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Sammanfattning
I statens folkrörelsepolitik tillskrivs folkrörelserna, där idrottsrörelsen är en av de största, ett 

viktigt uppdrag som demokratiskola. I rapporten Vem håller i klubban? från Centrum för 

idrottsforskning konstateras dock att få unga personer är engagerade i idrottsföreningarnas 

demokratiska processer. Det går att identifiera en möjlig konflikt mellan samhällets intresse 

för föreningsfostran och idrottsrörelsens intresse för tävlingsfostran, vilken skulle kunna 

förklara det låga deltagandet bland unga i idrottsföreningarnas demokratiska processer. Syftet 

med den här uppsatsen är dels att undersöka hur demokratiskolningen fungerar i 

idrottsrörelsen, dels att undersöka spänningen mellan tävlingsfostran och föreningsfostran. 

Detta undersöks genom en  fallstudie där orienteringsidrotten är vald som fall. De metoder 

som används är kvalitativa intervjuer med unga orienterare, samt en kvantitativ 

innehållsanalys av Svenska orienteringsförbundets officiella organ Skogssport. I intervjuerna 

med de unga orienterarna framträder bilden av en orienteringsrörelse som inte inkluderar unga

personer i de demokratiska processerna i någon större utsträckning. Den kvantitativa 

innehållsanalysen av Skogssport tyder på att det är tävlingsfostransidealet som dominerar i 

orienteringsförbundet när det handlar om ungdomar. Demokratifrågor verkar vara av mindre 

vikt. Intervjuerna med de unga orienterarna pekar på samma resultat – tävlingsfostran är 

viktigt och centralt. Det verkar finnas en konflikt mellan föreningsfostran och tävlingsfostran 

– att inte delta i de demokratiska processerna föreningen motiveras gärna med att det tar tid 

från egen träning och elitsatsning. 
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1. Inledning

Med sina tre miljoner medlemmar är idrottsrörelsen1 en gigantisk folkrörelse som en 

betydande andel av Sveriges invånare är med i. Enligt Riksidrottsförbundet har närmare 90 

procent av Sveriges barn och ungdomar någon gång under sin uppväxt varit med i en 

idrottsförening.2 I statens folkrörelsepolitik tillskrivs folkrörelserna ett viktigt demokratiskt 

uppdrag. De ideella föreningarna ska fungera som demokratiskola. Genom att engagera sig i 

föreningslivet och dess interndemokratiska processer lär sig medlemmarna hur beslutsfattande

och ansvarsutkrävande fungerar. Deltagandet leder också till kunskap om hur åsikter och 

opinion drivs i det demokratiska samhället, något som lyfts fram i propositionen En politik för

det civila samhället från 2009.3 

Trots uppdraget som demokratiskola har få medlemmar under 25 år har formell möjlighet att 

påverka sin idrottsförening. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i sin rapport Vem 

håller i klubban? som presenterades i mars 2016. Rapporten presenterade en undersökning av 

demokratin och delaktigheten i de svenska idrottsföreningarna. Över 6000 idrottsföreningar 

svarade på Centrum för idrottsforsknings enkät, som är den första kartläggningen som har 

gjorts på området.4 Trots att drygt 40 procent av medlemmarna i idrottsföreningarna är 25 år 

eller yngre, så är det bara sju procent av styrelseledamöterna som är mellan 12 och 25 år, 

vilket innebär en kraftig underrepresentation av unga människor.56 Styrelserna domineras av 

medelålders män och 74 procent av styrelseledamöterna är över 40 år.7 Rapporten visar på en 

tydlig uppdelning i landets idrottsföreningar. Unga människor deltar i tränings- och 

tävlingsverksamhet, men inte i styrelsearbete eller i de mötesdemokratiska processerna.

1 Riksidrottsförbundet. Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014. 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/rfs-
verksamhet/verksamhetsberattelse-2014.pdf?w=900&h=900  s. 59

2 Riksidrottsförbundet. Idrott en del av uppväxten. 2015-06-02. http://www.rf.se/Barn-ochungdomsidrott/ 
(Hämtad 2016-04-28)

3 Proposition 2009/10:55. En politik för det civila samhället. s. 49
4 Centrum för idrottsforskning. Ny rapport om demokrati i idrottsföreningar. 2016-03-16. 

http://centrumforidrottsforskning.se/unga-saknar-representation-idrottsforeningars-styrelser/ (Hämtad 2016-
04-17)

5 Min beräkning baserad på Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 s. 59 och 
s. 62

6 Centrum för idrottsforskning. Vem håller i klubban? Om demokrati och delaktighet i idrottsföreningar. 
Rapport/Centrum för idrottsforskning 2016:1.  s. 24

7 Centrum för idrottsforskning. Vem håller i klubban?  s. 24
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Idrottsrörelsen är en självständig folkrörelse fristående från staten. Detta innebär att staten kan

försöka påverka rörelsens verksamhet genom bidragsgivning, men till syvende och sist är 

idrottsrörelsen självständig och styr över sin egen verksamhet. Riksidrottsförbundet har dock 

bekräftat statens mål om demokratiskolning i sitt idéprogram Idrotten vill.  Idéprogrammet 

antogs vid Riksidrottsmötet i Umeå 1995.8 I Idrotten vill beskrivs idrottsrörelsens 

verksamhetsidé, vision och värdegrund. I avsnittet som behandlar demokratin inom 

idrottsrörelsen framhäver man vikten av att alla deltagare ”kan påverka genom att ta ansvar 

för sig själv och sin grupp, såväl genom en demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som i 

den vardagliga träningen och tävlingen”.9 Vidare betonar man att detta särskilt gäller ”barn 

och ungdomar, som därmed i idrottsföreningen får tidig träning i demokratins grundläggande

spelregler.”10 Trots denna fastslagna verksamhetsidé verkar idrottsrörelsen inte lyckas med att 

inkludera ungdomar i de demokratiska processerna.

Det går att identifiera en möjlig konflikt mellan samhällets intresse för folkhälsa och 

demokratiskolning och idrottens intresse för tävling och prestation. Samhällets intresse för 

idrottsrörelsen handlar om dess förmåga att skapa socialt kapital, folkhälsa, förståelse för 

demokratin och en meningsfull fritid, samtidigt som idrotten har ett eget intresse i att skapa 

framgångsrika idrottare. Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola, 

resonerar kring idrottens två uppdrag – föreningsfostran och tävlingsfostran – i kapitlet En 

allt allvarligare lek – Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002 från boken 

Ett idrottssekel - Riksidrottsförbundet 1903-2003.11 Han konstaterar att både tävlingsfostran 

och föreningsfostran är naturliga inslag i idrottsrörelsen. Peterson menar dock att ”idrotten 

som uppfostringsmiljö karakteriseras av ett konfliktfyllt förhållande mellan föreningsfostran 

och tävlingsfostran”.12 Föreningsfostran handlar om att skapa bra medborgare, medan 

tävlingsfostran handlar om att skapa bra tävlingsidrottare. Peterson framhåller att många 

idrottsföreningar har svårt att förena dessa uppdrag och att ”idrottens egen logik tenderar att 

driva fram en betoning av tävlingsfostran, samtidigt som samhällets intresse av att stödja 

8 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill – Idrottsrörelsens idéprogram. 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/detta-ar-svensk-

idrott/idrottenvill_2009_webbversion2.pdf  s. 5
9 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill – Idrottsrörelsens idéprogram. s. 14
10 ibid s. 14
11 Peterson, Tomas. En allt allvarligare lek - Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002. I Ett 

idrottssekel - Riksidrottsförbundet 1903-2003, Lindroth, Jan and Norberg, Johan R. (red.), s. 397-409. 
Informationsförlaget, 2002.

12 Peterson, Tomas. En allt allvarligare lek - Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002. s. 407
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idrotten som folkrörelse utgår ifrån att idrotten engagerar barn och ungdom på ett 

meningsfullt sätt.”.13 Idrottsrörelsens fokusering på tävlingsfostran skulle alltså kunna förklara

det låga deltagandet i styrelser och kommittéer bland unga människor.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är dels att undersöka hur demokratiskolningen fungerar i 

idrottsrörelsen, dels att undersöka spänningen mellan tävlingsfostran och föreningsfostran.

De frågeställningar som har använts är:

– Dominerar tävlingsfostransidealet över föreningsfostransidealet i idrottsrörelsen?

– Vilka erfarenheter har unga idrottare av demokratisk skolning och demokratiskt 

deltagande i sin förening?

– Hur aktualiseras spänningen mellan tävlingsfostran och föreningsfostran i de unga 

idrottarnas erfarenheter från sina idrottsföreningar?

1.2 Definition av centrala begrepp

Med ungdomar och unga personer, menas personer mellan 13 och 25 år om inget annat 

framgår.

2. Teorianknytning

Teorikapitlet inleds med en presentation av Putnamns sociala kapital. Folkrörelsernas 

betydelse för samhället brukar motiveras just med att deras verksamhet anses skapa socialt 

kapital, vilket gör Putnams bok Den fungerande demokratin – medborgarandans rötter i 

Italien14 relevant att ta med. Anne Phillips bok Närvarons politik15 nämns också. Phillips 

behandlar i sin bok vikten av representation för demokratin. Efter detta följer en genomgång 

av tidigare studier. Eftersom detta är ett ämne som knappt finns att hitta i den vetenskapliga 

litteraturen, är de studier som presenteras här rapporten Vem håller i klubban? från Centrum 

för idrottsvetenskap samt en äldre rapport från Ungdomsstyrelsen – Unga och 

föreningsidrotten16. En vetenskaplig artikel som berör ungdomars deltagande i idrottsrörelsen 

13 Peterson, Tomas. En allt allvarligare lek - Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002. s. 407
14 Putnam, Robert D. Den fungerande demokratin: Medborgarandans rötter i Italien. 2. uppl. Stockholm: SNS 

Förlag, 2011
15  Phillips, Anne. Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och ras. Lund: 

Studentlitteratur, 2000.
16  Ungdomsstyrelsen. Unga och föreningsidrotten. Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:9.
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presenteras också. Artikeln What makes teenagers continue? av Britta Thedin Jakobsson17 

handlar i huvudsak om vad som kännetecknar de tonåringar som inte slutar med 

föreningsidrott. De slutsatser som författaren drar är dock relevanta för den här uppsatsen, 

eftersom de visar på att ungdomar verkar ha bristande inflytande över den verksamhet som de 

själva är med i och att den verksamhet som erbjuds är starkt elitinriktad. Teorikapitlet avslutas

med en mer utförlig presentation av de analytiska begreppen föreningsfostran och 

tävlingsfostran – två begrepp som är helt centrala i denna uppsats. 

2.1 Varför är föreningslivet viktigt för samhället?

Varför lyckas somliga demokratiska regeringar och varför misslyckas andra? Denna fråga 

söker Robert D. Putnam svaret på i sin bok Den fungerande demokratin – medborgarandans 

rötter i Italien. Genom att undersöka Italiens olika regioner hittades en faktor som skiljde 

regionerna med misslyckade demokratiska institutioner från de regioner med lyckade sådana. 

