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FÖRORD 
 
Utbildningen på hälsopedagogiska programmet i Gävle har under hela studietiden varit 
väldigt intressant. Intresset för hälsa har alltid varit stort och möjligheten att få fördjupa sig 
inom ett ämne genom en C-uppsats har varit givande. Att få studera fysisk aktivitet där den är 
som störst, i idrottsföreningar har varit lärorikt. Vi hoppas att våra nya kunskaper kommer att 
hjälpa oss i framtida utmaningar och att intresset för hälsa och idrott alltid kommer att ha en 
stor betydelse för samhället.  
 
Vi vill tacka vår handledar Gunnar Cardell för hjälp och stöd med vår uppsats och de personer 
som medverkat till att göra vår uppsats möjlig. Vi vill också tacka övriga lärare och personal 
på Hälsopedagogiska programmet i Gävle för de kunskaper ni givit oss.   
 
 
Therese Magnusson & Lovisa Persson 
 
Högskolan i Gävle, december 2008.



  

ABSTRAKT 
 
Magnusson, T., & Persson, L. (2009). Kommun och idrottsföreningar i samarbete; Två 
aktörer mot samma mål? C-uppsats i pedagogik. Institutionen för Pedagogik, didaktik och 
psykologi, Högskolan i Gävle. 
 
Konflikt betyder sammanstötning eller krock och syftar då till exempel till krock mellan 
förväntningar, värderingar, mål eller behov. I Sverige är kommuner de som ger mest pengar åt 
idrottsföreningar, som också är den största verksamheten som bedrivs i samhället med över 
tre miljoner medlemmar. Trots att idrottsverksamheten är så stor i dagens samhällse blir inte 
bara vuxna utan även barn mer stillasittande. Stillasittandet påverkar framförallt den fysiska 
hälsan negativt. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en intressekonflikt mellan 
kommunen och idrottsföreningarnas syn på barn och ungdomars deltagande i 
idrottsföreningar. En representant från kommunen och representanter från tre 
idrottsföreningar tillhörande den valda kommunen valdes för intervju. Fyra stycken intervjuer 
genomfördes med representanter från de tre idrottsföreningarna och kommunen. Frågorna 
berörde det nuvarande samarbetet mellan aktörerna, mål för verksamheten och tankar kring 
barn och ungdomars deltagande. Resultatet visade att intressekonflikter förekommer men att 
de inte är så stora. I de fall de förekommer handlar det ofta om ekonomi. Både representanter 
från kommun och idrottsföreningar anser det är viktigt att alla ska få vara med och spela och 
känna sig välkomna i lagen. Det anses också att bredd- och elitidrotten lever i symbios med 
varandra. Representanterna från kommun och föreningar tycker att samarbetet som finns 
fungerar bra generellt sett men att förbättringar kan göras. Slutsatsen är att intressekonflikter 
mellan kommun och idrottsföreningar existerar i mindre grad och att samarbetet mellan dessa 
kan förbättras.   
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1. INLEDNING 
 
Idrott för barn ska vara lekfull och allsidig och den ska bedrivas på ett sådant sätt att barnen 
kan skaffa sig ett intresse för aktiviteten som varar livet ut (rf.se, 2008-10-16). Att det inom 
idrotten inte ger stor uppmärksamheten kring resultat är viktiga riktlinjer att följa. Barn har 
rätt att utöva olika idrotter i olika föreningar och idrotten ska ledas av tränare med 
grundläggande kunskaper om barns sociala, psykiska och fysiska utveckling. Enligt Johanson 
(1976) kan det finnas idrottsföreningar och ledare som har sitt intresse endast inriktat på att få 
fram stjärnor och topprestationer, men de flesta idrottsföreningarna satsar på att i första hand 
få med så många som möjligt för motionens och samvarons skull. Det finns många olika 
inställningar till elitidrottens betydelse och gemensamt för många av dessa inställningar är att 
elitsatsning och utslagning för barn inte är godtagbart (Björck, 2007). Det diskuteras om att 
det finns ledare som redan tidigt börjar toppa sina lag och att det bidrar till att barn och 
ungdomar tröttnar. 
 
Den fysiska aktiviteten under skoltid har stor betydelse för elever som inte är aktiva på sin 
fritid (Ekblom & Nilsson, 2001). Studier som har gjorts visar på att även idrotten på fritiden 
idag har minskat. Våra kroppar är byggda för rörelse och vi mår bra av fysisk aktivitet (FYSS, 
2008). Ändå rör vi på oss mindre och mindre trots att vi vet att fysisk aktivitet minskar risken 
för många sjukdomar och för tidig död. Diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, övervikt, stress och 
depression är några av de sjukdomstillstånd som kan lindras eller undvikas med regelbunden 
motion.  
 
Vårt intresse för uppsatsen skapades genom ett projekt som genomfördes av en kommun, 
skolor och idrottsföreningar i en svensk stad.  Projektet vände sig till skolelever och syftade 
bland annat till att barn och ungdomar skulle få se möjligheter i rörelse och gemenskap, men 
även att föreningar skulle få fler medlemmar och fler ledare. Vi började fundera på vad 
kommunens mål med projektet var och vad föreningar har för mål och intresse av att barn ser 
möjligheter i rörelse. Vår hypotes var att samarbetet mellan idrottsföreningar och kommun 
kan ske av olika intressen. Kommunen kanske ser till barn och vikten av att barn rör på sig 
och att skapa idrott åt alla, medan idrottsföreningar möjligtvis vill varva unga medlemmar 
som vidare kan utvecklas och vara en tillgång för framtida elitsatsningar? Vi vill titta närmare 
på om kommunen och idrottsföreningar strävar mot samma mål. Anledningen till att detta 
väckte nyfikenheten var för att det kan vara av betydelse när vi som hälsopedagoger ska 
samarbeta med olika aktörer ute på fältet.  
 
Tanken var att det skulle vara intressant att genom intervjuer med representanter från några 
olika idrottsföreningar och kommunen, se varför kommunen satsar på projekt, och hur 
samarbete mellan kommun och idrottsföreningar fungerar. Kanske finns det någon 
intressekonflikt mellan kommunens satsning på att sätta barn i rörelse och med 
idrottsföreningens mål? När vi i vårt syfte använder oss av intressekonflikt syftar vi till en 
konflikt där parter har olika uppfattningar om något, meningar går isär och tanken på hur ett 
mål kan uppstå kan vara delat. Vi anser att en intressekonflikt kan vara positiv eller negativ 
och förekomma utan att parter är medvetna om det eller osams kring det.      
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2. BAKGRUND 
 
I det här kapitlet går det att läsa om hur kommunen arbetar för att främja idrottsföreningar. 
Kapitlet redogör även för hur den svenska men även den utländska idrottsrörelsen ser ut och 
fungerar. Konflikt beskrivs närmare och det går också att läsa om anledningar till att vara 
fysisk aktiv. Även hur Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som friskfaktorer 
till att vara fysiskt inaktiv samt tidigare forskning beskrivs i detta kapitel.  

 

2.1. KOMMUNEN 
I det fritidspolitiska programmet från den kommun uppsatsen baseras på går att läsa att 
kommunen har sedan länge varit förknippad med elitidrott. Kommunen ser föreningarna som 
en viktig samarbetspartner då det gäller att utveckla och förnya fritidsutbudet. Det påpekas 
också att fritidens pedagogik skiljer sig ifrån skolans vilket gör att möjlighet till att nå andra 
grupper inom fritiden finns. Det skrivs också att fritiden har ett stort ansvar för dagens 
folkhälsa. Syftet med det fritidspolitiska program från kommunen är att utforma inriktningen 
för den fritidspolitik som kommer att gälla de kommande åren. Några av de punkter som 
kommunen anser viktigt för fritiden är att fritidsutbudet ska vara tillgängligt för alla och att 
fritidsaktiviteter ska vara utspridda geografiskt i kommunen. Målet är att människors 
vardagsliv ska innehålla föreningslivets utbud och att arrangemang och evenemang ska hamna 
i kommunen genom att föreningar och andra aktörer sporras till att vilja ha dem där. Att alla 
ska erbjudas en aktiv fritid och en hälsofrämjande livsstil är en annan punkt.  
 
Kommunen är den aktör som ger mest pengar till föreningslivet och idrottsrörelsen ska jobba 
för att det kommunala stödet fördelas rättvist mellan olika grupper av idrottsutövare. 
Kommunen har satsat mycket på att bygga och driva idrottsanläggningar som är öppna för 
alla (Idrott vill, 1995). I det fritidspolitiska programmet går vidare att läsa om regler för hur 
pengarna delas ut och vilka föreningar som är berättigade till bidrag. Att föreningen arbetar 
efter demokratiska stadgar och har av årsmöte valda styrelseledamöter, revisorer med fler och 
att föreningen omfattar minst 20 medlemmar är två av kraven. Andra är att inlämna 
årsmötesprotokoll och ge kommunen tillträde till alla handlingar som anses nödvändiga för 
föreningens verksamhet. Föreningarna kan även få pengar genom Ungdomsstöd och 
aktivitetsmedlemsbidrag där föreningarna får en mindre summa pengar för varje medlem 
mellan 7-9 år och ett högre bidrag för ungdomar mellan 10- 20 år. Andra bidrag från 
kommunen är driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar och handikappanpassningsstöd. 
 
Kultur och fritidsnämnden har även arbetat fram en speciell målbeskrivning för 
ungdomsföreningar. Den säger att:  

• Föreningen ska verka för en alkohol-, drog- och dopingfri verksamhet 
samt betona ledarnas ansvar som förebilder. 

• Främja demokratisk fostran genom barns och ungdomars engagemang i 
föreningen 

• Främja såväl jämlikhet mellan ungdomsgrupper som jämställdhet 
mellan könen 

• Medverka till meningsfull fritid för barn och ungdomar 
• Engagera fler ungdomar i föreningen och då beakta 

mångfaldsperspektivet  
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De här punkterna och hur man jobbar med dessa kommer varje bidragsberättigad 
ungdomsförening att få redovisa.    
 

2.2. IDROTTSFÖRENINGAR   
I de flesta västländerna är idrottsföreningar den största verksamhet som bedrivs i samhället 
(Seippel, 2006). Idrottsrörelsen har en bred förankring i samhället tack vare stort samarbete 
mellan föreningar och kommun. I Finland deltar 40 procent av alla barn mellan 10-18 år i 
någon idrottsförening (Kokko, Kannas & Villberg, 2006) och Norges idrottsförbund har över 
2,1 miljoner medlemmar fördelat på 12 491 idrottsklubbar (idrett.no, 2008-10-23). Den 
svenska idrottsrörelsen har idag mer än tre miljoner medlemmar. Det finns över 600 000 
ideellt verksamma ledare och fler än 20 000 fria föreningar i Sverige. Föreningarna är 
organiserade i specialidrottsförbund som i sin tur är sammanslutna i Riksidrottsförbundet som 
är en paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen (rf.se 2008-10-17). 1995 lade 
Riksidrottsstyrelsen grunden för den utveckling- och utbildningsverksamhet som pågår än 
idag genom sitt idrottsanpassande program ”Idrotten vill”. I programmet idrotten vill, framgår 
det tydligt hur idrottsföreningar bör vara organiserade och många föreningar har tagit det till 
sig (Idrotten vill, 1995). 
 
På de flesta platser i Sverige finns åtminstone någon typ av idrottsförening (Idrotten vill, 
1995). Idrott påstås vara en central och folkkär del av det svenska kulturarvet. Även som 
opinionsbildare i folkhälsofrågor har idrottsrörelsen en viktig uppgift att fylla. Vissa 
idrottsföreningar bedriver inte bara sin ordinarie verksamhet utan även andra projekt för 
friskvård och folkhälsa tillsammans med landsting, kommuner, skolor eller företag. Idrott ger 
gemenskap och hjälper barn och ungdomar att lära sig respektera och knyta band med andra 
människor. Genom idrott får det visas glädje och spontanitet vilket bidrar till en känsla av 
trivsel och välmående. De många tävlingsmomenten i idrottssammanhang bidrar till att testa 
gränser, uppnå resultat och prestera mer, men också att nå uppsatta mål. Rätt bedriven idrott 
är bra för barn då idrottsaktiviteter utvecklar kroppen både fysiskt, psykiskt och socialt 
(Idrotten vill, 1995, & Nache et al. 2004). 
 
