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Abstract 
 

May 2010 a project called drop-in sports was started to get boys and girls 
in the ages of 13-20 more physically active and keep them away from 
committing crime. With the slogan ”come as you are, whenever you want 
and do what you want for free” spontaneous sports was organized. To 
evaluate the project a research of the activity was carried out, where two 
of the objectives were to investigate how responsibility and 
empowerment is taken. Twelve hours of observations studies were used 
to collect data about leadership decision-making and democratic values 
in forms of respect, everybody’s right to play and influence. The study 
concluded that variations in the leaders decision-making affected the 
participant’s influence during activities. In terms of everybody’s right to 
play the study showed that, girls and younger participants were not 
included in the same scale at indoor activity as outside. Finally results 
showed that presence of leaders made an impact in respect and conflict 
management. 
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1.1 Bakgrund 
Den svenska idrottsrörelsen och dess huvudorganisation Riksidrottsförbundet (RF), verkar 

under devisen; ”alla har lika stor rätt att vara med” och benämns ofta som en av Sveriges 

stora folkrörelser. Med 20 000 föreningar och ca 3 miljoner utövare fördelat på 70 stycken 

olika specialidrottsförbund påverkar idrottsrörelsen många människor landet runt. Enligt RF 

har de under flertalet år aktivt arbetat fram en paraplyorganisation. Tillsammans med 70 

specialidrottsförbund ges barn, ungdomar och vuxna möjlighet att vara aktiva och utöva sina 

idrotter. Organisationen har arbetat fram starka värdegrunder i glädje och gemenskap, 

demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Målet för RF är därmed inte 

bara att skapa sportsliga resultat nationellt eller internationellt, utan att även försöka skapa 

förståelse hos individen för dessa ovanstående värderingar i att försöka fostra goda 

samhällsmedborgare (RF, 2009.a). 

 

Att bedriva både idrottsliga satsningar samt att ta ett samhälleligt ansvar innebär en utmaning 

för den svenska idrottsrörelsen. För att öka möjligheterna och ge ekonomiskt stöd till idrottare 

och föreningar runt om i landet finns möjligheter att söka bidra från RF genom idrottslyftet. 

500 miljoner kronor har av regeringen delats ut mellan åren 2007 till 2010 i olika former för 

att såväl stärka som bredda idrotten. En av de främsta anledningarna till att idrottslyftet kom 

till var för att skapa förutsättningar så att fler individer idrottar längre upp åldrarna. Genom att 

samverka med skolor, fokusera på rekrytering och utveckling av ledare, öka tillgängligheten 

till anläggningar och idrottsmiljöer samt utveckla förbund och idrottsföreningar ska dess mål 

uppfyllas (RF, 2007). 

 

För att ytterligare skapa bättre förutsättningar för Sveriges idrottsföreningar och dess 

ungdomar finns LOK-stödet. LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och vänder sig till 

föreningarnas ungdomar mellan 7-20 år. Genom att föra deltagarlistor på när deltagarna 

träffas för exempelvis en träning delas sedan pengar ut per respektive deltagare och tillfälle 

(RF, 2009.b).  

 

Trots dessa förutsättningar så räcker många gånger inte idrottsrörelsen till. Barn, ungdomar 

och vuxna utövar sina idrotter även utanför den organiserade idrottsrörelsen, då de samlas för 

att idrotta på sina egna villkor. Genom att samla ihop kompisar, arbetskamrater eller andra 
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bekanta för att spela exempelvis innebandy eller fotboll skapas en annan arena för idrotten. 

Svenska innebandyförbundet uppskattar att cirka 500 000-900 000 individer utövar idrotten 

innebandy årligen i Sverige, men att endast cirka 120 000 ingår i deras organiserade form 

genom ett medlemskap i en idrottsförening (Personlig Kommunikation, Persson, E, 28 april 

2011). De som idrottar utanför organiserade föreningsidrotten och dess utövartillfällen är en 

mycket aktuell fråga för främst många idrottsförbund och föreningar. Därmed är inte det 

viktigaste för idrottsförbunden att rekrytera idrottsutövare till idrottsföreningar, utan snarare 

hitta fler och smartare lösningar som uppmuntrar dem att praktisera sin idrott vid ännu fler 

unika tillfällen.  

 

Det är viktigt att betona att en viss vinning finns för såväl föreningar som förbunden. 

Föreningarna och förbunden bygger till stor del sin verksamhet på ideella insatser och har 

dessutom medlemsantalet och medlemsavgifter som viktiga inkomstkällor. En aktivering av 

de som inte i dagsläget finns representerade i föreningslivet skulle för den enskilda 

organisationen innebära fler föreningsmedlemmar samt mer LOK-stöd och intäkter. Från 

kommuner uppmärksammas på senare tid också vikten av det spontana idrottandet som i 

större utsträckning uppstått. Detta har medfört att näridrottsplatser byggts upp runt om i landet 

för att öka såväl tillgänglighet som möjlighet till spontanidrott samt öka den fysiska 

aktiviteten hos barn och ungdomar (Fahlén, 2008). 

 

Umeå Kommun och Umeå brottsförebyggande råd (UmeBRÅ) har tillsammans med 

Västerbottens idrottsförbund på uppmuntran från RF valt att investera i ett projekt kallat drop-

in-idrott. Projektet bedrivs i dagsläget totalt på 17 olika platser runt om i landet. För att 

genomföra detta projekt har man haft hjälp av Ersboda SK som tillhandahållit lokaler för den 

projektansvarige samt agerat som skyltfönstret ut mot ungdomarna. Verksamhetens 

huvudsakliga syften är att ge ungdomar möjligheten att idrotta utanför de organiserade 

föreningar som redan finns och på så vis få fler idrottsligt aktiverade ungdomar (UmeBRÅ, 

2010.a).  

 

Vid en närmare granskning av delårsrapporten för 2010 beskrivs projektet på följande vis; ” 

låta ungdomar i ett geografiskt område komma som de är, utan föranmälan och idrotta på 

sina villkor, kostnadsfritt, helger, lov och kvällar.” (Umeå kommun, 2011)  
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Projektet har pågått sedan maj 2010 främst med aktiviteter på fredag- och lördagskvällar där 

man öppnat dörrarna i sporthallarna för Ersbodas ungdomar (Umeå kommun, 2011). Vidare 

är det också av vikt att betona Umeå brottsförebygganderåds involvering, då de valt att 

investera i projektet. Följande går att läsa i deras ansökan om finansiering: ”Projektet siktar 

på att hjälpa ungdomar på Ersbodaområdet att hitta alternativa sysslor i form utav fysisk 

aktivitet istället för att bidra till oroligheter under kvällstid och helger. Drive – in idrott ska 

rikta sin verksamhet framförallt till de ungdomar som idag inte är föreningsaktiva.” 

(UmeBRÅ, 2010.a). I ansökan betonas, förutom tidigare nämnda vikten av att aktivera ej 

föreningsaktiva, alltså förhoppningen att projektet ska kunna bidra till att minska rent 

kriminella handlingar bland ungdomarna.  

 

Målsättningar enligt projektbeskrivningen är (UmeBRÅ, 2010.b): 

 

• Skapa rutiner och samverkansformer för hur föreningar kan arbeta och via ett eget 

engagemang för att fortsätta att driva drop-in-idrott. 

 

• Uppnå en ökning av antalet medlemmar i närliggande föreningar i åldrarna 13-20 

genom att ha inspirerat tjejer och killar till att fortsätta bedriva idrott eller annan 

aktivitet inom som utan det ordinarie föreningslivet. 

 

• Att utveckla en arbetsmetodik och en kunskapsbank för föreningar i Umeå kommun 

som vill arbeta inom detta fält. 

 

• Att det nya sättet att arbeta bidrar till föreningarnas utveckling även inom den 

ordinarie verksamheten. 

 

• Se ett minskat normbrytande beteende till förmån för fysik aktivitet hos de ungdomar 

som deltagit i aktiviteterna. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån observationer få kunskap om och en förståelse för 

ledares och deltagares beteende i samband med drop-in-idrottsaktiviteter på Ersboda.  

 

Frågeställningar: 

Vilka egenskaper är utmärkande hos de formella ledarna inom verksamheten i anseendet till 

beslutsfattande? 

Hur uttrycks demokratiska värderingar i form av respekt för varandra hos deltagarna? 

Hur uttrycks demokratiska värderingar i form av delaktighet i aktiviteten hos deltagarna? 

Hur uttrycks demokratiska värderingar i form av inflytande på aktiviteterna hos deltagarna? 

 

1.3 Begreppsförklaringar och relaterad forskning 
Studien innehåller fem centrala begrepp; spontanidrott, drop-in-idrott, ledarskap, 

demokratiska värderingar samt konflikt. I de följande avsnitten definieras begreppen samt 

görs en behandling av relevant forskning. 

 

1.3.1 Spontanidrott: 

Begreppet spontanidrott innehåller två ord, spontan och idrott, och ordens enskilda betydelse 

är inledningsvis intressanta. Enligt Svenska Akademin (SA, 2011) är en spontan aktivitet en 

händelse som sker utan yttre påverkan. Den kan också vara plötslig och oöverlagd. Utan yttre 

påverkan kommer därmed i detta fall betyda att en individ tar ett beslut helt på egen hand. 

Detta stämmer väl överens med Nationalencyklopedins (NE, 2011) definition av spontan, som 

beskrivs som att genomföra en aktivitet utan någon som helst yttre påverkan samt att denna 

aktivitet äger rum mer eller mindre av sig självt. 

 

Innebörden av ordet idrott har diskuterats under många år i olika forum. Utifrån 

Riksidrottsförbundets stadgar (RF, 1995) definieras idrott på följande sätt: ” fysisk aktivitet 

som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.” 

 

Begreppet spontanidrott uppfattas på olika sätt av olika människor. Det är ett relativt 

outforskat område vilket gör innebörden svår att definiera på ett entydigt sätt. Grundläggande 
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beskrivningar kan återfinnas hos bland annat Engström (2004), där spontanidrott definieras 

som att idrotta, utan för den sakens skull behöva vara medlem i en förening. Därmed kan även 

medlemmar i idrottsföreningar också spontanidrotta enligt denna tes, så länge det sker utanför 

de organiserade träningspassen. Dovborn & Trondman (2007) beskriver spontanidrott som en 

fysisk aktivitet som utförs ensam eller i grupp utanför den organiserade föreningsidrotten.  

 

Trondman (2005) har i en studie låtit ungdomar mellan 13-20 år svara på hur deras 

idrottsvanor ser ut idag. Slutsatsen av denna studie var att 31% av ungdomarna 

spontanidrottar minst en gång i veckan. Totalt svarade 92% att de minst någon eller några 

gånger om året spontanidrottar med kompisar genom att spela allt från fotboll till bowling. 

 

Studien visar vidare hur ungdomarna ser på relationen mellan spontanidrottande och 

idrottande i en idrottsförening. De svarande kunde välja mellan tre alternativ i detta fall, 

antingen att man spontanidrottar men även idrottar i en förening, spontanidrottar och vill inte 

göra det i en idrottsförening eller spontanidrottar och vill hellre idrotta i en idrottsförening. 

Här kan utläsas en tydlig bild, nämligen att 53% av de svarade anger att de spontanidrottar 

men vill inte göra det i en idrottsförening. Därmed får det anses som att föreningslivet inte 

helt uppfyller de krav som önskas av för en stor del av ungdomarna i vårt land. Bland de som 

spontanidrottar och även idrottar i föreningar var svarsfrekvensen 34% medan 13% ville 

hellre idrotta i en förening än på egen hand. (Trondman, 2005). 

 

När de tre olika kategorierna jämförs utifrån ålder, kön samt födelseplats visar rapporten upp 

flera andra intressanta aspekter. Resultatet visar att bland de ungdomar som både 

spontanidrottar och är föreningsaktiva sjunker antalet aktiva föreningsidrottare från 57% vid 

13 års ålder till 17 % när deltagaren passerat 20 år. Omvänt går svarsalternativet 

spontanidrottande och vill inte göra det i förening från 31% när man är 13 år till 71% när man 

är 20 år. Den summerande bilden blir därmed att ungdomar inte tappar intresset för 

spontanidrottande utan det är relationen mot idrottsföreningarna som förändrats (Trondman, 

2005). 

 

Rapporten visar också på stora skillnader mellan de som är födda i Sverige och de som är 

födda i ett annat land. 40% av pojkar födda utrikes svarade att de spontanidrottar men hade 
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hellre gjort det i en förening. Detta skiljer sig mot svenskfödda pojkar där 11% angav samma 

svar. Denna tendens är till stor del lika för det motsatta könet, här önskade 20% av de 

utrikesfödda tjejerna och 11% av de inrikesfödda att idrotta i en idrottsförening (Trondman, 

2005). 