Denna förklaringsfaktor var graden av medborgaranda. Desto fler invånare som var 

involverade i frivilligorganisationer, desto bättre fungerade demokratin.18 Deltagandet i 

frivilligorganisationer, som idrottsföreningar och kyrkokörer, stärkte alltså medborgarandan, 

även kallat det sociala kapitalet, i samhället. Med socialt kapital menas förtroende, normer 

och nätverk som underlättar samarbete, vilket leder till bättre samhällseffektivitet.19

Putnam konstaterar att när samhället är genomsyrat av medborgaranda förväntar sig invånarna

ett bra styre och effektiva offentliga tjänster, samtidigt som de är beredda att agera kollektivt 

för att nå gemensamma mål. De valda institutionernas effektivitet blir bättre, eftersom både de

valda politikerna och medborgarna delar de demokratiska värderingarna och den sociala 

förmågan att samarbeta.20 Även marknaden fungerar bättre när samhället har en hög grad av 

medborgaranda.21

Deltagande ger förståelse för demokratin och skapar mellanmänskligt tilltro, eftersom man får

träna på att interagera med andra. Putnams slutsats, att ideell organisering i samhället leder till

17  Thedin Jakobsson, Britta. What makes teenagers continue? A salutogenic approach to understanding youth 
participation in Swedish club sports. Physical Education and Sport Pedagogy. nr. 19:3 (2014). s. 239-252, 
DOI: 10.1080/17408989.2012.754003 

18 Putnam, Robert D. Den fungerande demokratin: Medborgarandans rötter i Italien.
19 ibid. s. 188
20 ibid s. 205
21 ibid s. 204
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en bättre fungerande demokrati, motiverar varför det är viktigt med en idrottsrörelse där det 

inte bara är idrottslig prestation som står i centrum. I de mötesdemokratiska processerna lär 

sig deltagarna hur en demokrati fungerar – att diskutera, fatta beslut och respektera varandras 

olikheter. I en förening där alla kan vara med oavsett idrottsliga färdigheter och ambitioner 

finns det plats för många att skolas till goda medborgare. Sambandet mellan föreningsliv och 

socialt kapital har politikerna tagit fasta på. I propositionen En politik för det civila samhället 

från 2009 framhävs att deltagande i det civila samhället är något att eftersträva på grund av 

dess betydelse för demokratin. Den dåvarande regeringen motiverade detta med att 

”forskningen tyder på att såväl demokratin som tillväxten påverkas positivt av socialt kapital 

– tilliten och kontakterna människor emellan – vilket i sin tur gynnas av om många människor

deltar i det civila samhällets organisationer.”22

2.2 Närvarons politik

Kräver den representativa demokratin att alla grupper i samhället är närvarande i beslutande 

församlingar? Det är frågan som Anne Phillips ställer i sin bok Närvarons politik.23 Phillips 

menar att ett samhälle knappast kan klassas som odemokratiskt enbart för att dess medborgare

tycker att politiken är ointressant. Att intresset för politik varierar mellan olika människor är 

inte onormalt, eftersom människor helt enkelt är intresserade av olika saker. Om graden av 

deltagande och intresse samvarierar med skillnader i kön, klass och etnicitet kan detta dock 

ses som politisk ojämställdhet och ett demokratiskt problem.24 Phillips skriver att:

”Ett system betraktas inte som demokratiskt bara för att det förkunnar att det strävar 

efter att tillvarata befolkningens behov eller intressen, eftersom demokrati alltid 

innebär att folket självt tar en viss del i det politiska beslutsfattandet.”25 

Inkluderingen av folket kan se ut på olika sätt, men den måste finnas för att systemet ska 

uppfylla principen om folklig kontroll. 

En anledning till att förespråka en bättre representation är att när de som fattar beslut kommer 

från endast ett kön eller från en av flera etniska grupper, blir de övriga klassade som politiskt 

omyndiga. Phillips skriver att ”de förblir som barn, som ska tas hand om dem som vet bäst. 

Oberoende av hur socialt ansvarskännande deras mentorer än må vara, är denna 

22 Proposition 2009/10:55. En politik för det civila samhället. s. 48
23 Phillips, Anne. Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och ras.
24 ibid s. 45-46
25 ibid s. 41
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infantilisering av stora delar av befolkningen knappast förenlig med en modern demokrati”.26

Att inkludera grupper som har stått utanför de beslutande organen har betydelse även om det 

inte förändrar de politiska besluten. De tidigare uteslutna grupperna erkänns som politiskt 

myndiga och lämpliga att vara med och fatta beslut.27 Phillips fokuserar i sin bok på 

representation av klass, etnicitet och kön. Resonemanget går dock att applicera även på unga 

personer, även om diskussionen kan försvåras av frågan om när det är rimligt att unga får vara

med i demokratin. När är det rimligt att unga behandlas som omyndiga barn utan egen talan 

och när är det rimligt att unga får tala för sig själva? Den ideella föreningen bygger på 

principen att alla medlemmar har lika inflytande över de beslut som fattas. Om inte de unga 

personerna, som är en betydande andel av föreningens medlemmar, inkluderas, hur fungerar 

då demokratin?

2.3 Tidigare studier

2.3.1 Vem håller i klubban?

I rapporten Vem håller i klubban?, som Centrum för idrottsvetenskap släppte våren 2016, 

uppger 24 procent av föreningarna att de har någon person under 25 år i sin styrelse. Elva 

procent uppger att de har minst en fjärdedel unga personer under 25 år i sin styrelse. I stora 

föreningar med mer än tusen medlemmar är denna siffra enbart två procent, vilket visar på att 

stora föreningar är sämre på att rekrytera unga personer till styrelseuppdrag. I ungefär hälften 

av föreningarna har personer under 18 år rösträtt.28 Deltagandet på årsmöten är lågt – cirka nio

till femton procent av alla medlemmar uppskattas ha deltagit vid föreningens senaste 

årsmöte.29 Det är också ganska ovanligt att medlemmar lämnar motioner till årsmötet.30 Det är

viktigt att notera att det inte är enbart inom styrelsearbetet som medlemmarna kan vara en del 

av de demokratiska processerna. 53 procent av idrottsföreningarna har andra föreningsorgan, 

som exempelvis kommittéer och marknads- och sponsorgrupper.31 Tolv procent av 

medlemmarna i Sveriges idrottsföreningar är engagerade i styrelsen eller i något annat 

föreningsorgan.32 Rapporten Vem håller i klubban? visar på en tydlig uppdelning i landets 

26 Phillips, Anne. Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och ras.s. 54
27 ibid s. 54
28 Centrum för idrottsforskning. Vem håller i klubban? s. 25
29 ibid s. 17
30 ibid s. 19
31 ibid s. 16
32 ibid s. 16-17
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idrottsföreningar. Unga människor deltar i tränings- och tävlingsverksamhet, men inte i 

styrelsearbete eller i de mötesdemokratiska processerna.

2.3.2 Unga och föreningsidrotten

I rapporten Unga och föreningsidrotten utgiven av Ungdomsstyrelsen år 2005 konstateras att 

idrottsrörelsen överlag når de idrottspolitiska målen. Dock konstateras att ”de ungas 

inflytande i föreningsidrotten betecknas som relativt svagt”.33 I rapporten konstateras bland 

annat att åtta av tio unga föreningsidrottare inte har ett stort inflytande över tränings- och 

tävlingsverksamheten. De flesta önskade inte heller ökat inflytande – 67 procent svarade att 

de tycker att det är bra som det är eller att ledaren borde bestämma mer.34 Få unga har varit 

ledare i sin idrottsförening – endast 16 procent uppger att de har varit ledare. En stor majoritet

– 84 procent – av de som uppger att de inte har varit ledare har inte heller blivit tillfrågade om

att vara ledare.35 En av tio har varit med i en styrelse eller en arbetsgrupp. En av tio unga 

personer som inte har ett styrelseuppdrag har blivit tillfrågade om att sitta i styrelsen.36 Denna 

rapport visar en intressant aspekt – att unga personer inte upplever sig ha inflytande över den 

verksamhet som de är delaktiga i, men att de inte heller upplever att de vill ha mer inflytande. 

Undersökningen är dock mer än tio år gammal, men den bekräftar bilden som målas upp i 

Centrum för idrottsvetenskaps rapport Vem håller i klubban? – unga personer deltar inte i 

någon större utsträckning som ledare eller förtroendevalda. De verkar inte heller bli tillfrågade

om att vara ledare eller förtroendevalda, vilket visar på ett bristande intresse av att inkludera 

unga personer i de demokratiska processerna i idrottsföreningen.

2.3.3 What makes teenagers continue?

I Sverige deltar många i föreningsidrotten under sin barndom, men en stor andel slutar i 

tonåren. Britta Thedin Jakobsson undersöker i sin artikel What makes teenagers continue? A 

salutogenic approach to understanding youth participation in Swedish club sports vilka 

faktorer som är avgörande för tonåringar att fortsätta idrotta i en förening.37 Thedin Jakobsson

drar slutsatsen att de tonåringar som stannar inom idrotten klarar av att hantera den 

elitfokuserade idrotten. Hon konstaterar att ”competitive sports at a senior level seem to be 

33 Ungdomsstyrelsen. Unga och föreningsidrotten.  s. 9
34 ibid. s. 78
35 ibid s. 79
36 ibid s. 80
37 Thedin Jakobsson, Britta. What makes teenagers continue? A salutogenic approach to understanding youth 

participation in Swedish club sports. 
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the prevailing logic of sports for teenagers.”.38 Thedin Jakobsson framhåller att:

”The results indicate that club sports seem to include teenagers who appreciate and 

can handle and understand competitive elite-level sports. Continuing with club sports 

at an intermediate and recreational level without competitive challenges does not 

seem possible, and maybe that is why so few take up sports and why so many drop out 

in their teens.”39 

Om idrotten bjöd på ett alternativ till den starka fokuseringen på tävling, är det troligt att fler 

skulle stanna längre inom idrotten menar hon. Thedin Jakobsson avslutar sin diskussion med 

att föreslå att ett medel för att få tonåringar att stanna kvar inom idrotten är att fråga dem hur 

de vill utveckla sitt eget idrottsliga deltagande, det vill säga ge dem inflytande över den 

verksamhet som de själva är en del av. Thedin Jakobsson drar alltså slutsatsen att det stora 

avhoppet av unga kan förklaras av den idrottsverksamhet som erbjuds är inte den som de unga

efterfrågan. Detta tyder på att de ungas egna inflytande på verksamheten är bristfällig. Det är 

den elitfokuserade verksamheten som erbjuds av idrottsklubbarna, men det är inte den 

verksamhet som alla unga efterfrågar.40

2.4 Tävlingsfostran och föreningsfostran

De två fostransidealen tävlingsfostran och föreningsfostran symboliserar de två grunderna 

som idrottsrörelsen vilar på – strävan att skapa framgångsrika idrottare samt den ideella 

demokratiskt baserade organisationen. Begreppen tävlingsfostran och föreningsfostran har 

använts flitigt av Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Dessa 

teoretiska utgångspunkter var centrala i Idrottsstödsutredningens betänkande 

Föreningsfostran och tävlingsfostran – En utvärdering av statens stöd till idrotten från 2008.41

Anledningen till att dessa fostransideal väljs som teoretisk utgångspunkt för den empiriska 

analysen är att det är dimensioner som har diskuterats och framhållits som viktiga inom den 

samhällsinriktade idrottsforskningen, trots att det inte finns mycket, om än något, 

vetenskapligt skrivet om dessa begrepp. 