 
När idrott för barn upp till 12 år sker ska den vara lekfull och allsidig (Idrotten vill, 1995). 
Idrotten ska bedrivas på sådant sätt att barnen kan skaffa sig ett livslångt intresse för 
aktiviteten. Några andra riktlinjer som är viktiga att följa är att idrotten bedrivs i enkla former 
nära hemmet, att tävlingsverksamheten sker lokalt och att uppmärksamhet kring resultat inte 
tas hänsyn till. Barn har rätt att utöva olika idrotter i olika föreningar och idrotten ska ledas 
utav tränare med grundläggande kunskaper om barns sociala, psykiska och fysiska utveckling.  
När det talas om ungdomsidrott avses åldrarna 13-20 år. Det är viktigt att övergången från 
barn till ungdom sker stegvis och hänsyn till individernas olika behov tas. Likaså övergången 
från breddidrott till elitinriktad tävlingsidrott och viceversa ska ske successivt. Det är främst 
under tonåren som föreningar tappar medlemmar. En orsak kan vara nya intressen men i 
många fall är det så att föreningar saknar möjligheter för ungdomar som vill utöva sin 
aktivitet utan elitsatsande. Alla som vill vara med i föreningsliv och idrottsutövande ska ha 
möjlighet till det. Tonåringar som kommer nya till föreningar ska även dem ges möjlighet till 
att få vara med. De ungdomarna med talang, ambition och vilja ska ges möjlighet till att göra 
en seriös elitsatsning. Detta ska ske under socialt trygga former (ibid.).          
 
Många föreningar har både en bred verksamhet med breddidrott och elitinriktad verksamhet 
(Idrotten vill, 1995). En del klubbar har bara det ena eller det andra. När så är fallet ska 
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inriktningen och konsekvenserna det kan medge tydligt redovisas (Idrotten vill, 1995). 
Speciellt viktigt är det för de verksamheter med ett elittänkande att redan från början tala om 
detta för barn, ungdomar och föräldrar så att alla vet vilka förutsättningar som gäller. Det 
största framtida hotet emot föreningar anses vara brist på ledare vilket gör att idrottsrörelsen 
måste bli bättre på att fånga in de människor som är beredda att göra en insats för 
föreningslivet.  
   
Ungdomsidrotten i Sverige ska ta hänsyn till och utvecklas utefter de etiska värderingar som 
hör idrotten till (Idrotten vill, 1995).  

2.3. ELITSATSNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR  
Enligt Björck (2007) är elitsatsning och utslagning för barn inte godtagbart. Det gör att 
mindre duktiga personer lätt blir satta åt sidan (Johanson, 1976). Diskussionen går vidare om 
att det finns ledare som redan tidigt börjar toppa sina lag och att det bidrar till att barn och 
ungdomar tröttnar. Alla som vill vara med och idrotta ska får vara med vilket kan tyckas låta 
enkelt men när påtryckningar och tävlingsinstinkten sätter in kan det bidra till att alla inte får 
en plats. Alla idrotter är inte lika men oavsett förutsättning eller utformning måste alla 
motverka förtidig specialisering genom att anpassa sin verksamhet (ibid.). Definitionen av 
elitsatsning är inte helt entydig, men oavsett hur elitsatsning definieras är det inte godtagbart i 
de fall där barn inte anses tillräckligt duktiga och därför inte får vara med (Björck, 2007). 
 
Många förbund arbetar idag i stor omfattning med värdefrågor och det börjar bildas en trend i 
att fler satsar på att öka sin barn- och ungdomsidrott men även att de vill utveckla de ledare 
som finns inom förbunden (Björck, 2007). Det kan i sin tur leda till en bredare kunskap ute i 
föreningarna om vilka risker som finns med tidig specialisering och elitsatsningar. Något som 
är viktigt att arbeta med när det gäller att komma tillrätta med tidig toppning, specialisering 
och elitsatsning i tidig ålder är att ta fram och utveckla policy- och utbildningsmaterial. Att ta 
fram och utveckla riktlinjer eller policys är väsentligt för grunden för hur vi ska se på olika 
frågor. Ishockeyförbundet motverkar elitsatsningar bland annat genom att arbeta med 
utbildningskonsulenter i sina regelbundna träffar med ungdomstränare.  
 

Idrotten arbetar på flera fronter och olika nivåer för att komma till rätta med problemen med tidig 
specialisering, toppning och elitsatsningar i för låga åldrar. (Björck, 2007).  

 

2.4. KONFLIKT 
Konflikt betyder sammanstötning eller krock och syftar då till exempel till krock mellan 
förväntningar, värderingar, mål eller behov (ne.se, 2008-11-25). Konflikt kan vara en 
motsättning som kräver att få en lösning. En konflikt uppstår när minst en person gör upp ett 
motstånd för minst en annan person att uppnå ett mål, behov eller förändring. Båda parter vill 
uppnå sina mål och kommer med olika medel försöka få det att hända. En konflikt har då 
uppstått (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Uppfattningen som många har om konflikt är att 
det är något otrevligt och negativt, något som om möjligt går att slippa helst undviks 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002) och att den ofta upplevs som ansträngande för de inblandade 
och för dess omgivning (ne.se, 08-11-25). Den tyska filosofen Kant menar att konflikt inte 
bara är negativt. Han påstår att det kan få människor att uträtta mer eftersom en social konflikt 
enligt honom är en av de viktigaste mekanismerna för just det (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
En konflikt kan också ses som en möjlighet till utveckling (Nilsson & Waldemarsson, 2007). 
Konflikter kan även vara positiva då de aktualiserar oenighet till exempelvis under trygga och 
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lugna former, då de skapar energi eller förbättrar kommunikationen (Nilsson & 
Waldemarsson, 2007). En annan positiv synvinkel på konflikter är att oenigheter ofta leder till 
beslut med bättre kvalité då fler aspekter och mer information tillkommer under processen 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
 

2.5. MÅL FÖR FOLKHÄLSAN 
I målområde nio i Regeringens proposition mål för folkhälsan (2002/03:35) ingick att:  
 

Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Målet för de samlade insatserna 
inom detta område skall vara att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad 
fysisk aktivitet hos hela befolkningen. Detta skall främst ske genom insatser som stimulerar till 
mer fysisk aktivitet i skola, i anslutning till arbete och mer fysisk aktivitet under fritiden.  

 

2.6. HÄLSA OCH FYSISK AKTIVITET  
Enligt Medin & Alexandersson (2000) definierar WHO hälsa som det högsta möjliga 
välbefinnandet hos den enskilde individen, både vad gällande fysiskt-, andligt-, psykiskt- och 
socialt välbefinnande. Med definitionen menar WHO alltså att hälsa inte enbart är frånvaro av 
sjukdom, utan att den psykiska och sociala delen är minst lika viktig som den fysiska. I 
nationalencyklopedin (2007) definieras hälsa som ett tillstånd av välbefinnande och fullgoda 
kroppsfunktioner hos människa (eller djur); såväl om det tillfälliga, som det mer permanenta 
kroppstillståndet. För att det skall vara möjligt att främja människors hälsa måste en 
uppfattning formas av vad det är för slags hälsa som skall främjas. Ett centralt begrepp av 
definitionen är att ”hälsa skall ses som en grundläggande mänsklig rättighet” (ibid.). 
 
Fysisk aktivitet definieras som all form av aktivitet som innebär ökad energiförbrukning 
(Statens Folkhälsoinstitut, 2 003:44). Definitionen omfattar all medveten och planerad 
muskelaktivitet, tillexempel motion, träning, städning och trädgårdsarbete (Ekblom & 
Nilsson, 2001). Även omedvetna automatiserade rörelser av olika typ kan räknas som fysisk 
aktivitet. Det finns en nationell folkhälsoenkät, ”hälsa på lika villkor”, som visar att 42 
procent av männen och 46 procent av kvinnorna är inte tillräckligt fysisk aktiva (Faskunger, 
Leijon, Ståhle & Lamming, 2005).  
 
Enligt Statens Folkhälsoinstitut rekommenderas människor att utföra måttlig fysisk aktivitet 
minst 30 minuter varje dag (Faskunger m fl, 2005). De som är otillräckligt fysik aktiva 
uppfyller inte kravet om 30 minuter varje dag. En av de tio ledande globala dödsorsakerna är 
en stillasittande livsstil och orsakar nästan två miljoner dödsfall i världen varje år och skulle 
kunna undvikas med vardagsmotion.  

 
Den som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet, måste förr eller 
senare avsätta tid för sjukdom. Edward Stanley (1826-1893) (Ekblom 
& Nilsson, 2001). 
 

Enligt Medin och Alexanderson (2000) finns det två olika inriktningar i synen på hälsa, 
biomedicinsk inriktning och humanistisk inriktning. I den humanistiska inriktningen ses hälsa 
som någonting mer, eller som något annat än frånvara av sjukdom tillskillnad ifrån den 
biomedicinska inriktningen som utgår ifrån ett synsätt om att hälsa är frånvaro av sjukdom. I 
den humanistiska inriktningen hör bland annat den psykosomatiska ansatsen och den 
holistiska ansatsen. Den holistiska poängterar handlingsförmågan och anser ”att ha hälsa är 
relaterat till i vilken utsträckning människan kan förverkliga sina vitala mål, givet de 
förutsättningar socialt, kulturellt och ekonomiskt, som hon har” (ibid.). 
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Det finns ett flertal olika ansatser som är värd att nämna, några utav dessa är enligt Medin och 
Alexanderson (2000): 

• Psykosomatisk ansats: Hälsa är frånvaro av psykosomatiska sjukdomar.  
• Behavioristisk ansats: En människa är vid hälsa när hon trivs med sitt beteende.  
• Salutogen ansats: Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang. 

(KASAM).  
 
KASAM är ett begrepp som skapades av Antonovsky (1991). Enligt Antonovsky innehåller 
begreppet KASAM tre andra begrepp. Dessa är: 

• Begriplighet – Innebär i vilken utsträckning inre och yttre stimuli upplevs. Exempelvis 
hur information är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig.  

• Hanterbarhet – Handlar om i hur människan upplever de resurser som finns till ens 
förfogande. 

• Meningsfullhet – Handlar om att vara delaktig och medverkande i de processer som 
människor ställs inför dagligen. 

 
Dessa begrepp är inte självständiga utan de påverkar varandra, de står i relation till varandra 
(Antonovsky 1991). Antonovsky utgår ifrån ett salutogent perspektiv. Grundtanken i den 
salutogena ansatsen är att stress och kaos alltid är närvarande och det intressanta är inte vad 
som orsakar sjukdomen utan hur vi kan ha hälsa trots olika påfrestningar (Medin & 
Alexanderson, 2000). Hälsa ska inte ses som ett vakuum utan påverkas av villkoren i den 
miljö som människor lever i (Haglund, 2002). Miljö är andliga, sociala, kulturella, 
ekonomiska, politiska, ideologiska dimensioner, men även synliga strukturer och service som 
vi har runt oss. Miljöförhållanden representerar ett hot mot hälsa, liksom levnadsvanor. 
 
Under hela mänsklighetens historia har vi människor varit aktiva större delen av dagen 
(Statens Folkhälsoinstitut, 2 003:44). Vi människor är anpassade till att vara fysiskt aktiva och 
kroppens viktiga organ som tillexempel hjärta, leder och muskler mår bra av fysisk aktivitet. 
Genom att öka den fysiska aktiviteten finns stora möjligheter till att förbättra folkhälsan. 
Utvecklingen av inaktiva livsstilar bidrar till välfärdssjukdomar och ohälsa, en stillasittande 
livsstil ökar risken för ett antal sjukdomar och åkommor samtidigt som fysisk aktivitet främjar 
hälsa och välbefinnande (Faskunger m fl, 2005). 
 