  

I en studie av Fahlén (2008) kring näridrottsplatser och spontanidrott konstaterades att trots 

insatser och bidrag från RF uppnås inte de målsättningar som fanns vid byggandet och när 

bidragen delades ut. Rapportens slutsats var att byggandet av fler och nya typer av 

anläggningar inte automatiskt ökar den fysiska aktiviteten hos ungdomarna. Trots idrottens 

stora förhoppning att den ska vara öppen för alla är inte näridrottsplatserna optimalt inriktade 

för att nå de inaktiva barnen och ungdomarna. Istället attraherade dessa näridrottsplatser de 

idag redan föreningsaktiva till spontanidrott utanför sin ordinarie verksamhet.  

 

I och med dessa fynd ifrågasattes huruvida näridrottsplatser verkligen uppfyller de krav som 

finns uppsatta för spontanidrott och framförallt den målgrupp som fanns tilltänkt. Begreppet 

spontan behandlades tidigare och där betonades vikten av dess betydelse för valfrihet. Redan 

här finns en baksida av näridrottsplatserna då det i dessa ofta finns begränsningar i att 

platserna ofta byggs mot en viss inriktad idrott. Därmed blir det svårt för den aktive att själv 

göra ett val utifrån dennes spontana känsla hur han eller hon vill vara (Fahlén, 2008). 

 

1.3.2 Drop- in idrott 

Drop-in-idrott kan inte fullt ut anses vara en spontanidrott, då fasta tider och platser finns 

uppsatta för utövande, men den kan inte heller anses som helt organiserad då deras ledord är: 

”kom som du är och gör vad du vill, helt gratis!”.  Således blir det också av vikt för studien 

att definiera Drop-in-idrott. 

 

Drop-in-idrott skapades för att inspirera fler att utöva idrott på olika nivåer vid frivilliga 

tillfällen och anses därför uppmuntra till spontant utövande. Till att börja med ska dock 

påpekas att det ursprungliga begreppet är Drive-in-idrott, men här kan inga större skillnader 

urskiljas mot drop-in som valdes i projektet på Ersboda. För att förtydliga drop-in-idrott har 

Brottsförebygganderådet i Umeå (UmeBRÅ) och projektledaren Lennart Andersson skapat en 

målsättning som ger en klarare bild av dess verksamhet. Målsättningen uttrycks på följande 
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sätt: ”att organisera spontanidrotten med en mångfald och bredd av idrotter som ska 

skräddarsys efter målgruppen ”ungdomar utanför” egna önskemål.” (UmeåBRÅ, 2010.c).  

 

I en artikel av Björck (2009) betonas vikten av att ungdomarna får delta på sina egna villkor. 

De anser att idrotten har en vital funktion för samhället och hoppas genom projekten att när 

fler utövare strömmar till verksamheten så görs inte bara vinningar för idrotten utan också för 

individen och även samhället i stort. Positiva mötesplatser skapas och ungdomarna får en 

chans att skapa sig meningsfulla fritidsverksamheter.  

 

Ett exempel på begreppet drop-in-idrott kan hämtas hos en av föregångarna, nämligen 

föreningen Djurgårdens IF i Stockholm. För att aktivera fler, men också skapa större 

möjligheter för rekrytering i Stockholms kranskommuner startade föreningen upp något som 

kom att kallas ”Djurgårdsandan”. Projektet grundades med syftet att motverka våld och 

skadegörelse i samhället, samt att medverka till en positivare läktarkultur. Djurgårdsandan har 

hjälpt RF att sprida budskapet om drive-in-idrott över Sverige och de skriver på sin hemsida 

att idag är cirka ett 20-tal platser aktiva med denna idrottsform (Djurgården fotboll, 2011). 

 

UmeåBRÅ (2010.a) anger i sin ansökan att de vill vidareförmedla Djurgårdsandans budskap 

och vill också i sina utbildningar inkludera budskapen i utbildnings-tillfällena för sina ledare. 

När en ledare i projektet drop-in-idrott på Ersboda ska utbildas, kommer denne också att få 

träffa någon representant från Djurgårdsandan för att skaffa sig en djupare inblick i vilket 

arbete som kommer att krävas.  

 

I Norge har en undersökning utförts på ett projekt kallat Sports City Programme (SCP). 

Projektet har sitt ursprung i att Norges regering fastslog att alldeles för få människor deltar för 

lite eller inte alls i fysiska aktiviteter. Med detta som grund startades SCP upp med målet att 

få ungdomar i åldern 6-19 år (med en speciell inriktning mot tjejer och etniska minoriteter) att 

bli mer fysiskt aktiva. Genom att bidra med alternativ till den ”vanliga” idrotten har man som 

mål att skapa nya förutsättningar, främst när det gäller klasskillnader och könsfördelning samt 

att få ungdomarna mer aktiva (Skille & Waddington, 2006). 

 

 



Kandidatuppsats	  15	  hp	  
Idrottsvetenskapliga	  programmet	  
Pedagogiska	  institutionen	  	  
Umeå	  universitet	  
	  

	   11	  

Skille & Waddington (2006) kom fram till att programmet visade på positiva resultat för 

arbetarklassens ungdomar samt att projektet även nått framgång i att bryta barriärer för unga 

tjejer inom arbetarklassen. Rapporten kom även fram till att vid aktiviteter i sporthallar där 

ungdomar på egen hand har tillgång till en sporthall fanns en tydlig övervikt killar som 

närvarade och deltog. Tjejerna hade svårt att slå sig in och en bakomliggande faktor till detta 

var att när unga människor, till stor del utan vuxnas inverkan ska bestämma tar de äldsta 

starkaste killar kommandot. Detta leder till att den miljön som tjejerna vill ha för att idrotta 

försvinner och därmed uteblir de i större utsträckning från denna aktivitet. 

 

Den definition denna studie använder sig av för begreppet drop-in-idrott utgår från UmeBRÅs 

(2010.c) målsättning; ”att organisera spontanidrotten med en mångfald och bredd av idrotter 

som ska skräddarsys efter målgruppen ”ungdomar utanför” egna önskemål.”  

 

1.3.3 Ledarskap 

Ledarskap är ett stort område med mängder av genomförd forskning utifrån olika 

infallsvinklar. Hassmén & Hassmén (2010) tar upp det mest grundläggande faktum när de 

inledningsvis berättar vad en ledare är. För att en ledare ska finnas måste det minst finnas 

ytterligare en person delaktig, nämligen den som av ledaren blir ledd. Utöver denna 

grundläggande förutsättning, förknippas ofta stora organisationer som företag och föreningar 

med ledarskapet vilket ger dess betydelse en enorm omfattning. Främst för att det är många 

människor som påverkas av ledarskapet i det dagliga arbetet.  

 

Yukl (2010) definierar begreppet ledarskap och visar att beroende på vem som ges 

möjligheten att beskriva ordet ledarskap skapas en egen tolkning som utifrån dennes 

individuella perspektiv får sin enskilda definition. Men när en översikt skapas syns dock ett 

mönster ibland alla dessa enskilda definitioner och dessa blir då ledarskapets ”röda tråd”, dess 

process i inflytandet och bestämmande över andra människor och/eller organisationer. 

 

Ledarskap består av tre beståndsdelar: ledaren, följaren samt situationen. En faktor som är 

aktuell för denna studie är hur ledaren i en situation väljer att använda den makt denne blivit 

tilldelad av sin omgivning. En formell ledare som blivit utsedd av exempelvis en 

idrottsförening har troligen blivit given en makt som denna kan använda för att utföra sitt 
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uppdrag som hon/han blivit tilldelad. Hur denna makt sedan används skiljer sig mellan olika 

ledare och ledartyper. Ofta finns ett mål (situationen), som ska uppnås och det är här ledare 

tar ställning hur mycket påverkan och inflytande gruppen (följaren) tillåts ha över situationen. 

Här kommer rapporten urskilja mellan främst två typer av ledarstilar; den auktoritära och den 

demokratiska (Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

På ena sidan finns den auktoritära ledaren som oftast på egen hand bestämmer hur 

tillvägagångssättet för gruppen ska se ut. Stilen ger till sin följd en effektiv strategi och borgar 

på kort sikt för snabba resultat. På andra sidan står den auktoritära ledarens motsats, nämligen 

den demokratiska ledaren. Den demokratiske ledaren arbetar närmare sina följare och tar 

tillsammans med följarna gemensamt fram en handlingsplan hur ett mål ska uppnås. Stilen ger 

gruppen en känsla av delaktighet och därmed blir de mer motiverade att nå målet. Som ledare 

måste man inte alltid välja mellan dessa två ytterligheter, utan i verkligheten blir fallet ofta att 

ledaren använder ett situationsanpassat ledarskap, där ledaren rör sig mellan de två ändarna 

beroende på vilken situation gruppen befinner sig i (Hassmén & Hassmén, 2010, Yukl, 2010). 

 

Yukl (2010) har sammanställt fyra olika forskares modeller över hur beslut fattas. De olika 

forskarna hade alla delvis olika uppfattningar, men det finns också flertalet punkter som kan 

anses gemensamt för hur beslut fattas i en grupp. Av de olika modellerna kunde fyra 

gemensamma begrepp eller förklaringar återfinnas. En av dessa modeller var Tannenbaum & 

Schmidt (1958) som i sin renaste form innehåller sju olika steg på stegen mellan att vara en 

demokratisk eller en auktoritär ledare. Då endast fyra steg anses gemensamma mellan de olika 

modellerna kommer denna studie inte att redovisa hela Tannenbaum & Schmidts (1958) 

modell, men väljer dock att använda designen för att kunna förtydliga Yukls (2010)  tankar i 

sin reviderade modell.  Modellen ger en god bild över hur ledaren och gruppen fattar beslut 

beroende på ledarens beteende. Ursprungsmodellen innehåller alltså från grunden sju olika 

steg men redovisas utifrån de fyra steg som Yukl (2010) fann gemensamt för alla forskares.  
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Ledarskapet inom den svenska idrottsrörelsen och dess värderingar, har fått sin grund utifrån 

Riksidrottsförbundets styrdokument Idrotten vill. I dokumentet är målen med idrotten och 

ledarens del i detta inte bara att skapa internationellt starka idrottsresultat utan även lära ut 

demokratiska värderingar. Dessa värderingar tar sin grund i allas rätt att delta, allas röst är 

lika mycket värd samt inga skillnader ska göras utifrån kön, etnicitet och religion. Genom att 

ge deltagaren rätt och ansvar att själv leva upp till en demokratisk miljö inom idrottsrörelsen 

tror man att detta kan ligga till grund för personens totala uppfattning i samhället utifrån ett 

jämställt och demokratisk synvinkel (RF, 2009.a). 

 

Trondmans (2005) rapport visar att 84% av ungdomar anser att deras ledare betyder mycket 

för dem. Bland dessa svarade dock bara 19% att ledaren betyder mycket även utanför idrotten. 

Därmed går det att dra slutsatsen att barn och ungdomar påverkas av sin ledares beteende, 

dock sker största delen av denna påverkan inom ramen för den idrottsliga verksamheten och 

inte vad som sker utanför planen. 

 

De ledare som finns på plats under drop-in-idrotts verksamhet tillskrivs en viktig roll av 

projektbeskrivningen. De ska enligt definitionen vara unga och helst komma från de lokala 

delarna där aktiviteten hålls, deltagarna ska på ett smidigt sätt kunna identifiera sig med 

ledarna och känna samhörighet med dessa (UmeBRÅ, 2010.a). 

 

Demokratiskt	  ledarbeteende	  

Auktoritärt	  ledarbeteende	  

Ledarcentrarat	  ledarskap	  
Följarcentrerat	  ledarskap	  

1.	  Egenhändiga	  
beslut:	  Ledare	  fattar	  
beslut	  helt	  på	  egen	  

hand.	  

2.	  Konsultation:	  
Ledaren	  frågar	  

gruppen	  om	  åsikter	  
och	  fattar	  beslut	  

därefter.	  

3.	  Gemensamt	  
beslut:	  Ledaren	  
fattar	  beslut	  

tillsammans	  med	  
gruppen.	  

4.	  Delegera:	  Ledaren	  
ger	  gruppen	  ansvar	  
att	  fatta	  beslut.	  

Figur	  1.1	  Ledarskapsbeteende	  enligt	  Yukl	  (2010)	  och	  Tannenbaum	  &	  Smith	  (1958)	  
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I den arbetsbeskrivning ledarna arbetar utifrån nämns som en av punkterna: ”behålla det 

spontana och att få fram ungdomarnas önskemål och att aktiviteterna skall kretsa kring 

detta.” Vidare ska ledaren finnas till stöd för ungdomarna och föregå med gott exempel vid 

verksamheten där konflikthantering och säkerhet ligger i fokus. Ovanstående citat har hämtats 

från drop-in-idrottsprojektets interna dokumentation. 