Föreningsfostran är ett begrepp som samlar de demokratiska värderingar, normer och ideal 

som ska vara en effekt av idrottens ideella organisation. Exempel på detta är att verksamheten 

38 Thedin Jakobsson, Britta. What makes teenagers continue? s. 249
39 ibid s. 249
40 ibid s. 250
41 SOU 2008:59. Föreningsfostran och tävlingsfostran – En utvärdering av statens stöd till idrotten.
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ska vara öppen för alla oavsett bakgrund, att alla deltagare ska kunna göra sin röst hörd och ha

samma möjlighet att vara med och påverka i föreningen. Föreningsverksamheten ska vara en 

skola i demokratiska processer, där alla medlemmar ska kunna vara delaktiga och utvecklas 

utifrån sina intressen och förutsättningar. Idén med föreningsfostran bygger på uppfattningen 

att alla ska kunna delta på sina egna villkor. Det samhälleliga intresset för idrottsrörelsen finns

främst inom detta perspektiv, där fokus ligger på att fostra goda medborgare.42

Tävlingsfostran är ett samlingsbegrepp för de principer som anknyter till tävlingsidrotten i sig,

med syftet att bli bra på att idrotta. Att lära sig idrottslig teknik och att handskas med tävlande 

– att bli jämförd med andra, att vinna och förlora och att hantera sin egen roll i relationen till 

träningskamrater och motståndare, samt etiska frågor som fusk och doping är alla aspekter av 

idrottsrörelsens tävlingsfostran. Tävlingsfostran innebär utslagning – att många ska bli färre i 

jakten på idrottslig framgång. Tävlingsfostran är idrottsrörelsens eget intresse.43

Föreningsfostran och tävlingsfostran är, om än relativt väldefinierade, breda begrepp som 

innefattar mycket. I den här uppsatsen används begreppet tävlingsfostran för att beskriva 

tävlande på elitnivå eller med syfte att nå dit, tävling och träning med fokus på idrottsmässig 

prestation (att vinna, springa snabbare, klättra i resultatlistan, etc.). Föreningsfostran används 

för att beskriva deltagande i demokratiska processer (styrelser, kommittéarbete, inflytande på 

den egna verksamheten) samt att kunna delta i idrotten oavsett kunskap eller ambitionsnivå. 

3. Metod och material

3.1 Forskningsdesign: fallstudie

Analysen av uppsatsfrågorna har gjorts i form av en fallstudie, där orienteringssporten är valt 

som fall. Med orienteringssporten menas de orienteringsgrenar som finns inom Svenska 

orienteringsförbundet – orienteringslöpning, precisionsorientering, mountainbikeorientering 

och skidorientering. I den här uppsatsen görs ingen skillnad på de fyra grenarna – alla går 

under samlingsnamnet orientering. De olika grenarna är normalt organiserade i samma 

föreningar och det är vanligt att orienterare håller på med mer än en gren.

42 SOU 2008:59. Föreningsfostran och tävlingsfostran s. 23
43 ibid s. 23
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Valet av orienteringen som fall kan motiveras på två sätt. Rapporten Vem håller i klubban? 

visar på att orienteringen är ett ganska genomsnittligt förbund när det kommer till unga 

personers inflytande. År 2015 hade förbundet 73 816 medlemmar.44 40 procent av dessa är 

under 25 år.45 Cirka tretton procent av medlemmarna är engagerade i styrelsearbete eller andra

föreningsorgan. Den genomsnittliga siffran för idrotten totalt är tolv procent, vilket gör 

orienteringen till ganska genomsnittlig.46 Den genomsnittliga andelen styrelseledamöter under

25 år per orienteringsförening är tre procent. Centrum för idrottsforskning undersökte 27 

idrotter, där 26 av dem hade en andel unga styrelseledamöter per förening som låg mellan en 

procent och elva procent. Orienteringen befinner sig alltså i den lägre delen av intervallet.47 

Orienteringssportens ganska genomsnittliga ungdomsengagemang öppnar upp för att det 

skulle kunna vara möjligt att generalisera till idrottsrörelsen i stort. Valet av orienteringen som

fall motiveras också av närheten till fallet, främst eftersom det på ett relativt enkelt sätt var 

möjligt att få tag på bra intervjudeltagare.

En fallstudie innebär en undersökning av en specifik händelse eller ett avgränsat system.48 

Utgångspunkten för en fallstudie är att man genom att titta på det enskilda kan belysa det 

generella. Fallstudien ger möjligheten att undersöka något på djupet – att analysera ett fall i 

sin kontext med hjälp av flera metoder.49 Fallstudien kräver inte några speciella metoder, utan 

alla metoder för att samla in vetenskaplig information kan användas.50 Att använda sig av flera

metoder är en form av triangulering, där både validitet och reliabilitet förbättras genom att 

fallet undersöks på flera olika sätt.51 I den här uppsatsen undersöks orienteringssporten genom

en kombination av olika metoder. En kvantitativ analys av Svenska orienteringsförbundets 

officiella organ Skogssport har genomförts, där förekomsten av material relaterat till 

ungdomar har kategoriserats och räknats utifrån de två idealen tävlingsfostran och 

föreningsfostran. Syftet med detta var att få en övergripande bild av hur stort utrymme de två 

fostransidealen ges, vilket ger en indikation på hur viktiga och centrala de olika 

44 Riksidrottsförbundet. Idrotten i siffror 2015. 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/rf_idrotten_i_siffror_2015.pdf (Hämtad 
2016-04-28)

45 Stenström, Tomas. Så kan orienteringen bli framtidens idrott. Skogssport. Nr 5 (2015)
46 Centrum för idrottsforskning. Vem håller i klubban? s. 16-17
47 ibid s. 26
48 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, 1994. s. 24
49 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.

2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 60-61
50 Merriam, Sharan B. Fallstudien som forskningsmetod. s. 24
51 ibid s. 18
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fostransidealen är i orienteringsidrotten. Intervjuer med unga orienterare har också 

genomförts, med syfte att undersöka deras erfarenheter av demokratiskt deltagande och 

demokratisk skolning i orienteringsrörelsen.

Varför valdes då dessa metoder?  Uppsatsens empiriska tyngdpunkt är intervjumaterialet. Att 

kvalitativa intervjuer valdes som metod för att undersöka hur demokratiskolningen fungerar i 

idrottsrörelsen berodde på avsaknaden av annat befintligt material. Det fanns ett behov av att 

skapa ett nytt material och då föll valet på kvalitativa intervjuer. Ett alternativ till intervjuer 

hade varit att göra en enkät. Det hade gjort att information från fler personer hade kunnat 

samlas in. Generaliseringen av uppsatsens resultat hade kanske kunnat underlättas av att en 

kvantitativ metod hade valts. Eftersom uppsatsens ämne är relativt outforskat var ändå en 

kvalitativ metod att föredra – även om det leder till att det kan bli svårare att generalisera 

resultatet. En kvalitativ metod möjliggör ett öppet utforskande, vilket var önskvärt när 

uppsatsens ämne var relativt nytt och knappt omskrivet. 

3.2 Kvantitativ innehållsanalys av tidningen Skogssport

En kvantitativ innehållsanalys av Svenska orienteringsförbundets officiella organ Skogssport 

har genomförts, med syfte att undersöka hur stor plats de två fostransidealen ges när artiklarna

handlar om ungdomar. Den kvantitativa innehållsanalysen främsta kriterium på hur centralt 

och viktigt något är är frekvenser och utrymme. En fråga som får mycket utrymme och som 

förekommer ofta är en viktig och central fråga, enligt den kvantitativa innehållsanalysens 

utgångspunkt.52 En innehållsanalys av Skogssport kan därför ge en indikation på hur viktiga 

de två idealen är inom orienteringsrörelsen. Om Skogssport kraftigt domineras av material 

som anknyter till tävlingsfostransidealet, så är det en indikation på att det är det som är mest 

centralt och viktigt.

Valet att använda Skogssport och inte några andra dokument motiveras delvis med att det var 

det material som fanns tillgängligt. Det hade varit intressant och relevant att undersöka 

styrdokument, så som verksamhetsplaner, eftersom det tydligt hade klargjort vilken vikt som 

läggs vi de olika fostransidealen. Svenska orienteringsförbundet verksamhetsplaner var dock 

52 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. 4. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012. s. 197
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av så pass bristande kvalitet att de inte gick att använda för att dra relevanta slutsatser. 

Kopplingen till styrdokument finns dock redan i uppsatsen genom idrottsrörelsens mål och 

värdegrund enligt Idrotten vill presenteras. Skogssport i sig är dock relevant dokumentation. 

Tidningen ägs och drivs av Svenska orienteringsförbundet. Orienteringsförbundet uppger 

själva att antal läsare av tidningen är ca 20 000, varav de allra flesta är aktiva inom 

orientering.53 Eftersom det är Svenska orienteringsförbundets officiella organ så är det rimligt 

att anta att det material som publiceras där speglar det som förbundet anser vara viktigt. Det är

en tidning som främst riktar sig internt till orienterare, vilket innebär att den rimligtvis bör ta 

upp frågor som anses vara viktiga för rörelsen. Innehållet i Skogssport speglar knappast den 

verkliga verksamheten i orienteringsklubbarna, vilket kan vara en kritik mot materialet. 

Innehållet är dock relevant eftersom det berättar om vad förbundet tycker är viktigt, vilket kan

ge en indikation på vilka ideal och normer som dominerar. 

3.2.1 Urval

För att kunna genomföra en kvantitativ innehållsanalys krävs det att ett urval görs.  Vilket 

urval man gör spelar roll för hur man vill kunna generalisera resultatet.54  Alla nummer av 

Skogssport från 2012, 2013, 2014, 2015 och de tre första numren från 2016 användes (de som

hade kommit ut vid denna uppsats författande). Fyra nummer gick inte att få tag på (2012:1, 

2012:2, 2014:2 och 2014:5), vilket innebär ett bortfall. Totalt undersöktes 39 nummer. 

Eftersom materialet var så pass stort borde inte bortfallet innebära någon betydande 

snedvridning. Om fördelningen av material i kategorierna tävlingsfostran och föreningsfostran

hade varit jämnare, kunde det ha varit nödvändigt att diskutera detta bortfall mer utförligt. 

Skillnaderna mellan tävlingsfostran och föreningsfostran var dock så pass stort att dessa fyra 

nummer inte kan göra någon skillnad för slutsatsen. 

Anledningen till att alla nummer från dessa år har använts är att det inte innebar något större 

merarbete. Materialet behövde inte gås igenom för att se om det fanns variationer som kunde 

snedvrida resultatet. Varför valdes dessa år? Det är viktigt att materialet är aktuellt. 