Samhällsutvecklingen har försämrat förutsättningarna för fysisk aktivitet genom bland annat 
ökat bilåkande, fler stillasittande arbeten och ett ökat utbud av fysisk passiv underhållning på 
fritiden (Faskunger m fl, 2005). Idag används fysisk aktivitet såväl i sjukvårdande behandling 
som i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Genom regelbunden fysisk aktivitet minskas 
risken för olika sjukdomsförlopp såsom diabetes typ 2, fetma, högt blodtryck, benskörhet och 
hjärt-kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet bidrar även till ökat välbefinnande och livskvalitet, 
minskad depression samt höjt humör och självkänsla men även till ökad slagvolym, 
muskeluthållighet och muskelstyrka.  

 

2.7. FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGA  
Precis som vuxna blir även barn och ungdomar mindre fysiskt aktiva i dagens samhälle 
(FYSS, 2008). Mycket av den fria leken barn aktiverade sig med förr är idag utbytt mot mer 
stillasittande lek till exempel i form av TV eller dator. Vissa platser som förr ansågs 
lekvänliga tycks idag vara för osäkra eller riskfyllda för fri lek.  
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Dock är fysisk aktivitet viktigt även för barn och ungdomar (FYSS, 2008). Hög bentäthet är 
viktigt då det minskar risken för benbrott och stärker skelett. Uppbyggnaden av bentäthet sker 
genom träning och aktivitet som belastar skelettet. Som mest sker uppbyggnaden innan 
puberteten och fram till ca 20 års ålder och därför rekommenderas det att barn börjar träna 
redan i 7-års ålder. Motorik har visat sig viktigt för förmågan att kunna koncentrera sig. Barn 
som har svårigheter i skolan med framför allt språk, inlärning, perception och koncentration 
har ofta en försenad motorik. Genom att träna upp motoriken förbättras ofta skolresultaten 
(ibid). 
 
Studier visar att barns muskelmassa kan öka 14-30 procent genom styrketräning med lättare 
ansträngning två gånger i veckan (FYSS, 2008). En annan aspekt som gör fysisk aktivitet 
viktig hos svenska barn och ungdomar är den att övervikt och fetma blir allt vanligare. Att 
behandla sjukdomen när den är etablerad är svårt. Därför är det allt viktigare med prevention i 
dessa lägen. Ökad fysisk aktivitet är en åtgärd som ger resultat för viktminskning.  

 

2.8. IDROTT, SKOLA OCH FRITID 
Idrotten på fritiden har idag minskat vilket betyder att barn och ungdomar som inte är fysisk 
aktiva i någon idrottsförening har tendens att bli inaktiva på fritiden (Ekblom & Nilsson, 
2001). Den fysiska aktiviteten under skoltid har stort värde för de elever som inte är aktiva på 
sin fritid. 
 
Enligt Svensk författningssamling (SFS, nr: 1 985:1100) har elever idag obligatorisk idrott i 
skolan fram till gymnasiet vid sexton års ålder. Trots det ligger Sverige näst sist bland länder i 
Europa när det gäller schemalagd undervisning i ämnet idrott och hälsa (Ekblom & Nilsson, 
2001). Enligt skolplanen är undervisningstimmarna för grundskolan 500 timmar, vilket har 
reducerats med nästan 15 procent (Klofsten, 1999). I Sveriges första läroverksstadga från 
1561 står det att skolungdomen borde få lov från skolan: "till att leka eller eljest ha för händer 
pro recreatione vad de vilja". 50 år senare, i 1611 års stadga, står det att skolledningarna ska 
ordna speciella lekplatser för eleverna. Bestämda tider skulle finnas till för kroppsövningar 
som genom detta blev obligatoriska. Eftersom övningarna fick en egen dag, lördagarna som 
annars var skolfria, så var det inte alltid som den nya stadgan efterlevdes (ibid). 

 

2.9. TIDIGARE FORSKNING 
En studie har gjorts i Norge angående ett projekt som heter Sport City Program (SCP) (Åsrum 
Skille, 2005). Programmet syftar till att uppmuntra inaktiva personer till att bli mer aktiv. 
Programmet är designat så att det ska tillföra idrottsaktiviteter till dem som inte är involverade 
i sport på fritiden. Studien undersökte om ungdomar och främst inaktiva ungdomar i en utvald 
stad mellan 16-19 år deltog i SCP’s aktiviteter. Av 566 ungdomarna var det 55,8 procent som 
deltog i SCP och 54 procent var aktiva i idrottsföreningar. Resultatet visar även att av dem 
som utnyttjade programmet var 64,1 procent också deltagare i idrottsföreningar. 32 procent 
hade tidigare varit med i idrottsföreningar men slutat medan 3,9 procent som deltog i SCP 
aldrig deltagit i någon förening. Detta visar att de ungdomar som redan är aktiva inom en 
sportaktivitet är mer benägna att även delta i fler (Åsrum Skille, 2005). Om de tidigare varit 
aktiva är de även mer villiga att vara aktiva igen än de som aldrig sportat. 
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Tidigare forskning har visat att flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar och mindre benägna 
att vara med i en idrottsklubb (Kristjansdottir & Vilhjalmsson, 2002). Anledningen till att 
delta i sport för flickor har mycket oftare än för pojkar att göra med hälsa och välmående då 
det för pojkar oftast handlar om tävling och viljan att vinna. Samma studie säger att 
organiserad idrott fortfarande är mer riktad till pojkar än flickor. Författarna avslutar med en 
egen synpunkt där de lägger fram ett förslag om att få fler till den organiserade idrotten. De 
vill erbjuda ett bredare spektrum med idrotter passande för barns intresse till att idrotta. 
Genom att göra detta och utveckla förbindelser med den organiserade idrotten och skolan tror 
Kristjansdottir och Vilhjalmsson (2002) att fler vill vara med i idrottsklubbar och på så sätt 
främjas folkhälsan (Kristjansdottir & Vilhjalmsson, 2002).   

 
Varje år slutar många barn i idrottsklubbar och som tidigare nämnts kan det ha att göra med 
nya intressen eller att en fortsättning inom breddidrotten inte längre är möjlig (Idrotten vill, 
1995). I Amerika hoppar 35 procent av idrottsföreningarnas ungdomar av (Nache, et al, 2004) 
och hälften av Frankrikes kvinnliga handbollsspelare slutar i åldrarna 13-15 år (Sarrazin et al, 
2002). I Norge tappar förbunden 22 procent av fotbollsspelarna i åldern 13-16 år och i 
Frankrike ligger siffran för samma åldrar mellan 14-17 procent (Nache, et al, 2004).   
 
Idrott är bra för individers hälsa och idrottsklubbar bör vara ett utmärkt ställe att lära sig mer 
om just hälsa (Kokko, Kannas & Villberg, 2006). Ändå visar undersökningar från Finland att 
undervisning om hälsorelaterade frågor sällan lärs ut. Tillexempel hade hockeycoacher bara 
gett ut information om hälsa vid 4 procent av tillfällena lagen träffades under en säsong. 

 

3. SYFTE 
 
Syftet är att undersöka om det finns en intressekonflikt mellan kommunen och 
idrottsföreningarnas syn på barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningar. 
 

3.1. FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Vilka mål och policys finns det hos idrottsföreningar och kommunens sätt att se till barn och 
ungdomars deltagande i idrottsföreningar? 
 
Hur ser kommunen och idrottsföreningar på barn och ungdomars deltagande i 
idrottsföreningar? 
 
Hur ser kommunen respektive idrottsföreningarna på deras samarbete kring barn och 
ungdomsverksamheten?  
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4. METOD 
Kapitlet metod börjas med en analys av ett dokument om kommunens regler för 
idrottsföreningar. Sedan beskrivs valet av metod, urval och hur undersökningen har 
genomförts. Slutligen presenteras de etiska aspekterna som tagits hänsyn till under arbetets 
gång och undersökningens validitet. Metoden grundar sig på ett projekt som genomfördes av 
kommun, skolor och idrottsföreningar i en svensk stad. Utefter det har tre styrelseordföranden 
ifrån tre olika idrottsföreningar valts ut för intervju, samt en person ifrån kommunens kultur 
och fritidsavdelning. Metoden består av en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 
intervjuer. 

 

4.1. KVALITATIV UNDERSÖKNING 
I uppsatsen har det valts att använda intervjuer som metod som är en kvalitativ undersökning 
(Wieten, 2007). En intervju kan göras via telefon, det vill säga telefonintervju, eller 
besöksintervju (Kvale, 1997). Samtal kan ses som en grundläggande form för människligt 
samspel och är ett gammalt sätt att skaffa sig kunskap. En intervju registreras genom olika 
sätt, exempelvis genom minnet, anteckningar och bandspelare.  På band går det inte urskilja 
visuella aspekter av situationen som exempelvis kroppsuttryck. När en bandspelare används 
är det viktigt att tänka på att samtalet på bandet bli så hörbart som möjligt. En bandspelare 
intervjuaren möjligheten till att lyssna igenom intervjun flera gånger och på så vis går det att 
höra ord, pauser och tonfall.   
 
Fördelen med en intervju som metod är att det ger ett lågt bortfall och om det inträffar några 
oklarheter kring frågorna kan dessa utredas (Kvale, 1997). Nackdelen med intervju som 
metod är att det är dyrt att använda sig utav, tar lång tid och det finns risker för 
intervjuareffekter.  

4.2. URVAL OCH INTERVJUPERSONER 
För att genomföra vår undersökning där syftet var att om det finns en intressekonflikt mellan 
kommunen och idrottsföreningarnas syn på barn och ungdomars deltagande i 
idrottsföreningar valde vi intervju som metodval. Genom ett projekt som ägde rum mellan 
kommun och idrottsföreningar utsågs en person ifrån kommunen och fem idrottsföreningar 
som medverkande i projektet att delta i uppsatsen. De fem idrottsföreningarna valdes ifrån en 
broschyr som kommunen gav ut och utifrån storlek och vilken idrott de utövade. Anledningen 
till att de idrottsföreningarna valdes var att se till vilken idrott som föreningarna utövade för 
att möjliggöra en variation och en eventuell skillnad mellan olika idrotters syn på barn och 
deras deltagande i idrottsföreningar, men också för att få en så bred syn på området som 
möjligt. En kvalitativ intervju kan få fram djupare data och ansågs därmed vara den mest 
användbaraste metod för att svara på uppsatsens syfte då en del av syftet var att se till 
idrottsföreningarnas och kommunens egen syn och upplevelser av deras arbete (Bryman, 
2004).  
 
Intervjupersonerna ifrån idrottsföreningarna fick sedan ett mail och ett följebrev (bilaga 1) 
som uppgav vilka vi var, syftet med uppsatsen, vikten av deras deltagande och etik. I 
följebrevet fanns det plats för en skriftlig underskrift där intervjupersonerna fick skriva på om 
att de valde att deltaga och att de delgetts en viss information. Efter första utskicket via mail 
svarade inte tillräckligt med intervjupersoner utan det gick iväg ytterligare ett utskick till två 
idrottsföreningar inom tre veckor. Efter det andra utskicket blev det endast tre stycken av de 
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totalt sju tillfrågade idrottsföreningarna som svarade och valde att delta i uppsatsen. Allt 
eftersom idrottsföreningarna svarade bokades det via mail in intervjutid antingen för 
telefonintervju eller också besöksintervju beroende på vad som passade intervjupersonerna 
bäst. Anledningen till att intervjupersonerna fick välja vad som passade dem men även tiden 
och platsen var för att de skulle känna att deras deltagande var frivilligt och få en känsla av 
trygghet genom att välja plats. Dock hade vi i tankarna att valen kunde innebära att mötet 
skulle äga rum på en plats som skulle kunna inverka på en bandinspelning på grund av 
ljudnivå, vilket skulle leda till ett annat val av plats. Ingen av intervjupersonerna valde att 
intervjuas på ett café utan på deras arbetsplatser som innebar kontorsmiljö. 
Frågorna som senare användes i intervjun arbetades fram till att besvara syftet och dess 
frågeställningar. Innan intervjun testade vi även frågorna i en pilotundersökning för att se om 
de uppfattades på tänkt sätt och om de svarade mot vårt syfte. Efter pilotundersökningen 
omarbetades vissa frågor för att få en bättre förståelse och vissa frågor som inte ansågs 
nödvändiga plockades bort. Intervjuerna var fyra stycken varav en av intervjuerna med en av 
idrottsföreningarna var en gruppintervju, bestående av tre stycken intervjupersoner. 
Intervjupersonernas arbetsplatser var på kommunen och ute i idrottsföreningar. Vad de 
personer som intervjuades arbetade med inom föreningen var något som togs hänsyn till, då 
det i första hand valdes att vända sig till ordförande i idrottsföreningarna samt en person från 
kommunen som var insatt i barn och ungdomsverksamhet. Totalt kontaktades sju stycken 
intervjupersoner men det blev ett bortfall på tre stycken intervjupersoner. Bortfallen kan bero 
på felaktiga mailadresser. Att intervjupersonerna slutligen blev fyra stycken valdes med 
anpassning till informationen som vi fått fram och tidsåtgången som enligt Bryman (2004) är 
en faktor som påverkar hur många som deltar i uppsatsen.  Informanterna fick i följebrevet 
som bifogades i mailet information om att de garanterades att vara anonyma och att deras 
namn eller idrottsföreningens namn inte kommer att finnas med i uppsatsen.  
 

