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Abstract

My big interest in sports was what shaped my choice of subject for the essay. The purpose of 
this study has been to explore the social meaning of team sports for functionally impaired 
persons. In order to fulfil the purpose of the essay I formed following questions: How do the 
actives experience their participation in team sports? And how important is the social 
intercourse in team sports to the individual welfare? The methods I’ve used have been 
qualitative with an ethnographic approach. I have used participant observations and field 
interviews to gather my empirical material. To analyze this material I have used theoretical 
concepts such as: group membership, social skills, social interaction, social inclusion and 
social exclusion. In this essay I have found out that team sports promotes people’s social 
skills. Therefore team sports are, according to my studies, a beneficial form of social work.

Keywords: Team sports, disabilities, social work, social inclusion, social exclusion



2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING 3

1.1 BAKGRUND 3
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 4
1.3 AVGRÄNSNING 5
1.4 UPPSATSENS FORTSATTA DISPOSITION 5

2 KUNSKAPSÖVERSIKT/TIDIGARE FORSKNING 6

2.1 FYSISK BETYDELSE 6
2.2 SOCIAL BETYDELSE 7

3 TEORETISKA BEGREPP 10

3.1 SOCIALT SAMSPEL 10
3.2 SOCIAL INKLUDERING OCH EXKLUDERING 10

4 METOD 13

4.1 ETNOGRAFI 13
4.2 UNDERSÖKNINGSGRUPP OCH URVAL 13
4.3 OBSERVATION 14
4.4 FÄLTINTERVJU 15
4.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 15
4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 16

5 RESULTAT 18

5.1 PRESENTATION AV SPELARNA 18
5.2 TRÄNINGEN 19

6 ANALYS 24

7 AVSLUTANDE DISKUSSION 28

REFERENSLISTA 30

BILAGA 1



3

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Riksidrottsförbundet har idag 4 miljoner medlemmar, varav 1,7 miljoner tävlar/idrottar 

regelbundet. Detta gör idrotten till Sveriges största folkrörelse (Riksidrottsförbundet 2010:2-

4).  Idrottsrörelsens verksamhetsidé menar att idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att 

kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävlig och 

uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling (Riksidrottsförbundet 

2009a:11). Idrottens värdegrund består av glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, 

allas rätt att vara med och rent spel (Riksidrottsförbundet 2009a:12). 

Idrott är givande och utvecklande för människor på många sätt. Idrott förbättrar den fysiska 

hälsan hos människor och stärker kroppen så att vi kan prestera mer både inom idrotten och i 

vardagen. Psykiskt mår vi bättre och känner tillfredsställelse när vi uppnår mål, oavsett nivå. 

Genom idrotten kan förståelse för andra kulturer ökas. Människor med olika etniska ursprung, 

religion eller nationalitet kan genom idrotten lära känna varandra, respektera och förstå 

varandras olika värderingar, vilket kan motverka främlingsfientlighet och rasism

(Riksidrottsförbundet 2009a:13). 

Idrotten har även en social betydelse för individer. Glädje och gemenskap är som tidigare 

nämnt idrottens värdegrund och en viktig drivkraft inom idrotten.  Den sociala biten inom 

idrott kan för många vara avgörande för att engagera sig i en förening. Idrotten kan fungera

som social träning, den som utövar idrotten lär sig att samspela med andra, respektera sina 

lagkamrater och arbeta tillsammans med dessa (Riksidrottsförbundet 2009a:12–15).

Bland Sveriges befolkning är den vanligaste anledningen till att utöva idrott att man vill hålla 

sig i form, må bra och ha roligt. Idrotten kan vara mer eller mindre viktig för vissa. För 

personer med funktionsnedsättning1 kan idrotten spela en viktig roll i deras utveckling. 

                                               
1 Funktionsnedsättning – innebär att en persons fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga är nedsatt. En 

funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppstå till följd av en sjukdom eller förvärvad skada 

(http://app.socialstyrelsen.se/termbank/). Jag kommer i denna uppsats använda mig av detta begrepp. 
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Idrotten kan fungera som rehabilitering eller habilitering, då inte enbart fysiskt utan också 

som tidigare nämnt också psykiskt och socialt (Riksidrottsförbundet 2003:12).

Inom handikappidrott skiljs idrottare med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning åt 

(Alm et al 2009:2). Den undersökning som jag har genomfört behandlar idrottare med olika 

utvecklingsstörningar. I Sverige har cirka 38 000 personer en utvecklingsstörning, vilket är en 

funktionsnedsättning som rör personens begåvningsutveckling. Utvecklingsstörningar 

uppkommer under utvecklingsåldern, det vill säga under fosterstadiet och upp till 18 års ålder.

Störningen är individuell och kan ta sig uttryck på många olika vis. Den kan vara lindrig, 

måttlig eller svår och kan även innebära att individen har fysiska rörelsehinder, nedsatt syn 

eller hörsel, autism eller emotionella och sociala svårigheter (Alm et al, 2009:26) Att idrotta 

med en utvecklingsstörning kan innebära svårigheter för den enskilde när det gäller 

exempelvis samspel med andra, kommunikation och förståelse. Brist på träning i just detta 

kan utgöra hinder för en ökad delaktighet i samhället (http://www.fub.se/fakta/). Att idrotta 

kan då vara ett sätt att hjälpa individen att utvecklas på flera plan i livet, såsom fysiskt, 

psykiskt, socialt och/eller kulturellt (Riksidrottsförbundet 2009a:13).

Idrott har alltid varit ett stort intresse för mig, det var därför självklart för mig att skriva

uppsatsen om ämnet. Intresset för idrott och funktionsnedsättning skapades i samband med att 

jag talade med tränaren för ett fotbollslag för funktionsnedsatta. Av hans berättelser om lagets 

framgångar blev jag intresserad att skriva denna uppsats inom ämnet. Genom att följa lagets 

åtta spelare och lyssna till deras historier vill jag utröna idrottens sociala betydelse för

personer med funktionsnedsättning.

1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsen behandlar ämnesområdena idrott och socialt arbete. Den undersökning som jag har

genomfört handlar om hur individer påverkas genom praktiserande av lagidrott. Syftet med 

uppsatsen är att utröna lagidrottens sociala betydelse för personer med funktionsnedsättning. 

