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5. Idrotten och frihetens krafter – viljan att  
aktivera  
 
Magnus Dahlstedt & David Ekholm 
 
 Some people say that life is a game, well if this is so 
 I’d like to know the rules on which this game of life is based 
    The Kinks, Cricket, 1973 
 
 Same predetermined 
 Pattern, game, rules 
 Uniformity, conformity 
    Napalm Death, Pseudo Youth, 1987 
 
Under de senaste decennierna har idrottens roll som ett verktyg för att åstadkomma social 
nytta blivit alltmer framträdande i socialpolitiska sammanhang (Coalter 2007; Ekholm 2016; 
Norberg 2011; Silk & Andrews 2012). Som svar på de utmaningar som rör segregation, 
social exkludering och brottslighet har det vuxit fram en bred repertoar av socialpedago-
giska insatser riktade mot särskilda målgrupper, på bestämda platser – i Sverige (Petersson 
1997; Herz 2016) liksom i många andra länder runtom i världen (Webb 2006). 

Det här kapitlet handlar om idrott som socialpolitisk insats, om hur idrott har kommit 
att ses och användas som ett medel för att hantera sociala problem. Särskilt fokus riktas 
mot de idéer om fostran, social förändring och aktivering av unga som ligger till grund för 
denna sorts insats. I kapitlet undersöks specifikt tre olika idrottsprojekt som initierats i ett 
utsatt förortsområde (Området), i en medelstor svensk stad (Staden). Samtliga projekt re-
presenterar idrottsbaserade sociala interventioner som bygger på informellt socialpedago-
giskt arbete. I fokus för detta arbete står lärande och fostran med syfte att rusta unga med 
färdigheter och kompetenser för demokratiskt deltagande och inkludering. Syftet med detta 
kapitel är att närmare undersöka hur idrott, inom ramen för dessa tre insatser, framställs 
som en arena för att hantera sociala problem, med särskilt fokus på fostran och aktivering 
av unga. Vårt analytiska fokus riktas därmed mot insatsernas socialpedagogiska inslag, i 
fråga om de praktiker för fostran och lärande som iscensätts. Hur gestaltas den pedagogiska 
praktiken inom ramen för de idrottsbaserade sociala insatser som undersöks i kapitlet? Hur 
framställs de önskvärda färdigheter som unga förväntas utveckla genom deltagande i id-
rottsaktiviteter, för att de ska kunna göras inkluderbara? Det här kapitlet bidrar med en 
förståelse för hur den idrottsbaserade pedagogik som kommer till uttryck i dessa verksam-
heter bygger på föreställningar om nödvändigheten av ungas aktivering och att de rustas 
med förmågor för att hantera sin egen utsatthet. En sådan förståelse är viktig som utgångs-
punkt för att problematisera nutida förväntningar på pedagogik och individuell förändring. 
Detta som socialpolitiskt svar på utanförskapets problem.   
 
Idrottens potential  
Bakgrunden till de tre idrottsprojekten påminner om den bakgrund som föranlett en rad 
andra interventioner som behandlats i flera av bokens kapitel – beskrivet i termer av ett 
fördjupat ”utanförskap” som särskilt drabbar unga i bland annat Området (jfr Dahlstedt & 
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Ekholm 2016; Ekholm 2016). Under den senare delen av 00-talet framställde två fotbolls-
klubbar i Området till kommunen att de hade svårt att bedriva sin verksamhet på ett bra 
sätt. Ett av de främsta problem som klubbarna lyfte fram var ett bristande engagemang 
bland föräldrar i Området, vilket resulterat i att ungdomslagen saknade ledare. Denna fram-
ställan blev startpunkten för en livlig diskussion i lokala medier, som kretsade kring hur 
villkoren för idrotten och föreningslivet i stort egentligen ser ut i Området. I spåren av 
denna debatt påbörjade kommunen arbetet med att planera för ett av idrottsprojekten, Id-
rottens kraft, som syftade till att kompensera för det bristfälliga föreningslivet och få unga i 
Området att engagera sig i idrott. I samband med att projektet planerades så blev villkoren 
för föreningsarbete i Området föremål för politisk debatt. I en interpellationsdebatt i kom-
munfullmäktige beskrev en moderat ledamot villkoren för att bedriva idrottsverksamhet i 
Området i följande termer: 
 

Ute i [Området] så råder det alltså fullt krig på ren svenska, mellan olika ungdomsgrupper 
runt omkring de fotbollsplaner som finns där. […] [Två lokala idrottsklubbar], de ropar efter 
hjälp. […] I [Området] där råder krig runt omkring fotbollsplanen. Våldsamt krig. Om du 
inte känner till det så ska du prata med polisen som sköter om ordningen i [Området].  

 
Stadens urbana geografi är påtagligt polariserad. I Området råder särskilda förutsättningar 
i termer av fördelning av resurser, som på väsentliga punkter skiljer sig från de förutsätt-
ningar som råder i andra delar av Staden. Denna polarisering formar inte minst villkoren 
för att bedriva föreningsaktivitet i olika delar av Staden. Ett socialdemokratiskt kommunal-
råd illustrerar tydligt denna polarisering när han i en intervju kontrasterar idrottslivet i Om-
rådet med idrottslivet i det näraliggande Villasamhället. Den problembild som kommunal-
rådet målar upp kretsar kring bristen på aktiva ledare och engagerade föräldrar i Området. 
Denna brist förklaras med hänvisning till föräldrarnas brist på tradition och vana när det 
gäller att organisera sig enligt det svenska föreningslivets traditioner. 
 

[Området] är ett sådant område där det liksom är många människor som kommer från andra 
kulturer där man inte alls har de här traditionerna, svenska föreningstraditionerna, och det 
finns ju betydligt färre föreningar i [Området]. Om du går över [motorvägen] så har du [Vil-
lasamhället] som är en av [distriktets] största idrottsföreningar med ledare som alltså är en-
gagerade och också kompetenta, alltså duktiga. Och du har liksom föräldrar som jobbar jät-
temycket, alltså det är bara… det är självklart. De gör ett jättebra jobb. Men i [Området] har 
man inte det.  

 
Idrottens kraft initierades till stor del i syfte att kompensera för bristen på idrott och före-
ningsliv i Området. Grundtanken med projektet är att idrotten kan vara en arena där sociala 
problem kan hanteras, inte minst genom att utgöra en arena där unga kan fostras, enligt 
vissa normer. I linje med denna grundtanke beskriver tjänstemannen, som ansvarar för 
kommunens samverkan i projektet, idrotten som ett alternativ till de risker som formar livet 
i Området, inte minst genom att idrotten ger unga möjlighet att vara aktiva, på ett positivt 
och uppbyggligt sätt. 
 

Vi vill ju ha invånare som är aktiva på ett eller annat sätt och inte passiva… passiviserade. 
Det är ju väsentligt att vi har ungdomar som hittar ett intresse i tillvaron som är positivt och 
kan ägna sig åt nånting annat. För annars är det så många andra krafter som knackar på och 
vill ragga dig som supporter på ett eller annat sätt. […] Alltså vi ser ju nu de här kriminella 
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gängen står och raggar och det springer pojkar utanför varuhusen […] hittar du inte en ge-
menskap och blir omtyckt och älskad i en positiv tillvaro så blir du säkert det i en icke positiv 
typ av… i ett sådant gäng. Och det vill vi ju motverka. Och då är det här ett steg alltså och 
främja föreningslivet så att ungarna blir aktiva där.  

 
Mot bakgrund av sådana beskrivningar av situationen i Området blir åtgärder i form av 
idrott möjliga att initiera. I Staden har under det senaste decenniet en rad projekt tagits 
fram, där idrott används som medel för integration. Bland dessa finner vi Idrottens kraft, som 
därefter följts av Fotboll för integration samt Midnattsfotboll. I följande kapitel är det dessa tre 
projekt som står i fokus. Projekten är inte formellt knutna till varandra, men samtliga riktar 
sig mot samma Område och adresserar samma problematik – ”utanförskapsproblemet”, 
såsom det kommer till uttryck i olika former av risk. Projekten involverar delvis samma 
aktörer och föreningar. Flera involverade ledare är och har varit engagerade i flera av pro-
jekten. 

Idrottens kraft bedrivs av en social entreprenör, i samverkan med kommun, skolor och 
lokala föreningar. Projektet har fokus på integration och brottsförebyggande insatser rik-
tade mot unga i Området. Projektet initierades av kommunen som ett svar på problem med 
social oro i form av skadegörelse, gängbildningar och brottslighet. Den sociala entreprenö-
ren engagerades för att organisera verksamheten, rekrytera ledare och för att vara spindeln 
i nätet mellan kommunen, samverkande idrottsföreningar och områdets skola och fritids-
hem. Grundidén med verksamheten var att nå ut till de unga som sågs som inaktiva och i 
riskzonen för utanförskap. Verksamhetens syfte är att aktivera unga i riskzonen samt att 
rekrytera dem till idrotten och på så sätt erbjuda dem en bättre framtid. Inom ramen för 
verksamheten bedrivs en rad olika sporter. 