4.3. DATABEHANDLING OCH PROCEDUR 
Mötena med intervjupersonerna spelades in med hjälp av en bandspelare och efter det 
transkriberades samtalen som ägt rum till text. Genom att använda bandspelare kunde fokus 
läggas på intervjupersonen genom att visa ett intresse för deras svar, vilket även gjorde det 
lättare att föra vidare diskussioner och gjorde både de personer som intervjuade och den 
person som intervjuades mer avslappnad. Transkriberingarna efter varje intervju gjordes 
vilket var för att skapa gynnsammare förutsättningar för den kommande analysen, ha ett 
material som kunde läsas igenom flera gångar i samband med kodningen och för att underlätta 
för minnet (Bryman, 2004). Intervjuerna var strukturerad och bestod av fyra olika 
huvudområden som i sin tur bestod av ett antal underfrågor (bilaga 2 och bilaga 3). Detta 
utformades i syfte av att inte missa några viktiga områden eller frågor. I enlighet med Bryman 
(2004) ställdes även följdfrågor under intervjuerna för att fördjupa sig i vissa frågor eller för 
att be intervjupersonerna förklara hur de menade med det de sa. Med en strukturerad intervju 
som bestod av olika huvudområden med underfrågor, var tanken att det underlättade vid 
sammanställningen av intervjun och kodningen av materialet. 
 
Intervjuerna ägde rum under fyra veckor och de skedde som nämns ovan på 
intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjuerna tog allt ifrån en timme upp till två timmar. 
Intervjupersonerna fick inte så mycket information om uppsatsen innan intervjun med 
anledning av att inte påverka dem att svara annorlunda. Det som de delgavs var syftet och 
informationen från följebrevet och därmed fick de en chans att förbereda sig på vad de ville 
berätta om. Efter intervjuerna genomfördes transkriberingen. I transkriberingen omsattes 
intervjuerna till text där det framhävdes när intervjupersonen eller intervjuaren talade och när 
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pauser inträffade. Det har inte tagits med olika yttryck och dylikt då det endast fanns ett 
intresse i vad intervjupersonen sa och inte hur de sa det. Efter att intervjuerna fanns 
nerskrivna på papper användes de fyra huvudtemana där intervjuerna passades ihop med 
varandra för att sedan jämföras.  

 

4.4. ETISKA ASPEKTER 
För samhället och individers skull är forskning mycket viktigt och även nödvändigt för dess 
utveckling (Gustavsson, Hermerén & Pettersson, 2005). Därför finns det krav på att forskning 
bedrivs och att den gör så på rätt sätt. Forskaren står inför en rad olika etiska överväganden 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har gett ut forskningsetiska principer som 
är till för forskare att följa. De är indelade i fyra huvudkrav. Informationskravet talar om 
vikten av att alla inblandade ska veta vad deras information ska användas till och att de när 
som helst kan avbryta deltagandet. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet som belyser 
vikten av att deltagaren själv bestämmer över sin egen medverkan och att forskaren får 
deltagarens samtycke. Redan vid första kontakten med de tilltänkta intervjupersonerna fick de 
ta del utav ett följebrev med all viktig information. I brevet framkom vad uppgifterna från 
intervjun skulle användas till och att deltagandet var frivilligt. Innan intervjuerna har 
deltagarna än en gång blivit tilldelad denna information. Tredje kravet är 
konfidentialitetskravet som berör deltagarnas konfidentiella rätt. Deltagarna blev informerade 
om att personuppgifter och liknande ska behandlas på sådant sätt att utomstående inte kan ta 
del av det. Uppgifterna om deltagarna har behandlats med största möjliga försiktighet och 
deltagares namn, idrottsföreningar eller kommun på dem som medverkat ska inte synas i 
uppsatsen. Det informerades även om att samtalet mellan deltagare och intervjuperson skulle 
spelas in och att det var helt frivilligt och konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. Sista 
kravet är nyttjandekravet som står för att personuppgifter som är insamlade endast får 
användas till forskningsändamål (Gustavsson, Hermerén & Pettersson, 2005). Det kravet tar 
vi hänsyn till genom att inte använda personuppgifterna till något annat än forskning. 
 

4.5. TILLFÖRLITLIGHET  
För att säkra tillförlitligheten i metoden har hög validitet eftersträvats. Detta gjordes genom 
att metoden anpassades efter undersökningen. En hög validitet uppnås även genom att 
undersökningen svarar på syftet och frågorna. Thurén (2004) skriver att validitet innebär att 
man undersöker det som är avsett att undersökas och ingenting annat. Alla intervjuer ägde 
rum under liknande former och med en liknande intervjumall. Trots att det användes en 
liknande intervjumall i alla intervjuerna är det inte helt enkelt att repetera en kvalitativ 
intervju, då personer är olika och därmed varierar svaren. För att göra en så bra och tillförlitlig 
intervju som möjligt togs hänsyn till de kvalifikationskriterier som finns för intervjuaren 
(Kvale, 1997). Detta gjordes genom att vara tydlig, vänlig, känslig och öppen. Det har i 
uppsatsen strävats efter att vara så objektiv som möjligt under intervjuer och kodning och det 
har tydligt förklarats kring metod, hur det har gåtts tillväga samt insamling och kodning av 
data. Detta innebär i sin tur att det ges en stor insyn för läsaren om hur resultatet framkom och 
ger på så vis en hög replikerbarhet.  
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5. RESULTAT 
I resultat presenteras intervjun med representanten från kommunen samt de tre intervjuerna 
med idrottsföreningarnas representanter. En av intervjuerna med idrottsföreningarna är en 
gruppintervju bestående av tre olika personer. Därefter sammanställs deras svar på vilka mål 
de har, hur de arbetar kring och hur de ser på barns och ungdomars deltagande i 
idrottsföreningar i en konklusion.  

 

5.1. KOMMUNEN 
Kommunen som det har utgåtts ifrån har ca 220 föreningar som är bidragsberättigade. Mest 
bidrag från kommunen går till subventionering av hallar och anläggningar, då kommunen till 
85 procent subventionerar den faktiska hyran. Det finns regler som idrottsföreningarna måste 
uppfylla för att få bidrag. Exempelvis ska styrelsen vara demokratiskt vald. Föreningarna ska 
lämna en verksamhetsbeskrivning och ett bokslut till kommunen. Genom detta får kommunen 
en insyn i idrottsföreningarnas verksamhet och vad de gör, så att de inte ägnar sig med något 
som strider mot samhällets och vissa bestämda grundvärderingarna. 
 
Representantpersonen från kommunen arbetar med barn och ungdomar i fokus och arbetar 
mot barn och ungdomsföreningar både via bidragssystem och att stödja föreningslivet rent 
allmänt. Det är viktigt att få möjlighet till att leka och ha roligt nära sitt bostadsområde och 
vardagsmotion är också oerhört viktigt. Vardagsmotion är också en av anledningarna till att 
kommunen vill skapa fler medlemmar till idrottsföreningarna.  

 

5.1.1. Mål 
Kommunens mål för barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningar står i bidragsregler 
som finns att läsa om under dokumentanalysen i uppsatsen. Representanten för kommunen 
anser att deras målbeskrivning för ungdomsverksamheten och föreningens policydokument 
påminner om varandra. Samma mening om demokratisk fostran och tanken är att vi ska bli 
kloka vuxna människor som kan ta ansvar och ha förståelse för demokratiska processer. 

 

5.1.2.  Samarbete 
Kommunens representant anser att det har stor betydelse att ha samma mål när det gäller barn 
och ungdomar och deras deltagande i idrottsföreningar. Alla kommuner i Sverige har ett 
likvärdigt system för sina idrottsföreningar. Många är engagerade i idrottens föreningsliv och 
idrotten är den största aktören av allt föreningsliv. 
 
Representanten för kommunen tror att olika mål mellan dem och idrottsföreningar kan skilja 
sig åt när det gäller bredd och elitverksamhet. Den klassiska frågan där det finns olika syn är 
utslagning men att föreningarna är väl medvetna om betydelsen om att få vara med och att 
inte ställas åt sidan. Med detta menar kommunens representant att olika syn mellan kommun 
och idrottsföreningar inte skulle vara några problem så länge idrottsföreningarna är medvetna 
om barns utveckling fysiskt och mentalt samt tar hänsyn till olikheterna. 
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Kommunens intresse av att stödja idrottsföreningars barn och ungdomsverksamhet grundar 
sig i att kommunen tycker att det är viktigt med idrott för barn då de får lära sig leva och ta 
ansvar. Det ger mycket tillbaka och är ett stort värde och kommunen har därmed valt att satsa 
på en verksamhet som idrottsföreningar trots att de inte är skyldiga att göra det.  
 
Kommunen väljer även att stödja barn och ungdomsverksamheten av den anledningen att 
många söker sig till idrottsföreningarna och att många har en relation till idrotten på något 
sätt. Det gör det viktigt för kommunen att stödja idrottsföreningarna då människor får ett 
bestående värde av att vara fysiskt aktiv och genom att påbörja en aktiv livsstil. Det skapar 
bra bestående värden att vara engagerad i idrotten, både som aktiv och som ledare. 
Intervjupersonen som representerat kommunen nämner att de vill att alla barn och ungdomar 
ska få en chans till att idrotta och prova på nya idrotter oberoende av ekonomi och bostadsort. 
Alla ungdomar får kanske inte chansen inom skolgymnastiken att prova på nya idrotter, så 
kommunen anser då att samarbete med idrottsföreningar i form av projekt kan bidra till detta.  

 

5.1.3.  Barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningen  
Enligt Kommunens representant beror de flesta avhopp från idrottsföreningarna bland barn 
och ungdomars oftast på bristande intressen för idrotten då nya intressen tar över. 
Representanten från kommunen vet också att det är många som ägnar kraft och tid åt att få 
barn och ungdomar att stanna kvar längre i idrottsföreningar. Att få barn och ungdomar att 
stanna kvar i idrottsföreningar är inget som kommunen arbetar med idag. Idrottsföreningar är 
bra för barn därför att barn tycker det är roligt med idrott och idrottsföreningar är ett bra ställe 
att använde sin energi på anser representanten från kommunen. Det är ett bra sätt att röra på 
sig, det är socialt, hälsosamt och ett sätt att känna välbefinnande. Det är också bra då många 
barn deltar i lagsporter, och genom att arbeta i lag lär barn och ungdomar sig att visa hänsyn 
till både lagkamrater, motståndare och ledare.  
 

5.1.4.  Bredd- och elitidrott 
Det finns en inställning i kommunen att bredd och elitidrott lever i symbios. Det finns både en 
tydlig elitsatsning och en stor verksamhet utan en större tanke om elitsatsning. En klar 
elitsatsning redan i juniorlagen måste finnas om det ska leda till nationella och internationella 
resultat. Utslagning förkommer inom idrottsföreningar vilket är mindre bra för barn, dock 
anser kommunens representant att idrottsföreningarna har skaffat sig bättre och ökad 
förståelse om att barn och ungdomar är med för att det är roligt, en social företeelse och att 
alla inte har som mål att bli stjärnor.  
 