Utifrån mitt syfte vill jag besvara följade frågeställningar:

 Hur upplever de aktiva sitt deltagande i lagidrott?

 Vilken betydelse har den sociala samvaron inom lagidrotten för individens 

välbefinnande?
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1.3 Avgränsning

Jag har valt att avgränsa uppsatsen till att se på lagidrottens sociala betydelse. Uppsatsens 

empiri innefattar därmed inte idrottens fysiska betydelse. Under kapitlet 

kunskapsöversikten/tidigare forskning kommer ändå den fysiska betydelsen att presenteras då 

den forskning som gjort inom ämnesområdet inte entydigt behandlar den sociala betydelsen.

Uppsatsens avgränsning beskrivs mer detaljerat i metodkapitlet där bland annat den valda

undersökningsgruppen beskrivs.

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition

Fortsättningsvis kommer en kunskapsöversikt/tidigare forskning att presenteras, vilket 

innehåller idrottens fysiska och sociala betydelse för personer med funktionsnedsättningar.

Detta följs av en redogörelse för de teoretiska begrepp som har använts vid analysen av 

resultatet. Dessa begrepp är: grupptillhörighet, social kompetens, socialt samspel, social 

exkludering och social inkludering. Efter teorikapitlet beskrivs den metod som har använts för 

att genomföra studien. Dessa metoder är av kvalitativ art med en etnografisk ansats.

Metodkapitlet följs av resultat, analys och diskussion. Resultatkapitlet innehåller en kort 

presentation av spelarna samt en beskrivning av en typisk träning för laget där material från 

observationer och intervjuer presenteras. Därefter analyseras detta material under rubriken 

analys utifrån de tidigare presenterade begreppen. Vilket följs av en diskussion där jag 

besvarar frågeställningarna och återkopplar till syftet samt diskuterar tidigare forskning.

Uppsatsen avslutas därefter med en referenslista samt en bilaga.
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2 Kunskapsöversikt/tidigare forskning

Här kommer jag att presentera den tidigare forskning som finns tillgänglig inom

ämnesområdet personer med funktionsnedsättning som utövar idrott och vilken betydelse det 

har. Den forskning som tidigare har bedrivits på området behandlar inte entydigt den sociala 

aspekten av idrottande utan tenderar att även handla om idrottens fysiska betydelse. Därför 

presenterar jag även denna i detta kapitel. 

2.1 Fysisk betydelse

Att utöva idrott och fysisk aktivitet har ett stort värde, inte enbart för personer med 

funktionsnedsättning, utan för alla människor. Fysisk aktivitet motverkar bland annat fysisk 

ohälsa. Det minskar exempelvis dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar, minskar risken för 

frakturer, förbättrar balans- och koordinationsförmåga, ökar kondition och har en positiv 

inverkan på olika komponenter inom immunförsvaret (Riksidrottsförbundet 2009b:4-5). 

Murphy och Carbone (2008) beskriver i artikeln Promoting the Participation of Children 

With Disabilities in Sports, Recreation, and Physical Activities fördelarna med fysisk aktivitet 

hos barn och hur deltagandet av barn med funktionsnedsättning inom idrotten skulle kunna 

öka. Murphy och Carbone anser att fördelarna med fysisk aktivitet är universella för alla barn, 

även de med funktionsnedsättning. Att delta i idrottsaktiviteter ger möjlighet att knyta 

vänskapsband, utveckla färdigheter och kompetenser, uttrycka kreativitet och uppnå mental 

och fysisk hälsa. Trots alla fördelar som finns i att aktivera barn fysiskt är barn med 

funktionsnedsättningar mer begränsade i sitt deltagande. Barnläkare och föräldrar har däremot

bortsett från fördelarna (Murphy & Carbone 2008:1 057). The American Academy of 

Orthopedic Surgeons har utvecklat ett program som heter “participation possibility chart” som 

beskriver fysiska aktiviteter för personer med de mest förekommande 

funktionsnedsättningarna. Tanken med detta är att sjukvårdspersonalen ska rekommendera 

och uppmuntra barnen till fysisk aktivitet, då vissa barn med funktionsnedsättning exempelvis 

kan ha försämrad koordination, nedsatt uthållighet, problem med att kommunicera och följa

instruktioner vilket kan förbättras genom idrottsliga aktiviteter (Murphy & Carbone

2008:1058–1059). Sammanfattningsvis menar Murphy och Carbone (2008:1 060) att fysisk 

aktivitet är positivt för barn med funktionsnedsättningar då det främjar fysiskt, känslomässigt

och socialt välbefinnande.
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Folkhälsoinstitutet gav år 2008 Umb-Carlsson, som är forskare vid Uppsala universitet, i 

uppdrag att göra en genomgång av vetenskaplig litteratur kring hälsa hos personer med 

utvecklingsstörning. I denna rapport menar Umb-Carlsson (2008:6-9) att personer med 

utvecklingsstörning i Sverige har en ökad risk för många sjukdomar, både fysiska och 

psykiska, jämfört med befolkningen i övrigt (Umb-Carlsson 2008:6-9). Hon påpekar att 

majoriteten av vuxna personer med utvecklingsstörning lever ett begränsat socialt liv och 

umgås med anhöriga och personal. Personer med utvecklingsstörning har få vänner som de 

själva har valt att umgås med (Umb-Carlsson 2008:13). I rapporten framkommer även att 

regelbunden motion för både vuxna och barn påverkar både fysisk och psykisk hälsan positivt 

(Umb-Carlsson 2008:11). 

2.2 Social betydelse

Det är inte enbart den fysiska hälsan som förbättras genom att idrotta utan även den psykiska 

hälsan, som även den är viktig. Genom idrotten förbättras självuppfattningen, 

självförtroendet, och inlärningsförmågan. Idrotten stimulerar även individens sociala och 

mentala utveckling samt ger en ökad livskvalitet (Riksidrottsförbundet 2009b:4-6).  