 

Vid utbildning av ledaren som genomförs varje halvår ska fokus ligga på första hjälpen och 

krishantering, samt att de ska få tydliga exempel av hur utförandet av andra liknande 

aktiviteter sett ut historiskt. De blivande ledarna förbereds således på tuffa situationer och 

torde således vara rustade på ett bra sätt inför de kommande aktiviteterna.  

 

Ledarskap definieras i denna studie främst utifrån Yukl (2010) och framtagande av 

observationsmallen kring ledarens beslutsfattande utgår från figur 1.1. 

 

1.3.4 Demokratiska värderingar 

Enligt demokratiutredningen har en önskvärd demokrati starka inslag av deltagande där alla 

får göra sin röst hörd. (SOU 2000:1 s.23). Vidare betonas dock att eftersom individer i en 

grupp har olika preferenser kommer de försöka påverka varandra och genom argumentation 

övertyga de andra deltagarna i gruppen att just deras alternativ är det bästa. I en väl 

fungerande demokrati anses det dock naturligt att försöka influera andra människor. Den 

ideala demokratin påpekar dock fortfarande vikten av att samtliga som berörs av ett beslut 

måste ha möjligheten att delta i den demokratiska beslutsprocessen (Karlsson, 2003 s.214-

220).  

 

Eftersom idrotten anser sig ha både ett samhälleligt ansvar och fungera som en socialt 

fostrande verksamhet för ungdomar, blir det också av vikt för undersökningen att bestämma 

hur en idealisk fostransprocess ser ut i ett demokratiskt perspektiv. Detta är något som också 

diskuteras i demokratiutredningen, då bland annat egenskaper som ifrågasätta, engagemang, 

ansvarstagande och förståelse för andra människor anses som viktiga att lära sig. (SOU 

2000:1 s.19-20).  

Egenskaper som engagemang, ansvarstagande och förståelse finns även angivna som 

grundstenar i såväl skolans läroplan (Lpo 94) samt idrottens styrdokument (RF, 2009.a). De 
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stora likheterna mot läroplanen ses tydligt då denna uttrycker att eleverna ska vara 

ansvarstagande och delaktiga i sin utveckling. Eleverna ska vidare också visa solidaritet mot 

sina kamrater och visa respekt för varje individs egenvärde. (Lpo 94 s.3-8).  

 

Den demokratiska fostran inom idrottsrörelsen har under många år haft betydelse för en stor 

del av Sveriges befolkning. Regeringen har genom sin proposition förtydligat idrottens roll 

och idrottspolitikens arbete och här återfinns således likheter mot hur den ideala demokratiska 

fostran ska se ut. Propositionen anger nämligen tydligt att idrotten ska, förutom att värna om 

god etik och moral också värna om den demokratiska fostran och hjälpa ungdomar få en 

förståelse för denna. Varje individ ska ha möjlighet att vara delaktig i de beslut som i grunden 

formar den verksamhet som individen är aktiv inom (Prop. 1999/98:107 s.27-37). 

Vidare betonar också Idrotten Vill att alla har rätt att delta, alla deltagare måste få ha ett 

inflytande där allas röster är lika mycket värda samt att respekt genomgående ska visas för 

sina medmänniskor (RF, 2009.a). 

 

Såväl skolans läroplan (Lpo 94) som idrottens styrdokument (RF, 2009.a) uppvisar därmed 

stora likheter med vad som anses vara den ideala demokratiska fostran och därvid får 

begreppet demokrati en stor innebörd för denna rapport.  

 

Under observationstillfällena kommer de demokratiska processerna bland utövarna inom 

drop-in-verksamheten att observeras. Kategorier och tänkta beteenden kommer listas för att 

underlätta observationen samt för att på ett smidigt sätt kunna dela upp de demokratiska 

processerna i greppbara delar.  

 

I denna rapport är utgångspunkten för observationsstudien vad som anses vara en demokrati 

samt vad som anses vara en idealisk demokratisk fostran. Med beaktande av dessa begrepp 

observeras gruppen och de processer som händer här inom kommer att analyseras mot 

definitionerna av de demokratiska begrepp som behandlats i detta stycke.  
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1.3.5 Konflikt  

Att konflikter inte ska uppstå inom den idrottsliga arenan bör nog ses som omöjligt, speciellt 

när tävlingsmoment är inblandat. Idrottsutövare, ledare och domare kommer ha olika syn på 

spelet och händelser, samt situationer som leder till konflikt (Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

Konflikter är ett vanligt förekommande ord som ofta nämns när flera individer, grupper eller 

organisationer möts. Många människor vill undvika att hamna i konflikt då det ofta upplevs 

som obehagligt, men trots det så är konflikt en del av det sociala livet. Konflikter kan delas in 

i två grundläggande distinktioner; konflikt som äger rum inom en människa samt konflikter 

som äger rum mellan människor (Thornberg, 2006).  

 

Thornberg (2006) tar i sin bok upp hur hans tolkning av ordet konflikt ser ut. Ordet konflikt 

härstammar från latinska ordet Confliktus som den engelska tolkning är ”striking together 

with force” eller som i svensk översättning sammanstötning, motsättning. Vidare går det 

utläsa i en sökning i NE (2011), på ordet konflik; ”när två eller flera personer inte kan 

komma överens. En konflikt kan också finnas mellan grupper, organisationer eller länder.” 

Sammanfattningsvis blir därmed att en konflikt kan uppstå på flera olika sätt vare sig vi vill 

eller inte. När en resurs ska fördelas eller ett mål ska nås är sannolikheten stor att flera 

lösningar eller synsätt kommer att uppstå som leder till oense och därmed en konflikt.  

 

Dock ska inte konflikt endast ses som något negativt. Johannessen (1997) anser i sin bok att 

konflikt är en viktig del i många personlighetsteorier och utgör en drivkraft i människans 

personlighetsutveckling. Vidare tar Thornberg (2006) i sin bok upp att konflikt kan anses vara 

något positivt som visar på intresse och engagemang i exempelvis hur en situation ska lösas. 

Det intressanta är inte att konflikter uppstår utan hur dessa hanteras av gruppen eller den som 

är ledaren exempelvis chefen, läraren eller tränaren. 

 

Konflikter kan delas in i två typer, konstruktiva och destruktiva.  I de konstruktiva 

konflikterna ses konflikten som något positivt som driver gruppen till utveckling och nya 

idéer. Resulterar konflikten i en överenskommelse som alla inblandade är nöjda med, stärks 

relationen mellan deltagarna. Detta medför ökad respekt sinsemellan och ökat tycke för 

varandra, samt även att förmågan att hantera framtida konflikter på liknande sätt höjs. De 
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destruktiva konflikterna blir till stor del dennes motsats. Det vill säga att den skapar ilska, 

misstro och resulterar i att deltagare når fördelar på andras bekostnad. Detta minskar 

möjligheten att lösa framtida konflikter och resultatet blir destruktivt (Thornberg, 2006). 

 

Då konflikter kan uppstå i flera olika former och situationer blir hur kunskapen hur dessa 

lösas en intressant fråga. Begreppet konflikthantering får ses som vida känt och ett väl 

utforskat område. Edling (2002) tar dock upp i sin bok att de flesta av oss inte vet hur 

konflikthantering ska gå till. Föräldrar kan ge kärlek och trygghet, men om de själva inte kan 

hantera sina egna konflikter hur ska de då lära sina barn? Konflikthantering är något som 

måste läras och tränas upp likt vår kunskap att läsa, skriva och räkna.  

 

Den som ska agera konflikthanterare måste därmed kunna reflektera och kommunicera med 

inblandade parter där alla rättvisa och omsorg tillhandagås så en lösning kan uppstå 

(Thornberg, 2006). 

 

Sammanfattningsvis kommer därmed ordet konflikt användas i sin mest grundläggande form. 

Utifrån NE:s (2011) tolkning kommer en konflikt i denna studie avse situationer som uppstår 

mellan enskilda individer, grupper och ledare. Kan de inblandade parterna inte direkt nå en 

gemensam lösning anses en konflikt uppstå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidatuppsats	  15	  hp	  
Idrottsvetenskapliga	  programmet	  
Pedagogiska	  institutionen	  	  
Umeå	  universitet	  
	  

	   18	  

2.1 Metod 
2.1.1 Observation som insamlingsmetod 

I studien har observation använts som datainsamlingsmetod. Valet av observation används för 

att bäst möta studiens och delar av projektbeskrivningens frågeställningar. Eftersom studien 

avser att undersöka samspel mellan individer på olika nivåer lämpas observation som 

insamlingsmetod då denna ger förstahandsinformation. Enkäter och intervjuer baseras på att 

andra berättar sina upplevelser av något, medan observation ger information direkt till den 

som undersöker situationen.  

 

Backman (2008) beskriver observation som ett väl lämpat insamlingsverktyg då det 

frambringar kontakt och kunskap om verkligheten. Observationer kan genomföras på många 

olika sätt och flertalet modeller finns tillgängliga. Denna studie kommer att utgå från 

Einarsson & Chiriacs (2002) teoretiska modell för hur en observation kan gå till. Författarna 

skiljer på två olika dimensioner av observationer. Den ena bygger på vilket förhållningssätt 

studien har, huruvida den kan anses vara hypotesprövande eller ifall den anses vara 

teorigenererande. Den hypotesprövande observationen söker efter kunskap som bekräftar 

befintlig teori till motsats mot den teorigenererande som istället söker ny kunskap. 

 

Den andra dimensionen som eftersöks är själva strukturen på observationen, vilken enkelt 

uttryckt kan vara hög eller låg. Med hög struktur menas att vid observationstillfället har 

forskaren en tydlig mall att arbeta med, utifrån studiens frågeställning med vilken information 

som ska samlas in. När strukturen istället är låg har forskaren ingen eller liten utgångspunkt 

och låter informationen växa fram och blir därmed inte låst till fasta fokuseringspunkter vid 

datainsamlingen. (Einarsson & Chiriac, 2002) 

 

När datainsamling genomförs måste forskaren välja hur observationen ska fortlöpa. Forskaren 

har här valet att antingen delta själv i aktiviteten som observeras eller endast närvara som 

åskådare. Observationen kan även ske öppet eller dolt vilket i korta drag innebär hur mycket 

den observerade gruppen vet om angående den datainsamling som håller på att ske. 

(Einarsson & Chiriac, 2002)  
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Backman (2008) behandlar det faktum att vid skapandet av observationsmallar bör mätbara 

variabler konstrueras utifrån begrepp som är tydligt definierade och avgränsade. Oavsett om 

studien är kvantitativ eller kvalitativ kommer analysen ske utifrån statistiska jämförelser. 

Dessa statistiska jämförelser kommer sedan ligga grund för studiens resultat. 

 

Gratton och Jones (2010) tar upp några nackdelar med observation som undersökningsmetod. 

En av de större riskerna som observatör, är att göra felaktiga tolkningar av vad som sker i den 

observerade gruppen. Detta leder i de flesta fallen till att felaktiga data samlas in. Därför är 

det viktigt att tydligt avgränsa sig innan observationer genomförs så risken för eventuella 

feltolkningar minskar. Vidare så finns en problematik kring gruppens förkunskap i att bli 

observerade. Finns en stor förkunskap om vad som ska undersökas i just vår grupp ökar risken 

att gruppens beteende påverkas för att matcha den datainsamling som ska göras. Utövarna vill 

helt enkelt se så bra som möjligt ut inför observatören och egentliga problem som kan finnas i 

en grupp blir på så vis dolda.  