Undersökningen är inte en historisk jämförelse utan intresset ligger i hur det ser ut nu. Om 

53 Svenska orienteringsförbundet. Skogssport – mediafakta 2016. 
http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet-skogssport/dokument/saljblad-
skogssport2016.pdf (Hämtad 2016-04-17)

54 Bergström, Göran och Boréus, Kristina. Innehållsanalys. I Textens mening och makt – metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3. uppl. s. 49-90. Lund: Studentlitteratur, 2012. s. 54
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äldre nummer hade använts finns det en risk för att det hade skett stora förändringar över tid. 

Det var dessutom önskvärt att materialet skulle vara tillräckligt stort för att tillfälliga 

förändringar inte skulle snedvrida resultatet, vilket hade varit risken med att exempelvis bara 

undersöka Skogssport från 2015. Att välja 2012-2016 är en kompromiss för att få ett relativt 

stort och aktuellt material. 

I detta fall var syftet att kunna uttala sig om unga personer, vilket föranledde att artiklarna 

som har valts ut är alla artiklar som på något sätt handlar om ungdomar. Med ungdomar 

menas personer mellan 13 och 20 år när det kommer till alla sammanhang förutom frågor om 

styrelser och ledarskap. I dessa sammanhang har till ungdomar räknats personer upp till 25 år. 

Detta val motiveras med sättet som personer refereras till som unga. Vid 21 års ålder blir man 

inom orienteringens tävlingssystem senior, vilket innebär att man räknas som vuxen. Detta 

följer Idrotten vill, som klassar idrott för personer mellan 13-20 år som ungdomsidrott och 

idrott för personer över 20 som vuxenidrott.55 Denna uppsats är dock fokuserad på 

åldersspannet 13-25 år, eftersom det är de åldrarna som är aktuella när man talar om unga 

ledare eller förtroendevalda, som exempelvis i Centrum för idrottsforsknings rapport Vem 

håller i klubban?.56 Att ta med alla artiklar om personer i åldersspannet 13-25 var dock aldrig 

aktuellt. Senioridrott dominerar innehållet i Skogssport. En inkludering av det hade lett till att 

undersökningen hade ökat markant i omfattning,  Detta har inte lett till någon märkbar 

snedvridning av resultatet, eftersom antalet artiklar som handlar om personer mellan 21 och 

25 år i frågor om ledarskap och styrelser visade sig vara enbart några enstaka. Resultatet hade 

alltså inte förändrats nämnvärt om enbart artiklar om personer mellan 13 och 20 år hade 

inkluderats. 

Kriteriet för artiklarna att tas med är att det på något sätt framgår att det handlar om 

ungdomar, exempelvis genom att en viss åldersklass eller att ord som ”ungdomar” eller 

”högstadieelever” nämns. Det kan också handla om personporträtt av en specifik person i rätt 

åldersspann, eller artiklar som handlar om något typiskt för denna åldersgrupp, exempelvis 

gymnasieskolan. Alla artiklar som behandlar eller nämner ämnet ungdomar har tagits med, 

oavsett längd eller om ungdomar enbart nämns kort.

55 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill – Idrottsrörelsens idéprogram. s. 23 och s. 29
56 Centrum för idrottsforskning. Vem håller i klubban? s. 25
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3.2.2 Genomförande och analys

För att kunna genomföra en kvantitativ innehållsanalys krävs det att det finns tydliga 

tolkningsregler som avgör hur den enskilda artikeln ska kunna klassificeras. Variabelvärdena 

ska vara tydligt definierade och varje analysenhet ska bara kunna kodas till ett variabelvärde.57

Ett kodschema konstruerades utifrån de två idealen tävlingsfostran och föreningsfostran. Det 

konstruerades relativt enkelt utifrån Tomas Petersons definition av de två fostransidealen. 

Artiklar som handlade om elittävling, träning och tävling för prestation, vinster och förluster 

klassificerades som tävlingsfostran. Artiklar som handlade om breddidrott, styrelser, 

inflytande och demokratifrågor har klassats som föreningsfostran. Det hade varit möjligt att 

bryta ned dessa kategorier i mindre delar, men eftersom syftet med denna metod enbart är att 

få en överblick, så hade det varit onödigt tidskrävande att göra snävare kategorier. En kategori

för de artiklar som varken kunde sorteras som tävlingsfostran eller föreningsfostran användes 

också, vilket är brukligt för att fullständighetskravet ska uppnås – att allt material 

kategoriseras.58 När man har konstruerat ett kodschema som verkar fungera, är det lämpligt att

genomföra en pilotstudie på en liten del av materialet.59 Detta gjordes med tillfredsställande 

resultat. 

Det är enbart frekvensen som har beräknats, inte utrymmet. Detta innebär att korta notiser 

räknas på samma sätt som långa reportage, vilket skulle kunna ge en skev bild av hur mycket 

något faktiskt förekommer. Beslutet att bara beräkna frekvensen motiveras enligt principen 

om stordriftsfördelar med bevarad validitet. Det innebär att man väljer den mest 

arbetsbesparande analysenheten för att spara tid, utan att resultatet påverkas.60 Efter en 

genomgång av materialet kunde det konstateras att en mätning av utrymme, i exempelvis 

spaltmeter, hade krävt mycket extra arbete utan att ge någon större skillnad i resultatet. 

Utfallet hade blivit i princip detsamma som vid en beräkning av enbart frekvenser.

Ett reliabilitetstest genomfördes för att kontrollera att kodningen av materialet hade 

57 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. s. 206
58 ibid s. 204
59 Bergström, Göran och Boréus, Kristina. Innehållsanalys. I Textens mening och makt – metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. s. 56
60 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. s. 201
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genomförts på ett tillfredsställande sätt. En del av materialet kodades igen för att se att 

bedömningen av artiklarna inte hade förändrats under arbetets gång. Den andra kodningen gav

ett i huvudsak likadant resultat som den första kodningen, varför kodningen kunde anses vara 

tillfredsställande gjord. När hela materialet hade kodats, så beräknades den procentuella 

fördelningen av de olika kategorierna. Någon mer avancerad analys var inte nödvändig, 

eftersom innehållsanalysen av Skogssport främst syftade till att ge en enkel överblick av hur 

viktiga de två fostransidealen är.

3.3 Kvalitativa intervjuer med unga orienterare

För att samla in empiriskt material har även kvalitativa intervjuer med unga orienterare 

genomförts. De kvalitativa intervjuerna ger en möjlighet att få inblick i deras erfarenheter av 

demokratiskolning, föreningsfostran och tävlingsfostran. Kvalitativa intervjuer är metod som 

är lämplig när man arbetar med problemformuleringar som handlar om synliggörande – hur 

något gestaltar sig. Till skillnad från kvantitativt inriktade metoder är syftet inte att undersöka 

frekvenser.61 

De intervjuer som har genomförts inom ramen för denna uppsats är av semistrukturerad 

karaktär, vilket innebär att teman och frågor har förberetts i en intervjuguide (se bilaga 1). En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en guide för vilka teman som ska 

beröras i intervjun och att intervjupersonen relativt fritt får utforma sina egna svar. Frågorna i 

intervjuguiden behöver inte ställas i ordning. Intervjuaren kan också ställa frågor som inte 

finns i intervjuguiden, men som anknyter till ämnet och det som intervjupersonen har sagt.62

Den semistrukturerade intervjun som metod gör det möjligt att ta sig an specifika 

frågeställning, vilket gör den till en bra metod när man som forskare går in med ett tydligt 

fokus på vad man vill undersöka, men samtidigt vill möjliggöra oväntade svar. Den 

semistrukturerade intervjun är också bra när man genomför intervjuer med flera personer, 

eftersom det öppnar upp för möjligheten att relativt enkelt jämföra de olika svaren, just 

61 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. s. 252
62 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber, 2011. s. 301
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eftersom samma frågor har ställts till alla intervjupersoner.63 Den semistrukturerade intervjun 

är dessutom oftare enklare att genomföra för en oerfaren intervjuare, än vad en ostrukturerad 

intervju är, eftersom det finns ett frågeformulär att följa.64 Dessa aspekter gjorde den 

semistrukturerade intervjun lämplig att välja som metod till intervjuundersökningen i denna 

uppsats. Det var givet att intervjuerna skulle vara av kvalitativ karaktär, eftersom det var de 

unga idrottarnas upplevelser och erfarenheter som var av intresse – något som fångas bäst 

med en kvalitativ metod.

3.3.1 Urval

Två huvudprinciper för att välja ut vilka personer som man ska intervjua är intensitet i urval 

och maximal variation.65 Intensitet i urval innebär att personen som intervjuas besitter relevant

kunskap och erfarenheter om det som hen ska intervjuas om. Maximal variation är en 

urvalsprincip som innebär att man väljer ut intervjupersoner som är olika varandra, för att ge 

en bredare bild.66 I urvalet till den här undersökningen användes en kombination av dessa 

principer. Ett viktigt urvalskriterium var vilken bakgrund respondenterna har i 

orienteringsrörelsen. Det var önskvärt att få en variation i på vilket sätt de har varit 

engagerade – som ledare, i kommittéer, elitaktiv eller motionär. En av de intervjuade är 

elitaktiv och topp 200 i Sverige, en annan har slutat med orientering. Gemensamt för alla 

respondenter skulle vara att de på något sätt deltagit i orienteringsrörelsen under sina 

ungdomsår. Det var önskvärt att de intervjuade skulle ha mycket att berätta. Av de personer 

som uppfyllde grundkriterierna avgjorde tillgänglighet vilka som valdes ut.

Alla intervjupersoner var mellan 20 och 25 år. Personer som är mellan 20 och 25 befinner sig 

i den högre delen av åldersspannet av den grupp som den här uppsatsen fokuserar på. Tanken 

med det var att de skulle kunna blicka tillbaka och samtidigt ge en nulägesbeskrivning. Att 

välja myndiga personer är också positivt, eftersom man slipper be föräldrar om tillåtelse, 

vilket sparar tid. Anledningen till att ungdomar intervjuades och inte exempelvis vuxna ledare

eller klubbens styrelse var intresset av att fånga en mindre tillrättalagd bild av 

63 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. s. 304
64 Flick, Uwe. Introducing Research Methodology: A Beginner’s Guide to Doing a Research Project. 2 uppl. 

Los Angeles: Sage, 2015. s. 142
65 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – konsten att 

studera samhälle, individ och marknad.  s. 260
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orienteringsföreningarna. En styrelsemedlem har generellt sett större intresse av att föreningen

ska framstå i en positiv dager och ger kanske en mindre nyanserad bild. 

Studiens utformning begränsas av den begränsade tiden som stod till förfogande. Antalet 

intervjuer blev begränsat till fem, för att arbetet inte skulle bli alltför tidskrävande. De fem 

intervjuer som har gjorts har gett ett bra material att analysera – mättnaden är ganska bra. 

Intervjuerna med ungdomar hade exempelvis kunnat kompletteras med intervjuer med 

personer som sitter i valberedningen i idrottsklubben, eller intervjuer med ledare för 

ungdomsgrupper. Detta hade förmodligen gett en bättre täckning av undersökningsområdet.

3.3.2 Intervjuguiden och provintervju

En intervjuguide konstruerades utifrån de teman som intervjuerna skulle behandla. 