Representanten från kommunen vill samverka ännu mer med idrottsföreningarna framför allt 
mer praktiskt och tydligare än vad som görs idag. Projekt som bedrivs mellan kommun och 
idrottsföreningar tjänar på att involvera skolan, anledningen till det är att i skolan är det enda 
chansen att nå ut till alla. Det vill säga att genom skolan nås även de barn och ungdomar som 
inte redan är aktiva flera gånger i veckan. Kommunens representant anser att alla klubbar ser 
sig som hälsorelaterade. 
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5.2. IDROTTSFÖRENINGAR 
De intervjuade idrottsföreningarna bedriver barn- och ungdomsverksamhet och har en 
målgrupp som sträcker sig allt ifrån 3 år och uppåt. Alla idrottsföreningarna deltar i 
divisionsspel från låg till hög nivå. ”Tanken med divisionsspel är att alla ska kunna få vara 
med och ha en möjlighet att vara kvar och spela i idrottsföreningen” berättar en representant 
från en av de intervjuade idrottsföreningarna.   

 

5.2.1.  Mål 
Efter intervjuerna med representanterna från idrottsföreningarna framgick att ett av målen 
med barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningarna var att intressera ungdomar för 
sporten och leverera elitspelare. Ett annat mål var att barn och ungdomar ska få chansen att 
vara med för att det ska vara roligt och ge en bättre livsstil. Det framkom att hos en 
idrottsförening finns det framtagna mål för etik och moral som beskriver ett fostrande 
regelverk. Det finns även målsättningar om att inte tappa några barn- och ungdomar utan att 
alla ska få vara med och att de inte säger nej till någon.  
 
En representant från en av de tre intervjuade idrottsföreningarna tyckte inte att det var 
nödvändigt att deras mål ska stämma överens med kommunens mål om barn och ungdomars 
deltagande i idrottsföreningar. Bara för att det finns olika mål behöver dessa inte strida mot 
varandra. Vidare menar idrottsföreningens representant på att deras mål och kommunens mål 
skiljer sig åt beroende på vilken avdelning i kommunen som kontakten sker med. En del av 
kommunen vill att barn och ungdomar ska ha ett berikat liv med rörelse och motion och där är 
ambitioner om breddverksamheten stor. En annan del av kommunen vill ha en idrottsstad och 
ser med en annan syn på elitidrotten. De andra två intervjuade idrottsföreningarnas 
representanter anser att det är av betydelse med delade mål, då en strävan efter samma mål 
gör det enklare att bedriva verksamheten. 
 

5.2.2.  Samarbete 
Alla idrottsföreningar som intervjuats har någon form av samarbete med kommunen, hos en 
av idrottsföreningarna framgår det att ett samarbete med kommunen sker även ute i skolorna. 
Alla tre intervjuade idrottsföreningar får bidrag från kommunen för barn och ungdomarna 
som deltar i idrottsföreningen samt för hyra av hallar. En av idrottsföreningarnas 
representanter säger att idrottsföreningen är mycket nöjd med det samarbete som är idag 
mellan föreningen och kommun, en annan anser att det fungerar bra för det mesta men ibland 
går åsikterna isär. Representant från den tredje idrottsföreningen tycker att samarbetet har 
blivit bättre och är på rätt väg men det skulle kunna vara ännu lite bättre från kommunens 
sida. Det som idrottsföreningens representant gav som förslag på förbättringar från 
kommunens sida var den ekonomiska delen. Som det ser ut idag satsas det mycket pengar på 
en och samma idrott, vilket representant från idrottsföreningen inte upplevde som riktigt 
rättvist.  

 

5.2.3.  Barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningen 
Representanter från idrottsföreningarna vill att barn och ungdomar ska delta för att de tycker 
att det är roligt och att de i idrottsföreningen blir uppskattade för dem de är och genom det 
kommer att utvecklas. Även att de får ta del av en värdegrund och fysisk fostran, samt känna 
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trygghet, få en social gemenskap och göra något meningsfullt på sin fritid. Representanter för 
idrottsföreningarna menar att allt detta tillsammans gör barn och ungdomsverksamheten 
viktig och en av de intervjuade i en av idrottsföreningarna menar på att det borde vara varje 
förenings ansvar att bedriva en ungdomsverksamhet. En annan idrottsförenings representant 
säger att en av anledningarna till att de satsar så mycket på barn och ungdomsverksamhet är 
för att det är så otroligt viktigt med idrott för barn och ungdomar. En av de intervjuade 
idrottsföreningarna bedriver ett projekt som involverar skolan. Projektet är tills törsta delen 
tänkt som ett integrationsprojekt ute i skolorna och arbetar framförallt mot utsatta områden. 
Genom projekt som involverar skolan når idrottsföreningen ut till de barn och ungdomar som 
de inte skulle ha nått ut till annars. 
Det finns krav inom föreningarna på ledare och deras kunskap om barn och ungdomar, både 
när både när det gäller den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen. Ledare får kunskap 
genom olika utbildningar och olika steg som är obligatoriska för att få träna olika lag. En av 
idrottsföreningarnas representanter säger att han hoppas och tror att ledare bär med sig sina 
kunskaper från utbildningen till lagen. En annan förening tycker att det även är viktigt att en 
ledare lyssnar och bryr sig om barnen. Hos samtliga tre föreningar är det inte vanligt att barn 
och ungdomar som inte har tränat kommer och vill börja träna, dock händer det. En av de 
intervjuade idrottsföreningarna har en struktur som de går efter när någon som är ny kommer 
och vill börja träna. En tränare bedömer kapaciteten hos den nya medlemmen och placerar 
den oftast sedan i ett yngre lag där den kan utvecklas. Förhoppningen är att spelaren slutligen 
ska nå sin egen åldersgrupp. Det händer att medlemmar slutar med sporten och representanter 
från idrottsföreningarna tror att det bland annat beror på nya intressen, att barn- ungdomarna 
inte tycker det är roligt längre av olika anledningar eller att tränarna och spelarna inte fungerar 
tillsammans. Det framgick även under en av intervjuerna att det kan bero på att föräldrarna 
tröttnar när det krävs engagemang eller så kan det även vara en fråga om ekonomi, att det blir 
för dyrt med fortsatt deltagande.   
 
De tre intervjuade idrottsföreningarnas representanter anser att trivsel i lagen är av stor 
betydelse och det är viktigt att spela för att det är roligt, vare sig det är bredd- eller elitidrott 
som spelas. En representant från en av idrottsföreningarna tar upp att det är bra att hitta på 
andra saker utanför den vanliga idrotten så som andra sociala aktiviteter för att skapa mer 
trivsel och gemenskap inom laget.   

 

5.2.4.  Bredd- och elitidrott  
Något som framgick under intervjuerna var att idrottsföreningarna ställer sig likvärdigt till 
elitsatsning för barn- och ungdomar. En av idrottsföreningarna har vid tretton års ålder den 
första gränsen då det plockas ut spelare från det ordinarie laget till ett bättre lag. Vid sexton 
års ålder börjar det ställas högre krav på spelarna men upp till dess ska alla få vara med och 
spela. Med detta menas att alla får vara med och spela men det blir inte alltid i det bättre laget. 
En annan av de andra intervjuade föreningarna har även de sexton år som gräns innan 
uttagningarna till elitlag börjar. Det finns policys hos en idrottsförening som säger att så långt 
som möjligt ska elittänk på låga åldrar undvikas. Ett problem som idrottsföreningen har märkt 
av är att vissa ungdomar inte känner sig välkomna på grund av att de är en elitklubb och tror 
att de måste vara bäst för att få vara med. Under intervjun berättar en av idrottsföreningarnas 
representanter att barnen redan tidigt vet hur duktiga de är i förhållande till andra trots att 
elittänk i låga åldrar undviks. 
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”Ungarna vet sin egen rangordning, de kan ställa upp sig själva och tala om att här ska jag stå 
i ledet, här är min plats. Så väl känner de sin egen kapacitet.” 

 

5.3. KONKLUSION   
• Den målbeskrivning som finns för ungdomsverksamheten och föreningars 

policydokument påminner om varandra anser representanten från kommunen. Hos en 
av idrottsföreningarna finns det framtagna mål för etik och moral som beskriver ett 
fostrande regelverk.  

 
• Representanten från kommunen tycker att det är av stor betydelse att ha samma mål 

när de ingår i ett samarbete med idrottsföreningarna om barn och ungdomsverksamhet. 
När det gäller representanterna från idrottsföreningarna går åsikterna isär när det gäller 
frågan om betydelsen av delade mål mellan kommunen och idrottsföreningarna.  

 
 
• Representanten från kommunen påpekar att kommunen vill samverka ännu mer med 

idrottsföreningarna än vad som görs idag. Den ena av representanterna från 
idrottsföreningarna är mycket nöjd med det samarbete som är idag mellan föreningen 
och kommunen, en annan anser att det fungerar bra för det mesta. Den tredje 
representanten från idrottsföreningarna tycker att samarbetet har blivit bättre och är på 
rätt väg. 

 
• Den intervjuade representanten från kommunen vill att alla barn och ungdomar ska få 

en chans till att idrotta och prova på nya idrotter oberoende av ekonomi och 
bostadsort. En av dem som representerade en av idrottsföreningarna tar upp att alla ska 
få vara med och att spelares avhopp från idrottsföreningen kan vara en fråga om 
ekonomi.  

 
• Tanken från kommunens sida när det gäller deltagande i idrottsverksamhet är enligt 

intervjupersonen från kommunen att barn och ungdomar ska bli kloka vuxna 
människor som kan ta ansvar. Vidare forstsätter intervjupersonen att idrottsverksamhet 
anses viktigt för barn då de får lära sig leva och ta ansvar. Det är ett bra sätt att röra på 
sig, det är socialt, hälsosamt och ett sätt att känna välbefinnande. Det är också bra, för 
genom att arbeta i lag lär barn och ungdomar sig att visa hänsyn till både lagkamrater, 
motståndare och ledare. 

 
• De som representerade idrottsföreningarna vill att barn- och ungdomar ska delta för att 

ta del av en värdegrund och fysisk fostran. En av representanterna säger att en av 
anledningarna till att de satsar så mycket på barn och ungdomsverksamhet är för att 
det är så otroligt viktigt med idrott för barn och ungdomar.  

 
• Att få barn och ungdomar att stanna kvar i idrottsföreningar är inget som kommunen 

arbetar med idag. Intervjuade representanterna från de tre idrottsföreningarna anser att 
trivsel i lagen är av stor betydelse. Det finns även målsättningar om att inte tappa 
några barn och ungdomar.  

 
• Intervjupersonen från kommunen anser att föreningarna är väl medvetna om 

betydelsen om att få vara med och att inte ställas åt sidan. I en av idrottsföreningarna 
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börjar det ställas högre krav på spelarna vid sexton års ålder. Representanten från 
kommunen anser att idrottsföreningarna har skaffat sig bättre och ökad förståelse kring 
utslagning. Ungdomar är med för att det är roligt, en social företeelse och att alla inte 
har som mål att bli stjärnor. Det framgick under intervjun med en av föreningarna att 
de har policys som säger att så långt som möjligt ska elittänk på låga åldrar undvikas. 
Under intervjun berättar en av idrottsföreningarnas representanter att det trots försök 
av att undvika elittänk i låga åldrar, kan barnen redan tidigt ranka hur duktiga de är i 
förhållande till andra.  

 

6. ANALYS  
I analysen tas det upp delar av resultatet som knyts samman med fakta som presenterats i 
bakgrunden.  
 

6.1. ANALYS AV RESULTAT 
Representanten från kommunen anser att deras målbeskrivning för ungdomsverksamheten och 
föreningens policydokument påminner om varandra. Kommunens målbeskrivning för 
ungdomsföreningar består av de fem olika punkter som nämnts tidigare. Dessa tar bland annat 
upp att föreningar ska betona ledarens ansvar som förebild och medverka för en 
meningsfullfritid för barn och ungdomar. Det står även att idrottsföreningarna ska arbeta för 
att främja demokratisk fostran genom barn och ungdomars engagemang i idrottsföreningen. 
Att främja demokratisk fostran nämner även en av de intervjuade representanterna från 
idrottsföreningarna som en del av deras framtagna mål för etik och moral.   
 