Fotboll för integration bedrivs i samverkan mellan tre lokala idrottsföreningar och kom-
mun, skola, fritidshem samt frivilliga insatser. Ekonomiskt stöds verksamheten, utöver 
kommunens Kultur- och fritidsförvaltning, av distriktets Idrotts- och Fotbollsförbund, en 
nationell välgörenhetsstiftelse samt en lokal välgörenhetsförening. Syftet är att bidra till in-
tegration i det svenska samhället genom att utveckla ungas sociala och språkliga kompeten-
ser samt aktivera unga i deras fritid. Verksamheten vänder sig till elever från förskoleklass 
till årskurs 6. 

Midnattsfotboll är en verksamhet arrangerad för unga, på kvälls- och nattetid under hel-
ger, med fokus på integration genom idrott. Verksamheten drivs av en icke-vinstdrivande 
nationell välgörenhetsstiftelse, specialiserad på idrottsbaserade samhällsprojekt, i samver-
kan med två lokala idrottsföreningar (som även deltar i Fotboll för integration) och med spons-
ring från privata företag. Idrottsaktiviteten riktar sig till unga i Området och innehåller en 
typ av organiserad spontanfotboll för unga på lördagskvällar. Stiftelsen har liknande verk-
samhet med kvälls- och nattfotboll i ett flertal kommuner i Sverige. Även där vänder sig 
verksamheten till just unga i områden präglade av social exkludering, med övergripande 
ambition att överbrygga gränser, skapa gemenskap och sammanhållning. 
 
Idrott, politik, pedagogik  
Områdesbaserat socialt arbete nära människor i behov av hjälp och stöd i särskilt utsatta 
områden, har en lång tradition och blev en viktig del av svenska välfärdspolitiken inte minst 
under 1960- och 1970-talen (Turunen 2004). I fokus för det arbetet var framför allt unga i 
Miljonprogrammets områden i storstädernas utkanter, som utgjorde en riskkategori med 
avseende på uppkomst av olika sociala problem (Petersson 1997). En central socialpedago-
gisk idé var här att få människorna i utsatta områden att inta en aktiv roll när det gäller att 
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undvika problem – det vill säga att göra människor delaktiga i de sociala interventionerna 
(Petersson 1997). 

De senaste decenniernas strävanden efter att motverka mönster av segregation har 
byggt på samverkan mellan offentliga, privata och frivilliga aktörer (Davén & Sundell 1998; 
Hertting 2003; Dahlstedt & Hertzberg 2011a), inte minst i fråga om kortsiktiga projekt-
verksamheter (Herz 2016). En viktig del av de områdesbaserade insatserna har varit att 
mobilisera de boende och de ideella krafter som finns i den lokala miljön (Öhlund 2009, 
2016). Ambitionen har här varit att stimulera och underlätta människors eget engagemang, 
utan att insatserna präglas av professionell styrning uppifrån (Denvall m.fl. 2011). I detta 
sammanhang har det civila samhället betraktats som en viktig del i arbetet med att involvera 
lokalsamhället i arbetet med social förändring (Ekholm 2017; Herz 2016; Kings 2011; 
Bengtsson & Hertting 2015). 

Som del av civilsamhället har idrotten setts som en viktig samverkansaktör med pot-
ential att möta samtidens socialpolitiska utmaningar (jfr Ekholm 2016; Stenling 2015; Ös-
terlind 2017). I Sverige har också förväntningarna på att idrotten ska bidra till sociala ända-
mål sedan 1990-talet blivit allt mer formaliserade (Norberg 2011; Fahlén & Stenling 2016). 
Inte minst har politiska företrädare omfamnat en starkt positiv syn på idrottens potential i 
dessa avseenden – exemplifierat, till exempel, av att stora resurser har avsatts för att idrotten 
ska bidra till integration (Regeringen 2015; Fundberg 2017).  Tilltron till idrott som medel 
för sociala ändamål är vanligt förekommande i både politik och skilda verksamhetsområ-
den, däribland inom idrotten (Coakley 2011; Ekholm 2016). Denna tilltro skulle närmast 
kunna beskrivas i termer av en slags sport evangelism (Coakley 2011) – en överdriven och 
svagt underbyggd tilltro till idrottens samhällsnyttiga potential (Coakley 2011; Coalter 2015; 
Hartmann 2016; Morgan 2013). Med en allt starkare politisk tilltro till och med mer uttryck-
liga förväntningar på idrotten har det också vuxit fram en mängd olika verksamheter där 
idrott utgör ett verktyg för att möta sociala problem, där de sociala ändamålen så att säga 
utgör själva premissen för idrottsverksamheten (Ekholm 2013a) – runtom i Sverige såväl som 
i Staden (jfr Ekholm 2016; Linde 2013; Stenling 2015).  

Sådana verksamheter har lång tradition internationellt (jfr Coakley 2011; Coalter 2007) 
och i internationell forskning har en rad idrottsbaserade interventioner undersökts – bland 
annat Midnight Basketball i USA (Hartmann 2016), Positive Futures i Storbritannien 
(Crabbe 2007; Kelly 2011, 2012), Community Cup i Kanada (Rich m.fl. 2015), Sport Ste-
ward i Nederländerna (Spaaij 2009), inom den franska ungdomsvården (Verdot & Schut 
2012), DGI playground i Danmark (Agergaard m.fl. 2015). Den svenska forskningen kring 
sådana verksamheter har länge varit begränsad (Ekholm 2013a). Dessa interventioner kan 
ses som internationella exempel på den form av idrottsbaserade sociala interventioner för 
att möta utmaningar i form av social oro som studeras i detta kapitel. 

Samtidigt som idrottens potential för att bidra till samhällsnyttiga ändamål problema-
tiserats i flera avseenden, vilket beskrivits ovan, har samtidigt en rad möjligheter lyfts fram 
i litteraturen. Forskning om idrott som socialpolitiskt verktyg har tagit fasta just på idrottens 
potential för att mobilisera civilsamhället i samverkan med exempelvis kommun och of-
fentliga aktörer (jfr Coalter 2007; Cohen & Peachey 2015; Ekholm 2016; Morgan 2013). 
Här framhålls även idrottens potential för att bidra till individuell utveckling, exempelvis 
genom att utveckla ungas egenmakt (Lawson 2005). Unga kan under vissa förutsättningar 
genom deltagande i sport få ökad självkänsla och självförtroende, vilket kan leda till att de 
ökar sin förmåga att delta i samhället (Fraser m.fl. 2005), förmåga att ta ansvar för sig själva 
(Luguetti m.fl 2017) och förbättrar sina utbildningsprestationer (Lawson 2005). Dessutom 



 111 

har det poängterats att idrott under vissa förutsättningar kan bidra till att utveckla sociala 
relationer (Harvey m.fl. 2007) samt möjliggöra gemenskap i lokalsamhället (Lawson 2005). 
Dessutom har det framhållits att unga genom deltagande i idrott lättare kan komma i kon-
takt med ledare som positiva förebilder (Andrews & Andrews 2003; Richardson Jr 2012).  
 
Idrott, risk och styrning  
Med inspiration från Foucault och hans tankar om makt och styrning har forskare närmat 
sig idrottsbaserade sociala insatser riktade mot utsatta unga som ett uttryck för en strävan 
efter att styra deras uppföranden genom tillhandahållande av verktyg för självförbättring 
och självstyrning (Green 2012; Hartmann & Kwauk 2011). Fokus för de förändringar som 
dessa insatser förväntas resultera i förläggs till individerna själva (Coakley 2011; Ekholm 
2016; Hartmann & Kwauk 2011) samtidigt som bredare omständigheter som skapar sociala 
problem, segregation och marginalisering tenderar att hamna i skymundan (Coakley 2011; 
Coalter 2015; Collins & Haudenhuyse 2015).  

I detta kapitel bygger vi vidare på denna forskning. Vi närmar oss de tre idrottsprojekt 
som undersöks som sociala insatser med siktet inställt på social förändring. Vi ser dessa 
insatser som en form av styrning, där framtidens medborgare genom skilda pedagogiska 
insatser utrustas med de färdigheter som de behöver för att inkluderas eller åtminstone bli 
inkluderbara i samhället (jfr Philp 1979). Här framstår inte styrning som motsatsen till fri-
het, utan styrning sker genom att individer rustas med krafter för att hantera och utöva sin 
egen frihet (Rose 1999). 