Intervjuerna fokuserade på ungdomarnas erfarenhet av deltagande i olika delar av 

orienteringsföreningens verksamhet. De huvudteman som användes var i uppdelade i tre 

områden - styrelser och sektioner/kommittéer, ledare och funktionärer på arrangemang samt 

träning, tävling och elitsatsning. Det förstnämnda området anknyter tydligt till begreppet 

föreningsfostran, medan det sistnämnda området anknyter till tävlingsfostran.

En provintervju gjordes med en person med liknande bakgrund som de riktiga 

intervjupersonerna. Syftet med en provintervju är att testa att de frågor och teman som man 

har skrivit ned fungerar – att det är en logisk ordning och att frågorna är enkla att förstå.67 

Efter att den första intervjun hade genomförts, omarbetades intervjuguiden något. Den hade 

inte gett särskilt utvecklade svar, trots att den hade testats innan. De fyra sista intervjuerna 

genomfördes därför med en intervjuguide som såg lite annorlunda ut. Den fungerade bättre 

och gav mer utvecklade svar.

3.3.3 Etiska avvägningar

Ett kriterium för att ett forskningsprojekt är etiskt rimligt är att det tillför något av vikt till 

forskningen och samhället och att det orsakar så lite lidande för deltagarna som möjligt. Ett 

forskningsprojekt behöver alltså syfta till att bidra med någonting nytt, för att det ska vara 

67 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – konsten att 

studera samhälle, individ och marknad.  s. 268
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motiverat att genomföra.68 Intervjuerna i den här uppsatsen behandlar inte särskilt känsliga 

frågor och eftersom intervjupersonerna dessutom är anonyma i redovisningen av det 

empiriska materialet, innebär denna intervjuundersökning knappast ett större besvär för 

deltagarna. Undersökningen syftar också till att bidra med insikter på ett relativt outforskat 

område.

Att intervjudeltagarna har gett sitt informerade samtycke är en central etisk princip. Detta 

innebär att den som intervjuas har informerats om vad studiens syfte är och vad resultatet 

kommer att användas till. Den intervjuade ska ha godkänt sitt deltagande och känna till att den

har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst.69 I den här undersökningen meddelades allt 

detta skriftligen redan när intervjupersonerna blev tillfrågade om sitt deltagande. Vid början 

av intervjuerna informerades de igen, denna gång muntligt. Deltagarna tillfrågades också om 

de godkände att intervjun spelades in.

En annan viktigt etisk aspekt är konfidentialitet och anonymitet. Att den som intervjuas inte 

kan identifieras i det presenterade materialet handlar om att garantera den intervjuades rätt till 

integritet och att inte skadas av forskningsprojektet.70 Eftersom orienteringsvärlden är relativt 

liten, blir det än viktigare att se till så att ingen av de intervjuade kan identifieras i 

slutmaterialet. De intervjuades anonymitet har garanterats genom att de i det redovisade 

empiriska materialet har givits fingerade namn. Geografiska kopplingar och klubbnamn är 

också ändrade. Det är viktigt att man är försiktig med sitt råmaterial, så att ingen obehörig tar 

del av det.71 Inspelningarna och transkriberingarna av intervjuerna har förvarats på ett sådant 

sätt att ingen obehörig har kunnat komma åt dem.

3.3.4 Intervjuernas genomförande

Intervjuerna genomfördes i början av maj 2016 i form av telefonintervjuer och intervjuer via 

Skype. Intervjuerna tog mellan 40 och 50 minuter. För att intervjuerna skulle kunna 

transkriberas spelades de in, med deltagarnas godkännande. Telefonintervjuer och intervjuer 

via Skype valdes som metod, eftersom det gjorde det möjligt att välja intervjupersoner utifrån 

68 Flick, Uwe. Introducing Research Methodology: A Beginner’s Guide to Doing a Research Project. s. 72-73
69 ibid s. 63-65
70 ibid s. 66-67
71 ibid s. 66-67
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hur intressanta de är för forskningsfrågan, utan att bli begränsad av geografi. Fördelen med 

telefonintervjuer är att det är effektivt tidsmässigt, samt att det är relativt enkelt att spela in 

intervjun i god kvalitet. Nackdelen är att det personliga mötet går förlorat. Det är möjligt att 

intervjupersonen inte ger lika utvecklade svar, eftersom det inte blir ett naturligt samtal på 

samma sätt som vid ett personligt möte. Det blir inte heller möjligt att observera 

intervjupersonens kroppsspråk, som annars ger kompletterande information om vad 

intervjupersonen tycker och menar. Möjligheten att nå mer intressanta intervjupersoner när 

den geografiska begränsningen inte fanns, bedömdes dock överväga nackdelarna som 

telefonintervjuer ger.

Något som man måste vara medveten om när man gör intervjuer är den så kallade 

intervjuareffekten – att den som intervjuar påverkar svaren som intervjupersonen ger.72 

Eftersom intervjuerna genomfördes via telefon och Skype utan video så borde påverkan via 

kroppsspråk från intervjuarens sida vara ett icke-problem. Däremot kan den intervjuade 

påverkas av intervjuarens tonfall eller annan omedveten påverkan, som selektivt lyssnande. 

Att intervjupersonen anpassar sitt svar till vad de upplever förväntas av dem är en annan 

intervjuareffekt att vara medveten om, även om den kan vara svår att göra någonting åt.73

3.3.5 Transkribering

Intervjuerna spelades in och transkriberades i stort sett i sin helhet. I en av intervjuerna 

förekom en lite längre utläggning som ej var relevant för undersökningen. Efter övervägande 

transkriberades inte den delen för att spara tid. Vid en tidsbegränsad undersökning som denna 

uppsats är, kan man med fördel välja att enbart noggrant transkribera de delar av intervjuerna 

som är relevanta, särskilt när analysen inte syftar till att analysera språket.74 Transkriberingen 

av intervjuerna i denna undersökning har varit relativt noggrann – transkriberingen är nästan 

en ordagrann nedteckning av intervjuerna. Ej relevanta passager i intervjuerna har också 

transkriberats i många fall, vilket har tagit onödigt mycket tid. Fördelen med den noggranna 

transkriberingen har dock varit att det har varit möjligt att upptäcka nya intressanta aspekter 

av intervjumaterialet i analysstadiet, något som inte hade varit möjligt om transkriberingen 

72 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – konsten att 
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hade varit mer selektiv. 

Transkriberingen är inte en oproblematisk överföring från talat språk till skrivet språk. Det är 

viktigt att transkriberingen verkligen återger det som intervjupersonen berättade. Att 

transkribera tar dit och det finns en risk att man hör fel, blir trött på att lyssna eller slarvar. På 

grund av detta är det positivt om det är samma person som intervjuar som transkriberar och att

det inte går för lång tid mellan intervjun och transkriberingen. När samma person intervjuar 

och transkriberar ökar det chansen att transkriberingen på ett korrekt sätt återger det som 

intervjupersonen menade.75 Eftersom den här uppsatsen är ett ensamarbete är det samma 

person som har gjort intervjuerna  och som har transkriberat, vilket bör innebära att 

transkriberingen på ett bra sätt återger det som intervjupersonen faktiskt har sagt.

3.3.6 Analys av intervjumaterialet

Intervjumaterialet har analyserats med en tematisk analysmetod. Syftet är att identifiera de 

meningsbärande enheterna i det empiriska materialet, för att kunna analysera de mönster som 

finns i materialet.76 Analysen av materialet har hållits på en manifest nivå, vilket innebär att 

analysen bygger på det direkt sagda och inte det som kan läsas ”mellan raderna”.77

Analysen har inletts med att materialet lästes igenom några gånger för att få en överblick och 

förståelse för materialet. Det empiriska materialet har sedan sammanfattats utifrån de teman 

som intervjuguiden byggde på.78 Under arbetets gång antecknades preliminära tolkningar och 

idéer. Nya teman framträdde och materialet sorterades in i nya kategorier som baserades på de

viktigaste dragen i intervjusvaren.

3.4 Källkritik

För att kunna generalisera från så väl kvantitativa studier som kvalitativa studier krävs det att 

reliabiliteten och validiteten är hög. Reliabilitet innebär att studien är gjord på ett tillförlitligt 

75 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder.  s. 312
76 Hjerm, Mikael. Lindgren, Simon. och Nilsson, Marco. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2. uppl. 

Malmö: Gleerups Utbildning, 2014. s. 63
77 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan – konsten att 
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sätt och validitet innebär att att man har lyckats fånga det som man ville undersöka.79 

Intervjupersonerna är inte valda genom ett slumpmässigt urval, vilket innebär att det inte går 

att säga att dessa personer är representativa för unga orienterare eller unga idrottare i stort. 

Det kan därför vara problematiskt att generalisera resultatet av intervjustudien. Meningen med

att använda flera metoder för att undersöka samma sak, som den här studien har gjort när 

intervjumaterial kombineras med kvantitativ innehållsanalys, är att både validitet och 

reliabilitet kan förbättras genom att fallet undersöks på flera olika sätt.80 Om resultatet av 

intervjuerna och innehållsanalysen av tidningen Skogssport pekar åt samma håll ökar det 

trovärdigheten av undersökningens tillförlitlighet.

4. Empiri och analys

I detta kapitel redovisas det insamlade empiriska materialet. Inledningsvis presenteras och 

diskuteras resultatet av innehållsanalysen av tidningen Skogssport. Efter detta följer materialet

från intervjuerna med de unga orienterarna. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys 

av allt empiriskt material.

4.1 Dominerar tävlingsfostran agendan?

I den kvantitativa innehållsanalysen av tidningen Skogssport analyserades 382 artiklar som på

något sätt handlade om ungdomar. 63 procent av artiklarna hade ett budskap som ansluter till 

tävlingsfostransidealet. Artiklarna handlade huvudsakligen om tävlingar, träning med 

inriktning på prestation och personporträtt av segrare och elitaktiva. 27 procent av artiklarna 

gick inte att sortera in i någon av kategorierna förenings- eller tävlingsfostran. Endast tio 

procent av artiklarna kunde kategoriseras som föreningsfostran.

Den kvantitativa innehållsanalysens utgångspunkt är att ett ämne eller ett tema som får stort 

utrymme eller förekommer ofta är en central och viktig fråga.81 Analysen av tidningen 

Skogssport visar på att tävlingsfostran ges ett betydligt större utrymme än föreningsfostran 
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när det kommer till artiklar som på något sätt handlar om ungdomar. Eftersom Skogssport är 

Svenska orienteringsförbundets officiella organ, tyder resultatet på att frågor om elit, tävling 

och prestationsinriktad träning anses vara mer viktiga än frågor som handlar om demokrati 

och breddidrott när det handlar om unga personer. Detta resultat går i linje med Tomas 

Petersons slutsats att idrotten har en tendens att driva fram en betoning på tävlingsfostran.82

4.2 Vilka erfarenheter har unga idrottare av demokratiskt deltagande och 
demokratisk skolning i sin orienteringsförening?

I den här delen av uppsatsen redovisas empiriskt material från de kvalitativa intervjuer som 

har gjorts med unga orienterare. Avsnittet inleds med en presentation av intervjupersonerna. 