Våren 2004 gav riksidrottsförbundet och BRIS ett undersökningsteam i uppdrag att ta reda på 

hur ungdomar ser på den sociala betydelsen av idrott (Riksidrottsförbundet 2005:7). För att 

besvara sin frågeställning genomförde teamet en enkätundersökning på 3 000 slumpmässigt 

utvalda 17-åriga ungdomar. De frågeställningar som ungdomarna fick besvara handlade bland 

annat om vilken social betydelse idrotten har för ungdomar i idrottsföreningar, framtidstro, 

relation till idrottsledare och kamrater, stress, mobbning, trakasserier och nollning. 59 procent 

av ungdomarna svarade på enkäten. I vissa frågor jämförs svaren med ungdomar som inte 

idrottar. 91 procent av idrottsungdomarna svarade i enkäten att de är nöjda med livet, vilket 

kan jämföras med 82 procent bland ungdomar som inte är aktiva inom idrotten. 87 procent av 

idrottsungdomarna har också en mycket eller ganska positiv syn på framtiden, jämfört med de 

icke idrottande ungdomarna där 74 procent ser positivt på framtiden. Undersökningen visar 

även på att idrotten minskar ungdomars upplevelser av stress. Majoriteten av 

idrottsungdomarna uppger att de har en god relation till sina kompisar och ledare inom 

idrotten. En utav frågorna som besvarades i enkäten var: ”Vilka är de huvudsakliga skälen till 

att du idrottar/tränar?” 86 procent av ungdomarna svarade att de idrottar för att ha roligt
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(Riksidrottsförbundet 2005:8-9). Sammanfattningsvis visar denna studie en positiv bild av 

idrottens sociala betydelse.   

Gaskin, Andersen och Morris (2010) beskriver i artikeln Sport and physical activity in the life 

of a man with cerebral palsy: Compensation for disability with psychosocial benefits and 

costs en kvalitativ studie som de har genomfört. Syftet med denna studie var att undersöka 

betydelsen och upplevelserna av idrott och fysisk aktivitet hos en man i 30-års ålder med mild 

cerebral pares, CP.  I studien kallar de honom för Ben. Bens funktionsnedsättning märks 

framförallt i hans finmotorik, gång och tal. I studien genomförde de intervjuer med Ben och 

hans mamma med syfte att ta reda på Bens erfarenheter av att delta i idrottsaktiviteter.  Ben 

tävlade på elitnivå i simning då han intervjuades (Gaskin et al 2010:198). Det resultat man 

fick fram av undersökningen var att Ben hade en stark känsla av att vara underlägsen, som 

kan ha att göra med den sociala isolering Ben kände under sina tidiga skolår. Genom att delta 

i idrottsaktiviteter som vuxen har Ben kunnat hantera dessa känslor. Ben har även blivit 

piggare, mer social och mindre stressad tack vare idrotten (Gaskin et al 2010:197).  

I augusti år 2006 genomförde sociologen Elisabet Apelmo en kvalitativ studie vid ett 

sommarsportläger för funktionsnedsatta ungdomar. Lägret hade 25 deltagare och cirka 20 av 

dessa var psykiskt funktionsnedsatta, eller hade både en psykisk och en fysisk 

funktionsnedsättning. De övriga deltagarna hade endast fysiska funktionsnedsättningar. Under 

lägret genomfördes observationer och intervjuer med både ungdomarna och ledarna (Apelmo 

2007:4). Av dessa framgick att samtliga deltagare tränade i någon handikappidrottsförening 

och ser både för och nackdelar med detta. De menar att det råder lika villkor och att 

gemenskapen är god. De påpekar dock att det ofta är långa och dyra resor till 

handikappföreningarna och att träningstillfällena per vecka är för få (Apelmo 2007:7). 

Samtliga deltagare berättar om de positiva effekter träningar har. De effekter som deltagarna 

beskriver är förbättrad kondition, styrka, smidighet och snabbhet. De menar att ökad fysisk 

förmåga leder till känslor av frihet och att det även leder till självständighet och självsäkerhet 

(Apelmo 2007:12). Deltagarna framhåller även de sociala funktioner som idrotten ger. Genom 

idrotten får de träffa sina vänner och det är en chans för individerna att komma hemifrån, 

vilket minskar risken för isolering hos ungdomarna. En av ledarna påpekar även vikten av att 

de genom idrotten får och möter förståelse för sina och andras fysiska och psykiska 

funktionsnedsättning viket är en positiv utveckling (Apelmo 2007:13–14).
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I artikeln Increasing opportunities for physical activity (2007) presenteras en kvalitativ 

undersökning som gjordes 2007 av professor Kristi Sayers Menear för att ta reda på hur 

familjerna uppfattar sitt barns deltagande i lagidrott. För att ta reda på detta bjöd Sayers 

Menear in föräldrar till barn med downs syndrom till fokusgrupper. Föräldrarna delades in i 

fyra grupper, beroende på vilken ålder deras barn hade. Familjerna diskuterade vilka idrotter 

deras barn engagerade sig i, de diskuterade även svårigheter de stött på eller som de eventuellt

kommer att stöta på i framtiden. Det fanns mycket som var gemensamt för dessa föräldrar. 

Alla ansåg att det fanns fördelar med att låta sina barn vara fysiskt aktiva, det motverkar

exempelvis risken för fetma. De flesta föräldrarna hade även märkt att deras barn var mer

motiverade till att vara sociala, de träffade sina kompisar oftare eller umgicks med sina 

syskon mer. Desto längre upp i åldrarna barnen kom märkte dock föräldrarna att deras barn 

fick svårare att hänga med i sina kamraters idrottsverksamhet (Buckley 2007:18). Föräldrarna 

ansåg att de borde finnas fler möjligheter för deras barn, även när de blir äldre, att delta i 

idrott då de ansåg att behovet finns där och att det skulle främja en bättre hälsa och skapa 

sociala möjligheter i vuxenlivet. Föräldrarna menade även att det är viktigt att komma ihåg att 

det inte är nödvändigt att sträva efter idrottsliga framgångar utan att hälsan och de sociala 

vinsterna av fysisk aktivitet är bra nog (Buckley 2007:19).  

Sammanfattningsvis påvisar dessa studier framför allt idrottens positiva sidor och betydelse 

för personer med funktionsnedsättning. 
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3 Teoretiska begrepp

Under denna rubrik kommer de teoretiska begrepp som används för att analysera resultatet av 

studien att presenteras och förklaras.