Dessa insatser är intimt sammanvävda med föreställningar om risk (Rose 1999). En-
ligt denna föreställningsram beskrivs framtiden i termer av fara eller hot. Risk är på det 
sättet inget reellt tillstånd, utan snarare en framställning av samhället som gör den osäkra 
framtiden möjlig att hanteras genom insatser i nuet (Ewald 1991; Rose 1999). Under väl-
färdsstatens epok – som vi har sett tidigare i denna bok – syftade socialpolitiska åtgärder 
till att hantera framtidens faror genom offentliga skyddssystem för att sprida risker för 
social utsatthet över hela befolkningen, vilket gjorde att riskerna blev mer eller mindre osyn-
liga i människors vardagsliv (jfr Esping-Andersen 1990). På 1980- och 1990-talen riktades 
dock kritik mot denna strävan efter att (genom välfärdsstaten) garantera medborgare trygg-
het och säkerhet, då det sågs som uttryck för ett allt för omfattande system av skydd och 
omhändertagande som passiviserade medborgarna (Dahlstedt 2009a). I spåren av denna 
kritik har det sedan 1990-talet ägt rum ett gradvist socialpolitiskt skifte, där risker i allt större 
utsträckning gjorts synliga och närvarande i människors vardag. Risk har därmed blivit ett 
incitament för allehanda aktiverande åtgärder (Rose 1999). Risk har här framträtt med tyd-
ligare betoning som en chans eller möjlighet för medborgaren att undkomma utsatthet, ex-
kludering och sociala problem – förutsatt att medborgaren aktiverar sig och tar tillvara den 
frihet som erbjuds (Rose 1999). 

I risksamhället behöver människor följaktligen formas till aktiva medborgare, villiga 
och förmögna att göra aktiva val, med siktet inställt på att skapa sin egen framtid (Dahlstedt 
2009a). Förmågan att hantera den risk som varje individ är utsatt för blir här en vattendelare 
mellan olika grupper: de aktiva och de passiva. Medan de aktiva kan hantera sina egna risker 
och därmed inte är beroende av socialt stöd saknar de passiva förmågan att på egen hand 
hantera sina risker. De passiva definieras som exkluderade och blir därmed föremål för 
selektiva aktiverande åtgärder (Webb 2006). I arbetet med att fostra till inkludering har den 
som utför detta arbete en central roll. När de som i något avseende betraktas som avvi-
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kande, exkluderade eller i risk för sociala problem ska inkluderas i det etablerade (och nor-
mala) blir utföraren av detta arbete i någon mening till en förmedlande länk mellan exklu-
dering och inkludering. Det är denna förmedlande länk – socialarbetaren eller utföraren av 
socialt arbete – som med olika pedagogiska tekniker kan förmå den som är utsatt för risk 
att förändras och bli inkluderbar (Philp 1979; Villadsen 2004).  
 
Idrott som fostran till aktivering – en analys  
Mot denna bakgrund är det nu dags att rikta fokus mot Staden, Området och de tre idrotts-
projekt som initierats som svar på utanförskapets problem, såsom vi beskrivit det tidigare i 
kapitlet. Analysen bygger på intervjuer med ledare och företrädare för dessa tre projekt och 
fokuserar dels på den problembeskrivning – av samhället, Området och de unga – som 
projekten svarar mot och dels på några centrala dimensioner av de pedagogiska intervent-
ioner som görs möjliga i projekten. Analysen består av tre delar: I den första delen presen-
teras de problembeskrivningar som projekten bygger på, med fokus på de framtida risker 
som kräver särskilda åtgärder. I den andra delen påvisas hur idrott kommer att utgöra en 
arena för pedagogiska interventioner, där de unga ges möjlighet att utveckla inre krafter i 
form av självkänsla och självförtroende. De unga kan därefter använda dessa krafter för att 
göra fria och aktiva val, med siktet inställt på att styra sin egen framtid. I den tredje delen 
analyseras en central teknik, genom vilken dessa krafter kan formas och uppbådas, nämligen 
genom identifikation med ledarna som förebilder.  
 
”Utanför världskartan” – den riskfyllda, delade staden  
Låt oss inleda med de problembeskrivningar som de olika projekten bygger på, genom att 
titta närmare på hur ledarna beskriver de villkor som formar livet i Området idag, men även 
på vilket sätt de utgör faror inför framtiden. Ledarna beskriver ett urbant landskap präglat 
av segregation där Området framträder som särskilt utsatt, där de boende lever under sär-
skilda och svåra sociala villkor. En av ledarna i Idrottens kraft beskriver just hur segregations-
mönstren i samhället får en rad konkreta uttryck ifråga om utsatthet i Området, som fram-
för allt formar ungas framtidsutsikter.  
 

[Området] alltså… det är ju ett tufft område faktiskt. […] jag känner många och jag vet 
många som håller på med droger och liksom dåliga saker och så och jag har sett många 
vänner och kompisar, inte de närmaste då men ändå… jag tar dem ändå som kompisar för… 
ja… och de har råkat illa ut och jag vet, jag ser liksom hur… var de hamnar (Coach 1, Idrottens 
kraft). 

 
I ledarens beskrivning kan vi se hur utsattheten i Staden specifikt förläggs till Området. 
Utsattheten associeras med droger och andra ”dåliga saker”, som utgör en risk för de unga. 
Områdets utsatthet illustreras inte minst genom hur Stadens karta skrivs fram och hur Om-
rådet placeras i det urbana landskapets periferi. Detta avskiljande får i sin tur konkreta av-
tryck för de boende, exempelvis i form av begränsade möjligheter när det gäller att förflytta 
sig till idrottshallar i andra delar av Staden. Den slutsats som dras, utifrån denna beskriv-
ning, är att om inte de unga kan komma till idrotten i övriga Staden, så får den övriga 
Stadens idrott (här manifesterat genom basket) komma till de unga och Området (i form 
av en särskild social insats). 
 

[Området] ligger utanför världskartan nästan, om man säger så. Från [idrottsplatser i övriga 
Staden] liksom… basket då åker man ända till [en idrottshall i en annan stadsdel] för att spela 



113 

basket. Och vissa har inte… alltså de har inte råd till busskort och föräldrarna kanske inte 
har körkort och så vidare, så då kommer vi direkt till dem (Coach 2, Idrottens kraft). 

Sociala problem förläggs till Området inte bara i nutiden, utan ännu tydligare i framtiden. 
Även om Initiativtagaren till Fotboll för integration inte uttryckligen använder sig av begreppet 
risk i sin beskrivning av den hotande framtiden i citatet nedan, så är det ett tydligt risksce-
nario som målas upp. Initiativtagaren exemplifierar framtidens faror genom att förankra 
berättelsen i geografiska referenspunkter i Storstadens urbana periferi, där hoten om fram-
tida våld, kriminalitet och sociala problem – och i förlängningen död – görs till allvarliga 
och högst reella risker också i Staden, förutsatt att utvecklingen får fortsätta utan särskilda 
åtgärder. 

Det är på väg mot en katastrof i Sverige… […] I Botkyrka, Fittja, Tensta ser du nog detta. 
Med helt annan våldsbenägenhet, med helt annan kriminalitet, med helt annan gängbildning. 
Som gör, det tror jag är det allra allvarligaste, att folk söker sig till gäng. Och sedan är gänget 
viktigare än att överleva. Man kan till och med slå ihjäl folk, som har motstånd, som kommer 
från andra gäng. Det är detta som jag tycker vi måste försöka undvika. Och då är målsätt-
ningen att börja redan i första klass. För att de här områdena inte, barnen inte ska hamna i 
de här kriminella gängen, utan hellre inom idrottens värld, eller helst inom samhällets värld. 
Där man integreras med dem som kommer från andra områden. […] Då förstår man att de 
här har bekymmer, socialt, och att nästa steg, om man inte tar hand om dem i fotbollens 
värld, det blir gängbildningar. Och vi behöver inte måla Fan på väggen men hur vi ser att 
[Staden]… är väldigt mycket starka gängbildningar med rätt våldsamma olika aktiviteter. Och 
det är det som är tanken då att man socialt ska försöka att förhindra det, och att man sen om 
man går ner i lägre åldrar, då var ju tanken att se om man kunde undvika problem i [Områ-
det]. Allt från klotter till förstörelse till cykelstölder, eller vad det är för någonting. Jag är inte 
specialist inom det området. Uppe på detta fanns det då en ambitionsnivå, men den är i 
grunden inte den viktigaste men det skulle vara underbart om man dessutom skulle kunna få 
dem att bättre anpassa sig till det svenska samhället och lyckas bättre i skolan (Initiativtaga-
ren, Fotboll för integration). 

Av Initiativtagarens beskrivning framgår tydligt att den rådande samhällsordningen, idag 
och även i framtiden, utgör en relativt konstant fond för den idrottsbaserade intervent-
ionen. Det är utifrån denna samhällsordning som unga behöver utveckla olika förmågor för 
att hantera sin tillvaro – idag likväl som för framtiden. Även om samhället med dess tillta-
gande segregation beskrivs som ett problem är det dock inte i relation till segregationen 
som förändringspotentialen skrivs fram. Förändringspotentialen förläggs snarare till de 
unga – att få dem bort från Området, dess gängbildningar och problem, och in i idrottens 
värld, som ett steg på vägen till att inkluderas i det svenska samhället. 