Sedan följer en genomgång och analys av de teman som framkom i intervjuerna.

4.2.1 Presentation av de intervjuade unga orienterarna

Samtliga av de intervjuade unga orienterarna är mellan 20 och 25 år. De är geografiskt spridda

över hela landet. Gemensamt för dem alla är att de har varit aktiva inom orienteringen på 

något sätt under sina ungdomsår.

Lisa började med orientering på grund av familjen och hon har gått på träningar med klubben 

under sin uppväxt. Idag tävlar hon på elitnivå och är aktiv i styrelsen i orienteringssektionen 

på hennes högskola.

Filip började orientera som åttaåring. Som tioåring vann han nästan varje tävling och han 

beskriver det som att ”då tyckte jag att det var så kul att gå fram på prisutdelningen och få 

priser på varje tävling”83. Det var under tiden på orienteringsgymnasiet som han började 

elitsatsa på allvar.  Efter gymnasietiden höll han i träningar för sin moderklubb. Han flyttade 

för att studera vid tränarprogrammet på högskolan och bytte samtidigt klubb. Idag håller han i

träningar i sin nya klubb och sitter i elitkommittén, samtidigt som han fortfarande elitsatsar 

själv.

Olivia började med orientering när hon gick på mellanstadiet, efter att ha följt med en 

klasskamrat på en träning. Hon gick på träningar varje vecka tills hon blev 16. Under 

82 Peterson, Tomas. En allt allvarligare lek - Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002. s. 407
83 Intervju 4
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gymnasietiden blev hon aktiv i en ridklubb, där hon satt med i en sektion, och orienteringen 

fick lägre prioritet. Idag är hon inte medlem i någon orienteringsklubb, men går ibland på 

högskolans orienteringssektions träningar. Olivia har aldrig elitsatsat.

Erik kommer från en orienteringsfamilj. Han gjorde sin orienteringsdebut på Knatteknat som 

ett- eller tvååring. Han följde med sina föräldrar på orientering tills han var åtta, men sedan 

tog ishockeyn över och då var han bara med på orientering någon gång då och då tills han 

blev 15. Ishockeyn tog slut och Erik kom tillbaka till orienteringen eftersom han hade vänner 

där. Erik elitsatsade under gymnasietiden, men tappade suget när han blev senior. Efter två års

uppehåll när han utbildat sig på annan ort, kom han tillbaka till klubben. Idag är han ledare för

ungdomar, och sitter i två kommittéer. Han är med på någon tävling när han hinner, för att det 

är roligt.

Ellen gjorde orienteringsdebut när hon var två månader och har hållit på med orientering 

sedan dess. Som 14-åring var hon med som hjälpledare på ett ungdomsläger och har därefter 

haft många ledaruppdrag. Hon gick på Svenska orienteringsförbundets Unga Ledare-

utbildning som 17-åring. När hon gick på orienteringsgymnasium elitsatsade hon, men det har

hon trappat ned sedan hon slutade där. Idag sitter hon i en kommitté i sin klubb.

4.2.2 Unga orienterares deltagande i styrelser, kommittéer och sektioner

Ett tema som framkom tydligt i intervjuerna var att det inte verkar finnas några större 

förväntningar om att unga personer ska vara med och hjälpa till med styrelse- och 

kommittéarbete. Ellen berättar att i hennes orienteringsklubb har de ”inte haft det där 

jättetydliga att man ska hjälpa till”84 när det handlar om styrelsearbete och kommittéer.

”Visst sitter [ungdomar] med i vissa sektioner där de har specialkompetenser, till 

exempel har vi några som är jätteduktiga på till exempel OLA och så, så de har ju 

suttit med i tävlingsadministrativa system. De har ju suttit med i 

arrangemangssektionen och så och hjälpt till där när vi har haft arrangemang. Men 

jag skulle inte säga att det är att som ungdom så ska man sitta med i en styrelse eller i 

någon av de här sektionerna. Utan det är mer ett fritt val.”85

Ellen erfarenhet är att det förekommer att yngre personer sitter med i kommittéer, framförallt 
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de som har specialkompetenser. I övrigt är det inte så tydligt att man ska vara med och hjälpa 

till. Den här bilden har också Olivia. Hon berättar i intervjun att det inte fanns så mycket 

information om styrelsen och kommittéer när hon var aktiv inom orienteringen i tonåren. Man

fick anmäla intresse att vara med om man ville, men det var inget som förväntades att man 

gjorde. Hon upplever inte att hon eller de andra ungdomarna visste hur styrelsearbetet 

fungerade och att det var dålig information om vad styrelsearbetet ger för klubben. 

”Inte några förväntningar så [på att vi unga skulle vara med]. Man fick anmäla 

intresse om man hade intresse, men det var inte jättemycket information om det och 

hur styrelsearbete går till.”86

Olivia var under sin gymnasietid mycket engagerad i ungdomskommittén i en ridklubb. Hon 

framhåller att hennes upplevelse är att ridklubben var betydligt bättre på att engagera 

ungdomar i kommittéer än orienteringsklubben, eftersom ridklubben hade en ungdomssektion

som bestod av ungdomar ”med syftet att arrangera aktiviteter för ungdomar men också att 

man ska föra fram ungdomarnas röst, både inom klubben och till Ridsportförbundet och 

distriktsförbundet.”87 De positiva upplevelserna från ridsporten gjorde att Olivia gärna hade 

engagerat sig på liknande sätt inom orienteringen ”för att få in en fot mer i den världen och 

inte bara vara med på träningar och lokala tävlingar”.88 Hon upplevde dock att den 

efterfrågan inte fanns. 

Att inte bli tillfrågad om att vara med i en styrelse eller en kommitté är ett återkommande 

inslag i intervjuerna med de unga orienterarna. Ellens erfarenhet är att unga oftare får frågan 

om att vara ledare än om att vara med i en sektion eller styrelse.

”Jag skulle säga att de är mer ivriga att fråga om ungdomar vill vara med som ledare 

än i sektioner och styrelsearbete. Det tycker jag faktiskt att man märker ibland. 

Snabbare på att fråga sådana grejer – att vara med som ledare än att vara styrelse- 

eller sektionsledamot.”89

Huruvida man får frågan om att vara med i en sektion verkar dock vara åldersrelaterat. Filip 

fick frågan om på vilket sätt de som är 15 år förväntas delta i klubbens olika verksamheter. 

Han berättar att de inte direkt förväntas vara med och delta i styrelse- eller kommittéarbete. 

86 Intervju 3
87 Intervju 3
88 Intervju 3
89 Intervju 2

27



Både ungdomarna själva och de vuxna var enligt Filip överens om att 15-åringar ska fokusera 

på sin egen träning och tävling.

”Jag tror varken de själva eller de vuxna tänker på att de ska göra det, utan de ska 

mer fokusera på sin egen träning och bara ha kul och delta på tävlingar.”90

Ellen delar Filips bild. Hon berättar om liknande upplevelser. 

”En typisk femtonåring i vår klubb skulle jag säga de är med och tävlar väldigt mycket

och tränar och men de har nog inte de här att... Det är klart att de hjälper till, men de 

tar ju inte på sig de här uppgifterna som att vara ledare och mer förtroendeuppdrag. 

Det gör de inte, utan de är mer med och har tränings- och tävlingsfokus.”91

Ellens berättar också att unga personer intresse för att vara med i styrelser och kommittéer 

ökar med åldern. 

”Jag skulle säga att efter gymnasietiden så blir de mer intresserade av att delta, innan

dess så är de inte så speciellt intresserade. Jag skulle säga efter en 19-20 kanske. Att 

de blir mer och mer intresserade av att delta och vara aktiva i annat än bara träning 

och tävling. I alla fall den uppfattningen som jag har fått genom att prata med 

ungdomarna i klubben.”92

Ellen sitter själv med i en kommitté i sin klubb idag. Gemensamt för intervjupersonerna är att 

flera av dem har blivit tillfrågade om att sitta med i kommittéer och arbetsgrupper när de har 

varit runt 20 år. Olivia berättar att:

”Jag tror att jag blev tillfrågad om att sitta med i en grupp där man skulle försöka 

involvera de här motionärerna som lätt ramlar bort efter ungdomsåren. Att få dem att 

fortfarande vara aktiva i verksamheten. Men just då hade jag lite tidsbrist och det var 

runt 20 när jag precis skulle flytta. Så det var lite dålig timing av dem att fråga just 

då.”93

Baserat på vad de unga orienterarna berättar i intervjuerna verkar det inte vara naturligt att 

fråga unga om de vill vara med i styrelser eller kommittéer, i alla fall inte innan 

tjugoårsåldern. Unga personer ska träna och tävla själva – de förväntas inte vara med i 

styrelserummen. De kan möjligtvis få frågan om att vara med som ledare. Det gemensamma 

draget som framkommer i intervjuerna är att ungdomar i första hand ska ”fokusera på sin 

90 Intervju 4
91 Intervju 2
92 Intervju 2
93 Intervju 3

28



egen träning och bara ha kul och delta på tävlingar”,94 vilket tyder på att det kan finnas en 

fokusering på tävlingsfostran. Att vara med i en kommitté eller en styrelse är möjligt, men det

är inte något som förväntas eller efterfrågas. Att förtroendeuppdrag upprepade gånger målas 

upp som att stå i konflikt med deltagande på träning och tävling är ett intressant fynd som 

tyder på att det kan finnas en konflikt mellan tävlingsfostran och föreningsfostran.

Under tonåren verkar engagemang i styrelser och kommittéer knappt finnas på kartan. I 20-

årsåldern verkar det dock som att det är mer normalt att börja få några förtroendeuppdrag – 

vilket flera av intervjupersonerna fått. Denna bild går i linje med resultatet som Centrum för 

idrottsforskning fick i sin enkätundersökning till sin rapport Vem håller i klubban?. Där kunde

de konstatera att idrottsrörelsens styrelser består av två procent styrelseledamöter i åldern 12-

18 år och fem procent styrelseledamöter i åldern 19-25.95

4.2.3 Årsmöten

Intervjupersonerna fick frågor om deras orienteringsklubbs årsmöten. Syftet med att 

undersöka intervjupersonernas erfarenheter av årsmöten är att föreningens årsmöte är mycket 

centralt i föreningsdemokratin. Det är föreningens högsta beslutande organ. Att delta på ett 

årsmöte är enkelt – det sker normalt endast en gång om året och kan knappast anses ta tid från

andra aktiviteter. Att utebli från ett årsmöte kan därför knappast förklaras med att det tar tid 

från egen träning. På årsmötet har alla medlemmar möjlighet att vara med och bestämma om 

föreningens framtid. Att delta på ett årsmöte är helt klart en relevant del av den demokratiska 

skolningen i föreningslivet. Trots årsmötets centrala roll i föreningen har intervjupersonerna 

knappt deltagit vid något årsmöte, vilket går hand i hand med Centrum för idrottsforsknings 

konstaterande att endast cirka nio till femton procent av alla medlemmar uppskattas ha 

deltagit vid föreningens senaste årsmöte.96 Filip har aldrig varit med på klubbens årsmöte. 