3.1 Socialt samspel

Genom livet ingår vi människor i många grupper. Mathiasson (1994:9) säger att 

grupptillhörigheten är livsviktig för människor. I gruppen menar Mathiasson vidare att 

individen får bekräftelse, utvecklas och växer. Även Nilsson (2005:13) understryker gruppens 

betydelse för att ge individens liv mening och gemenskap. Anledningarna till varför olika 

grupptillhörigheter lockar människor och är så nödvändiga för dem är många. Genom 

grupptillhörighet får människan fördelar och ett positivt utbyte. Om individen inte får detta av 

någon grupp lämnar den oftast gruppen. Den huvudsakliga anledningen till att söka sig till en 

grupp är oftast för att få ett socialt utbyte av denna (Nilsson 2005:20). 

Inom sociala grupper förekommer alltid ett socialt samspel mellan medlemmarna. Stensaasen 

och Sletta (2000:180) menar att socialt samspel sker när två eller flera personer ömsesidigt 

påverkar varandra genom direkt kontakt.  När samspelet fungerar bra känner sig oftast 

gruppmedlemmarna delaktiga, accepterade och som en integrerad del av en grupp, de känner 

sig socialt inkluderade (Hassmén et al 2003:224). Förutsättningen för att samspelet ska 

fungera är att deltagarna i samspelsprocessen besitter en social kompetens. Hassmén et al 

definierar social kompetens som en förmåga att läsa av sociala situationer och därefter ha 

kunskap att agera på ett sätt som uppfattas som positivt av omgivningen (Hassmén et al 

2003:226). En person som har bristande social kompetens har vanligtvis svårt att bidra med 

något till samspelet (Stensaasen & Sletta 2000:179). Detta kan i sin tur leda till att en eller 

flera gruppmedlemmar känner sig utanför, socialt exkluderade (Hassmén et al 2003:224).

3.2 Social inkludering och exkludering

Stensaasen och Sletta (2000:181) menar att social inkludering är när en person blir accepterad 

i en grupp och därmed får delta i ett positivt samspel. Författarna definierar social exkludering

som när en person under en längre tid inte får delta i samspel med andra på det vis som denna 

vill (Stensaasen & Sletta 2000:179). Hassmén et al beskriver vad som leder till social 

inkludering respektive exkludering. Studier har enligt författarna påvisat att aggression, starkt 
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bestämmande och dominant beteende vanligtvis avvisas socialt och kan därmed leda till social 

exkludering (Hassmén et al 2003:225–227). En motpol till dessa beteenden kan tänkas vara 

blygsamhet och tystnad men även dessa beteenden tenderar att ignoreras av människor

(Hassmén et al 2003:191). Beteenden som däremot uppskattas, och därmed även kan leda till 

social inkludering är: vänlighet, hjälpsamhet och samarbetsvilja (Hassmén et al 2003:225–

227).

Som tidigare nämnts krävs att en person är socialt kompetent för att den skall kunna

inkluderas socialt. En socialt kompetent person kan både förstå människors sätt att fungera 

och interagera och utifrån denna kunskap agera lämpligt. Den socialt kompetenta personen 

kan även justera sitt beteende för att detta skall passa i olika kontexter (Hassmén et al 

2003:225–227).

Vilka beteenden som menas vara önskvärda, goda eller lämpliga avgörs av dess kontext. Det 

kan exempelvis kulturellt finnas stöd för social exkludering av människor med vissa 

egenskaper på grund av olika traditioner. Många gånger exkluderas minoritetsgrupper på 

grund av sådana faktorer (Stensaasen & Sletta, 2000:214).

Ett nytt tema inom forskning kring social inkludering och exkludering är humor. Stensaasen 

och Sletta säger att humor skulle kunna bidra till knytandet av nya vänskapsband och också 

öppna för social acceptans. Användandet av humor måste dock vara korrekt för att det skall 

kunna leda till social inkludering, om humor används felaktigt kan den istället leda till social 

exkludering (Stensaasen & Sletta 2000:193). 

Stensaasen & Sletta redovisar en studie som jag anser vara intressant. Den presenteras i citatet 

nedan:

En liten grupp pojkar som var elever vid en gymnasieskola gick ihop 

och bestämde sig för att de skulle ta sig an en blyg och socialt 

handikappad flicka och göra henne till sin favorit. De såg hela tiden 

till att hon fick inbjudningar, och att hon aldrig blev sittande vid 

danstillställningar. De behandlade henne konsekvent som om hon 

skulle vara deras favoritflicka. Innan året var till ända hade hon 

utvecklat en mycket mer sympatisk umgängeston, och hon kände själv 

att hon hade blivit populär. På längre sikt, även efter att 
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initiativtagarna hade slutat att ta medveten hänsyn till henne, var 

utvecklingen mycket positiv. De som hade varit med på avtalet, hade 

nu samma förhållande till henne som till andra populära flickor. Hur 

det skulle ha gått utan detta experiment är inte lätt att säga.

Stensaasen & Sletta (2000:179–180)

Efter detta experiment utvecklades flickans sociala förmåga och hon inkluderades i gruppen.

Med detta menar författarna att social kompetens kan främjas inom skolvärlden men också 

andra sammanhang, vilket jag relaterar till min studie som handlar om idrottsliga 

sammanhang (Stensaasen & Sletta (2000:179).
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4 Metod

I detta kapitel redogörs för vilken metod som har använts i uppsatsen. Uppsatsens 

forskningsansats beskrivs till en början. Därefter beskriver jag karaktären av de observationer 

som bedrivits, och efter detta redogörs för de intervjuer som genomförts. Vidare presenteras 

den undersökningsgrupp som uppsatsen tilldelats i samband med att urvalet presenteras. Även 

uppsatsens tillförlitlighet beskrivs och avslutningsvis framställs etiska ställningstaganden.

4.1 Etnografi

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna som är uppsatta för min studie har jag 

använt mig av kvalitativa metoder med en etnografisk ansats. Termen etnografi står för 

beskrivning av människor eller kulturer (Denscombe 2009:91). Metoder som används för att 

skaffa denna kunskap är framför allt deltagande observationer och samtalsintervjuer 

(Arvastson & Ehn 2009:19).  Denna forskningsansats kräver att forskaren tillbringar en längre 

tid på fältet, alltså bland de människor man avser att studera. Forskaren måste snarare själv 

delta i den verksamhet han eller hon studerar, än att studera den från en objektiv position 

(Denscombe 2009:91). På grund av studiens omfång har det inte varit möjligt för mig att 

tillbringa en länge tid ute på fältet. Observationstillfällena har därför begränsats till fem 

stycken (dock två stycken utan att några fältanteckningar gjordes).  För att få ett mer

mångsidigt material har jag använt mig av både observationer och fältintervjuer, vilket 

kommer att förklaras nedan (Arvastson & Ehn 2009:24). 