De akuta problem som förläggs till det avgränsade Området, och som i sin tur riskerar 
att skapa framtida utsatthet, kan ses som en kedja av allt mer avancerade risker. Initiativta-
garens dramatiska beskrivning av gängbildningar, kriminalitet och död i föregående citat 
kan här ses som mer allvarliga uttryck för framtidens hot. Riskkedjan har dock en betydligt 
mer blygsam början. I följande citat lyfts inte minst skolmisslyckanden fram som en ingång 
till mer och mer avancerad risk. 

Ja, anledningen att vi finns är framför allt att… det som vi ser i samhället det är att barn och 
ungdomar inte når kunskapsmålen eller man kan säga lyckas i skolan. Och det kan vara allt, 
att inte nå kunskapsmålen, men också den sociala aspekten, att våga rent aktivt, att våga 
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prova på, att våga misslyckas. Kanske har man lite sämre självkänsla och självförtroende. 
Och det är som vi säger, om du inte lyckas i skolan så har du svårt att komma in på gymnasiet 
eller du kommer in på gymnasiet men steget efter så blir det att du inte hittar ett jobb ef-
tersom du inte tagit skolan på allvar och genom att du är arbetslös då… blir arbetslös… då 
är det enkelt att du drar dig till de där destruktiva kretsarna och blir kriminell eller kostar 
samhället en hel massa pengar. Så anledning till att [Idrottens kraft] finns är framför allt att 
bryta utanförskapet och verkligen jobba förebyggande. Att fånga ungdomar i tidig ålder och 
fånga upp dem. Det är ungefär anledningen att vi finns (Entreprenören, Idrottens kraft). 

 
Skolmisslyckande beskrivs här som en riskfaktor – att elever inte tar skolan på allvar kan 
leda till misslyckanden, vilket i sin tur riskerar att leda till arbetslöshet. Därifrån framstår 
umgänge i destruktiva kretsar och småningom kriminalitet – och därmed i förlängningen 
potentiellt död – som risk. Så ser riskkedjan ut. Utifrån denna riskkedja underbyggs och 
motiveras insatser för att så tidigt som möjligt kunna bryta en potentiellt negativ utveckling. 
Det är huvudlinjen i den preventiva tankelogik som vi ägnade oss åt i föregående kapitel 
(se vidare kapitel 4 i denna bok). I detta sammanhang erbjuder inte minst skolan goda möj-
ligheter att på ett tidigt stadium identifiera risker och styra unga in på ett mer hälsosamt 
spår i livet. I detta spårbyte beskrivs insatser för att stärka de ungas självkänsla och själv-
förtroende som centrala. I den betoning som här görs av att ”fånga ungdomar i tidig ålder” 
beskrivs specifikt idrotten som ett alternativ till den potentiellt destruktiva tillvaron i Om-
rådet. Idrotten erbjuder nämligen aktiviteter som avleder de unga från risker och sociala 
problem (jfr Ekholm 2013b). Idrottens aktivering sägs hindra utvecklingen av framtida de-
struktivitet och samtidigt erbjuda pedagogiska möjligheter för att unga ska utveckla själv-
känsla och självförtroende. 
 

Alltså tanken var från första början att få barn och ungdomar liksom från riskzonen och 
locka dem till idrotten. Hitta stjärnor liksom som inte har råd att utöva en idrott och… vad 
heter det… i sån verksamhet där man betalar medlemsavgift och så vidare. Tanken var då 
att man kommer till deras område och möter dem istället för att de ska möta dig liksom […] 
Utsatta barn… alltså ungdomar som kommer att ha lätt att hamna snett alltså, i områden 
som är lite… vad fan ska jag säga liksom… förorter där det är mycket… där kriminaliteten 
är hög, där det finns… ja, storebröder liksom som hamnat snett i samhället (Coach 2, Idrottens 
kraft). 

 
Även i detta citat framträder ett tydligt riskscenario. Målpunkt för idrottsinsatsen är unga 
”i riskzonen”, som riskerar att hamna snett i framtiden – och det är just framtiden som 
potentiellt problem som idrottsinsatsen är tänkt att hantera. I citatet introduceras återigen 
tanken om hur den idrottsbaserade interventionen ska komma till Området för att erbjuda 
unga möjligheter som inte finns där från början. Dessutom introduceras en specifik risk 
som präglar livsvillkoren i Området, nämligen destruktiva förebilder i form av ”storebrö-
der” som ”hamnat snett i samhället”. 

I de problembeskrivningar som de olika projekten bygger på avskiljs Området från 
den övriga Staden. För det första förläggs förekomsten av sociala problem och framtida 
risker till Området, som beskrivs som särskilt utsatt i relation till den övriga Staden. Illust-
rativt beskrivs Området som placerat utanför världskartan. För det andra beskrivs Området 
som befolkat av personer som saknar de resurser som krävs för att de ska kunna hantera 
de sociala problem och riskscenarion som förläggs till Området. De beskrivs som särskilt 
sårbara för den serie av problem och framtida risker som präglar livet i Området. Med 
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utgångspunkt i denna problembeskrivning görs Området och de unga som lever där till 
målpunkt för särskilda insatser i idrottens regi. 

En viktig del av problembeskrivningen består i att Området är drabbat av segregation 
och att de problem som är synliga i Området hänger samman med ojämlikhet i samhället i 
stort. Samtidigt lyfts återkommande individuella förmågor och krafter som självkänsla och 
självförtroende fram som viktiga när det gäller att hantera utsattheten i både nutid och 
framtid. Implicit beskrivs här Områdets unga som bristfälligt rustade med de förmågor som 
krävs för att kunna navigera i detta riskfyllda samhälle – därmed är de särskilt utsatta för 
den riskkedja som identifierats ovan. 

Just denna logik åskådliggörs i följande citat, där en av ledarna i Idrottens kraft lyfter 
fram riskerna med betoning på hur de är en del och konsekvens av ordningen i samhället, 
samtidigt som svaret mot dessa risker i allt väsentligt förläggs till individens sätt att tänka 
kring sig själv och sin situation som utsatt för risk. Tanken är att de unga behöver fås att 
förstå sig själva som aktiva risktagare, att omfamna de möjligheter som samhället erbjuder 
genom att tänka på andra sätt, få andra ”tankebanor”. På så sätt blir de ungas sätt att tänka 
föremål för intervention.  
 

Det finns jättestora risker faktiskt. […] att man ska börja hålla på med droger, med… ja 
dumma saker liksom, istället för att hänga på kvällarna och inte göra nånting eller typ inte ha 
nåt jobb eller idrotta eller nån sysselsättning… ja och då tycker jag att det här är ett bra sätt 
att fånga in alla liksom så att dom… när de börjar liksom idrotta också så får de ett annat… 
tankebanor liksom (Coach 1, Idrottens kraft). 

 
Sammanfattningsvis gör företrädarna för idrottsprojekten en samlad beskrivning av Områ-
det som drabbat av sociala problem och utsatthet, som ett resultat av ett segregerat stads-
landskap. Samtidigt är det inte denna situation som beskrivs som möjlig att åtgärda. Snarare 
tycks segregationen och de risker som uppstår i dess spår att tas för givna. Istället har de 
åtgärder för att åstadkomma förändring som mobiliseras i idrottens regi fokus på de unga 
– deras självkänsla, självförtroende och sätt att tänka. Det är de unga själva som ska fås att 
hantera risker. För att de ska kunna göra detta behöver de utveckla särskilda förmågor. I 
det följande ska vi närmare fördjupa oss i de pedagogiska interventioner som tar sikte på 
att utveckla de ungas förmåga till riskhantering – inte minst ifråga om att ”välja rätt väg” i 
tillvaron. 
 
”Forma din framtid” – idrottens motiverande krafter 
För att idrotten ska kunna utgöra ett alternativ till den segregerade Staden och de risker 
som förläggs till Området så presenteras idrottsverksamheterna, liksom de idrottsplatser 
där dessa verksamheter äger rum, som mötesplatser. På dessa platser möjliggörs möten 
mellan unga, men inte minst mellan unga och ledare, i egenskap av förebilder. På dessa 
platser utvecklas sociala relationer. Här kan pedagogiska insatser sättas i bruk, som kan 
bidra till att de unga utvecklar sina krafter och förmågor.  
 

Man pratar ju om det att den största och bästa fritidsgården är idrottsplatsen. Där samlas 
man. Där finns det regler att följa. Man ska lära sig reglerna. Det är kul att hålla på. Har man 
fritidsgårdar där man är nära varandra, där man kan samlas så… annars kanske man gör 
andra saker, som inte är lika bra (Idrottsledaren, Fotboll för integration). 
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Idrottsplatsen beskrivs här som en samlingsplats. Metaforen fritidsgård är här talande i det 
att idrottsplatsen beskrivs just som en pedagogisk arena, en plats för fostran: ”Där finns 
det regler att följa […] och man ska lära sig reglerna”. På denna mötesplats kan de gräns-
dragningar och konflikter som finns i samhället överkommas, dels genom fostran till mo-
ralisk skötsamhet (”lära sig regler”), dels genom avledning (”annars kanske man gör andra 
saker”) (jfr Ekholm 2013b). Av intervjuerna framgår klart och tydligt att det är vissa unga 
som anses vara i särskilt behov av dessa mötesplatser, nämligen de som är bosatta i Områ-
det. Idrottsprojekten fungerar därmed som sätt att ”nå ut” till just dessa unga. I detta sam-
manhang beskrivs idrott som ett verktyg för att påverka unga. 
 