 

Dock är det inte givet att observationen ska genomföras dolt. Dolda observationer kan skapa 

en del problem kring etiska frågor, som exempelvis rätten att frivilligt medverka i studiens 

material. Följande exempel kan ges på de motsägande situationer om öppen eller dold 

observation; En tränare ska observeras på hur han eller hon ger feedback till sitt lag. Om 

tränaren vet om att en observation kommer ske på just feedback finns risken att tränaren 

kommer ge extra mycket feedback vid insamlingstillfället och därmed inte ger en rättvisande 

bild för hur feedback vanligtvis ges. Den motsatta situationen skulle innebära att inte tränaren 

vet vad som ska genomföras och kan därför välja att neka observationen då han eller hon inte 

vill ställa upp på att bli granskad utan att få veta syftet. (Einarsson & Chiriac, 2002) 

 

Denna studie har använt sig av öppna observationer där det funnits en hög struktur i 

observationsmallarna. Ledare och deltagare har blivit informerade om att observationer skulle 

genomföras med målsättningen att skapa en bild över drop-in-verksamheten. Varken ledare 

eller deltagare tog därmed del av det exakta syfte eller frågeställningarna studie avser att 

undersöka. 
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2.1.2 Konstruktion av observationsmall 

Vid konstruktion av observationsmallar användes de olika begreppen ledarskap, demokrati 

och konflikt, som tidigare klargjorts i begreppsförklaringen. Genom att skapa sig förståelse 

om olika ledarskapsteorier samt hur demokrati tar sig till uttryck skapades tre olika 

observationsmallar. En mall som samlade in data kring den generella bilden vid 

observationstillfället. Med den generella bilden menas i detta fall exempelvis hur många som 

deltog, hur många som tittade på, vilken könsfördelning som fanns och vilken idrott som 

bedrevs. Denna mall ligger till grund för att ge läsaren en uppfattning om vilken miljö studien 

mätte i (Fullständig mall se bilaga 2). 

 

Den andra observationsmallen avsåg att titta närmare på ledarskapet hos den formella ledaren 

på plats. Utifrån den modell av Yukl (2010) som presenterats ovan, observerades ledarens 

beteende utifrån fyra steg huruvida beslut fattas. Genom att titta på ledaren innan passets start, 

under passet och efter passet är målet att se hur mycket inflytande deltagarna har i olika beslut 

som tagits. Exempel på moment som observeras är: hur lagen delas upp? vilka regler gäller 

och vem bestämmer dessa? Hur går det till vid val av idrott? (Fullständig mall se bilaga 3). 

 

Den tredje och sista mallen tittar på huruvida demokratiska värderingar uppfylls. Genom de 

begrepp som hanterar vad en idealisk demokrati inom idrotten är har mätbara variabler 

skapats. Här studeras främst tre grundläggande variabler; utövarens rätt till inflytande, rätt till 

att delta samt vilken respekt som visas deltagarna emellan. För att skapa en mätbarhet i dessa 

punkter har ett antal frågor upprättats i observationsmallen. Dessa frågor får under passet 

kvantitativa svar och kan tillsammans med fältanteckningar som upprättas efter passet, skapa 

en bild av huruvida drop-in-idrotts verksamhet på Ersboda lever upp till ideala demokratiska 

kraven som finns inom idrottsrörelsen. Från varje observation kommer fältanteckningar göras 

snarast möjligt efter ett pass har slutat och dessa kommer att vara till grund för uppbyggnaden 

av rapportens resultat. Anteckningarna är helt enkelt minnesbilder från vad som händer under 

passet och mellan anteckningarna kan sedan kopplingar göras till de kvantitativa resultat som 

hittats. Exempel på frågor som kommer att observeras är; hur delas lagen upp? Hur 

agerar/reagerar deltagarna vid en konflikt? (Fullständig mall se bilaga 4). 
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2.1.3 Urval 

När observationstillfällen genomfördes valdes dessa utifrån de schemalagda drop-in-tillfällen 

som verksamheten planerat in. Via drop-in-idrottens Facebooksida fanns tid och plats för 

kommande aktivitetstillfällen. Under perioden för denna studie planerades sex stycken 

observationer där två av dessa blev inställda. Tid för observationer planerades in på fredag- 

och lördagskvällar mellan 19.00 – 23.00. 

Projektet har pågått sedan maj 2010 har sedan starten arbetat med att låta ungdomar i ålder 

13-20 på egna premisser delta vid idrottsliga aktiviteter på Östra Ersbodaskolan och 

Ersängsskolan. Deltagande är helt valfritt, ingen föranmälan behövs och därför har deltagande 

varierat. Men dessa observationer kommer att genomföras oavsett antal deltagare på passet, 

de som är aktiva när studien genomförs kommer att vara en del av undersökningen. 

 

2.1.4 Etik 

En viktig aspekt vid insamling av material är de etiska förhållningsregler som finns. 

Observation som insamlingsmetod skapar en problematik kring etik i motsats till påverkan av 

insamlat material. Einarsson & Chiriacs (2002) beskriver fyra allmänna huvudkrav, vilka 

beaktas vid alla former av forskningsarbete; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet fokuserar på att den som blir undersökt har rätt att bli informerad om sin 

medverkan. Hur mycket information som delges den undersökte kan variera då som tidigare 

nämnt för mycket information om datainsamlingen kan påverka den undersöktes beteende. 

Nästa krav i ordningen handlar om samtycket mellan forskaren och den som observerats. Den 

som undersöks har rätt att på egna villkor bestämma om hur länge den vill delta samt under 

vilka villkor. Som undersökningsperson har du rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Konfidentialitetskravet som är det tredje kravet, ligger till grund för att ge den undersökte rätt 

att vara anonym i den färdiga studien. Forskaren måste kunna hänvisa till beteende och åsikter 

från den undersökte utan att röja dennas identitet. Det fjärde och sista kravet kallas 

nyttjandekravet, detta säger att det insamlade material inte får användas till annat än 

forskning. Resultat får därmed inte lånas ut eller sälja till annan part exempelvis företag för 

användning i marknadsföring. (Einarsson & Chiriac, 2002) 
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Eftersom observationerna sker öppet kan de etiska riktlinjerna framföras innan 

observationerna startade. Innan observationstillfället kommer deltagarna delges ovanstående 

rättigheter om sin närvaro. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skapades för att göra oss 

kontaktbara med våra mobilnummer samt delge den ansvariga ledaren på plats i fall 

ytterligare frågor eller förändringar skulle komma upp bland observationsgruppen. 

Observationerna kommer rakt igenom att hålla en neutral ställning och om kontakt söks upp 

med någon från utövarna kommer ingen större kommunikation att utövas utan endast en 

förklaring till varför observationerna sker.  

 

2.1.5 Genomförande 

Med begreppet procedur avses i detta fall den processen för att genomföra observationer på 

bästa möjliga sätt. Vald metod för datainsamling har i detta fall varit direkta observationer av 

aktiviteter och härigenom har främsta fokus varit att få tillgång till kvalitativ data rörande 

främst ledarens roll och de grupprocesser som uppstår mellan deltagarna.  

 

Projektet startade via ett uppdrag av pedagogiska institutionen, som av Umeå kommun och 

UMEBRÅ har utsetts att utvärdera Drop-in-projektet på Ersboda. Observationer av 

genomförandet av idrottsaktiviteterna ansågs vitala då ledarna och utövarna som finns på plats 

vid varje tillfälle inte granskats i större utsträckning vid tidigare tidpunkter. Ledaren har av 

UMEBRÅ (2009.a) i projektets beskrivning, blivit tillskrivna en oerhört viktig roll och anses 

rent av som en av de tydligaste byggstenarna i projektets utförande.  

 

UMEBRÅ (2009.a) anger vidare i sin beskrivning av projektet att ett viktigt syfte med drop-

in-verksamheten är att uppmuntra ett mindre normbrytande beteende hos ungdomar i 13-20 

års ålder. De förklarar också detta närmare i sin beskrivning: ” Projektet siktar på att hjälpa 

ungdomar på Ersbodaområdet att hitta alternativa sysslor i form utav fysisk aktivitet istället 

för att bidra till oroligheter under kvällstid och helger.” 

 

Avsikten med observationerna har från projektets början varit att vara så med de etiska 

riktlinjerna. Som information för de som ska observeras skrevs först och främst ett brev riktat 

till utövarna, där en kort beskrivning av syftet med observationen och en kort bakgrund kring 

projektet gavs. Detta fanns tillgängligt främst för ledarna för passet, men självklart får de 
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utövare som vill ta del av detta också. Telefonnummer skrevs också med för att vara extra 

tillgänglig för eventuella frågor.  

När passen startades upp togs en kort samling med gruppen informationsbrevet lästes upp. 

Deltagarna informeras om att inga namn kommer att användas samt att full anonymitet kan 

garanteras utövarna.  

 

Som en följd av ovanstående beskrivningar förlades aktiviteterna till främst fredagar och 

lördagar och de tidpunkter som valdes var mellan 19.00 – 23.00.  

De observationer som genomfördes var under dessa dagar enbart och mellan tiden 19.00 – 

23.00. Platsen för observationen var på Ersängsskolan och aktiviteterna genomfördes vissa 

dagar inomhus och vissa dagar på en konstgräsplan utomhus bredvid skolan.  

 

Det fanns främst två anledningar till konstruktionen av informationsbrevet, först och främst 

skapades en trygghet hos utövarna då de vet att de kan nå oss vid eventuella frågor. Viktigaste 

med skapandet var dock för observatörernas skull. Backman (2008) tar upp att det är svårt att 

genomföra kvalitativa studier som oerfaren observatör. Då ingen av observatörerna (2 

stycken) har tidigare nämnvärd erfarenhet av observation som metod fanns detta 

informationsbrev också som en grundläggande trygghet för vilken information som behövde 

delges deltagarna innan respektive pass. På detta vis säkerställdes också att varje observerad 

grupp fick samma information innan starten av träningen och därmed minskades risken för 

observatörens påverkan på gruppens struktur. Då varje grupp får samma information ges 

också samma förutsättningar för respektive grupps uppfattning av observatörerna.  

 

Efter genomförandet av samtliga observationer utfördes en analys av det insamlade 

materialet. Varje observation redovisas var för sig, för att tydliggöra en bild av det enskilda 

tillfället. Därefter sammanfattas resultatet och då ställs också de olika observationstillfällena 

mot varandra för att se likheter och skillnader. Utifrån denna resultatdel producerades en 

diskussionsdel där resultat jämförs mot tidigare forskning, här fördes också metoddiskussion 

kring studiens framtagande. 
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2.1.6 Analysmetod 

För att på ett bra sätt kunna granska drop-in-idrotten och dess verksamhet på Ersboda kommer 

två huvudsakliga begrepp att ligga till grund för studien. Det som undersöks är i grunden 

uppdelat på två områden, det formella ledarskapet i form av de ledare som närvara under 

själva drop-in träffarna samt hur den demokratiska processen ser ut och fungerar bland de 

deltagande vid aktiviteterna.  

 

Utifrån observationsmallar och datan som samlats in har materialet analyserats. Som teoretisk 

bakgrund har Einarsson & Chiriacs (2002) riktlinjer vid analys av observationsstudier med 

hög struktur använts. Datan redovisas utifrån kategoriseringar där studiens frågeställningar 

styr valet av vad som analyseras och presenteras. Kategoriseringarna är i denna studie de tre 

observationsmallarna som använts. Ledarens beteende och de demokratiska värderingarna 

(inflytande, allas rätt att vara med samt respekt) redovisas var för sig. 

Efter det sammanställda resultat har en sammanställd analys gjorts där observationstillfällenas 

likheter och skillnader jämförts mot varandra och tidigare forskning. 

 

2.1.7 Validitet  

Validiteten är ett begrepp som avser att titta närmare på huruvida vi mäter det vi avser att 

mäta, i denna studie är ledarbeteende och demokratiska värderingar utgångspunkterna. 

Genom användandet av teorier och modeller från de två områdena insamlades datan. 

Påverkan av egna åsikter har tagits till åtanke och utgångspunkten har i våra observationer har 

varit vad tidigare forskning kommit fram till hur ledarskap bör se ut samt vad definitionen av 

demokrati är (Gratton & Jones, 2010). 

 

2.1.8 Reliabilitet 

Ett annat viktigt begrepp för att ge denna studie hög trovärdighet är reliabiliteten. Denna 

fokuserar på hur stor möjligheten skulle vara för en annan forskare att återupprepa studien 

genomförande och resultat. Genom en skriva en procedur med tydliga ramar, använda många 

primärkällor i våra begreppsdefinitioner samt enkla observationsmallar kan reliabiliteten i 

detta projekt höjas. 
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En problematik kring reliabiliteten är att datainsamlingen är gjord på ett specifikt projekt, 

nämligen drop-in-idrottsverksamheten på Ersboda. De resultat som har analyserats och 

presenteras i denna studie är därmed svåra att återupprepa framöver då projektet beräknas 

slutföras under det kommande året. Dock så har en mall skapats, vilken finns tillgänglig för 

andra som vill göra liknande undersökningar och använda denna studies resultat som 

jämförelse (Gratton & Jones, 2010). 

 

2.1.9 Bortfall 

I de observationer som gjorts har bortfall funnits. Planerade observationer har ställts in då 

planerade tillfällen ställts in från organisationshåll. Sett till den tid som är utsatt för drop-in-

idrott främst fredagar samt lördagar 19.00–23.00 har även observationers avbrutits av olika 

anledningar där ledarna slutat tidigare till att deltagarna ej dök upp. 