Det är av stor betydelse att ha samma mål när de ingår i ett samarbete med idrottsföreningarna 
om barn- och ungdomsverksamhet anser kommunens representant. När det gäller 
idrottsföreningarnas syn på betydelsen av delade mål mellan kommunen och 
idrottsföreningarna går åsikterna från representanterna isär. En av de intervjuade 
idrottsföreningarnas representant berättar att samarbetet går bra beroende på vilken avdelning 
hos kommunen som kontaktas. En del av kommunen vill att barn och ungdomar ska ha ett 
berikat liv med rörelse och motion och där är ambitioner om breddverksamheten stor. En 
annan del av kommunen vill ha en idrottsstad och ser med en annan syn på elitidrotten. När 
förväntningar, värderingar eller behov sammanstöter eller krockar uppkommer en konflikt. 
Ibland kan konflikt vara en motsättning som kräver att få en lösning (ne.se, 08-11-25) och ofta 
uppfattas en konflikt som att det är något otrevligt och negativt, något som om möjligt går att 
slippa helst undviks (Jacobsen & Thorsvik, 2002). En konflikt kan också ses som en möjlighet 
till utveckling och vara positiva då de aktualiserar oenighet till exempelvis under trygga och 
lugna former, då de skapar energi eller förbättrar kommunikationen (Nilsson och 
Waldemarsson, 2007).  
 
Den intervjuade representanten från kommunen säger att kommunen vill samverka ännu mer 
med idrottsföreningarna framför allt mer praktiskt och tydligare än vad som görs idag. En av 
idrottsföreningarnas representanter är mycket nöjd med det samarbete som är idag mellan 
föreningen och kommun, en annan anser att det fungerar bra för det mesta men ibland går 
åsikterna isär. Den tredje idrottsföreningens representant/representanter tycker att samarbetet 
har blivit bättre och är på rätt väg men det skulle kunna vara ännu lite bättre från kommunens 
sida. Det som representanten från idrottsföreningen gav som förslag på förbättringar från 
kommunens sida var den ekonomiska biten. Som det ser ut idag satsats det mycket pengar på 
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barn och ungdomsverksamheten till en och samma idrott, vilket en representant från en 
idrottsförening inte upplevde som riktigt rättvist. Enligt idrotten vill (1995) är kommunen den 
aktör som ger mest pengar till föreningar och idrottsrörelsen ska jobba för att det kommunala 
stödet fördelas rättvist mellan olika grupper av idrottsutövare.  
 
Kommunens representant anser att alla ungdomar kanske inte får chansen inom 
skolgymnastiken att prova på nya idrotter så ett samarbete med idrottsföreningar i form av 
projekt kan bidra till detta. Projekt som bedrivs mellan kommun och idrottsföreningar tjänar 
på att involvera skolan, anledningen till det är att i skolan är det enda chansen att nå ut till 
alla. Enligt ekblom och Nilsson (2001) har den fysiska aktiviteten under skoltiden ett stort 
värde för de elever som inte är aktiva på sin fritid. Vissa idrottsföreningar bedriver utöver sin 
ordinarie verksamhet projekt för friskvård och folkhälsa tillsammans med landsting, 
kommuner, skolor eller företag (Idrotten vill, 1995). En av de intervjuade idrottsföreningarna 
bedriver ett projekt som involverar skolan. Projektet är tills törsta delen tänkt som ett 
integrationsprojekt ute i skolorna och arbetar framförallt mot utsatta områden. Idrotten på 
fritiden har idag minskat vilket betyder att barn och ungdomar som inte är fysisk aktiva i 
någon idrottsförening har tendens att bli inaktiva på fritiden (Ekblom & Nilsson, 2001). 
Genom projekt som involverar skolan når idrottsföreningen ut till de barn och ungdomar som 
de inte skulle ha nått ut till annars. Tidigare forskning visar att ett projekt som syftar till att nå 
ut till inaktiva personer som inte skulle ha nåtts annars är Sports City Program (Åsrum Skille, 
2005). Resultatet av projektet visade att de redan aktiva deltog flitigast men att det även 
nåddes ut till dem som inte tidigare idrottat. Genom att utveckla förbindelser med den 
organiserade idrotten och skolan anses det att fler vill vara med i idrottsklubbar 
(Kristjansdottir & Vilhjalmsson, 2002).    
 
Tanken från kommunens sida när det gäller deltagande i idrottsverksamhet är att vi ska bli 
kloka vuxna människor som kan ta ansvar och ha förståelse för demokratiska processer, säger 
kommunens representant. Vidare påpekas av samma person att idrottsverksamhet är viktigt 
för barn då de får lära sig leva och ta ansvar men också för att de tycker det är roligt och är ett 
bra ställe att använde sin energi på. Antonovsky (2001) menar på att det är viktigt att känna 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att uppnå en god hälsa. Det är ett bra sätt att 
röra på sig, det är socialt, hälsosamt och ett sätt att känna välbefinnande. Enligt 
Världshälsoorganisationen är hälsa det högsta möjliga välbefinnandet hos den enskilde 
individen, både vad gällande fysiskt-, andligt-, psykiskt- och socialt välbefinnande (Medin & 
Alexandersson (2000). Idrottsföreningarna vill att barn- och ungdomar ska delta för att ta del 
av värdegrund och fysisk fostran. En av idrottsföreningarnas representanter säger att en av 
anledningarna till att de satsar så mycket på barn- och ungdomsverksamhet är för att det är så 
otroligt viktigt med idrott för barn och ungdomar. Enligt Faskunger m fl. (2005) främjar 
fysisk aktivitet hälsa och välbefinnande och motverkar ohälsa. För barn och ungdomar är 
idrott bra då det utvecklar kroppen både fysiskt, psykiskt och socialt (idrotten vill, 1995., & 
Nache et al. 2004) exempelvis är det en prevention för fetma, idrotten stärker skelettet och 
bidrar till ökad muskelmassa (FYSS, 2008). 
 
Det framgick under en av intervjuerna att spelares avhopp från idrottsföreningen kan vara en 
fråga om ekonomi. Kommunen vill att alla barn och ungdomar ska få en chans till att idrotta 
och prova på nya idrotter oberoende av ekonomi och bostadsort. Riksidrottsförbundet anser 
att alla som vill vara med i idrottsföreningar ska ha möjlighet till det (Idrotten vill, 1995). 
Kommunen har satsat mycket på att bygga och driva idrottsanläggningar som är öppna för 
alla. En representant från en av idrottsföreningarna tar upp att alla ska få vara med och att de 
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inte säger nej till någon. Enligt Idrotten vill (1995) ska tonåringar som kommer nya till 
idrottsföreningar få vara med och idrotta. 
 
Utslagning förkommer inom idrottsföreningar vilket är mindre bra för barn, dock anser 
representanten från kommunen att idrottsföreningarna har skaffat sig bättre och ökad 
förståelse utslagning. Ungdomar är enligt kommunens representant med för att det är roligt, 
en social företeelse och att alla inte har som mål att bli stjärnor. En av de intervjuade 
föreningarna har policys som säger att så långt som möjligt ska elittänk på låga åldrar 
undvikas. Representanter från två av tre intervjuade idrottsföreningarna hade runt 16 år som 
gräns innan det var tal om elitnivåer. Varje år slutar många barn i idrottsföreningar (Idrotten 
vill, 1995). Representanten från kommunen anser att barn och ungdomars avhopp från 
idrottsföreningarna oftast beror på bristande intressen för idrotten. Riksidrottsförbundet säger 
att det är främst under tonåren som föreningar tappar medlemmar (Idrotten vill, 1995). En 
orsak kan vara nya intressen men i många fall är det så att föreningar saknar möjlighet för 
ungdomar som vill utöva sin aktivitet utan elitsatsningar. I Frankrike slutar hälften av 
kvinnliga handbollspelare i åldrarna 13-15 år (Sarrazin, et al, 2004) och i Norge tappar 
förbunden 22 procent av de 13-16 åriga fotbollsspelarna (Nache, et al, 2005).  Även 
representanter från idrottsföreningarna tror att barn och ungdomars avhopp bland annat beror 
på nya intressen, att de inte tycker det är roligt längre av olika anledningar eller att tränarna 
och spelarna inte fungerar tillsammans. Att få barn och ungdomar att stanna kvar i 
idrottsföreningar är inget som kommunen arbetar med idag.  De tre intervjuade 
idrottsföreningarnas representanter anser att trivsel i lagen är av stor betydelse och det är 
viktigt att spela för att det är roligt och det finns även målsättningar om att inte tappa några 
barn- och ungdomar.  
 
Det finns olika syn på utslagning men kommunens representant anser att föreningarna är väl 
medvetna om betydelsen om att få vara med och att inte ställas åt sidan. Många förbund 
arbetar idag i stor omfattning med värdefrågor och det börjar bildas en trend i att fler satsar på 
att öka sin barn- och ungdomsidrott men även att de vill utveckla de ledare som finns inom 
förbunden (Björck, 2007). Vilket i sin tur kan leda till en bredare kunskap ute i föreningarna 
om vilka risker som finns med tidig specialisering och elitsatsningar. Det finns ledare som 
redan tidigt börjar toppa sina lag och att det bidrar till att barn och ungdomar tröttnar. I en av 
idrottsföreningarna börjar det ställas högre krav på spelarna vid sexton års ålder men upp till 
dess ska alla få vara med och spela. Representanten från kommunen säger att en klar 
elitsatsning redan i juniorlagen måste finnas om det ska leda till nationella och internationella 
resultat. Enligt Björck (2007) är elitsatsning och utslagning för barn inte godtagbart. Det gör 
att mindre duktiga personer lätt blir satta åt sidan (Johanson, 1976). Under intervjun berättar 
en representant från en av idrottsföreningarna att det trots försök av att undvika elittänk i låga 
åldrar vet barnen redan tidigt hur duktiga de är i förhållande till andra.  
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7. DISKUSSION  
 
I diskussionen tas metoden och resultatet upp och diskuteras utifrån våra synpunkter och 
funderingar. I metoddiskussionen diskuteras det kritiskt om vad som hänt om vi använt oss av 
observation som en del av metoden och i resultatdiskussionen som binds till tidigare 
forskning, syfte och frågeställningar tas det bland annat upp om det finns en intressekonflikt 
inom kommunen om barns deltagande i idrottsföreningar? Slutligen presenteras vidare 
forskning.  