Så det är framför allt det som jag är inne på just att skapa den relationen för att kunna påverka 
en människa och det gör vi genom att som sagt i tidig ålder använda oss av idrotten som 
verktyg och visa de möjligheterna som finns för barn och ungdomar. Där de kan i sin tur 
hitta sina vägar (Entreprenören, Idrottens kraft). 

 
Beskrivningen av tillvaron i Området som präglad av risk är här tätt knuten till individuella 
krafter och förmågor såsom självkänsla och självförtroende. Just sådana förmågor ses som 
nödvändiga när det gäller att hantera risk, för att undkomma sociala problem och exklude-
ring – och för att hitta ”sina [egna] vägar” i livet. Sådana krafter och förmågor tillhandahålls 
inte minst genom deltagande i idrott och mer specifikt genom de sociala relationer mellan 
unga och ledare i egenskap av förebilder som deltagandet gör möjligt. I följande citat visas 
en påtaglig vilja att tillhandahålla sådana krafter.  
 

För att kunna få barnet att ta sig till arenan så måste du jobba med den här självkänslan och 
självförtroendet. Alltså att de blir trygga i sig själv. Och den utveckling som vi har det är 
framför allt att de ska våga rent aktivt att våga prova på, allt våga misslyckas, att våga skapa 
sociala relationer, att våga säga nej utifrån att bryta mobbningsmönster och genom att du… 
att vi jobbar på med den utvecklingen och verkligen förstärker deras självkänsla och själv-
förtroende. Det kommer också att göra att de kommer enklare att ta sig till klubbar och 
enklare gör… en massa saker så blir det också självklart att du drar dig inte till de där de-
struktiva kretsarna. Utan du håller på med nånting vettigt och du vet hur du kan forma din 
framtid (Entreprenören, Idrottens kraft). 

 
Självkänsla och självförtroende knyts här till aktivitet, med mod att agera och inte minst 
mod att säga nej till dåliga saker, specifikt i form av mobbning. Dessa förmågor beskrivs 
som möjliga att utveckla just genom sociala relationer. Modet kan vara ett sätt att komma 
in i idrottens värld, för att därigenom hitta alternativ till de destruktiva krafter som opererar 
i Området. Återigen framstår idrotten som ett hälsosamt alternativ till det utsatta och po-
tentiellt destruktiva livet i Området. Den kraft som det innebär att vara rustad med själv-
känsla och självförtroende utgör grunden för att de unga ska kunna göra rätt vägval. Av-
saknad av denna kraft innebär – omvänt –ökad risk för att falla för grupptryck, vilket i sin 
tur innebär oförmåga att bestämma över sig själv och styra sitt eget liv och därmed oför-
måga att ta ansvar för sin egen tillvaro. Individens inre kraft gör det möjligt att tidigt kunna 
stoppa den hotande kedja av eskalerande risker som är ständigt närvarande. Den fostran 
som tar form i projekten går därmed ut på att stärka de ungas kraft i termer av självkänsla 
och självförtroende, som de kan använda för att undvika ”det dåliga spåret”. 
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Det har aldrig varit så att jag har varit nära på att hamna i det dåliga spåret också men man 
vet ju aldrig. Jag vet att har man lätt för att falla för grupptryck… och inte kunna bestämma 
över sig själv eller vara självständig, så är det lätt att man hamnar där (Coach 1, Idrottens kraft). 

 
Ledaren använder sig här av sig själv som exempel på betydelsen av att utveckla självkänsla 
och självförtroende ifråga om förmåga att inte falla för grupptryck. Rationaliteten i resone-
manget är enkel: om unga saknar denna inre kraft så riskerar de att hamna i en situation av 
allt mer avancerade problem. Härmed introduceras tanken om förebilden som den som 
gestaltar denna kraft och som i sin egen person visar på möjligheten att självständigt navi-
gera i det riskfyllda samhället, en tanke som vi kommer att fördjupa oss i längre fram i 
kapitlet. I detta avseendet framställs både problemet och förändringspotentialen såsom för-
lagd till de unga. Problemet beskrivs framför allt i termer av osjälvständighet – det vill säga 
bristande kraft när det gäller att ta hand om och styra sig själv. Denna brist skapar i sin tur 
ytterligare utsatthet för risker som livet i Området innebär och, inte minst, är osjälvständig-
het ett uttryck för passivitet och beroende av stöd för att klara sig i tillvaron.  

I intervjuerna med ledarna för samtliga tre projekt ställs alternativa vägar mot 
varandra. Idrotten utgör ett hälsosamt vägval, som kontrasteras mot de mer eller mindre 
destruktiva vägval som gestaltas längs den tidigare beskrivna riskkedjan. En av ledarna för 
Midnattsfotboll beskriver idrottsverksamheten just som ett konkret sätt att kanalisera de 
ungas engagemang i riktning bort från potentiell risk och in i idrottens meningsfulla syssel-
sättning.     

 
Egentligen är det ju att kunna erbjuda ungdomarna en meningsfull sysselsättning det enda 
det handlar om egentligen. De har ingenstans att ta vägen och liksom när de inte har någon-
stans att ta vägen så hänger de i centrum. Det är inte så att det är de värsta värst kriminella 
som är här i Midnattsfotboll, men du har alltså, vi ligger på ett snitt på 40-50 ungdomar varje 
lördag kväll och ta de här ungdomarna och sätt dem utanför centrum så är det säkert nån 
som kommer hamna på fel tid på fel plats med fel grupp och så att erbjuda dem en menings-
full sysselsättning helt enkelt (Samordnaren, Midnattsfotboll). 

 
I följande citat formuleras tillvarons alternativ mellan å ena sidan den hälsosamma idrottens 
och å andra sidan den riskfyllda dåliga vägen återigen i termer av att välja väg. När de unga 
är rustade med krafter som självkänsla och självförtroende, och när tillvaron och framtiden 
presenteras som ett val mellan två olika vägar, så manas de unga att uppbåda alla sina krafter 
till att välja rätt väg. I det avseendet framstår de ungas navigerande bland riskerna och de 
sociala problemen i samhället och Området som vägval, en fråga om att välja idrott och 
välfärd istället för att välja ”fel tid, fel plats och fel grupp” av umgänge eller ”de dåliga 
sakerna”. 
 

Jag tycker väl allmänt att idrott är hur bra som helst att hålla på med… det är ju ett sätt att 
komma ut från de här dåliga sakerna. Jag själv liksom har bott i ett tufft område med tufft 
samhälle och så och jag vet och jag har sett liksom många också som har råkat illa ut. Och 
det här är ett bra sätt liksom att fånga upp barnen och ungdomarna och få dem att… ja att 
känna liksom att de har olika vägar att ta. Bra vägar liksom istället för att… ja… det här kan 
man ha som en hobby också istället för att… ja men hänga nånstans liksom (Coach 1, Idrottens 
kraft). 

 
Ledaren framställer sig här som en förebild ifråga om att göra rätt vägval. Ledaren för-
kroppsligar de krafter som är önskvärda när det gäller att förverkliga de möjligheter och 
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undkomma de risker som finns och utveckla sig själv med hjälp av idrott. Misslyckade väg-
val kan förstås i termer av både passivitet, det vill säga oförmåga att välja rätt, och missledd 
aktivitet, det vill säga aktiva val i fel riktning, inte sällan till följd av dåligt umgänge, dåliga 
förebilder eller (som det artikulerades i ett tidigare citat) ”storebröder” som tidigare har 
hamnat snett. I båda hänseenden behöver de unga fostras till aktivering och rätt slags akti-
vitet.  

I följande citat utvecklar Entreprenören i Idrottens kraft dessa sidor av misslyckade 
vägval: passivitet samt missledd aktivering. Framtidens risker framträder i Entreprenörens 
berättelse som att arbeta i lågstatusjobb såsom på pizzeria, att vara mottagare av socialbi-
drag eller att komma in i den kriminella miljön. Passivitet problematiseras i termer av att 
det ”självklart är fel” att inte ta hand om eller försörja sig själv. Samtidigt framställs viljan 
att arbeta på pizzeria som ett uttryck för att inte ta de möjligheter som erbjuds i samhället. 
Denna form av passivitet associeras med brist på kraft och förmåga att välja rätt väg. När 
det gäller missledd aktivering så beskrivs Området som präglat av en närvaro av destruktiva 
krafter, som kan ge både bekräftelse och som kan visa upp status i form av materiella till-
gångar. 
 