 

Utöver dessa bortfall finns även risk för bortfall som ej kan bekräftats har skett under 

datainsamlingen. Då deltagandet är ett fritt val vid drop-in-idrott går det inte att redovisa 

huruvida deltagare valt att ej närvara på grund av vår närvaro. Dock har ingen som blivit 

observerad valt att inte bli nämnd i studiens resultat. 

 

Då observationer bygger på tolkningar, bör det beaktas att vi under den datainsamling som 

genomförts kan missuppfattas eller förbisett situationer som anses relevanta för studien.  

 

2.1.10 Avgränsningar 

Då flertalet av observationerna genomfördes utomhus fanns redan många aktiva 

spontanidrottare på plats innan drop-in idrottens verksamhet skulle starta. Starten för 

observationer utgick ifrån den starttid som drop-in verksamheten satt dvs. 19.00. Tid för 

avslutande av varje observationstillfälle varierade beroende deltagare och ledare lämnade 

anläggningen. Avgränsningar har även gjorts i och med att vi valt att begränsa oss till att 

observera ledarskap och demokratiska processer. Detta i enighet med Gratton & Jones (2010) 

som betonar vikten av att effektivisera undersökningsprocessen.  
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3.1 Resultat 
I de fyra observationer som genomfördes på Ersängsskolan, var de aktiva på plats antingen 

inne i sporthallen eller ute på fotbollsplanen. I anslutning till drop-in verksamheten fanns en 

fritidsgård vid namn Athena. Gården är en central mötesplats för ungdomarna inom 

stadsdelen Ersboda. 

Fotbollsplanen vid Ersängsskolan är en 7-mannaplan med konstgräs. Planen handhar två fasta 

mål vid varje kortsida samt fyra stycken ej fullstora mål som gick att flytta fritt på planen. 

Planen har även belysning som reglerbar för gemene man.  

 

Inomhusplanen som finns tillgänglig för drop-in-idrottsverksamheten är en fullstor sporthall 

(40m x 20m) med mobil läktare. Ingångar till hallen kunde ske antingen genom fritidsgården 

Athena eller via egen ingång.   

 

Som förtydligande för den fortlöpande resultatredovisningen klargörs här att två olika 

kategorier vad deltagare/spelare gäller fanns på plats. Den yngsta gruppen bestod av killar och 

tjejer i åldrarna 7-12 år medan den äldre låg i åldersspannet 13-20 år.  

Vid observationstillfälle 2 infann sig även en grupp i åldrarna 20-35 år. De var ungefär 20 

stycken till antalet som mest och i denna studie tas endast hänsyn till hur de påverkar de två 

ordinarie grupperna som observerades.  

 

3.1.1 Observationstillfälle 1  

Officiellt skulle observationen starta klockan 19.00, men vid denna tidpunkt hade ingen ledare 

dykt upp och samtliga dörrar in på hallen var låsta. I samband med detta kom också en person 

som vill delta i drop-in-idrottspasset, han väntade utanför i cirka 5 minuter och försvann 

sedan iväg på sin cykel. Denna deltagare kom inte tillbaka till hallen senare under kvällen. 

Vid ungefär 19.15 lämnade några ungdomar som haft fotbollsträning hallen och tillgång gavs 

därmed att komma in i anläggningen. Ledaren för passet dök upp vid ca 19.20. 

Under detta pass dök inga deltagare upp och vid 21.20 förklarade ledaren att han kommer att 

stänga igen hallen om 10 minuter och tycker därför att det inte finns någon anledning till 

vidare observation. Tilläggas bör också göras att ledaren vid ett tillfälle valde att gå ut till 

fotbollsplanen utomhus för att kolla om några utövare fanns på plats där. Han kom tillbaka 

och berättade att det var några stycken på plats, men enligt hans utsago var dessa inte en del 
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av drop-in-idrottsverksamheten. Han uttryckte sig enligt följande: ”det var några stycken ute 

på fotbollsplanen, men jag kände inte igen någon av dem”. Han berättade också att endast 

inomhusarenan var bokad för kvällens aktiviteter.  

Hallen lämnas vid cirka 21.20 och därmed avslutas observationen.  

 

Ledarens beslutsfattande 

Då ledarna var själv närvarande vid tillfället fattade han de få beslut som gjordes helt på egen 

hand det vill säga nivå 1 på Yukls (2010) skala. Exempel på ett sådant beslut var att avsluta 

kvällens pass tidigare då inga deltagare dykt upp. 

 

Respekt 

Eftersom inga deltagare fanns på plats kunde inte några direkta konflikter urskiljas. 

 

Inflytande 

Återigen eftersom inga utövare fanns närvarande så blir det svårt för någon att praktisera 

något slags inflytande. Dock noterades att ledaren endast hade med sig en fotboll till passet 

och inga andra redskap flyttades ut i hallen.  

 

Allas rätt att vara med 

Eftersom dörren var låst vid passets egentliga starttid fick den drop-in deltagare som dök upp 

vid 19.00 inte tillgång till hallen. Denne valde som sagt att vänta några minuter, men då ingen 

ledare dök upp valde han att lämna och återkom inte senare under kvällen.  

 

3.1.2 Observationstillfälle 2  

Passet utspelades både ute på konstgräsplanen samt inne i Ersängsskolans sporthall. 

Observationen startade 18.50 i samband med att ledarna anslöt till platsen. Vid detta 

observationstillfälle fanns två stycken ledare på plats, två yngre män i åldern 20-25 år. När 

dessa anlände till anläggningen gick de direkt in på Athenas fritidsgård.  

När ledarna anslöt till fotbollsplanen utomhus var redan ett stort antal barn och ungdomar 

aktiva i att spela fotboll på flera olika sätt. Uppskattningsvis var det runt 40 barn och 

ungdomar på planen, med en tydlig majoritet av killar. Dock fanns cirka 10-15 tjejer 
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närvarande. Bland de två grupperna som observerades var den yngre gruppen mellan 7-15 

deltagare medan den äldre gruppen bestod mellan 15-30 deltagare under observationen 

Ledarna hälsade på flertalet utövare genom ”high five”, antingen genom att själva söka upp 

spelarna eller att spelarna kom till ledarna.  

 

I ett inledande skede av träningspasset fanns tre olika fotbollsaktiviteter som kunde utläsas. 

Antingen spelades klassiskt matchspel på två mål över en större yta på planen eller så 

spelades ”stress” (en utslagslek utövarna försöker slå ut varandra genom att göra mål på 

antingen straffspark eller rullande boll, gör man mål så får målvakten en prick medan om man 

missar får man själv ställa sig i mål). Övriga deltagare var mindre aktiva och spelade fotboll 

själva eller i mindre grupper. Några närvarade endast som åskådare och tittade på eller 

pratade med andra deltagare. Eftersom spel redan pågick valde ledarna initialt att ta en passiv 

roll och mest närvara genom att prata och spela lite boll med enskilda deltagare som hade sökt 

upp ledaren.  

 

Aktiviteterna ute på planen börjar vid 19.40 att lugna ner sig och vissa deltagare väljer att 

lämna anläggningen, samtidigt som nya deltagare ansluter utifrån. I detta skede pågår i större 

utsträckning olika fotbollslekar (exempelvis stress) än spel på två mål. I samband med detta 

väljer ledarna att söka upp några av de tydligt äldre deltagarna för att föra diskussion. Detta 

blir inte långvarigt, utan bägge ledarna väljer några minuter senare att lämna planen för att gå 

in på fritidsgården. 

 

Efter 10 minuter, ca 20.05 väljer en grupp deltagare (cirka tio personer) bestående av såväl 

tjejer och killar att starta upp tvåmålsspel igen. Då fler deltagare fortfarande finns på plats 

genomförs denna spelform på en mindre del av planen. Under tiden spelet pågick över banan 

började ett stort gäng äldre killar i åldrarna 20-35 år att ansluta till planen. Till en början stod 

de och pratade och rökte bredvid planen, men började efter några minuter träda in på planen 

för att börja spela. Successivt började de avvisa de ungdomar som spelade på planen för att 

själva kunna spela över en större yta. Det spel som pågick på andra planhalvan fortsatte, men 

de äldre började ta större och större plats. Flera ungdomar visade upp tydligt missnöje med 

händelsen och vände sig även till oss observatörer för frågan om planen inte är bokad till just 
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deras förmån. Hänvisning till att ta kontakt med ledarna gjordes och inget mer sades utöver 

detta.  

Hela fotbollsplanen har så tillsluts erövrats helt av de äldre spelarna vid 20.37. Någon enskild 

yngre individ frågar om han får vara med i deras spel, men ignoreras helt av de som spelar. 

Efter cirka 20 minuter efter planen erövrats återansluter drop-in ledarna från fritidsgården. Ett 

15-tal ungdomar står nu på sidan och visar tydligt missnöje med att de förlorat rättigheten att 

spela. Ledarna som nu återvänt intar först en passiv roll i huruvida situationen ska lösas, först 

när påtryckningar görs av de yngre väljer en av ledarna att kliva ut på planen för att diskutera 

med de överåriga spelarna. Vad som sades i diskussionen kan inte redovisas då den 

genomfördes på annat språk än svenska. Dock pågick diskussionen under flera minuter och 

hade ett till synes tufft tonläge där spelare av de äldre och ledaren för verksamheten höjde 

rösten mot varandra.  

 

Vissa ignorerade ledaren helt och spelade på som inget hade hänt, medan andra tydligt störde 

sig på dennes inträde. Efter några minuters diskuterande gjordes någon form av lösning och 

drop-in verksamheten fick tillbaka en fjärdedel av planen att spela på. Några stycken av de 

äldre drop-in deltagarna började då spela på denna yta medan övriga (17 stycken) valde att 

följa med ledarna inomhus. 

 

Observationen förflyttades därmed in till inomhusarenan där nu ledarna och de 17 yngre 

deltagarna ville starta upp ny verksamhet. För att få tillträde till arenan var personal från 

Athenas fritidsgård tvungen att låsa upp totalt fyra olika dörrar mellan fritidsgården och 

sporthallen.  

 

När sedan verksamhet startades upp bestämde ledarna att fotbollsmatchspel skulle bedrivas på 

hela planen. Lagindelning skedde genom att två personer fick välja medspelare varannan 

gång. Spel sattes igång 21.15 och efter tio minuters spel anslöt de deltagare som valt att 

stanna kvar ute på konstgräset. De nämner för ledarna att de återigen blivit bortkörda av det 

äldre gänget som dröjt sig kvar. Ledarna väljer att inte gå ut, utan erbjuder de nyanslutna att 

delta i inomhusaktiviteten istället. Nu är det totalt 25 deltagare på plats i sporthallen. 
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Spelet bedrivs med en uppdelning mellan de yngre och de äldre deltagarna. De yngre är några 

fler till antalet och får således spela tre matcher medan de äldre bara spelar en match. Dock 

noteras att de äldre får mer tid för matchspel än de yngre.  

 

Efter spel pågått i uppskattningsvis 20 minuter börjar enskilda deltagare att lämna sporthallen. 

Under denna tiden ansluter två nya spelare, men sammantaget sjunker det totala 

deltagarantalet ner till 15 personer och nu är endast killar representerade. Denna spelform 

pågick till 22.15 då verksamheten avslutades och således även observationstillfället.  

 

Ledarens beslutsfattande 

Vid det spel som pågick utomhus, intog ledaren en passiv roll och allt beslutsfattande 

baserades utifrån deltagarnas egna villkor. Ledaren uttryckte bland annat följande ord till oss 

när de ansluter till fotbollsplanen vid 19.10: ”spel pågår ju redan, så det finns inte så mycket 

vi kan göra just nu”.  

 

I motsats till detta såg ledarens beslutsfattande annorlunda ut när aktiviteten flyttades in i 

sporthallen.  Här blev de flesta besluten tagna direkt av ledaren utan gruppens inverkan. 

Exempel på detta är att när lagen skulle delas upp bestämde ledaren antal lag som skulle 

finnas, hur långa matcherna skulle vara och hur många deltagare som skulle ingå i respektive 

lag. Utifrån dessa riktlinjer fick därefter deltagarna välja sina lag.  

När väl spelet började intog ledaren rollen som domare och en tydlig beteendeförändring från 

deltagarna kunde urskiljas vid bedömningen av exempelvis frisparkssituationer. Direkt vände 

sig deltagarna mot ledaren för att låta denna ta beslut kring huruvida det skulle bli frispark 

eller inte.  

Ytterligare ett exempel på att ledarens beslut till stor del togs på egen hand var när en ny 

deltagare anslöt. Vid dessa tillfällen valde ledaren vilket lag denne skulle ansluta till.  