4.2 Undersökningsgrupp och urval

Den grupp jag har studerat är ett fotbollslag för funktionsnedsatta personer. Fotbollslaget har 

åtta spelare med olika funktionsnedsättningar, de är även av olika kön och ålder (18 och 

uppåt). För att få fram denna grupp har jag gjort ett subjektivt urval. Med subjektivt urval 

menas att de personer som skall studeras handplockas. Detta görs utifrån den kännedom 

forskaren sedan tidigare har om de människor som man vill studera (Denscombe 2009:37). 

Detta fotbollslag är utvalt utifrån den kännedom jag sedan tidigare hade om det och även 

utifrån mitt syfte att utröna lagidrottens sociala betydelse för personer med 

funktionsnedsättning (Denscombe 2009:37). Jag har sedan tidigare god kontakt med lagets 
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tränare och har genom honom fått tillträde till detta lag, vilket var avgörande för att 

genomföra studien (Denscombe 2009:102). 

4.3 Observation

Jag har i min studie observerat ett fotbollslag för funktionsnedsatta personer. Studien utgörs i 

huvudsak av observationer som metod. Inom samhällsvetenskaperna finns det huvudsakligen 

två typer av observationsforskning, systematisk observation och deltagande observation. Den 

systematiska observationen förknippas vanligtvis med kvantitativa data medan deltagande 

observationer associeras med kvalitativa data (Denscombe 2009:271). I och med att jag har 

gjort en kvalitativ studie har jag använt mig av deltagande observationer. Med deltagande 

observation menas att observatören deltar i den verksamhet som skall observeras, detta kan 

göras dolt eller öppet (Denscombe 2009:283).  Ur etiskt perspektiv valde jag att göra mina 

observationer öppna, vilket innebar att alla spelare, föräldrar/kontaktpersoner samt tränaren 

visste om att jag genomförde observationerna och att de hade gett samtycke till detta. Vid 

deltagande observationer är det viktigt att bibehålla den naturliga miljön. Detta för att 

minimera störningar så att man kan se saker på det sätt de normalt framträder. Jag har med 

andra ord i mitt deltagande inte försökt att påverka de observerades beteendemönster på något

sätt. Med detta i åtanke valde jag att delta på två utav lagets träningar innan jag gjorde någon

observation som jag förde fältanteckningar över. Oundvikligt var dock att ändå göra vissa 

observationer som exempelvis handlar om hur gruppen fogade sig till mitt deltagande. Jag

upplevde att gruppen snabbt accepterade mig och min närvaro. Väl vid observationstillfällen 

ansåg jag mig därför inte vara ett störande moment som rubbade den naturliga miljön 

(Denscombe 2009:283–284). Eftersom deltagande observationer syftar till att observatören 

skall delta i den verksamhet som han eller hon avser att observera var jag med som spelare 

under mina observationer. Detta gjorde att jag inte hade någon möjlighet att göra några 

fältanteckningar direkt. Om jag hade gjort det skulle jag ha stört den naturliga miljön. Jag 

valde därför att under varje paus gå undan och skriva ner några stödord om det som 

observerats för att direkt efter träningen skriva ner observationen i sin helhet (Denscombe 

2009:286–287). Under mina observationer fokuserade jag på individernas samspel och

agerande. Detta genom att följa i förväg angivna teman. Dessa har varit: socialt samspel, 

grupptillhörighet, social kompetens, socialt inkluderande, socialt exkluderande. Efter 

observationstillfällena skrevs fältanteckningarna ut i fulltext. 



15

4.4 Fältintervju

Inom etnografin är två olika typer av intervjuer vanliga, formell intervju och fältintervju. Jag 

har använt mig av fältintervjuer. Under fältintervjuerna har både spelare och tränaren

intervjuas. Fältintervjuer sker spontant ute på fältet. De är mestadels baserade på omedelbara 

eller nyligen upplevda händelser som observerats eller upplevts ute på fältet. Fältintervjuerna 

sker därför inte på någon förbestämd plats eller tidpunkt utan de sker här och nu. En 

fältintervju tillåter inte bandinspelning eftersom intervjuerna sker spontant. Att skriva ned vad 

som sägs är heller inte att rekommendera då det kan störa den naturliga miljön (Dovemark 

2000:147). Jag valde därför att göra mina fältanteckningar precis som vid observationerna, gå 

undan när tillfälle ges för att skriva ner det som sagts. Senare har intervjumaterialet liksom 

observationsmaterialet bearbetats till en fulltext. Jag har i resultatkapitlet använt mig av citat 

som spelarna samt tränaren har uttryckt. Detta kan ifrågasättas då man kan tro att det var svårt 

för mig att kommer ihåg exakt vad som sades. Jag anser dock att jag hade möjlighet att 

behålla dessa i minnet tills det fanns möjlighet att skriva ner dessa, vilket innebär att det inte 

behöver ifrågasättas. 

4.5 Validitet och reliabilitet

Inom forskning är det viktigt att styrka sin studie. Forskaren måste påvisa trovärdigheten av 

dennes studie. Att ta för givet att forskningen tilltros vore felaktigt (Denscombe 2009:378).

Forskningens trovärdighet beskrivs främst genom två begrepp: validitet och reliabilitet.

Validitet beskriver i vilken mån studien är trovärdig. Detta är beroende av variabler som val 

av metoder och noggrannhet. Reliabilitet avser tillförlitligheten i mätningen (Denscombe 

2009:380). Det är dock svårt att bevisa en kvalitativ studies validitet då det inte går att 

kontrollera den genom att upprepa den på så sätt som exempelvis ett experiment kan 

upprepas. Detta på grund av att saker och ting förändras över tid och att möjligheten till att 

samla in motsvarande informanter kan vara begränsad. Resultatet av observationerna och 

fältsamtalen är även baserat på min subjektiva tolkning (Denscombe 2009:379). Jag har 

använt mig av två metoder (intervjuer och observationer), vilket kan ge en mer nyanserad bild 

av idrottens sociala betydelse (Arvastson & Ehn 2009:24–27). Vid mina observationer valde 

jag att delta på två träningar utan att föra några fältanteckningar. Detta för att spelarna skulle 

känna sig bekväma med min närvaro och att den naturliga miljön inte skulle störas. Jag 

bedömde att jag efter att ha deltagit på två träningar hade blivit en naturlig del av gruppen, där 
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jag inte längre drog till mig uppmärksamhet från spelarna (vilket jag till en början gjorde).  