 

7.1. METODDISKUSSION  
Vi tog i uppsatsen hänsyn till både för- och nackdelar med intervju som metod. Det valdes 
intervju som metod för att det ansågs kunna besvara våra frågor på bästa sätt men också för att 
minska oklarheter då följdfrågor är möjligt (Kvale, 1997). Följdfrågor blev en viktig del i våra 
intervjuer då svaret på frågorna inte alltid var så precisa som vi önskade. Vi kunde då fördjupa 
oss i frågorna och svaren blev mer givande (Bryman, 2004). En fördel som är med intervju 
som metod är att intervjun kunde bandas för att sedan gås igenom i lugn och ro. På så sätt 
kunde respondenterna få vår fulla uppmärksamhet när de berättade om sin organisation då det 
inte behövdes anteckna. En nackdel som var med intervjuerna var att de tog lång tid och det 
upplevdes att några av respondenterna var lite stressade. Efter att ha genomfört intervjuer och 
sett vårt resultat av det, är vi överens om att intervju som metod har fungerat mycket bra. Vi 
är nöjda med valet av metod och anser att det är en bra metod för att får svar på uppsatsens 
syfte. Undran finns också om utfallet blivit annorlunda om andra föreningar valt att delta i 
intervjun. Vi är glada att de idrottsföreningarna som var med var det, men nyfikenhet kring 
vad de som valde att inte vara med skulle ha sagt finns självfallet. Vi tycker att intervju med 
representanter från tre idrottsföreningar har gett oss mycket information men viljan av att 
intervjua fler för att få ett större övergripande finns, men tidsåtgång var ett hinder (Bryman, 
2004). Det som vi känner kunde ha bidragit med mer till uppsatsen är om en observation 
kunde ha ägt rum då vi tror att en observation skulle ge oss mer och bättre material. Om vi 
varit ute bland idrottsföreningarna och observerat deras träningar och matcher, så kunde vi 
kanske få se saker som inte kom fram under intervjuerna och på så vis få en bredare insyn i 
verksamheten. Kanske hade det då gett oss ett annat resultat? Anledningen till att detta inte 
gjordes var ont om tid och ekonomiska hinder, då resor till träningar och matcher är tids- och 
pengakrävande men också att observation som metod blev påtänkt alldeles för sent. 
Observation som metod fanns med i tankarna och i efterhand känner vi att det kunde bidra till 
det lilla extra som behövdes. I intervjun valdes att intervjua de personer som hade ansvar i 
organisationerna vilket ansågs kunna bidra till ett tillförlitligt resultat. Att intervjupersonerna i 
och med sitt ansvar i organisationen var kunniga kring frågor om deras verksamhet och hur de 
samarbetade med kommunen. Det visade sig att det var kunniga om sin verksamhet, hur de 
samarbetade med varandra och hur de såg på barns deltagande i idrottsföreningarna. Intressant 
skulle det dock vara att intervjua tränare ifrån idrottsföreningarna för att se hur deras bild ser 
ut av vilka mål idrottsföreningarna har och hur idrottsföreningarna såg på barn och ungdomars 
deltagande i idrottsföreningar. Vi tror att om vi haft möjlighet att intervjua tränare hade vi fått 
en till bild av verksamheterna då de eventuellt agerar både som tränare och föräldrar. Det 
skulle även vart intressant att intervju en till från kommunen men ifrån en annan avdelning av 
kommunen, för att se om två ifrån kommunen men ifrån olika avdelningar delade varandras 
syn på barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningar eller om det fanns en 
intressekonflikt där. Med en förening blev det en gruppintervju som inte var planerad och som 
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vi inte var förberedda på. Detta visade sig vara positivt för intervjun då de tre som 
medverkade i gruppintervjun hade olika synpunkter och saker att komma med beroende på att 
de arbetade med olika saker inom föreningen. 
 
Vi känner att våra intervjufrågor gav oss mycket att gå på men att vi inte fick fram så mycket 
om intressekonflikt mellan de båda partnerna som vi kanske hade trott. En fråga vi då ställer 
oss är om det inte finns så stora intressekonflikter, eller om det är så att vi inte lyckats få fram 
dem. Något vi i efterhand tänker är att frågorna för intervjun kanske skulle ha varit lite 
annorlunda. Dock tycker vi att frågorna var en bra grund att luta sig tillbacka på under 
intervjun och gjorde att den flöt på smidigt och bra. Vi anser även att de gav oss svar på vårt 
syfte. Huvudområdena som utformades i intervjumallen underlättade vid transkriberingen och 
när resultatet skulle presenteras. Det uppstod inte heller några frågor eller oklarheter kring 
frågorna.  
 

7.2. RESULTATDISKUSSION  
Resultatet visade att vissa konflikter kring barn och idrottsverksamhet mellan kommun och  
idrottsföreningar fanns. Dock var de inte lika tydliga som vi från början trodde. Vår vision om 
att kommunen ser mer till barn och vikten av att barn rör på sig och att skapa idrott åt alla, 
medan idrottsföreningar vill värva unga medlemmar som vidare kan utvecklas och vara en 
tillgång för framtida elitsatsningar stämde ganska bra. Dock visade det sig också att 
idrottsföreningar också såg till barn och ungdomar och vikten av att de rör på sig. På samma 
sätt tyckte representanten från kommunen att elitidrott var viktigt. Vi tyck oss se i resultatet 
att kommun och idrottsföreningars tankar till barn och ungdomars deltagande i 
idrottsföreningar går ganska mycket hand i hand även om det är lite förskjutet åt var sitt håll. 
Vad vi också trodde var att det skulle ställa till problem och ge intressekonflikter mellan 
kommun och förening med olika tänk. Resultatet visar att kommunen satsar på barn och unga 
genom att de är till dem bidrag går och också genom att kommunens representant under 
intervjun påpekar vikten med att alla ska få vara med och spela. Idrottsföreningarna vill även 
de satsa på barn och unga och har regler och mål för hur det ska gå till för att alla ska få vara 
med. Samtidigt säger de att elitidrotten är viktig och satsas mycket på, men kommunen håller 
även de med om det. Även om representanter från kommun och idrottsförening har lite 
skillnader i hur de ser på barn och ungdomar har inte vi hittat några större intressekonflikter i 
deras samarbete.  
 
Då både representanter från kommunen och idrottsföreningar säger att det är så otroligt viktigt 
för barn att idrotta kan det funderas på varför skolans idrott inte prioriteras. Sverige är bland 
de sämsta länderna i Europa gällande schemalagd skolidrott (Ekblom & Nilsson, 2001). 
Samtidigt nämner en av intervjupersonerna att skolan är det enda stället där det nås ut till alla. 
Om trenden med lite skolidrott ska fortsätta i samma bana tror vi att föreningsidrotten 
kommer att bli ännu viktigare än vad den är idag. Det tror vi kan bidra till att 
idrottsföreningars ansvar kommer bli ännu större och att organisationerna i varje 
idrottsförening kommer att växa. I Sverige idag har vi redan tre miljoner medlemmar och blir 
det ännu fler som vill vara med är det möjligt att det kommer bli problem att skaffa fram 
tränare (Idrotten vill, 1995). Då skolan är en bra plats att nå ut till alla barn och ungdomar är 
det förståeligt att idrottsprojekt med skolans samarbete är lyckosamma. Problemet som finns 
är att de som det främst nås ut till är de redan frälsta och inte de som bäst behöver det (Åsrum 
Skille, 2005). Tidigare forskning visar ändå att det inte bara är de som tidigare idrottat som är 
med och vinner något av projekten utan att även några nya tillkommer. Att hitta en lösning på 
det problemet och få de barn och ungdomar som inte är intresserade av idrott att röra på sig är 
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antagligen en stor gåta i dagens samhälle. Skulle den lösas kanske det trots allt inte skulle 
göra så mycket att idrotten i skolan försvinner mer och mer.    
 
I många idrottsföreningar verkar tonåren vara en åldersgrupp då det tappas många spelare 
(Sarrazin et al, 2002; Idrotten vill, 1995) . Kommunens och idrottsföreningarnas 
representanter gav många orsaker till att det blir så och nya intressen var det som var det 
starkaste argumentet. Då vi tänker oss att nya intressen sällan har med sport, idrott eller 
träning att göra funderar vi på om dessa ungdomar slutar med motion helt. Om så är fallet är 
de väldigt synd. Bara den anledningen att vi rekommenderas att röra på oss minst 30 minuter 
per dag (Faskunger m fl, 2005) kan helt försvinna om de nya intressena tar över. En undran 
som dyker upp är om individen tröttnat på idrotten av andra orsaker. Visst får personer nya 
intressen men är det av den anledningen att de inte längre trivs i sin förening och genom det 
skaffar nya intressen eller är det så att nya intressen skapas och i jämförelse gör idrotten 
tråkig? Att behålla barn i idrottsföreningar är svårt men ur ett folkhälsoperspektiv är det 
viktigt att det görs för så många andra alternativ finns det inte. Alla idrottsklubbar ville 
behålla sina spelare så länge som möjligt vilket är positivt och alla idrottsföreningar jobbar för 
hög trivsel. Kan det göras mer? Skulle ett samarbete mellan idrottsföreningar och kommun 
där det tillsammans tas om hand om de ungdomar som slutar i sina föreningar vara möjligt? 
Det är fullt förståeligt att idrottsföreningar idag inte alltid har den möjligheten att ha ett 
breddlag ”på skoj”. Vi kan tänka oss att det ofta är så att de lag under det bästa laget 
fortfarande är tävlingsinriktade och spelar de spelare som just nu inte passar i högre lag. 
Skulle ett samarbete där träningar på kvällstid fungerar mer som skolidrott vara möjligt? Där 
de ungdomar som slutat men inte tröttnat på sin idrott skulle fortsätta att träna med andra och 
umgås, men vara helt fria från krav av att komma till träningen eller att prestera. Organiserad 
idrott sägs passa killar bättre än tjejer, då tjejer mer tränar för hälsa och välmående 
(Kristjansdottir & Vilhjalmsson, 2002). Kanske då den typen av organiserad idrott även skulle 
locka mer tjejer?  
 
Elitsatsning för barn och ungdomar, när, hur och om det ska ske är alltid diskutabelt. Björck 
(2007) menar att elitsatsning i låga åldrar inte är godtagbart. Ett sätt för att komma tillrätta 
med tidig toppning, specialisering och elitsatsning är att utveckla policy- och 
utbildningsmaterial. Våra intervjuade idrottsklubbar hade alla tre en klar bild av när de som 
idrottsförening var villiga att satsa extra på bättre spelare. De sa även att alla som vill ska få 
vara med att spela. Alla föreningar var tydligt elittänkande med lag i höga divisioner, men 
ungdomsverksamheten var väl utvecklad, och regler för hur elitsatsning ska gå till fanns hos 
alla. Det låter som om idrottsföreningarna har en balans mellan bredd och elit, vilket också 
kommunen stöttade. Något som framgick under intervjuerna vara att kommunen och dess 
olika avdelningar inte alltid hade samma syn på hur idrottsföreningar skulle verka. Beroende 
på ärende och till vilken del som idrottsföreningarna vände sig till i kommunen kunde 
värderingarna vara olika. En del av kommunen var enligt en representant från en 
idrottsförening mer öppen för idén på en idrottsstad där elitidrott ingår, medan en annan del 
såg breddidrotten och dess fördelar som viktigast. Då kommunen är en stor aktör är det 
kanske inte så konstigt att åsikter skiljer sig mellan avdelningar, men under intervjuerna 
framkom dock att alla ville se till barnens bästa och vara med och ge barnen en demokratisk 
fostran. Målet för alla var att ge barnen en bra och lärorik tid. 
 
Samarbetet mellan kommun och idrottsföreningar kan enligt vissa föreningars representanter 
bli bättre. Vid frågan om vad det är som kan bli bättre är det frågor kring ekonomi och pengar 
som först kommer på tal, vilket tyder på att pengar från kommunen är viktigt för föreningarna. 
Visst är kommunen den som ekonomiskt stödjer föreningarna mest (Idrotten vill, 1995), men 

  22 
 

 



 
 

att det är det som det finns konflikter kring i första hand och inte barn eller ungdomars 
deltagande uppfattas ändå som om dagens samarbete i det stora hela fungerar bra. En 
idrottsförenings representant/representanter säger också att samarbetet mellan aktörerna har 
blivit bättre och det tycker vi tyder på att båda parter uppfattar samarbetet som viktigt 
eftersom de jobbar för att få det bättre. Kommunen vill utveckla samarbetet i framtiden och 
alltså vill de fortfarande vara med och satsa på samhällets barn och ungdomar. Vid frågan om 
det ansågs viktigt att dela mål med kommun eller i kommunens fall med idrottsföreningarna 
var svaren från representanterna inte alltid av samma sort. En representant från en 
idrottsförening tyckte inte att det var viktigt medan kommunens representant tyckte att det var 
det. En annan förening menade på att det blir så mycket enklare om målsättningarna är de 
samma.   Att sträva efter samma mål är inte alltid negativt, men däremot kan det underlätta. 
Vi ser att det är viktigt med delade mål för att veta vad det är som gäller och hur arbetet ska 
ske vid ett samarbete. För om det skulle ha visat sig att kommunen var intresserade av att 
endast sätta barn i idrottsföreningarna för att de ville få barn att röra på sig mer och 
idrottsföreningarna var intresserade att få fram elitspelare, skulle det kunna leda till att målen 
och intressena krockade.  

 

7.3. VIDARE FORSKNING 
Det skulle vara intressant att forska vidare om hur kommunen inom sina olika avdelningar ser 
på barns deltagande i idrottsföreningar. Om det kanske är så att det förekommer en 
intressekonflikt mellan olika avdelningar inom kommunen. I kommande forskning skulle vi 
även vilja få barnens syn på hur det är att vara med i en idrottsförening, hur barn och 
ungdomar upplever sitt deltagande i idrottsföreningarna och vad det beror på att vissa slutar. 
Det nämndes under resultatet att barnen redan i tidig ålder vet hur duktiga de är:  
 
”Ungarna vet sin egen rangordning, de kan ställa upp sig själva och tala om att här ska jag stå i ledet, här är 
min plats. Så väl känner de sin egen kapacitet.” 
 