De exempel som återfanns angående när ledaren lät deltagarna påverka beslutsprocessen, sågs 

vid matcher som slutat lika. Då dessa skulle avgöras frågade ledarna deltagarna hur detta 

skulle lösas, vilket resulterade i antingen ”sten, sax & påse” eller straffsparkar mellan lagen. 
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Sammanfattning av ledarens beslutsfattande är en 2:a på skalan i Yukl:s (2010) modell före, 

under och efter. Ledaren tog inte alla beslut på egen hand, men en stor del av besluten 

genomfördes utan gruppens inverkan.  

 

Respekt 

Konflikter uppstod i olika konstellationer med närvarande deltagare och ledare inblandade i 

olika situationer under observationen. Den vanligaste konflikten uppstod mellan två deltagare 

i olika lag under två måls spel. Dessa konflikter handlade till uteslutande om spelsituationer 

om hur frisparkar, insparkar eller andra bedömningar mellan lagen skulle hanteras. I den 

insamling som gjordes på spelet inomhus återfanns följande resultat: Åtta gånger av 

konflikterna föll dessa inom ramen för ”Svordom/kroppsspråk” mellan deltagarna. Två 

gånger ”ignorerade” ena deltagaren den andra och fortsatte spela vidare medan endast en gång 

kunde deltagarna direkt lösa situationen genom be om ursäkt och acceptera ”frispark Fair 

play”. Vid de tillfällen då ”Svordom/kroppsspråk” uppstod var ledaren tvungen att ta beslut 

hur konflikten skulle hanteras, närmare bestämt vem som skulle få frisparken. 

Den generella bilden var att just ”svordom/kroppsspråk” var den vanligaste hanteringen vid 

konflikter. När spel bedrevs utomhus och ingen ledare närvarade kunde hanterandet av 

konflikter se olika ut. Exempel på detta var när en spelare tog bollen av sin motståndare under 

spelet. Spelaren som blivit av med bollen kunde visa med både kroppsspråk och genom 

svordomar sitt missnöje att inte få frispark medan den som tagit bollen ignorerade detta och 

spelade vidare. 

 

Inflytande 

Den enda idrotten som bedrevs under observationstillfälle var fotboll. Redan innan 

observationen för drop-in verksamheten började var fotboll uteslutande den enda idrott som 

bedrevs vid Ersängsskolan. Inte vid något tillfälle fanns några intentioner från varken 

deltagare eller ledare att byta idrott. Detta kan tydligast exemplifieras med att ledaren i 

materialväg endast hade med sig en fotboll till passet. Deltagarna uttryckte heller inga 

önskemål att få tillgång till annan idrottsmateriel. 

 

Inflytande deltagare och ledare sinsemellan kom till uttryck vid främst 

lagindelningssituationer. Vid spel utomhus löstes denna situation i samtliga fall på deltagarnas 
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egna initiativ där metoden 1:a och 2:a väljare skapade lagen. Vilka som blev väljare varierade 

och ingen tydligt samband kunde läsas ut. 

 

Allas rätt att vara med 

Redan vid starten av drop-in verksamheten var samtliga som fanns på plats involverade i 

någon form av spel. Det fåtal deltagare som satt bredvid planen uppmuntrades vid ett specifikt 

tillfälle att delta i spelet, men avböjde för tillfället. Bland de deltagare som föll inom ramen 

för drop-in-idrottsverksamheten blev aldrig någon deltagare nekad att delta.  

Däremot när de äldre personerna som tog över planen stängdes planen på ett tydligt sätt. Här 

frågade en utomstående yngre deltagare om han fick vara med, men blev då nekad.  

 

Vid inträdet i sporthallen inomhus klargjordes att alla skulle vara med och spela på något vis. 

Alla deltagare som anslöt, oavsett tidpunkt, blev direkt tilldelad en lagtillhörighet.  Däremot 

uppvisade vid tre tillfällen en enskild deltagare från den äldre gruppen tydligt verbalt 

missnöje med att deltagarna från den yngsta kategorin fick spela lika mycket.  

 

3.1.3 Observationstillfälle 3  

De två ledarna som var ansvariga för passet var båda killar i 20-25 års ålder. En av ledarna 

var ombytt till träningskläder medan den andra kom i helt civila kläder. Ledarna började med 

att gå in på Athena fritidsgård där man stannade till 19.30 då de anslöt till fotbollsplanen. 

Uppskattningsvis var 35 deltagare vid denna tidpunkt redan aktiva med fotbollsspel i olika 

former över hela planen. En tydlig majoritet av killar fanns men 10-12 tjejer närvarade i 

aktiviteterna, sex stycken av tjejerna spelade ”stress” mot ett eget mål.  

Ledarna var till en början passiva och går runt för att hälsa på några av de närvarande 

deltagarna. 10 minuter efter ledarna anslutit utökas gruppen med ytterligare ett killgäng, 

denna gång är det 6 stycken spelare som ansluter till den äldre gruppen.  

 

19.55 samlade ledarna ihop en stor del av deltagarna på planen för att starta ett matchspel på 

ena planhalvan. Tillslut hade 15 killar och 6 tjejer anslutit och deltagare från både den yngre 

och den äldre gruppen deltog i spelet, även de båda ledarna var aktiva. Spelet pågår i mer än 

en timme och samtliga utövare befinner sig på planen samtidigt. 4-5 deltagare anslöt och 

lämnade under spelets gång. Utöver detta deltog en man i ca 35 års ålder som agerade 
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målvakt för det ena laget. Mannen visade ingen tydlig relation med någon deltagare eller 

ledare. 

 

De deltagare som inte väljer att delta i spelet befinner sig på den andra planhalvan. Där passar 

de mellan varandra, spelar ”stress” eller bara tittar på. Totalt består denna grupp av 13-15 

personer. 

 

Spelet avslutades så småningom helt efter det att fler och fler deltagare väljer att lämna 

antingen spelet eller planen. Tillslut återstod ungefär 15 stycken killar som spred ut sig över 

banan. Samtliga kvarvarande deltagare ingår i den äldre gruppen. Till en början bedrivs ingen 

speciellt organiserad fotboll utan man står och sparkar, skjuter mot ett mål eller bara pratar 

med varandra. Då spelet nu är slut väljer ledarna att inta en passiv roll igen. Tio minuter 

senare väljer ledarna att lämna anläggningen för kvällen. Klockan är då ungefär 21.20. 

Noterbart är att vädret är kallt med en temperatur på 4-5 grader. Då verksamheten inte gav 

någon form av datainsamling avslutas observationen för kvällen. 

 

Ledarens beslutsfattande 

Ledarnas beslutfattande under observationstillfället varierade under passet gång. Från början 

togs ingen hänsyn till deltagarna åsikter vilket renderade i en 1:a för ledarna i Yukls (2010) 

modell. Exempel på detta var när ledarna anslöt till planen. Direkt kom 3-4 deltagare fram 

och frågade om möjligheten att få spela inne i sporthallen. Detta nekades av ledarna som 

uttryckte sig ”idag är vi ute och spelar”. Ledarnas beslutsfattande fram till och med dess att 

matchspel startade var egenhändiga beslut. Utan påverkan från deltagarna delade ena ledaren 

upp två lag och spel sattes igång. 

 

När väl spelet hade kommit igång förändrades ledarnas beteende på visa punkter. Ledarna 

fortsatte ta egna beslut när det kom till agerandet som domare. Regler kring deltagarnas 

beteende kring ”svordom/kroppsspråk” kunde också urskönjas. När deltagare svor, visade 

dåligt kroppsspråk eller gav efterslängar markerade ledarna detta genom tillsägelse under 

spelet gång. 
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Under spelet när nya deltagare anslöt och skulle placeras i ett av lagen visade ledarna upp en 

4:a på Yukls (2010) modell. Den nya deltagaren fick frågan vilket lag han önskade vara med i 

och anslöt därefter till laget.  

 

Sammanfattande blir ledarens beslutfattande en 1:a i början av passet fram till spelet startades 

upp. Därefter bedöms ledarens beteende som en 3:a, där flera demokratiska beslut fattades.   

 

Respekt 

Främst uppstod konflikter mellan enskilda deltagare i de olika lagen när det kom till 

frisparksförseelser. Elva gånger under spelet var deltagarna oense kring frisparkssituationer, 

där svordomar och kroppsspråk var sättet att visa sitt missnöje. Vid ett tillfälle uppstod även 

handgemäng, där en deltagare motar en spark mot en annan deltagare efter att blivit av med 

bollen. Han missar sparken då en av ledarna hinner gå emellan och markerade att detta inte 

var tillåtet. Efter situationen fortgår spelet, men ledaren och deltagaren som motade sparken 

har en fortsatt diskussion där ledaren säger: ”eftersom du som är äldre än honom måste 

föregå med gott exempel”. 

En enskild situation som uppstod var när den äldre mannen som stod i mål, vid ett tillfälle tog 

bollen av en av deltagarna på ett tufft sätt. Deltagaren föll till marken och visade tydligt 

besvikelse över att inte fått frispark eller straff.  Mannen ignorerade detta och spelet fortlöpte. 

 

Inflytande 

Deltagarna hade inget inflytande i val om lokaliseringen av dagens verksamhet. Lagindelning, 

som även den gjordes av ledarna minskar också mängden inflytande för deltagarna. Enskilda 

önskemål som kan ha gjorts vid lagindelningen gick inte att tolka vid observationen. 

 

Under spelets gång växte dock inflytande alltmer i lagindelningen och som vid den tidigare 

nämnda situationen fick deltagare själv välja vilket lag han ville ansluta till. 

 

I val av idrotter hade ledarna med sig endast en fotboll och inga önskemål kring annan 

idrottsaktivitet gjordes från någon deltagare. 
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Allas rätt att vara med 

Under hela observationen fick alla deltagare som ville, vara med och spela, oavsett ålder eller 

kön. Överlag var det en positiv inramning och ingen deltagare kunde tydligt pekas ut där 

deras närvaro inte var önskad. Exempel på den positiva stämningen var vid det flertal 

tillfällen deltagare gjorde mål eller slog en tunnel, detta medförde att jubel bröt ut. Störst jubel 

uppstod när den uppskattningsvis yngsta tjejen som var någonstans runt 6-8 år slog en tunnel 

och samtliga deltagare från båda lagen gladdes åt detta. 

 

Som tidigare nämnt fick också alla de nya deltagare som ville delta i det matchspel ledarna 

hade startat upp, direkt ansluta sig till något lag. Samtliga deltagare var aktiva i spelet och 

därmed fanns inga avbytare. 

 

3.1.4 Observationstillfälle 4 

Som vid de tidigare observationstillfällena var alla aktiviteter förlagda till konstgräsplanen 

utomhus. Ledarna för aktiviteten var även denna kväll två yngre män i åldrarna 20-25 år där 

en av ledarna varit representerad vid tidigare observationer. Den andra ledaren observerades 

för första gången. 18.55 fanns båda ledarna på plats och dessa valde direkt att gå in på 

fritidsgården Athena. 

 

Även denna kväll pågick redan verksamhet ute på planen innan den officiella starttiden för 

drop-in verksamheten. Totalt fanns 17 personer representerade vid passets starttid och vid 

detta tillfälle var inga tjejer aktiva på fotbollsplanen. Samtliga representerade uppfattas 

tillhöra den äldre kategorin utövare. 19.28 anslöt så de båda ledarna till fotbollsplanen och 

under tiden fram till detta hade spel i olika former pågått oavbrutet. Ledarna hälsade på de 

som satt bredvid med handskakningar eller ”high five” och intog en relativt passiv roll. De 

hälsade på de deltagare som var på plats och tog sedan närvaro på samtliga representerade. 

 

19.35 upphör spelet som pågått över hela planen och mindre grupper bildas av de som varit 

aktiva. Ett fåtal väljer att lämna planen medan ett lite större antal ansluter till verksamheten. 

Efter dessa skiften är nu 22 stycken deltagare aktiva i olika stor utsträckning på 

fotbollsplanen. Ledarna väljer nu att återigen lämna planen för att gå in till fritidsgården 

Athena.   
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Efter att ledarna lämnat planen pågår aktiviteter i olika stor omfattning över hela banan. På 

ena sidan tränar deltagarna på frisparkar, på ett mål slår de inlägg, vid ett mål spelar de 

”stress” och på en annan del av banan ligger ett killgäng och pratar i gräset. Under denna 

tidsperiod uppstår också ett par konflikter som till en början startar med fysisk kontakt, men 

som slutar väl med att konfliktdeltagarna skakar hand med varandra. 20.00 ansluter ledarna 

återigen till planen efter sin paus på fritidsgården. I samband med detta vädjar två killar från 

den äldre kategorin om att det är kallt ute och de önskar att få gå in till sporthallen istället. I 

detta fall säger ledarna nej och uttrycker sig tydligt: ”idag är vi bara ute”.  