Många kanske… killar som saknar pappa eller om pappa inte har tid för barnen så letar de 
efter manliga förebilder och… alltså det som jag själv kunde se när jag var liten, det är ju typ 
att det fanns en massa pizzerior, inget fel i sig, men inget som jag ville bli. Man kunde se att 
det finns mycket med socialbidrag, inget fel i sig eller… självklart är det fel… Men alltså, jag 
menar det är inget sådant som jag ville. Och sen fanns det kriminella. Och där kunde du se 
att om du är liten, om vi tar idag till exempel att alla barn vill ha en Iphone plus att nu skulle 
komma Iphone 10 så skulle alla fråga mig: ”Har du Iphone 10?”. Då säger jag: ”Det är ju 
snabba cash. Då gör du bara det och det och det och så får du den här”. Om jag kommer 
här med den nyaste Mercedes och jag är den kriminella snubben, då kommer alla att säga: 
”Var har du köpt den?” […] Och det som hände också bland mina kompisar det var att de 
säger så här att: ”Alltså vet du hur coolt det är att vara i fängelse? Alltså det är ju bättre där 
än vad det är i mitt hem. Jag får träna gratis gym, jag har TV, jag har alla möjliga tidningar, 
jag har X-box, jag har en massa…” Och den bilden ger man till yngre då, att det är coolt att 
komma från fängelse. Och det gör att den här yngre säger: ”Fan, vilken storebrorsa, coola 
ner, han har Iphone, han har brudar, han har en massa pengar och han har till och med… 
han har blivit biffig tack vare att han har varit i fängelse”. Och då har man den som säger: 
”Gud, jag ska också bli som storebrorsan”. Och då ser man upp till det fast det är på helt fel 
sätt. Så det är det problemet framför allt vi ser. Att oftast när du är arbetslös och inte har nåt 
att göra, det är enkelt att säga… okej, du måste överleva. För alla vill synas och alla vill bli 
sedda och bli bekräftade. Och om de inte hittar de rätta signalerna, då hittar de det här. 
Antingen blir de kriminella eller så blir de nynazister (Entreprenören, Idrottens kraft). 

 
I berättelsen framgår tydligt hur passivitet ses som problem, dels i form av att ta emot 
socialbidrag och dels att arbeta i lågstatusjobb. Passiva människor beskrivs sakna kraft att 
välja rätt väg. I berättelsen framträder bilden av Området som befolkat av kriminella före-
bilder, återigen språkligt gestaltade som ”storebrorsan”. De kriminella är dåliga förebilder 
eftersom de introducerar unga till dåliga vägval och missledd aktivitet. Utöver sociala relat-
ioner och ömsesidig bekräftelse lockar dessa förebilder med brudar, pengar, telefoner, X-
box och fina bilar. I kontrast till dessa dåliga förebilder presenteras idrotten och idrottsle-
darna som goda förebilder, som erbjuder och föreskriver goda vägval: antingen oförmåga, 
maktlöshet och passivitet eller idrott som medel för aktivering och möjlighet att undkomma 
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risk och välja rätt väg. Återkommande används uttrycket ”hamna” eller ”att hamna i”, allt-
ifrån fel sällskap till kriminalitet, för att beskriva alternativen till idrott och den rätta vägen. 
På ett alldeles uppenbart sätt illustreras i det faran i passivitet: oförmåga att välja själv eller 
att ha mod att säga nej, att inte vara självständig innebär att andra krafter än individens egna 
gör sig gällande och för de unga in på fel vägar. I sådana beskrivningar av passivitet berövas 
de unga helt enkelt sitt aktörskap och istället för att ”välja” fel så ”hamnar” de fel. Aktive-
rings-imperativet är starkt: det gäller att ”välja rätt” för att inte ”hamna fel”.  

De bilder som målas upp av livet i Området tar här form inom en påtagligt maskulin 
inramning av faror och möjligheter. Samtliga förebilder som figurerar i berättelsen är män: 
de positiva förebilderna i Idrottens kraft, de dåliga förebilderna i form av storebrorsorna och 
de frånvarande fäderna (som hade kunnat utgöra goda förebilder). Utifrån denna inramning 
är det, implicit, vissa unga (män) som först och främst görs nåbara, som blir till föremål för 
idrottens interventioner. Hela framställningen underbyggs av ett påtagligt maskulinitetsi-
deal, med fokus på kraft och oberoende, våld och brottslighet. Den manliga kroppen fram-
träder här som en symbol för både kraft och styrka samtidigt som feminina positioner end-
ast kommer till uttryck såsom objekt (i termer av ”brudar”) och statussymboler för män. 
Det blir tydligt inte minst genom hur själva förebildandet kräver identifikation med förebil-
derna själva och deras erfarenheter och identitet. 

I intervjuer med företrädare för idrottsprojekten är det inte uttryckligen formulerat 
som om de unga själva ansvarar för sin egen utsatta situation. Med den starka betoning på 
aktiva val och den egna förmågan att hantera sin individuella frihet som görs i intervjuerna 
så försätts unga ändå – outtalat – i en position som ansvariga för att undkomma risk och 
sociala problem. På så sätt iscensätts livet i Området som ett spel, där konsekvenserna av 
olika val och valmöjligheter är möjliga att beräkna och där utsatthet framställs som en kon-
sekvens av antingen dåliga vägval eller oförmåga att göra aktiva val i livet. De praktiker för 
fostran som tar form i idrottsprojektens regi syftar här till att förändra de ungas sätt att 
tänka kring sig själva, sin tillvaro och sina möjligheter i Området och i livet i stort. Denna 
fostran handlar om att få de unga att föreställa sig livet som en (närmast oändlig) serie av 
val, där det gäller att identifiera och ta de möjligheter som erbjuds – och att göra rätt val. 
Formerande av sådana sätt att tänka möjliggörs inte minst av förebilder, som förkroppsligar 
de krafter att hantera den mänskliga friheten som de unga behöver uppbåda. 
 
”Om jag kan, kan du också” – förebildandets kraft 
Den pedagogiska grundtanken i de idrottsprojekt som studerats kan summeras som att de 
unga genom deltagande i idrott rustas med en uppsättning krafter och förmågor; självkänsla 
och självförtroende, förmåga att välja väg och därmed undkomma den kedja av alltmer 
avancerade risker som präglar Området. I centrum står idrottens motiverande krafter. 
Dessa krafter måste dock formas och mobiliseras. De ungas energier, frihetens krafter 
måste kanaliseras och styras. Positiva förebilder utgör ett slags katalysatorer för denna so-
ciala förändring. 

De idrottsprojekt som vi ägnar oss åt i detta kapitel utgör exempel på skapande av 
arenor där sådana förebilder kan operera, i form av ledare som förkroppsligar de uppför-
anden och vägval som anses önskvärda för framtida samhällsmedborgare (jfr Dahlstedt & 
Ekholm 2016). De ledare som är involverade i projekten utgör i mötet med de unga före-
bilder som utifrån sina specifika erfarenheter och biografier har förmågan att etablera nära 
sociala relationer till de unga. Därigenom förmår ledarna att så att säga ”modellera” de 
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ungas sätt att tänka och uppföra sig, att följa regler och ta tillvara på sina framtidsmöjlig-
heter.   

I följande citat beskriver en av ledarna för Idrottens kraft hur han själv har gjort rätt 
vägval i livet, men framför allt betonar han sin specifika bakgrund och erfarenhet som vik-
tiga för att bli en trovärdig förebild. 

Där man kunde välja vägar liksom. Och jag valde… jag hade ju basketen liksom, så jag bör-
jade ju tidigt med basket. Så jag valde ju, jag visste ju vilken väg jag skulle välja liksom. [Jag] 
föregår som ett gott exempel bara. För vi ledare, vi har ju också haft en… inte direkt trasslig 
bakgrund, men vi har haft liksom att vi kan välja vägar. Och de flesta av oss valde ju den här 
vägen liksom. Att bli unga ledare. Som jag till exempel, jag är 21 snart, i augusti. Jag började 
som 17-åring, nästan. Och då kom [Entreprenören] och frågade mig liksom… för jag var ju 
hans lärjunge innan liksom, hans elev så att säga. Och han såg potential i mig och han tyckte 
att jag var bra och så vidare, så han erbjöd mig sommarjobb till en början. Och så fick jag 
förtroendet och han gör det fortfarande idag liksom (Coach 2, Idrottens kraft). 