Jag bedömer därmed att reliabiliteten i studien är god då jag har varit mycket noggrann och 

planerad i mitt tillvägagångssätt. 

4.6 Etiska överväganden

Under arbetet med uppsatsen har olika etiska övervägande varit viktiga. Jag valde att i början

av arbetet kontakta etikkommittén sydost för rådgivning. Kvinnan jag fick kontakt med i 

etikkommittén hade ingen erfarenhet av just mitt område och visste inte hur hon skulle 

rådgiva mig, istället blev jag hänvisad till FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning). Jag skickade ett mail till FUB där jag förklarade vem jag var och vad 

jag ville få information om. Tyvärr har jag fortfarande inte fått något svar från FUB. Jag 

ansåg det därför vara mest etiskt att kontakta både spelarna och deras 

föräldrar/kontaktpersoner. Detta gjorde jag genom att kontakta med via telefon och även än en 

gång i samband med den första träningen. Jag informerade om de fyra forskningsetiska 

principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002:6).

Med informationskravet menas att jag som genomför undersökningen ska informera 

deltagarna i undersökningen om syftet med undersökningen och deltagarnas villkor 

(Vetenskapsrådet 2002:7-8). Med samtyckeskravet menas att deltagarna själva bestämmer 

över sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:9–11). Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifterna skyddas mot att obehöriga tar del av dem (Vetenskapsrådet 2002:12–

13). Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som samlas in inte får 

användas eller lånas ut för annat ändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Jag informerade detta muntligt till både spelarna och deras föräldrar/kontaktpersoner. Jag var 

extra tydlig med att påpeka att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande. Jag informerade även om att resultatet av studien kommer att bli 

tillgängligt på internet. Jag fick därefter alla spelares samtycke att genomföra observationer 

och intervjuer på träningarna. Föräldrarna/kontaktpersonerna gav samtycke till att genomföra 

både observationer och intervjuer bara spelarna gick med på det. Samtycke från tränaren hade 

jag från start. För att tydliggöra det jag informerat om muntligt valde jag att skriva ett 

informationsbrev (se bilaga 1) som delades ut till tränaren, spelarna och 
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föräldrarna/kontaktpersonerna, i samband med den första träningen. Då jag ansåg att 

informationsbrevet kan vara svårt att förstå för spelarna gick jag igenom detta med dem. 

Ett etiskt dilemma som jag var tvungen att ta ställning till var om samtliga spelare förstod vad 

det innebar att lämna samtycke. Efter att ha pratat med alla spelare gjorde jag ändå 

bedömningen att det förstod vad jag skulle göra, vilken roll de hade och att det var frivilligt 

att delta. 
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5 Resultat

Under denna rubrik kommer jag att presentera det material som jag samlat in genom de 

observationer och intervjuer jag genomfört under studiens gång. Jag inleder med att 

presentera lagets spelare för att ge läsaren en bild av vilka lagets spelare är. Därefter beskrivs 

hur ett typiskt träningspass ser ut. Observation varvas här med material taget från de 

intervjuer jag bedrivit för att stärka läsarens uppfattning om hur träningarna ser ut. I kapitlet 

därefter analyseras resultatet av studien utifrån de teoretiska begrepp som presenterats. 

5.1 Presentation av spelarna

- Anna är 19 år gammal. Hon har spelat i fotbollslaget i två år. Anna uppfattas som en 

blyg tjej som gärna håller sig lite i bakgrunden. 

- Peter är 18 år gammal. Han har alltid haft ett intresse för fotboll men i laget har han 

spelat i tre år. Han är en duktig fotbollsspelare som ofta glänser på planen, men går det 

inte som han vill på träningen blir Peter lätt irriterad.

- Hanna är 21 år gammal. Hanna har spelat i laget i två år. Hanna är en pratglad tjej som 

tycks föredra att prata med sina lagkamrater än att spela fotboll. 

- Oliver är 18 år gammal, han har spelat fotboll i tre år. Oliver uppfattas som en glad 

och framåt kille som älskar att spela fotboll. 

- Monika är 37 år gammal. Hon har spelat fotboll i laget i tre år. Monika verkar vara en 

tystlåten kvinna, hon pratar inte mer än vad hon behöver. Hon tycker ändå att 

fotbollsträningarna är det roligaste hon får göra på hela veckan. 

- Martin är 20 år gammal. Martin har spelat fotboll i tre år. Han uppfattas som en snäll 

kille. Martin är väldigt mån om sina lagkamrater, saknas någon på träningen är det 

Martin som uppmärksammar detta först.
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- Anders är 20 år gammal. Han har spelat fotboll i tre år. Anders är lagets målvakt. 

Anders uppfattas som en pratglad och kille som gärna berättar historier och skojar så 

fort han får tillfälle. 

- Erik är 22 år gammal. Erik har spelat fotboll i ett år. Erik tycks även han vara en glad 

kille som brinner för fotboll. Han visar gärna upp vad han kan göra med fotbollen och 

är mycket stolt över det. 

Spelarna i laget har olika bakgrund, ser olika på sitt fotbollsspelande och lever olika liv. En 

gång i veckan samlas de dock för att träna tillsammans. 

5.2 Träningen

Varje söndag klockan tre har laget träning. Under den tid som jag deltog på träningarna var 

det inomhussäsong, vilket innebar att laget fick träna i en inomhushall där det vanligtvis 

spelas exempelvis handboll eller basket. Hallen som laget tränar i är gammal och mycket 

sliten. Linjerna som är målade i olika färder på det gröna golvet, för att markera handbolls-, 

badminton- och basketplanen, är näst intill helt utslitna. Istället för att det blir tvärstopp när 

man springer och försöker stanna eller bränner upp knäna om man ramlar så halkar man på 

golvet. Målen som står i varsin ända av planen är även de slitna, näten är trasiga och ramen är 

full av handbollsklister. Skjuter man en boll i ribban eller lutar sig mot ena stolpen får man 

även en känsla av att målet ska ramla ihop vilken sekund som helt. Hallen har även fyra 

omklädningsrum, två för herrar och två för damer. Även dessa är i dåligt skick. Det är trasiga

dörrar, bänkar och speglar. Det är även klotter på delar av väggarna och duschar och toaletter 

som inte fungerar. Trots att hallen är i dåligt skick tränar laget där utan några som helst 

klagomål från spelarna. 