De två ledarna startar upp ett gemensamt spel när de inträder på planen, detta tydliggörs 

genom att de samlar 14 av utövarna och delar upp två lag av dem. Efter att de startat spelet 

blir de passivare igen och väljer att inte agera i någon större utsträckning.  

 

Tio minuter senare väljer så deltagarna att avbryta det spel som tidigare startats upp. Nu delas 

gruppen upp i mindre delar igen och tre spelare lämnar nu anläggningen. Aktiviteter pågår 

återigen på fyra olika ställen, där olika spel eller lekar utförs. Återigen så samlas en grupp av 

de äldre deltagarna och dessa väljer att ligga i gräset och prata med varandra. Under de 

kommande 30 minuterna lämnar fler och fler anläggningen och när klockan slår 21.00 så är 

endast en liten grupp på fyra killar aktiva vid ett av målen.  

 

När klockan slår 21.20 så väljer de båda ledarna att lämna området för kvällen, de har inte 

kommit ut på planen sedan de lämnade sist. Aktiviteterna för kvällen är dock inte slut ännu, 

utan i samband med att ledarna lämnar ansluter ett kompisgäng på totalt tolv personer. De nio 

killar och tre tjejer som nu anslutit till anläggningen väljer att spela fotboll vid ett av planens 

mål och är aktiva i totalt cirka 40 minuter. 

 

Observationstillfälle nummer 4 avslutas 22.00 i samband med att samtliga deltagare väljer att 

lämna fotbollsplanen.  

 

Ledarens beteende 

De beslutsfattande processerna hos ledaren varierade under olika delar av passet. Före passets 

start intog de en tydlig passiv roll, medan de under passet vid specifika tillfällen valde att vara 

auktoritära. Ett exempel på passivitet före passets start är att de väljer att gå in till 
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fritidsgården direkt från start och inte ansluta till fotbollsplanen förrän 19.28. När de sedan 

ansluter till planen hälsar de på de aktiva och visar en del aktivitet. De väljer dock att hålla sig 

passiva och deltagarna får själva besluta vilka aktiviteter de vill hålla på med.  

 

När ledarna kommer ut till planen när ungefär en timme passerat av tiden uppvisar de såväl ett 

auktoritärt som ett demokratiskt beteende. Ett tydligt exempel på ett auktoritärt beteende 

visades omgående när de inträder på planen vid klockan 20.00 och upptäcker att ingen större 

aktivitet är igång för tillfället. Då kliver de in på planen och säger: ”nu får ni sätta igång och 

spela”. När inte deltagarna startar upp en spelsituation väljer ledarna att hjälpa till att dela upp 

två stycken lag för att åter starta upp aktiviteten. Även lagindelningsprocessen symboliserar 

ett auktoritärt beteende.  

 

Ett exempel på det demokratiska beteendet under ovanstående situation är att de inte väljer att 

agera domare under spelet, utan låter istället deltagarna sköta detta på egen hand. De 

konflikter som uppstår som följd av spelsituationer får också lösas själv av utövarna utan 

större inblandning av ledarna. 

Sammantaget varierar ledarens beslutsfattande beteende när denne är aktiv. Såväl auktoritära 

som demokratiska beteenden uppvisas, men under detta får det anses vara ett övervägande 

demokratiskt ledarbeteende.  

 

Respekt  

De flesta konfliktartade situationer som uppstod under observationen kom till under de 

spelsituationer som anordnats. Dessa konflikter uppkom i 6 av 10 fall mellan deltagare i de 

olika lagen och berodde i samtliga fall på situationer där den ena parten ansåg att denne skulle 

ha fått frispark, men inte fått detta. De övriga 4 fallen var fördelade på så vis att vid ett 

tillfälle uppkom konflikten mellan deltagare i det egna laget och vid tre tillfällen så uppkom 

konflikten mellan en deltagare och en som stod bredvid planen som åskådare.  

Vid 50 % av konflikttillfällena hanterades konflikterna genom svordomar och kroppsspråk, 

där deltagarna aktivt gestikulerade och svor mot varandra. Detta var det vanligaste sättet för 

en deltagare att visa sitt missnöje mot en annan.  
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Vid tre tillfällen löstes konflikten genom fair play, då deltagarna klappade om varandra och 

hjälpte den andre upp. Slutligen så uppkom vid två tillfällen bråk, där en deltagare som 

spelade fotboll väljer att handgripligen ge sig på en åskådare genom att sparka mot denna och 

sedan försöka knuffa honom. Handgemänget avbryts dock ganska omgående då en annan 

utövare lugnar ner den som var upprörd från början.  

Inflytande 

Det var som mest 22 stycken deltagare på plats vid observationstillfället och eftersom det 

fanns sex stycken mål på planen så gavs alla möjlighet att utöva de specifika lekar de ville. 

Vid två tillfällen var det olika aktiviteter på fem olika mål vid samma tidpunkt, dessutom låg 

sex stycken personer och pratade i gräset en bit bortanför de andra. Fortfarande var fotboll 

den enda idrotten som utövades och inga andra önskemål kunder uttydas vid observationen.  

 

Större matchspel organiserades vid två specifika tillfällen under kvällen, där större delen av 

de aktiva vid passet var representerade. Vid det första tillfället hade redan lag delats upp innan 

observationen hade startat och därför kan uttalande inte göras om hur denna indelning gick 

till. Vid det andra speltillfället hjälpte ledarna till att dela in lag genom att uppmuntra 

deltagare till att vara med och spela. Vid detta tillfälle gavs deltagare utrymme till inflytande 

genom utöva 1:a och 2:a väljare.  

 

Allas rätt att vara med  

Det som var genomgående för detta tillfälle var att alla som ville delta omgående fick vara 

med. Detta kan tydligaste exemplifieras vid situationen matchspel vid andra tillfället, där två 

deltagare ville ansluta en stund efter spelet hade startat. Dessa blev direkt tilldelade en 

lagtillhörighet och fick ansluta till spelet.  

 

Ett annat exempel som tydligt visar på att alla får vara med på detta pass är en situation där en 

deltagare från den yngre kategorin står och passar med en deltagare från den äldre kategorin. 

Den äldre spelaren var väldigt uppmuntrande mot den yngre och uttryckte flera gånger sin 

glädje över att denne var med och spelade.   
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4.1 Analys 
Analysen är baserad på drop-in projektets koncept: Att låta ungdomar i ett geografiskt 

område komma som de är, utan föranmälan och idrotta på sina villkor, kostnadsfritt, helger, 

lov och kvällar.”(UmeBRÅ, 2010.a) och hur det resultat som redovisats förhåller sig mot 

denna. 

 

4.1.1 Ledarskap 

 Resultatet av de observationer som redovisats, visar på både likheter och skillnader mellan de 

formella ledarnas beteende och agerande vid drop-in-idrottsverksamheten. Det 

sammanfattande intrycket av ledarnas beteende efter 12 timmars observation är att det inte 

finns en gemensam syn på hur ledarskapet ska bedrivas. UmeBRÅ (2010.a) anger i sin 

projektbeskrivning tydliga önskemål för ledarutbildning och ledarens agerande i 

verksamheten. Utifrån Yukl:s (2010) modell om ledarens beslutsfattande borde ledarna agera 

i enlighet med den delegerande ledaren på nivå 4. Det finns enskilda exempel på att ledarskap 

bedrivs i enighet med UmeBRÅ:s (2010.a) önskemål, men det finns också exempel på 

ledarbeteende ända upp till nivå 1 på Yukl:s (2010) skala, där ledaren tar egenhändiga beslut.  

 

De största skillnaderna mellan de fyra ledare som finns i verksamheten, grundar sig främst i 

deras beslutsfattande gällande vilket inflytande deltagarna tillåts ha gentemot ledarna. 

Tillfällen finns där enskilda ledare helt stängt ute deltagarnas rätt att idrotta på sina villkor. 

Genom att endast ta med sig en fotboll uppmuntras inga andra aktiviteter och när deltagarna 

önskat vara inomhus har de nekats denna möjlighet. 

  

I motsats finns även flertalet exempel på enskilda ledare som upprätthåller projektets koncept 

via sitt ledarskap. Vid samtliga observationstillfällen har ingen deltagare blivit nekad att få 

vara med av ledaren. Ledarna har varit tydliga med att deltagarna ska visa respekt mot 

varandra och att ge samtliga möjlighet att uttrycka sig. Vid de tillfällen ledaren inte funnits på 

plats har risken ökat för att deltagare nekades tillträde. Detta exemplifieras tydligast under 

observation 2 där större delen av målgruppen inte fick vara med.  

 

Deltagarnas inflytande varierar tillsynes i relativt stor omfattning beroende på vilken av de 

fyra ledare som finns representerade. Ledarens beslutsfattande varierar stor och inbegriper allt 
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från att ta egenhändiga beslut motsvarande nivå till att ge gruppen eget ansvar nivå 4 (Yukl, 

2010). 

 

4.1.2 Demokratiska värderingar 

När drop-in-idrottsverksamheten bedrivs utomhus är behovet av en ledare till en början 

relativt liten. Då spontanidrottande redan bedrivs innan observationen startat blev det svårt att 

se drop-in-verksamhetens egentliga starttid. Vid en första anblick flöt aktiviteten på 

obehindrat och den viktigaste faktorn till verksamheten var tillgången till en plan att spela på. 

Begreppen respekt, inflytande och allas rätt att vara med uppfylldes tillsynes på en fullt 

acceptabel nivå. Såväl tjejer som killar i ett stort åldersspann kunde fördela spelytan på egen 

hand.  

 

När istället verksamheten flyttats in uppkommer i större omfattning behovet av en ledare för 

att upprätthålla de ideala demokratiska värderingarna; respekt, inflytande och allas rätt att 

vara med. Då tillgängligheten för spel minskar genom mindre spelplan uppstår en större 

konkurrens mellan deltagarna. Likt Skilles (2006) studie tog starka manliga deltagare över (i 

detta fall de äldsta killarna) och tjejer samt yngre killar fick ta steg tillbaka. I enskilda fall 

uttrycks från den äldre gruppen önskemål att de yngre ska lämna inomhusplanen. Därmed föll 

samtliga ideala demokratiska värderingar och ledarbehovet uppvisas som tydligt.  

 

Observationerna uppmärksammade att det i många fall inte var upp till deltagarna hur de 

demokratiska värderingarna uppfylls. När ledaren inte finns på plats vid planen gavs 

deltagaren helt på egen hand chansen att påverka förutsättningarna för aktiviteten, exempelvis 

vid lagindelning där deltagarna helt själva valde tillvägagångssätt. Då ledare fanns närvarande 

kunde denne vid flera tillfällen uttrycka hur deltagarna ska gå tillväga och således påverka 

lagindelningsprocessen. 

 

Under samtliga observationer användes genomgående ett uttrycksfullt kommunikationssätt, 

främst genom kroppsspråk och svordomar. Intrycket blev att ungdomarna vill upprätthålla 

status gentemot varandra och tydligast syntes detta genom den hårda kommunikationen. 

Språket kändes till stor del accepterat trots stundtals grova ordval och en felaktig ställning 

gentemot Idrotten Vill och deras riktlinjer för demokratiska värderingar (RF, 2009.a) 
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5.1 Diskussion 
5.1.1 Metoddiskussion 

Genom användandet av observation som datainsamlingsmetod har vi eftersökt 

förstahandsinformation kring verksamheten. Backman (2008, s27) framhäver 

förstahandsinformationen som en styrka i observationer på följande sätt: ”vill du veta något 

om verkligheten, så ska du observera den”. Genom den information som samlats in har 

exempel redovisats för att ge läsaren en uppfattning om verksamheten. 

 

Antal planerade observationstillfällen förändrades under studiens gång. Ytterligare två 

observationer fanns planerade, men dessa ställdes in i förväg av ansvariga för verksamheten. 

Denna information delgavs genom uppdateringar via Drop-in-idrottens Facebooksida där 

varje vecka uppdateringar kring kommande verksamhetshändelser finns tillgänglig. Vid en 

närmare granskning av hemsidan hade drop-in- träffar ställts in ytterligare två gånger senaste 

månaden innan denna studie hade påbörjats. Vid ett tillfälle angavs uppbokade lokaler som 

anledning, medan deltagarna inte delgavs någon information om varför övriga tillfällen 

ställdes in.  