Här utmejslas flera centrala element i idrottens förebildande praktik. Ledaren presenteras, 
liksom övriga ledare i projektet, som delande samma bakgrund som de unga som verksam-
heten riktar sig mot. Såsom det beskrivs utgör denna bakgrund en grund för att etablera 
sociala relationer med de unga. Bakgrunden gör det dessutom möjligt för andra att känna 
igen sig i ledarens beskrivningar och ageranden. Utifrån sin egen biografi lyfter ledaren fram 
hur han, liksom övriga ledare i projektet, har kommit att inse betydelsen av att göra rätt 
vägval i livet, att identifiera hur och varför dessa val gjordes och att se de möjligheter som 
rådande livsvillkor erbjuder. Förebilden framträder härmed som ett slags företagsamt sub-
jekt, med en inneboende kraft att hantera livets och Områdets många utmaningar och ris-
ker. Denna kraft kanaliseras inte minst inom idrotten, där förebilden ges möjlighet att fram-
mana samma slags kraft bland de unga, så att också de ska göra rätt vägval och finna samma 
väg till bättre livsvillkor.  

Denna form av förebildande arbete illustreras i följande citat där en av ledarna i Idrot-
tens kraft beskriver hur han inspirerar de unga till att göra rätt slags aktiva val i livet. 

Vi går ut i bostadsområdet. Vi ser ungdomar som sitter på bänken och skräpar ner, svär etc, 
etc. […] Jag bara ställer den här lilla frågan: ”Vad är din dröm? Vad tycker du om att göra?” 
De säger så här: ”Ja, men jag ska bara hänga ihop med mina kompisar”. Och inget sådant 
här konkret. Och då säger man så här: ”Har du ett jobb då? Vill du bara tjäna pengar och 
framför allt ha ett bra liv och börja forma ditt liv sen för du ska få en familj kanske snart”, 
eller vad det är. Och så fort de hör det där att tjäna pengar… […] och då när man förklarar 
till dem… ja just det, precis där du sitter idag så kan du faktiskt börja agera som en god 
förebild, skapa aktiviteter för kidsen, gå på en utbildning och det kommer att bli ditt första 
jobb. Och du får en lön och du får en lönespecifikation där det står att du har fått lön, bam-
bam-bam. Och de enda kraven som vi ställer på dig är att du tar ansvar, att du inte har en 
stor kedja runt halsen, att du inte svär och att du inte spottar. Och om du gör det, då får du 
det här jobbet. [Coach 1] känner alla i det här området. Så bara han säger till ett litet barn 
bara typ ”Sluta spotta!” eller ”Kasta det här i papperskorgen!”, då gör den det. För alla känner 
alla här. Och det är just det… alltså man ska just hitta det här som är nyckeln för att kunna 
nå ut till alla (Entreprenören, Idrottens kraft). 
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Passivitet ställs återigen mot aktivitet. Passivitet associeras inte minst med dåligt uppfö-
rande. Unga som ”sitter på bänken” är passiva genom att de inte ägnar sig åt någon me-
ningsfull sysselsättning. Visst uträttar de något – ”skräpar ner” – men denna sysselsättning 
är inte meningsfull, och i det avseendet att det att uträtta något så handlar det om dåliga 
saker. Utifrån sin roll som förebild kan ledaren i berättelsen tillhandahålla ett alternativ, 
”drömmen” om något annat. För att denna dröm ska kunna realiseras krävs dock aktivitet. 
Den blir möjlig just genom idrott. I citatet beskrivs dock idrotten inte som det slutliga ste-
get, utan snarare ett steg på vägen mot inkludering, som går via utbildning, jobb eller att 
skaffa familj. På vägen behöver de unga forma sin tillvaro och sin aktivitet i enlighet med 
förebilden. 

I berättelsen karakteriseras Områdets sociala relationer på ett särskilt sätt. I Området 
uppges ”alla känna alla” och just det är nyckeln för att förebilden ska kunna ”nå ut”. Den 
ledare som Entreprenören talar om beskrivs som del av Områdets sociala gemenskap, vilket 
ses som en förutsättning för att han ska kunna agera som trovärdig förebild för unga. De 
antas nämligen kunna känna igen sig i ledaren, just tack vare att han är av samma bakgrund 
och delar erfarenheter med de unga. I det avseendet används i idrottens regi gemenskapen 
och dess direkta personliga relationer som ett slags verktyg för fostran. En av coacherna 
för Fotboll för integration lyfter också fram den egna erfarenheten och tillhörigheten som ett 
viktigt medel för att nå ut till de unga i Området och som en viktig del av idrottsledarskapet.     
 

Min roll är väl att lära ut fotboll, vara en förebild. […] Alltså de, tjejerna, ser upp lite till mig. 
Jag är tjej och spelar fotboll, och… de tycker att jag är duktig och sådär, så att de bara ska ha 
någon att se upp till så att de vet att de också klarar av det. Öka deras självförtroende. Visa 
att en tjej kan spela fotboll. Det är inte bara killar. Och låta dem få ta lite plats. Vara med och 
pusha dem. […] Många invandrare har fördomar mot att tjejer idrottar över huvud taget. 
Och hjälpa dem… (Coach 1, Fotboll för integration).  

 
Ledarskapet beskrivs här som en fråga om att i sitt agerande inför och tillsammans med de 
unga vara en god förebild, någon som de unga kan identifiera sig med och vars goda exem-
pel de kan ta efter i sitt eget agerande – både på och utanför fotbollsplanen. Därmed utgör 
förebildens egen personlighet och erfarenhet ett slags värdefullt förtroendeskapande kapi-
tal, som ter sig olika och kan användas på olika sätt för varje enskild förebild (jfr Öhlund 
2009, 2016). I citatet ovan gestaltar sig coachen som förebild utifrån positionen fotbollsspe-
lande invandrartjej. Utifrån denna position blir det möjligt för henne att nå ut till de unga i 
Området och att utmana vad hon beskriver som en påtagligt maskulint präglad förståelse 
av idrott bland ”invandrare”: ”Många invandrare har fördomar mot att tjejer idrottar över 
huvud taget”. Detta förebildande kan riktas mot både tjejer och killar, men coachen fram-
håller särskilt förebildande riktat mot ”tjejerna”, som en fråga om att pusha, hjälpa och ge 
självförtroende. Det här görs i relation till den i övrigt helt uttalade normen om att det 
främst handlar om killar som förväntas spela fotboll och som förväntas nås genom verk-
samheten (jfr Ekholm m.fl. 2018). I rollen som förebild kan de egna erfarenheterna vara till 
stor användning: ”Mina föräldrar flyttade ju hit och de har ju integrerats, så jag vet ju hur 
det går till. Det är inte så lätt som alla tror”. 

Även Idrottsledaren för Fotboll för integration beskriver sitt ledarskap som förebildande, 
där det handlar om att på olika sätt föregå med gott exempel.   
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Jag försöker vara en förebild, att se alla. […] Vi kan ju inte göra allt, men jag tror att 
det har en väldigt stor roll i att fostra våra barn och ungdomar. Att vara schysst med-
människa, oavsett var vi kommer ifrån. Där tror jag idrotten – oavsett vad – har en 
ganska stor makt, positiv makt, att kunna påverka. […] Jag kanske inte själv lyssnade 
alltid på vad morsan sade och inte heller min lärare, men vad min tränare sade när jag 
spelade som ungdom lyssnade jag på. […] Vi har en stor påverkan och då är det viktigt 
att vi är en positiv förebild. Och jag tror att vi skulle påverka åt andra hållet om vi inte 
är det (Idrottsledaren, Fotboll för integration). 

 
Utifrån sina specifika bakgrunder, erfarenheter och biografier – som kille eller tjej, ung eller 
äldre, uppvuxen i eller utanför Området – personifierar och stakar förebilden ut de vägval 
som de unga står inför i sina liv, där de unga behöver välja rätt väg för att manövrera undan 
tänkbara risker för att så småningom kunna realisera sina drömmar. En viktig del av det 
förebildande arbetet består i att förebilden i mötet med de unga gestaltar sitt liv i form av 
ett lärande exempel, som de unga kan identifiera sig med och ta lärdom av, i sina egna liv. 
En av ledarna i Idrottens kraft beskriver i följande citat detta arbete i termer av ”storytelling”, 
att ”berätta sin egen story”.  
 

Så vad jag menar är just det här: om jag kan, kan du också. Många barn tänker så här: men 
jag kommer aldrig att lyckas med det här för att… antingen så… jag är invandrare, min 
mamma och pappa är inte rika, jag är inte så bra i skolan, det händer inte mig, etc, etc. Utan 
man säger så här att det inte är möjligt. Men det som jag vill visa att allt är möjligt. Så det är 
mycket så här storytelling när jag säger… ”okej, du kommer från krig och du tror det är inte 
möjligt att få ett jobb. Nej, men vänta, jag kommer från krig. Jag fick ett jobb”. Om du tror 
att du inte ska träffa kungen, ”okej, men jag kom från krig… jag är invandrare och jag träffade 
kungen”. Vad är skillnaden mellan dig och mig? Då säger de att det är bara för att… okej 
vad ska du utveckla… så jag hör vad är skillnad mellan dig och mig. Och då när de börjar 
tänka själva då ser de att… nej men… fan jag kan ju också träffa kungen eller jag kan också 
gå den här utbildningen. Och det är det som vi säger är skillnaden också. Nu börjar de skriva 
och… kan vi få jobba med dig och så vidare. Och så mycket det handlar om att just inspirera 
barn och berätta sin egen story. Att berätta om att… även om du bor i ett område så får du 
faktiskt… finns det möjligheter att kunna… vad heter det… att du kan bli nånting (Entre-
prenören, Idrottens kraft). 