Det spelar ingen roll vart vi tränar, bara vi får träna.

Oliver

Spelarna tar sig till hallen på olika sätt, några får skjuts av föräldrar eller åker taxi och någon 

cyklar. Detta på grund av att spelarna har olika långt till hallen, vissa bor inne i staden och har 

möjlighet att cykla men de flesta bor utanför och måste ta sig in med bil. Hanna har så långt 

som 45 minuters bilfärd enkel resa för att ta sig till träningen. 
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Jag har blivit van vid att åka taxi så det gör inget att det tar lång tid, 

det är bara kul att få komma in till stan och träffa kompisarna.

Hanna

Trots att träningen börjar klockan tre står samtliga spelare vid hallen halv tre, ombytta och 

klara. Eftersom det är ett annat lag som tränar i hallen innan det är deras tur får spelarna vänta 

i en korridor utanför hallen. Där väntar de otåligt på att få gå in. Några sitter ner och knyter 

skorna och gör sig redo samtidigt som några redan har fått tag på en boll och står och skjuter 

på tegelväggen som täcker den långa korridoren. Det tar dock inte lång tid innan alla spelare 

är upptagna med varsin boll. De flesta spelare har samma boll varje träning.

Samtidigt som de studsar, skjuter, kickar med bollen pratar några spelare med varandra om 

vad som ska hända på träningen, om den där nya fotbollen som någon utav de har fått i 

födelsedagspresent eller den där tjejen/killen som de träffade igår. De skrattar och berättar 

saker för varandra och ser ut att ha roligt. De frågar även gång på gång när det är deras tur att 

få gå in i hallen. 

Laget som har åtta spelare i olika åldrar, kön och funktionsnedsättning är tillsynes goda 

vänner och trivs tillsammans. Glädjen som uppstår när dessa individer träffas är inte svår att 

gå miste om. Alla hälsar på varandra, några kramar om varandra och de finns ett leende på 

varje spelares läppar i denna stund. För vissa spelare tar det dock lite tid innan de börjar prata 

med de andra. Anna och Monika håller sig gärna lite i bakgrunden i början men det tar inte 

speciellt lång tid innan även de pratar med de andra spelarna. 

Det är kul att spela fotboll men det är roligare att få träffa kompisarna, 

några träffar jag bara här för att de bor för långt bort.

Martin

Så fort det är lagets tur att gå in i hallen tar det inte lång tid innan alla spelare står och skjuter 

vid ett utav målen på planen. Deras gemensamma interesse för att spela fotboll stärker synbart 

gruppens sammanhållning. 
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När träningen börjar samlar tränaren laget en kort stund på mitten av planen för att berätta vad 

som ska hända under träningen. Träningen börjar alltid med uppvärmning och avslutas med

matchspel, däremellan brukar olika övningar äga rum. Under träningens gång ser jag hur 

nöjda spelarna blir när de lyckas med övningarna, som kan handla om allt ifrån

balansövningar till matchspel. Klarar en spelare av att gå över bänken som är vänd upp och

ner och därmed är smal, eller lyckas att göra ett mål, visas en glädje som inte går att missa.

Denna glädje ser jag då spelarna ropar ut saker som ”Såg du det? Jag gjorde mål!” och 

liknande. Spelarna gör även gester av lycka när deras lagkamrater gör mål eller lyckas på 

andra sätt. Detta syns och hörs på spelarnas leenden, glädjerop och då de kramar om varandra.

Exempel: tränaren utmanar gruppen i en skottövning, han frågar hur många skott det behövs 

för gruppen att göra sju mål. Gruppen svarar tio skott. Tränaren däremot tror på 15 skott. 

Anders som är lagets målvakt ställer sig i målet. De andra spelarna ställer sig på en rad cirka 

tio meter från målet. En och en får spelarna skjuta ett skott och försöka göra mål. Peter börjar 

skjuta men missar, sedan är det Eriks tur som gör mål. Alla jublar och hejar på varandra. Erik 

gör sin målgest, som alltid efter ett mål. Han stäcker upp sin arm i luften varpå han tecknar ett 

V med pek- och långfinger. Efter det är det Monika och Olivers tur, de missar båda två.

Spelarna stöttar varandra och fortsätter att heja på sina kamrater. Martin skjuter och gör mål, 

hela gruppen blir glada och hoppas fortfarande att det kan klara av att göra sju mål på tio 

skott. Anna gör mål. Martin och Anna gör även de sina målgester som liknar Eriks. Därefter 

missar Hanna och turordningen börjar om. Tränaren informerar gruppen om att de har gjort 

tre mål på sju skott vilket gör det omöjligt att göra sju mål på tio skott. Han uppmuntrar ändå 

gruppen fortsätta övningen för att försöka göra de sju målen på det antal skott som han hade 

gissat på. Övningen fortsätter men laget lyckas inte göra sju mål på 15 skott utan det slutar på 

19 skott. Spelarna säger ändå att de tycker att övningen var rolig. 

Spelarna fick öva på skott vilket de tycker är väldigt roligt, samtidigt 

som det stärker gruppen genom att de får sträva efter ett gemensamt 

mål. Dock lyckades de inte med det, men gruppen fortsatte ändå att

kämpa och stötta varandra vilket är viktigt för 

gruppsammanhållningen.

tränaren
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Många gånger handlar de övningar som spelarna gör om att träffa mål. Anders som är lagets 

målvakt bär glasögon, vilka han tar av sig då han vaktar målet. Jag frågade honom vid ett 

tillfälle om han ser tillräckligt mycket utan glasögonen för att kunna stå i mål, eller om det 

hindrar honom på något sätt. När Anders svarar skrattar han och rycker obesvärat på axlarna. 

Nja. Jag ser inte så bra, men jag hör ju!