 

Valet att genomföra öppna observationer valdes för att hantera etiska riktlinjer vid 

forskningsarbete. De etiska riktlinjer som tagits fram i informationsbrevet kunde endast när 

observationer skedde inomhus delges till fullo för deltagarna. Vid observationerna utomhus 

uppstod inga tillfällen där de närvarande deltagarna var samlade för att bli informerade. 

Därmed blev vi som observatörer tillfrågade vid 4-5 gångar angående vår närvaro och då 

kunde informationen istället delges. Den samlade uppfattningen är att de observerade 

deltagarna inte påverkades eller förändrade sitt beteende vid observationerna. (Einarsson & 

Chiriac, 2002) 

 

Med riktlinjer utifrån Backman (2008) valdes en hög struktur i våra observationsmallar. Detta 

på grund av att kvalitativa studier anses svåra att genomföra för de med liten erfarenhet. Hög 

struktur ansågs som lämpligt för att underlätta datainsamlingen och resultatskrivandet.  

 

Till skillnad från deltagarna fick samtliga ledare full insyn i de etiska riktlinjerna samt 

förklaringen att studien syftar till att ”skapa en bild av drop-in-verksamheten”. Därmed går 
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det inte att utesluta att deras beteende påverkades av vår närvaro. Exempel på detta skedde vid 

några enstaka tillfällen när en ledare ville förklara sina beslut och handlingar för oss 

observatörer. 

 

Begreppsförklaring enligt Backman (2008) är av stor vikt eftersom begreppen annars kan 

uppfattas som diffusa. Förklaringarna i inledningen av studien lade grund för skapandet av 

observationsmallar och hur denna studie tolkar enskilda begrepp. För att vara extra tydliga har 

vi valt att använda oss av flera källor vid begreppsförklaringen. Kring ledarnas beteende har 

Yukl:s (2010) modell varit utgångspunkten i förklaringen. Inom demokratiska värderingar, 

som först delats upp i tre delar (inflytande, respekt samt allas rätt att vara med) har RF 

(2009), och Lpo (1994) skapat riktlinjer för förklaringen.  

 

Genom att hålla ett neutralt förhållningssätt samt tydligt förklara de relevanta begreppen i 

studien har målet varit att skapa så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Exempel på sätt 

att förbättra ovanstående punkter skulle varit att två observatörer närvarade vid 

datainsamlingar, detta eftersom stora grupper undersöktes. I studien användes två 

observatörer endast vid ett tillfälle (Observation 2). Övriga observationer var endast en 

närvarande. Detta på grund av andra åtaganden som skapade förhinder. Vidare skulle fördelen 

av dubbla observatörer minska risken för ”Bias”, såsom misstolkningar och uteslutande av 

insamlad data. Detta då två observatörer skulle kunna ges möjligheten att jämföra sina 

tolkningar på plats och därmed ge en mer generell syn på den observerade händelsen. 

(Backman, 2008) 

 

5.1.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att utifrån observationer få kunskap och förståelse för såväl 

deltagarnas som ledarnas beteende under drop-in verksamheten. Utifrån studiens syfte 

konstateras att för att upprätthålla verksamhetens ideala demokratiska miljö, krävs att en 

ledare finns på plats och att denne förståelse för sin närvaro. UmeBRÅ (2009.a) tillskriver 

ledaren just denna viktiga roll vid drop-in-idrottsverksamheten. Trots att ledaren till en början 

uppfattades som överflödig, reviderades detta efter tidens gång då vi insåg att nya ledare 

bildades i gruppen när den formella inte fanns på plats.  
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Då deltagarna närvarar på sina egna förutsättningar och fria vilja bör ledarens roll grundas i 

ett tydligare demokratiskt beteende. Ledarens huvuduppgift ska inte vara att ge deltagarna 

specialiserad kunskap kring idrotten som utövas utan arbeta med att demokratiska 

värderingar, såsom respekt, allas rätt att vara med och inflytande och att själv agera därefter. 

Utifrån tidigare nämnd modell av Yukl (2010) bör därför ledaren agera utifrån ett delegerande 

ledarbeteende som utifrån vissa ramar, exempelvis regler för deltagande, låter de som 

närvarar vid drop-in tillfällena ha så stort inflytande som möjligt på aktiviteterna. Vid de 

observationer som genomfördes fanns bara fotbollsspelare på plats som ledare och det enda 

material de hade med sig till träningen var en fotboll. Nu kanske det faller sig väl att de flesta 

vill spela fotboll, men rätten till inflytande begränsas eftersom ledaren uppvisar ett beteende 

där egenhändiga beslut tas.  

 

Något som kan utläsas i projektets mål är att fler ska aktiveras fysiskt och enligt detta borde 

ledarna arbeta för att så många som möjligt deltar under verksamhetens pass. Samtidigt blir 

detta en motsägelse gentemot projektets slogan: ”kom som du är och gör vad du vill, helt utan 

någon kostnad!”. Deltagarna har med andra ord rätt att göra vad de vill inom verksamhetens 

ramar och ledaren hamnar därmed i svår situation när deltagare väljer att närvara, men inte 

vara aktiva. Beslutet ledaren tar påverkar deltagarens uppfattning av verksamheten och finns 

ingen klar beskrivning hur ledaren ska agera blir situationen svår att hantera (UmeBRÅ, 

2009.a).  

 

Respekt mot dina medmänniskor, rätt att utöva inflytande samt en rätt att delta. Så lyder 

grundpelarna i Idrotten vill (RF, 2009.a) och dessa har spelat stor roll i denna studie.  

Vi har förstått att respekt finns, men att den uttrycker sig olika beroende på vilka parter den 

utspelar sig emellan. UmeBRÅ (2009.a) har tydligt betonat vikten av att deltagarna ska kunna 

identifiera sig med ledaren och känna samhörighet med denne. Detta styrks i denna studie 

eftersom deltagarna aldrig eller vid ytterst få tillfällen direkt visat bristande respekt mot 

ledarna. Deltagarna emellan har däremot kommunikationen varit väldigt hård vid ett flertal 

tillfällen. Svordomar, dåligt kroppsspråk och till och med fysiska påhopp har existerat i olika 

omfattning. UmeBRÅ (2009.a) anger i sin ansökan att konflikthantering är en viktig del av 

ledarens utbildning och vi ställer oss frågande i hur stor utsträckning ledarna verkligen fått 

hjälp med utbildning inom detta område. 
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Svordomar och kroppsspråk är vanliga inslag i aktiviteten oavsett om ledaren varit närvarande 

eller inte och för de som inte är vana deltagare vid drop-in-idrotten kan dessa svordomar 

uppfattas på fel sätt. De fysiska handgemäng representerar en konflikt mellan deltagarna och 

här fick ledarna visa upp sina kunskaper i hur situationerna hanterades. En av ledarna agerade 

som en van konflikthanterare, en annan agerade ovant, medan andra ledare inte fanns på plats 

när dessa handgemäng ägde rum. Sammanfattningsvis tror vi att ledarens beteende inom 

konflikthantering är viktigt, eftersom deltagaren uppvisar en större respekt när ledaren är 

närvarande. 

 

RF (2009) betonar vikten av att idrotten ska vara öppen för alla oavsett ålder, kön, etnicitet 

m.m. Ledarnas betydelse för detta exemplifierades tydligast genom de aldrig agerade 

uteslutande mot någon som ville delta i aktiviteten. Deltagarna visade i 3 av 4 observationer 

upp en god kunskap kring allas rätt att vara med. Det unika tillfället vid observation två där 

utomstående körde bort den ordinarie verksamheten visar på motsatsen. En av deltagarna i 

den äldre gruppen tog illa vid sig då han blev bortkörd från spelplanen utomhus, men som 

äldst inomhus uttryckte sig han nedvärderande mot en yngre deltagare. Därmed får drop-in 

idrottsverksamheten anses som en fostransprocess, där vi tydligt uppfattar de äldre deltagarna 

som de fostrande. Situationen visar återigen att ledarens viktiga roll är främst upprätthålla en 

bra demokratisk miljö och inte agera som tränare för deltagarna.  

 

Som det sista begreppet inom ramen för våra frågeställningar inom demokrati varierade rätten 

till inflytande mycket beroende på de formella ledarnas agerande. Som tidigare påpekat är 

inflytande en viktig del för den demokratiska fostransprocessen. Därmed bör deltagarna inom 

ramarna för aktiviteten ha rätt att fatta största delen av besluten. Ledarnas roll blir därmed att 

stötta beslutsprocessen och lära deltagarna att samtligas röster är lika mycket värda (Karlsson, 

2003). Ledarna bör utifrån detta ge deltagarna full beslutande rätt i exempelvis val av idrott 

och lagindelning.  

 

För att projektet ska kunna fortleva på ett önskvärt sätt, tror vi att projektledarna här har 

viktiga uppgifter framför sig. De ledare vi observerade agerade tillsynes inte under en klar 

arbetsbeskrivning, tydligast exemplifierat av det faktum att vid samtliga observationstillfällen 

startade drop-in-verksamheten vid olika tidpunkter. Vid många tillfällen när ledaren valde att 
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aktivt leda gruppen gjorde de det som tränare och inte drop-in-idrottsledare. Detta sågs 

tydligast när aktiviteten var förlagd inomhus, då den blev alltmer lik en fotbollsträning där 

ledarna tydligt bestämde vad som skulle ske och på vilka villkor. 

 

Sammantaget resulterade ledarskapet i ett alltför varierande beteende mellan ledarna. Detta 

kan få innebörder för uppfyllandet av projektets målsättningar, då deltagare kan få fel 

uppfattning om verksamheten. Huvudmålgruppen är nämligen idag spontanidrottare som inte 

är föreningsaktiva och enligt detta mål måste spontaniteten vara i fokus för samtliga 

inblandade. Huruvida det brister i utbildningen som ledarna genomgått eller om man på plats 

väljer ett annat arbetssätt än det tilltänkta är i detta läge svårt att uttala sig om. Tydligt är att 

ett behov av formella ledare finns, men att dessa behöver vidareutvecklas i hur det ideala 

ledarskapet ser ut för drop-in idrott.  

 

Genomförda observationer ägde rum nio månader efter det att projektet startade och därmed 

kan endast en uppfattning av hur verksamheten ser ut i dagsläget ges. Studien kan inte ta 

hänsyn till hur verksamheten såg ut i uppstartsfasen, samt hur ledarnas och deltagarna 

beteende påverkats eller förändrats sedan starten i Maj 2010. Vidare genomfördes flertalet av 

verksamhetens träffar utomhus vid denna studies datainsamling. Därmed kan inte en komplett 

insyn delges huruvida likheter och skillnader mellan inomhus och utomhusverksamheten 

bedrevs även om enskilda tendenser nämns. 

 

Vidare forskning inom området drop-in idrott kan titta närmare på hur sambandet ser ut 

mellan drop-in-idrott i olika regioner i Sverige. Vår uppfattning med denna studie är att RF 

med inspiration av Djurgårdsandan borde ta fram ett tydligare koncept för föreningar i hur 

denna typ av verksamhet ska bedrivas. Om utvärderingar skulle genomföras och 

sammanställas för samtliga regioner skulle styrkor, svagheter och utvecklingsområden kunna 

identifieras. Vi anser att själva projektets idé fyller en viktig funktion, då ett av idrottens stora 

utvecklingsområden är att aktivera ännu fler fysiskt. 

 

Avslutningsvis visar Trondman (2005) med sin studie att barn och ungdomar gärna vill 

idrotta, men söker sig i många fall bort från föreningar. Detta styrks också vid denna studies 

observationer, där det var ett stort antal ungdomar representerade vid i princip varje tillfälle. 
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Huruvida det är rätt eller fel att man söker sig bort från föreningarna anser vi hör hemma i ett 

annat forum. Men klart är att behovet för drop-in-verksamheten existerar då den fyller ett 

viktigt behov för ungdomar. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev inför observation 
 
Vi är två studenter som kommer titta på miljön av deltagandet kring drop-in-idrott på 
Ersboda. Som en del av ett utvärderingsprojekt av pedagogiska institutionen vid Umeå 
universitet genom Umeå kommun kommer vi passivt närvara under ett antal tillfällen. De 
observationer som kommer göras kommer ligga till grund för vår uppsats resultat och examen 
vid idrottsvetenskapliga programmet på Umeå universitet.  
 
Alla de observationer som görs kommer behandlas anonymt dvs att inga namn eller 
beskrivningar som kan härleda till enskilda individer kommer att kunna göras. Alla data 
kommer endast användas i forskningssyfte för denna uppsats. 
 
Har du frågor eller funderingar kring vår närvaro eller projektet kan du kontakta oss. 
 
Mobil till Jonatan: 070 677 86 17 
 
Mvh  
 
Johan Eriksson och Jonatan Brolin 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4a 
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Bilaga 4b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