 
Genom berättandet åskådliggör ledaren för de unga som deltar i idrottsverksamheterna vad 
de har att vinna. Förutsättningen är dock att de unga tillägnar sig de rätta krafterna, accep-
terar de valmöjligheter som presenteras för dem och agerar i enlighet med de vägval som 
förkroppsligas genom ledarnas förebildande. I ledarens berättelse utgör jobb och utbildning 
ett framgångsrikt sätt att navigera bland risker och undkomma sociala problem. Jobb och 
utbildning är så att säga vägen mot inkludering. I ledarens berättelse framträder samtidigt 
möjligheten att med idrottens hjälp röra sig från de svåra livsvillkoren till framgång, sym-
boliserat av mottagandet av pris av självaste Kungen. Drömmar om framtiden iscensätts i 
den urbana periferin, i Området och de förkroppsligas i idrottsledarens skepnad. 

Denna gestaltning av det förebildande livet antar närmast formen av en sedelärande 
berättelse, som motiverar de unga till lärande och förändring. Utifrån sin belägenhet här 
och nu blickar förebilden i denna berättelse tillbaks på sitt liv, identifierar de händelser, 
livsfaser och huvudfigurer som har bidragit till att forma förebilden till den hon blivit. 
Denna tillbakablickande resa i tiden utgör en slags bildningsprocess, där förebilden lär sig 
om sig själv, om den hon blivit, ett lärande som därefter kan förmedlas till andra. I denna 
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tillblivelseberättelse intar förebilden karaktären av en hjältefigur, en företagsam skapare av 
sitt eget liv och sin egen framtid. Framgångsnarrativet blir här i sig ett verktyg för att åstad-
komma social förändring. Berättelsen har en motiverande underton som understryker fö-
rebildens egen företagsamhet och förmåga att mobilisera de egna drivkrafterna som medel 
för att nå framgång.  

Sensmoralen i framgångsnarrativet är att sådan framgång är möjlig också för andra, 
som väljer att följa i ledarens fotspår, det vill säga att modellera sitt eget uppförande i en-
lighet med förebildens. I berättelsen tycks inte de rumsliga villkoren utgöra någon begrän-
sande omständighet. Villkoren och de potentiella riskerna framstår snarare som chanser 
som vädjar till den egna viljan att ta tillvara på de möjligheter som står till buds. Även om 
rådande villkor må vara begränsande så gäller det att inte se dem som begränsande. Rustad 
med självkänslans och självförtroendets motiverande krafter gäller det snarare att se och ta 
möjligheter – allt är möjligt.  

I den meningen kan framgångsnarrativet ses som en pedagogisk teknik för att skapa 
social förändring genom förebildande, där de ungas uppförande styrs med fokus på aktive-
ring och medvetna vägval. Förebildandets pedagogik bygger på en motsägelsefull logik: den 
manar de unga att använda sina krafter för att stå på sina egna ben, välja sina egna vägar 
och ta ansvar för dessa vägval – det vill säga att vara självständig och att styra sig själv. 
Samtidigt är vägen tydligt utstakad: för att nå framgång behöver de unga följa förebildernas 
fotspår och välja samma vägar som dem och underordna sig deras uppförandekoder. De 
unga framställs här som inkarnationer av sina ledare, med kraft att ta tillvara på möjligheter, 
navigera bort från de risker som livet i Området medför i riktning mot ett liv präglat av 
deltagande och inkludering – förutsatt att de gör som förebilderna gjort när de gått vägen 
före och inordnar och underordnar sig den upptrampade stigen. I framgångsnarrativet 
framställs idrotten som tillhandahållande de krafter som de unga behöver för att hantera 
sin egen risk och leda dem in på den rätta vägen, genom förebildande iscensättningar av en 
aktiv livsstil. Här förevisar ledarna sina krafter och visar på att framgång är beroende av 
dessa krafter.  
 
Avslutande diskussion 
Det problem som utgör bakgrunden till de idrottsbaserade sociala interventioner som vi 
ägnat oss åt i detta kapitel, och som dessa interventioner är ett svar på, beskrivs först och 
främst i termer av segregation i samhället. Denna segregation sägs i sin tur resultera i att de 
boende i Området blir särskilt utsatta för sociala problem. I relation till denna problembe-
skrivning kan konstateras att de lösningar som idrottsverksamheterna bidrar med är tydligt 
inriktade mot de unga, med fokus på de ungas individuella färdigheter, valmöjligheter och 
uppförande, men inte minst också deras sätt att tänka kring sig själva och kring sin sociala 
situation. Den idrottsbaserade fostran som möjliggörs inom ramen för de idrottsbaserade 
sociala interventionerna som behandlats här tar inte sikte på att förändra de villkor som 
skapar segregation och utsatthet. Däremot kan dessa interventioner tillhandahålla verktyg 
för att hantera dessa villkor.  

Riskhantering utgör ett sådant redskap för att hantera de utmaningar som följer i seg-
regationens spår. Riskhanteringen handlar om att unga dels ska göras medvetna om de ris-
ker som finns i samhället och dels utveckla sina krafter och förmågor att hantera dessa. Ett 
fokus på riskhantering står inte nödvändigtvis i motsättning till och behöver inte heller 
utesluta mer strukturellt inriktade insatser, med fokus på att förändra rådande livsvillkor i 
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Området. Sådana insatser förekommer dock inte, och artikuleras inte av företrädarna, i an-
slutning till de idrottsbaserade sociala interventioner som undersökts i detta kapitel. Till-
ståndet i samhället finns med som en given bakgrund och fond för idrottsinsatserna, som 
varken problematiseras eller blir föremål för social förändring. Risk hanteras primärt inom 
Området och den lokala gemenskapen (och blir därmed inte en angelägenhet för hela sam-
hället). 

Ett viktigt led i riskhanteringen är byggande av sociala relationer, där gemensamma 
erfarenheter intar en central roll. Ledarnas kompetens som utförare av sociala insatser – 
socialarbetare – baseras på deras erfarenhet, tillhörighet och biografi snarare än på deras 
professionella färdighet eller utbildning. Detta sätt att underbygga ledarskapet på blir också 
avgörande för vad det är för social förändring som blir möjlig och hur den kan realiseras – 
det vill säga genom efterliknande aktivitet, förebildande. Aktiveringen formas i det avseen-
det genom möjligheten att efterlikna förebilderna, eller genom att uppföra sig i enlighet 
med hur de förebildade ser att de förebildande uppför sig. De unga kan formas till att välja 
rätt och till att ta vara på sina chanser och möjligheter, såsom förebilderna har gjort. Med 
denna betoning av ledarnas egna erfarenheter framställs de unga i Området samtidigt som 
bärare av en specifik erfarenhet – en slags annorlundahet. Tankegången är att denna speci-
fika erfarenhet inte kan kännas igen av andra än dem som ingår i samma lokala gemenskap. 
Det blir härmed centralt att ledarna i någon mening är bärare av vissa egenskaper som kvali-
ficerar dem som förebilder, snarare än färdigheter för at leda pedagogiskt och socialt föränd-
ringsarbete.  

De verktyg för riskhantering som idrotten erbjuder bygger på aktivering och fostran 
till aktivering. Här framträder idrottens fokus på fysisk aktivitet och kroppslig aktivering 
närmast som en metafor: dels för sinnlig aktivering av inre krafter såsom självkänsla och 
självförtroende, för att möta den riskkedja som livet i Området innebär; dels för aktivering 
av den lokala gemenskapen, som kan mobiliseras som svar mot Områdets olika risker. Id-
rottens fysiska aktivering utgör här ett verktyg för att kanalisera de ungas energier i be-
stämda riktningar, bort från ”de dåliga spåren”, de felaktiga vägvalen – bort från oordning 
och bus. Fysisk aktivering blir därmed till ett botemedel mot den passiva livsstil som utgör 
ett problem i Området, fysiskt illustrerad i form av att ”sitta på bänken” och sinnligt illu-
strerad i form av att ha ”mod att säga nej” till dåliga saker och istället ”välja rätt väg” i livet, 
med riktning mot jobb, skola och familj – det vill säga inkludering. 

I allt väsentligt är det alltså just detta som är idrottens innebörd och potential, såsom 
den beskrivs av de ledare som berättar om sin verksamhet: aktivering i form av fysisk akti-
vering, sinnlig aktivering och aktivering av den lokala gemenskapen. Idrotten utgör inte 
minst en arena där en särskild form av pedagogik kan utspela sig, där unga kan mötas i 
gemenskap, tillsammans med ledare i egenskap av förebildande förändringsagenter.  
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