller telefon, intervjun tar max 45 

minuter och kan ske antingen på din arbetsplats eller på högskolan.  

Din medverkan är värdefull för oss och vi tror att du skulle kunna bidra med mycket 

kunskap. Vid eventuella frågor kontakta oss, vill du inte delta får du gärna meddela det. 

Tack på förhand 

Katarina Ekström 

Katarina.ekstrom@eskilstuna.se 

070-548 39 83 

Quy Nguyen  

Quynguyen_@hotmail.com 
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