I kommande forskning skulle det även vara intressant att titta närmare på varför vissa barn 
och ungdomar slutar i idrottsföreningar medan andra fortsätter? Vad är det som kan vara den 
bidragande faktorn till detta. Kan det bero på att många redan idag börjar sin karriär inom 
idrottsföreningarna i tidig ålder och att upplevelsen som kanske behövs för att motivera till att 
stanna kvar i tonåren försvinner, då det som borde inspirera och motivera en redan inträffat 
för tidigt?  
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Bilaga 1  
 
Bäste ordförande, vi är två studenter som heter Lovisa Person och Therese Magnusson och vi 
studerar på högskolan i Gävle. Där läser vi till hälsopedagoger och är nu inne på var sista 
termin och ska därför skriva en C-uppsats. Uppsatsens arbetstitel är: Kommun och 
idrottsföreningar i samarbete; två olika aktörer mot samma mål? 
  
Tidigare forskning som gjorts visar att ungdomar som är aktiva inom en sportaktivitet är mer 
benägna att delta i andra aktiviteter och vara aktiva än de som aldrig sportat. 
Idrottsföreningarna har en påverkan på barn och ungdomars aktiva livsstil. Idrott ger 
gemenskap och hjälper barn och ungdomar att lära sig respektera och knyta band med andra 
människor. Rätt bedriven idrott är bra för barn då idrottsaktiviteter utvecklar kroppen både 
fysiskt, psykiskt och socialt.  
 
Det är av stor betydelse för oss och vår uppsats om du skulle vilja delta i vår undersökning där 
syftet är att undersöka hur idrottsföreningar och kommun ser på barn och 
ungdomsverksamheten.    
 
Vi är tacksamma om vi så snart som möjligt skulle kunna få genomföra en intervju med er. Vi 
har tänkt oss att genomföra antingen en telefonintervju eller besöksintervju beroende på vilket 
ni anses mest lämpligt. Anledningen till att vi vill intervju just er idrottsförening är för att er 
idrottsklubb är en bland de större i staden.       
 
Deltagandet är frivilligt och det går att avbryta deltagandet fram tills intervjuresultaten 
presenteras. Ditt namn som deltagande och idrottsföreningens namn kommer inte att 
redovisas i uppsatsen. Vi kommer att tillsammans med er gå igenom vad ni anses lämpligt att 
skriva i uppsatsen innan uppsatsen publiceras. Resultatet kommer att publiceras i vår C-
uppsats som sedan finns att tillgå på högskolan i Gävles bibliotek.  
 
Jag har tagit del av ovanstående uppgifter och vill vara med och delta i undersökningen. 
(Skrivs på vid ett senare tillfälle) 
______________________________________________________________________ 

Underskrift 
Vi är väldigt tacksamma om du vill vara med och hoppas att vi snart kan få höra ifrån dig. 
Frågor och funderingar är varmt välkommet.  
 
Tack på förhand!  
 
Therese Magnusson                Lovisa Persson  
tessiiiii@hotmail.com             Lovisape@hotmail.com 
Mobil: xxx                               Mobil: xxx 
 
Handledare: 
Gunnar Cardell, universitetslektor, Högskolan i Gävle, gcl@hig.se  
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Bilaga 2 

 

INTERVJUFRÅGOR TILL KOMMUNEN 

 
Syftet med intervjun med kommunen är att undersöka vilka deras mål och policy är kring barn 
och ungdomars deltagande i idrottsföreningar. Det valdes att bland annat se till varför 
kommunen har valt att stödja idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet. Hur upplevs 
samarbeten med idrottsföreningarna och är det viktigt för kommunen att deras mål och policy 
stämmer med idrottsföreningarnas. Förhoppningarna är att kunna upptäcka skillnader i 
kommunens och idrottsföreningarnas mål och policy när det gäller att se till barn- och 
ungdomsverksamheten.  
 

Område 1: Arbetsplatsen 
 

– Kan ni berätta hur barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningar ingår i era 
arbetsuppgifter?  

 

Område 2: Kommunen 
 

– Kan ni kort beskriva kommunens arbete med barn- och ungdomsverksamhet?  
– Vilka mål och policys har ni när det gäller att se till barn och ungdomars deltagande i 

idrottsföreningar?  
– Anser ni att det är av betydelse att kommunen och idrottsföreningarna har samma mål 

när det gäller barn och ungdomar och deras deltagande i föreningar? Varför? 
– Vad tror ni att olika mål mellan kommunens och idrottsföreningars sätt att se till barn 

och ungdomars deltagande i idrottsföreningar skulle kunna leda till? 
– Varför satsar kommunen på projekt som inkluderar idrottsföreningarna? 

 

Område 3: Barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningar 
 
– Kan ni berätta varför kommunen vill stödja idrottsföreningars barn- och 

ungdomsverksamhet? 
– Vilken är er syn på barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningar? 
– Varför skulle det vara viktigt för er att skapa mer medlemmar i idrottsföreningarna? 
– Varje år är det alltid några som slutar med sin idrott ute i föreningarna. Varför tror ni 

att så många slutar? Är det något ni försöker jobba för, att få dem att stanna kvar?  
– Hur ser ni på idrottsföreningar?   

 *är de bra för barn? 
 *gör de vad de ska? 

– Vissa klubbar bedriver bara breddidrott, och vissa bara elitsatsning. Hur skulle ni 
beskriva kommunens inställning till sådant?  

– Riksidrottsförbundet säger att alla barn och ungdomar som vill ska få idrotta på den 
nivån de vill om talang och vilja finns, kanske inte i den klubb de vill, men möjlighet 
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ska finnas. Har ni några regler eller grundtankar på hur och när ett samarbete med en 
idrottsförening kan vara lämpligt och mindre lämpligt? 

– Har ni några krav och regler för idrottsföreningarna när det ges ut pengar? 
– Hur fördelas pengar mellan föreningar 

 

Område 4: Fortsättning 
 

– Hur vill ni att samarbetet mellan kommun och föreningslivet ska fungera i framtiden? 
– Hur ser ert fortsatta arbete ut med barn och deras deltagande i idrottsföreningen? 
– Har ni några andra projekt på gång med idrottsföreningar? 
– Skulle det vara intressant med ”hälsorelaterade” idrottsklubbar? *finns det redan? 
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Bilaga 3 

 

INTERVJUFRÅGOR TILL IDROTTSFÖRENINGAR 
 
Syftet med intervjuerna med idrottsföreningarna är att undersöka vilka mål och policys de har 
kring barn och ungdomsverksamhet. Det valdes att bland annat titta på varför 
idrottsföreningarna bedriver barn och ungdomsverksamhet och vad de har för tankar kring 
denna verksamhet. Men även hur idrottsföreningarna upplever/skulle uppleva samarbeten 
med kommunen, om det anses betydelsefullt att sträva efter samma mål när det gäller barn 
och ungdomars deltagande i idrottsföreningar.  
 

Område 1: Arbetsplatsen 
 

– Kan du berätta om hur barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningen ingår i dina 
arbetsuppgifter?  

 

Område 2: Idrottsföreningen 
 

– Vilka mål och policys har ni när det gäller att se till barn och ungdomars deltagande i 
idrottsföreningar? 

– Har ni något samarbete med kommunen? (Är ni nöjda med det samarbetet som 
finns/finns inte) 

– Anser du att det är av betydelse att ni och kommunen har samma mål när det gäller 
barn och ungdomar och deras deltagande i idrottsföreningar? 

– Vad tror du att olika mål mellan er idrottsförening och kommunens sätt att se till barn 
och ungdomars deltagande i idrottsföreningar kan leda till? 

 

Område 3: Barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningen 
 

– Kan du berätta lite om varför ni har barn och ungdomsverksamhet? 
– Vilken är er syn på barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningar? 
– Idrottsklubbar är bra för barn i både fysiskt, psykiskt och socialt sammanhang. Är 

detta något som ledare och tränare bär med sig? 
– Hur får idrottsföreningen sina medlemmar? 
– Hur ser målgruppen ut hos er? 
– Vilka olika divisioner finns inom er förening?  
– Händer det att tonåringar kommer till er idrottsförening och vill börja träna fast de 

aldrig tränat innan? Händer det ofta? Vad tror du det beror på?  
– Varje år är det ju alltid några som slutar med sin idrott. Varför tror du att så många 

slutar? 
– Är det något ni försöker jobba för, att få dem att stanna kvar? 
– Vissa barn och ungdomar håller på med mer än en idrott och det kan störa både 

träningar och matcher. Har du någon åsikt om det? *finns det någon ålder då ett val 
borde göras för att fortfarande kunna delta som vilken annan spelare som helst?  
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– Forskning visar att trivseln i lag gör att många stannar kvar för kompisars skull, även 
om idrotten de utövar, inte är lika intressant längre. Är trivsel något ni strävar efter i 
lagen?  

 

Område 4: Fortsättning 
 

– Hur ser ert fortsatta arbete ut med barn och ungdomar och deras deltagande i 
idrottsföreningen? 

– Har ni några projekt som pågår eller ska påbörjas? 
– Tror du att projekt som Pekingspelen kan förändra barn och ungdomars beteende till 

att vilja idrotta? 

– Tror du att idrottsföreningar kan förändra attityd till barn och ungdomars idrottade? 

– Om du får önska hur du vill att idrottsföreningen ser ut om 10 år, hur skulle det vara? 

– Skulle det i framtiden vara intressant att ge barn och ungdomar möjligheten att lära sig 
mer om hälsa och fysisk aktivitet ute hos idrottsföreningarna? Varför? Satsas det på 
redan?  

 


	Kommun och idrottsföreningar i samarbete;
	två aktörer mot samma mål?
	1. INLEDNING
	2. BAKGRUND
	2.1. KOMMUNEN
	2.2. IDROTTSFÖRENINGAR  
	2.3. ELITSATSNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR 
	2.4. KONFLIKT
	2.5. MÅL FÖR FOLKHÄLSAN
	2.6. HÄLSA OCH FYSISK AKTIVITET 
	2.7. FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGA 
	2.8. IDROTT, SKOLA OCH FRITID
	2.9. TIDIGARE FORSKNING

	3. SYFTE
	3.1. FRÅGESTÄLLNINGAR 

	4. METOD
	4.1. KVALITATIV UNDERSÖKNING
	4.2. URVAL OCH INTERVJUPERSONER
	4.3. DATABEHANDLING OCH PROCEDUR
	4.4. ETISKA ASPEKTER
	4.5. TILLFÖRLITLIGHET 

	5. RESULTAT
	5.1. KOMMUNEN
	5.1.1. Mål
	5.1.2.  Samarbete
	5.1.3.  Barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningen 
	5.1.4.  Bredd- och elitidrott

	5.2. IDROTTSFÖRENINGAR
	5.2.1.  Mål
	5.2.2.  Samarbete
	5.2.3.  Barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningen
	5.2.4.  Bredd- och elitidrott 

	5.3. KONKLUSION  

	6. ANALYS 
	6.1. ANALYS AV RESULTAT

	7. DISKUSSION 
	7.1. METODDISKUSSION 
	7.2. RESULTATDISKUSSION 
	7.3. VIDARE FORSKNING

	Referenser 
	LITTERATURKÄLLOR

	Bilaga 1 
	Bilaga 2
	INTERVJUFRÅGOR TILL KOMMUNEN
	Område 1: Arbetsplatsen
	Område 2: Kommunen
	Område 3: Barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningar
	Område 4: Fortsättning


	Bilaga 3
	INTERVJUFRÅGOR TILL IDROTTSFÖRENINGAR
	Område 1: Arbetsplatsen
	Område 2: Idrottsföreningen
	Område 3: Barn och ungdomars deltagande i idrottsföreningen
	Område 4: Fortsättning