Han berättar att:

”Jag har väl känt att jag inte har någon anledning att vara med, kanske för att jag inte

har något att ta upp. Men jag har faktiskt blivit tillfrågad en gång om att vara med på 

årsmötet, om jag hade något att ta upp.”97

Filip har aldrig deltagit vid ett årsmöte, men han framhåller att han faktiskt har blivit tillfrågad

94 Intervju 4
95 Centrum för idrottsforskning. Vem håller i klubban? s. 24
96 ibid s. 17
97 Intervju 4
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om att delta vid ett tillfälle – om han hade något att ta upp. Han motiverar att han inte har 

deltagit med att han just inte har något att ta upp.

Lisa har inte heller varit med på något årsmöte. Hon förklarar det med att ”jag vet inte om jag

har blivit tillfrågad” och att ”jag tror inte att jag hade haft något intresse av att vara det 

heller”. Att hon inte har varit intresserad beror enligt henne på att ”jag har kunnat påverka 

ändå liksom, genom att lägga träningar” och att ”jag har väl haft mer fokus på annat, typ 

skolan”.98 Lisa är osäker på om hon ens har blivit tillfrågad om att komma på årsmötet, vilket 

kan tyda på att årsmötet kanske inte hade så hög prioritet i hennes förening.

Ellen har deltagit på årsmötet vid ett tillfälle. Hon berättar i intervjun om det årsmötet:

”En gång har jag varit med. Och då var vi med för att det skulle delas ut priser för 

årets prestationer. Och det var ju ett något kortare årsmöte för de hade tidigare haft 

ett styrelsemöte där de hade tagit upp en del av grejerna som de skulle ta upp. Men 

årsmötet avhandlades med avslutande tårtätning. Det var väl ungefär det jag kommer 

ihåg som ungdom av årsmötet. På slutet har jag inte varit med på något årsmöte.”99

Ellen berättar att hon deltog på ett årsmöte med klubben, men att det var ett något kortare 

årsmöte där frågorna redan hade behandlats på ett styrelsemöte. Detta tyder på att årsmötet 

var något som skulle genomföras, en formalitet, men att det inte egentligen var så intressant. 

Ellen själv deltog inte på årsmötet på grund av årsmötet i sig, utan på grund av att det skulle 

delas ut priser till årets prestationer i klubben. Det var alltså inte möjligheten att vara med i de

demokratiska processerna i föreningen som fick Ellen att gå på årsmötet. En annan syn som 

kommer fram är att det är inte är viktigt att gå på årsmötet om man inte har någonting att ta 

upp. Lisa berättar att hon inte vet om hon har blivit tillfrågad om att komma på årsmötet. Det 

verkar med andra ord inte vara särskilt viktigt att få med alla medlemmar på årsmötena.

4.2.4 Ungdomarnas inflytande över den egna verksamheten

Det råder en konsensus bland intervjudeltagarna om att det saknades formella vägar för 

inflytande som deltagare i ungdomsverksamheten, men att man kunde säga sin åsikt till en 

ledare. I klubbarna är det vanligt att ungdomsverksamheten styrs av en ungdomskommitté. 

Erik är nuförtiden ledare på ungdomsträningen i sin klubb. De flesta andra ledarna är föräldrar

98 Intervju 1
99 Intervju 2
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till barn som är med på träningarna och deras engagemang bygger på att barnen är med och 

tränar. Alla ungdomsledare sitter med i ungdomskommittén. Det är ungdomskommittén som 

planerar träningar och tävlingsresor och ”hittar på roliga saker på sidan av, kanske åker och 

badar eller kör en pizzakväll”100. Inflytandet för ungdomarna som är med i verksamheten är 

begränsat till att de blir tillfrågade efter varje träning om det var roligt och om den aktiviteten 

är något som de vill göra igen. 

”Vi brukar alltid fråga dem efter varje träning om de tyckte om det och ifall det är 

något som de vill köra igen.”101

Erik konstaterar att det inte finns något formellt inflytande för ungdomarna och att ”vi 

[ungdomskommittén] bestämmer ju ganska mycket, men vi försöker ju vara så lyhörda som 

det går”.102

Ellens berättelse liknar Eriks. Även i hennes klubb fanns det en ungdomssektion som 

ansvarade för ungdomsverksamheten. I den sektionen satt många föräldrar till barn som var 

med i ungdomsverksamheten. Det var i mångt och mycket föräldrarna som förde barnens 

talan.

”Ungdomssektionen bestod ju väldigt mycket av föräldrar till aktiva barn. Men 

ungdomarna hade möjlighet att säga ”det här skulle vi vilja göra på nästa träning” 

eller att ”jag har hört att den här klubben ska göra det här, finns det möjlighet för oss 

att hitta på något liknande” eller ”det här tycker jag vore roligt, skulle vi kunna...”. 

Man fick höja rösten, alltså prata ut om det man ville till sin ledare och sedan fick 

ledaren försöka föra vidare till sektionen. Så man försökte ordna så gott som möjligt 

att ungdomarna också fick sin talan. Men sen är det ju väldigt många föräldrar som 

är med i ungdomssektionen, så de sa väl vad deras barn önskade ibland.”103

Lisa bekräftar den bild som Ellen och Erik målar upp. Lisa menar att de inte hade så mycket 

inflytande över sin ungdomsträning som deltagare, men att ”hade man en åsikt var det nog 

inte så svårt att få fram den åsikten”104. Även Olivia har en liknande berättelse. Olivia berättar

att det inflytande man som ungdom hade var att ”man fick önska om man ville vara med på 

100Intervju 5
101Intervju 5
102Intervju 5
103Intervju 2
104Intervju 1
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stafetter” och ”var man kunde vara funktionär på tävlingar, alltså vilka uppgifter som man 

var intresserad av, men inte något mer än så”.105

Intervjupersonernas beskrivningar av ungdomssektioner och ungdomskommittéer ger en 

splittrad bild av ungdomarnas inflytande på den verksamhet som de själva är delaktiga i. 

Intervjupersonerna berättar om ett öppet klimat där ungdomarna får komma med åsikter. 

Huruvida ungdomarna verkligen är med i det faktiska beslutsfattandet är mer tveksamt.

Intervjupersonernas beskrivningar av ungdomarnas inflytande över den egna verksamheten 

tyder på ett uppdrag i demokratisk skolning som inte tas på allvar. Att ungdomskommittéerna 

verkar styra ungdomsverksamheten med minimalt inflytande från de ungdomar som är med i 

verksamheten är problematiskt. Det sker ingen demokratiskolning för ungdomarna – de lär sig

inte hur demokratiskt beslutsfattande fungerar – när ungdomarna själva inte är med i 

beslutsfattandet. Anne Phillips konstaterar i sin bok Närvarons politik att:

”Ett system betraktas inte som demokratiskt bara för att det förkunnar att det strävar 

efter att tillvarata befolkningens behov eller intressen, eftersom demokrati alltid 

innebär att folket självt tar en viss del i det politiska beslutsfattandet.”106

Phillips citat är högaktuellt i detta fall. Intervjupersonerna beskriver en verksamhet där själva 

deltagandet i beslutsfattandet inte är centralt. Ledare och föräldrar för ungdomarnas talan. Det

är möjligt att ungdomarnas åsikter kommer fram på detta vis, men det sker ingen 

demokratiskolning och det är inte ett demokratiskt system. 

Britta Thedin Jakobsson konstaterade i sin studie av de faktorer som får unga att stanna inom 

idrotten att den idrottsverksamhet som erbjuds ungdomar inte är den som efterfrågas av alla 

ungdomar. Thedin Jakobsson konstaterade att ungdomar inte verkar ha tillräckligt inflytande 

över den verksamhet som de är med i och att detta riskerar att leda till att de unga som inte 

klarar av den elitinriktade verksamheten slutar.107 De ungas bristande inflytande över sin egen 

verksamhet aktualiserar i hög grad Thedin Jakobssons slutsatser.

105 Intervju 3
106 Phillips, Anne. Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och ras. s. 41
107 Thedin Jakobsson, Britta. What makes teenagers continue? A salutogenic approach to understanding youth 

participation in Swedish club sports.
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4.2.5 Alla ska hjälpa till på klubbens arrangemang

Att engagera unga personer i styrelser och kommittéer framträder i intervjuerna som något 

som inte är så viktigt. En kontrast till detta är när klubben arrangerar olika arrangemang, 

exempelvis tävlingar. Många orienteringsklubbar arrangerar återkommande egna tävlingar av 

större och mindre karaktär. Intervjupersonerna fick berätta om hur det fungerade i klubben när

det handlade om att hjälpa till på klubbens arrangemang. Lisa berättar att:

”Ja, man kan väl inte säga att jag har varit jätteengagerad, men jag har hjälpt till 

med allt som behövs. Jag har varit i målet någon gång […] och stått i markan.108 Ja, 

med lite sådant. Inte något större ansvar, men där det behövs folk.”109 

När de intervjuade ungdomarna berättar om sina erfarenheter av funktionärsuppdrag är Lisas 

citat typiskt. Det finns en konsensus bland de intervjuade ungdomarna kring upplevelsen att 

unga personer förväntas hjälpa till på ett eller annat sätt när föreningen arrangerar tävlingar. 

De förväntas vara med och hjälpa till, men inte med något större ansvar. Olivia berättar att det

var framförallt som funktionärer på klubbens tävlingar som ungdomarna förväntades vara 

med och hjälpa till, snarare än som ledare eller som styrelsemedlemmar.

”Där [på klubbens tävlingar] försökte de engagera så många som möjligt och i alla 

åldrar. Man skulle vara med om man kunde. När man var i den åldern att man 

fortfarande fick vara med på klubbens egna tävlingar, fick man oftast stå i kafeterian 

för det är ju en väldigt flexibel funktionärspost.”110

Erik har under det senaste året varit tävlingsledare för två tävlingar som hans klubb 

arrangerade – en lite mindre nattorientering och sedan deras lite större vårtävling. Enligt 

honom är det ”inte jättevanligt att personer i min ålder är tävlingsledare – man är mer med 

och hjälper till som en extra hand på träningar och tävlingar”.111 I intervjuerna framträder 

bilden att när ungdomarna engageras utanför tränings- och tävlingsverksamhet är det gärna 

som funktionärer på klubbarrangemang. Intervjupersonernas erfarenhet är dock att yngre 

personer sällan ges ansvarspositioner eller positioner med inflytande. Ungdomarna har inte 

ansvarsfulla positioner utan står exempelvis i kafeterian efter att de har sprungit dagens lopp.

108 kafeterian
109 Intervju 1
110 Intervju 3
111 Intervju 5
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Detta är en mycket intressant aspekt. När det handlar om att vara funktionär på arrangemang –

då ska alla vara med. Men när det handlar om styrelser är det inte lika viktigt. I materialet 

återkommer det att intervjudeltagarna inte blir tillfrågade om att gå på årsmöte eller vara med 

i en kommitté. Olivia berättar att när det kommer till funktionärsuppdrag ”försökte de 

[klubben] engagera så många som möjligt”.112 Detta verkar dock inte vara fallet när det 

kommer till de mötesdemokratiska processerna – där är det inte lika viktigt att engagera så 

många som möjligt.

Det finns dock ett inslag i Eriks intervju som avviker lite från de andras beskrivning av ungas 

engagemang som funktionärer. Eriks klubb är en klubb med ganska stort fokus på breddidrott.

I hans klubb får unga tidigt testa på att vara arrangörer. Han berättar i intervjun att:

”När vi har en kretstävlingar för bara barn och ungdomar låter vi unga få testa på att

ha hand om start, tävlingsledare, marka, start och mål. På våra egna tävlingar får de 

lägga banor, ordna Knatteknat, och de kan få sitta med en banläggare som har lagt 

banor förr. Då får de vara med och se och lära hur de kanske hade lagt en HD10- 

eller HD14-bana eller vad det nu kan vara. Jag tycker inte alls att vi är främmande 

för att lyfta fram dem på det sättet, utan de får vara med så mycket de vill helt enkelt.”

Det här är ett bra exempel på inkludering av unga personer. Är det kanske i arbetet kring 

föreningens arrangemang som orienteringens föreningsfostran sker? Är det kanske där som 

Putnamns sociala kapital och medborgaranda skapas?

4.3 Hur synliggörs konflikten mellan tävlingsfostran och föreningsfostran i de 

unga orienterarnas erfarenheter?

I intervjuerna framgår det tydligt att deltagande på träningar och tävlingar är normen för hur 

man som ung person ska delta i orienteringsföreningens verksamhet. När det handlar om 

deltagande i andra delar av klubbens verksamhet, problematiseras det gärna med att det tar tid

från egen träning och tävling. I intervjun framhäver Erik att en viktig faktor som han tror 

hindrar unga personer från att delta i styrelse- och kommittéarbete är ”att det tar mycket tid 

från egen träning och elitsatsning och att de blir översköljda med uppgifter som de inte 

klarar av och känner att det bara går åt skogen”.113 Hans uppfattning baserat på hans egna 

engagemang är dock att kommittéarbete inte alls behöver ta så mycket tid.

112 Intervju 3
113 Intervju 5
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Att träningen är central i en idrottsförening är inte särskilt märkligt. De som går med i en 

orienteringsklubb går rimligtvis med i föreningen på grund av sitt intresse för att utöva 

sporten orientering. Däremot är det inte självklart att anledningen till att man håller på med en

idrott är att man vill elitsatsa eller prestera på en hög nivå. Idrottsrörelsen som folkrörelse har 

ett uppdrag som demokratiskola, vilket innebär att det inte är rimligt att det enbart är 

tävlingsverksamhet som ska finnas på klubbens agenda.

I intervjuerna framgår det att det inte verkar vara särskilt viktigt att gå på årsmöten, att vara 

med i styrelser eller i kommittéer. De unga orienterare som intervjuats har inte känt några 

förväntningar på att de borde delta i de demokratiska processerna i föreningarna. När det 

kommer till elitsatsning är upplevelserna annorlunda. Olivia berättar i intervjun att:

”Det kändes som att när man gick över från att vara ungdom till att vara junior 

kändes det som att förväntningarna var att man skulle vilja elitsatsa. Jag som inte var 

intresserad eller tillräckligt bra glömdes bort lite grann. […] Det kändes som att jag 

som inte elitsatsade inte riktigt var välkommen på läger och elitträningar – de där 

träningarna där de som jag hade umgåtts med väldigt mycket tidigare nu var med.”114

Olivia har till skillnad från de övriga intervjuade aldrig elitsatsat inom orienteringen. Hon 

beskriver sig själv som ”inte jättebra”115 och att hon har varit med för att det har varit roligt. 

Att man kunde vara med och ha en gemenskap samtidigt som man fick springa på egen hand 

lyfter hon fram som det som fick henne att fastna för orientering. Hon berättar i intervjun att 

hon upplevde att när hon gick över från att vara med i ungdomsgruppen (upp till 16 år) till att 

bli junior så var förväntningarna att man skulle vilja elitsatsa. Olivia betonar att 

förväntningarna som fanns i orienteringsklubben på att man skulle elitsatsa var en bidragande 

orsak till att hon blev mindre aktiv i klubben.

4.4 Avslutande reflektion

Den kvantitativa innehållsanalysen av Skogssport tyder på att det är tävlingsfostransidealet 

som dominerar i orienteringsförbundet när det handlar om ungdomar. Det är frågor om 

elitidrott, vinnare, tävling och prestationsinriktad träning som är i fokus i majoriteten av de 

114 Intervju 3
115 Intervju 3
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artiklar som på något sätt handlar om ungdomar. Demokratifrågor verkar vara av mindre vikt. 

Intervjuerna med de unga orienterarna pekar på samma resultat – tävlingsfostran är viktigt och

centralt. Det verkar finnas en konflikt mellan föreningsfostran och tävlingsfostran – att inte 

delta i de demokratiska aspekterna av föreningen motiveras gärna med att det tar tid från egen

träning och elitsatsning.

5. Avslutning
Statens folkrörelsepolitik tillskriver folkrörelserna, där idrottsrörelsen är en av de största, ett 

viktigt uppdrag som demokratiskola. I folkrörelserna ska medborgarna lära sig hur demokrati 

fungerar. Centrum för idrottsforskning har dock konstaterat att få unga personer i 

idrottsrörelsen har formell möjlighet att påverka sin förening. 

Föreningsfostran handlar om att skapa bra medborgare, medan tävlingsfostran handlar om att 

skapa bra tävlingsidrottare. Tomas Petersons konstaterade att många idrottsföreningar har 

svårt att förena dessa uppdrag och att ”idrottens egen logik tenderar att driva fram en 

betoning av tävlingsfostran, samtidigt som samhällets intresse av att stödja idrotten som 

folkrörelse utgår ifrån att idrotten engagerar barn och ungdom på ett meningsfullt sätt.”.116

Resultatet i den här uppsatsen verkar bekräfta Petersons syn – att föreningarna verkar ha svårt 

att förena dessa uppdrag.  Det är tävlingsfostran med allt vad det innebär som dominerar 

innehållet i Skogssport när det handlar om material som relaterar till unga personer, vilket är 

en indikation på att det är de frågor som är viktigast och mest centrala. Det samlade intrycket 

från intervjuerna visar på en idrottsrörelse där unga inte bjuds in till att delta i de 

mötesdemokratiska processerna – inte ens till att ha inflytande över den verksamhet som de 

själva är deltagare i. Att träna, tävla och elitsatsa är det centrala för ungdomar i 

orienteringssporten – den slutsatsen går att dra baserat på materialet från Skogssport och 

intervjuerna. Materialet visar dock på en intressant ljuspunkt. När det kommer till ideellt 

arbete som exempelvis funktionär på föreningens arrangemang, då verkar föreningarna 

försöka engagera alla medlemmar. Kanske är det här som demokratiskolningen sker och det 

sociala kapitalet skapas? 

Samtidigt finns det något som kan oroa. I statistik från Svenska orienteringsförbundet räknar 

116 Peterson, Tomas. En allt allvarligare lek - Om idrottsrörelsens partiella kommersialisering 1967-2002. s. 407
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man med att ungefär hälften av de som håller på med orientering som barn eller ungdomar har

slutat innan vuxen ålder.117 Med det mönster som framgår i intervjuerna av föreningarnas sätt 

att se på förtroendeuppdrag som något man ska ha när man blir äldre, så är risken stor för att 

många av de deltagare som finns med i verksamheten som barn och ungdomar aldrig kommer 

att ha ett förtroendeuppdrag inom orienteringsföreningarna, eftersom de helt enkelt har hunnit 

sluta innan de kommer dit.

I framtida forskning på området skulle det kunna vara relevant att fördjupa sig i hur 

idrottsrörelsen verkligen fungerar som demokratiskola. Saknar uppdraget som demokratiskola

fäste i verkligheten? Konkurrerar fokuseringen på tävling och träning ut den demokratiska 

skolningen? 
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BILAGA 1

Intervjuguide

Bakgrund

• Hur gammal är du? Vilken sysselsättning har du?

• Hur kommer det sig att du började med orientering?

• På vilket sätt är du aktiv inom orientering idag?

• Kan du berätta om din bakgrund inom orienteringen? Du får gärna berätta från att du 

började med orientering, om ledaruppdrag, elitsatsningar, om du har bytt klubb osv. 

Om det hjälper dig så kan du dela upp det efter ålder, ex upp till 12, 13-16

• Hur kommer det sig att du gjorde det? (elitsatsa, bli ledare, etc) Upplevde du 

några förväntningar på hur du skulle delta?

• Vad driver dig att hålla på med orientering?

Om ungdomar

• Beskriv en typisk orienterare i din ålder

• Varför håller den på med orientering?

• Vad gjorde den för fem år sedan?

• På vilket sätt deltar en typisk person i din ålder i klubbverksamheten? (tränar, tävlar, 

ledare, förtroendeuppdrag, arrangör). På vilket sätt deltog du då?

• 15-åring. Hur såg det ut för dig?

• I din klubb, förväntas ungdomar vilja delta i styrelsearbete, vara ledare och 

arrangörer?

• Vad förväntas man vara med på? Avvikande om man inte var med tävlingar?

• Finns det någon förväntning om att man ska vilja elitsatsa? Tävla mycket?

• I din klubb, finns det en uppdelning mellan de som primärt tävlar och de som primärt 

är engagerade i klubben på något annat sätt?

Mötesdemokratiska processer

• Hur skulle du beskriva den typiska styrelseledamoten i din orienteringsklubbs 

styrelse?
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• Har du deltagit på din klubbs årsmöte någon gång? Det senaste? Hur ofta? 

• Hur kommer det sig att du har deltagit/inte har deltagit?

• Har du varit med i styrelsen eller i någon kommitté? När? Har du blivit tillfrågad?

• Varför/varför inte?

• Skulle du ha velat vara med i styrelsen om du hade blivit tillfrågad?

• Upplever du att yngre personer är intresserade av att delta i styrelser och 

kommittéer? 

• Vilka faktorer tror du generellt är viktiga för att yngre personer ska vilja 

delta i styrelse och kommittéarbete? 

• Vilka faktorer hindrar? 

Prat om demokratifrågor i orienteringssverige

• Vilka frågor diskuteras mest i din förening? Alt. var heta när senast du var aktiv? Tre 

frågor.

• Pratar man om ungdomars inflytande? Hur?

• Om du tänker på orienteringssverige i stort, vilka slags frågor upplever du diskuteras 

mest? Tre viktigaste frågor

• Pratar man om representations- och demokratifrågor? Jämställdhet? Hur 

pratar man om det?

Om du tänker på orienteringssverige i stort - på vilket sätt förväntas ungdomar vara 

engagerade i helhet (tävlingar, träningar, satsa mot landslag, vara ledare, styrelse och 

kommittéer i klubben, styrelser och kommittéer i SOFT)

Avslutning

Vilket uppdrag är orienteringsklubbens viktigaste?

Om du kunde förändra tre saker i din orienteringsklubb för att göra den bättre för ungdomar, 

vad hade du gjort då?

Är det något som du vill lägga till?
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