Anders

I slutet av träningen spelar laget en kortare match. Eftersom laget har åtta spelare, spelar lagen 

fyra mot fyra. Oftast är det bara Anders som vill stå i mål och därför stöttar tränaren genom 

att stå i andra målet. De flesta är koncentrerade på sitt spel under matchen. Hanna däremot har 

många gånger svårt för att skilja på paus och spel. När hon springer ikapp medspelarna är det 

oftast inte för att ta bollen utan för att hon vill växla några ord eller ge kamraten en kram 

(oberoende av om det är någon från hennes eget lag eller från motståndarlaget). Till synes är 

Hanna ointresserad av matchspelet men ibland visar hon en annan sida. 

Passa mig, jag har inte haft bollen alls ännu. Kom igen passa mig! Jag 

vill också ha bollen.

Hanna

Om det går dåligt för någon av spelarna försöker framför allt tränaren uppmuntra och peppa 

denne till att fortsätta att kämpa. Det är dock inte enbart tränaren som uppmuntrar spelarna, 

utan de hejar även på varandra, i synnerhet under matchspel. Vissa har dock lite svårt för att 

hålla den positiva andan uppe. Matcher har nästan alltid ett förlorande lag och att tillhöra detta 

kan vara svårt att hantera. Nedan följer ett exempel på en observerad situation där detta 

synliggörs. 

Exempel: det är matchspel i slutet av en träning. Det står 2-0 till det ena laget. Peter som är 

väldigt mån om att det ska gå bra för honom spelar i laget som ligger under. Han kämpar hårt 

för att göra mål och det syns på honom hur frustrerad han blir när han missar målet eller 

målvakten tar bollen gång på gång. Det är cirka tre minuter kvar av matchen och Peter missar 

målet än en gång. Denna gång blir Peter så pass arg att tar av sig skorna och slänger iväg dem. 

Anna och Martin som spelar i Peters lag den här träningen försöker att uppmuntra honom. De 

hejar på honom och säger att han gör mål nästa gång, att det inte är slut ännu och att laget 
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hinner göra mål. Peter är fortfarande arg men väljer ändå att spela vidare, dock utan skor men 

han fortsätter att kämpa. Peter berättar för mig efter träningen att han lätt blir arg när det inte 

går som han vill. Han säger att det inte är laget han blir arg på utan att det är hans egna 

prestationer som inte är bra. Han säger också att han förut blev arg flera gånger per träningen 

men att det nu går bättre, vilket även tränaren intygar.  

När matchspelet är slut är även träningen slut. Trots att spelarna är trötta och svettiga säger 

Anders varje gång ”Är träningen redan slut?”. Under träningarnas gång har jag frågat några 

spelare vad det tycker är roligast samt tråkigast med träningarna.

Det tråkigaste med att träna är att man måste sluta.

Hanna

Hanna har svårt att uttrycka varför hon känner så, under träningarna syns det dock att hon är 

glad över att få spela fotboll med laget, att hon trivs med gruppen och att hon har kompisar i 

laget. Anna berättar att hon genom fotbollen har träffat kompisar, Monika och Anders säger

detsamma och tycker att det är väldigt roligt. 
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6 Analys

Nedan följer den analys jag gjort av mitt empiriska material i förhållande till den teori jag 

tidigare presenterat.

Som tidigare nämnt har samtliga spelare olika funktionsnedsättning. Dessa är olika nivåer av 

utvecklingsstörning, aspergers syndrom och autism. Diagnoserna gör att individerna har mer 

eller mindre svårigheter med sociala interaktioner, kommunikation, förståelse för andra 

människors handlingar och individerna är i behov av strikta rutiner2.

Den laganda som finns i laget är ett faktum. Enligt de observationer som jag har presenterat 

ovan uppmuntrar och hejar spelarna på varandra under övningar, och de skojar och skrattar 

även med varandra innan och efter träningen. Laget är en social grupp och det förekommer ett 

samspel mellan lagmedlemmarna som alla får en grupptillhörighet genom laget. Enligt mina 

observationer känner sig spelarna oftast accepterade och delaktiga i gruppen, och även utifrån 

intervjuerna kan jag förstå det som att spelarna känner av gemenskapen i gruppen, 

grupptillhörigheten är alltså någonting som spelarna själva känner av. Spelarna beskriver hur 

roligt de tycker att det är att komma till träningarna. Ibland uppstår dock situationer som gör 

att det sociala samspelet fungerar sämre på grund av vissa av spelarnas bristande sociala

kompetens. En socialt kompetent person beskrivs av Hassmén (2003:225-227) kunna anpassa 

sitt sätt att bete sig beroende på vilket kontext han/hon befinner sig i för stunden. Spelaren 

Hanna har vid mina observationer visat att hon har svårt för att skilja på paus och matchspel. 

Detta gör att gruppen tillfälligt exkluderar henne socialt, vilket jag tolkar bero på att hon för 

tillfället inte gör vad som förväntas av henne i sammanhanget. Den socialt kompetenta 

personen beskrivs av Stensaasen och Sletta (2000:214) kunna avgöra vilka beteenden som kan 

tänkas vara önskvärda i olika kontexter. Den sociala exkluderingen visar sig i detta fall genom 

att Hanna får färre eller inga passningar eller hejarop från lagkamraterna. Under tiden kring 

tränandet däremot får Hanna uppmärksamhet från kamraterna och hon deltar i diskussioner 

som uppstår till exempel i korridoren utanför träningshallen innan träningen börjar. I dessa 

sammanhang kan Hanna alltså beskrivas som socialt kompetent och hon blir socialt 

inkluderad av gruppen (Hassmén et al 2003:226).

                                               
2 http://www.fub.se/fakta/, http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19407, 
http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19408
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Hassmén beskriver som tidigare nämnt att vissa beteenden föredras av människor och oftast 

leder till social inkludering. Andra beteenden beskrivs däremot vara oönskade av de flesta 

människor, bland annat aggressivitet (Hassmén 2003:191). Peter sågs vara väldigt 

utåtagerande vid flera av mina observationer då han exempelvis kastat sina skor då hans lag 

förlorade en match. Enligt Hassmén borde detta alltså leda till att Peter blir socialt exkluderad 

av resterande gruppmedlemmar, någonting som min observation inte påvisade. Vid de 

tillfällen Peter agerade på detta sätt var hans lagmedlemmar istället snabba med att uppmuntra 

honom för att bibehålla den goda stämningen och Peter kvarstod som socialt inkluderad. Vid 

observationstillfället då Peter slängde iväg sina skor fortsatte han att spela tack vare dessa 

uppmuntrande ord från kamraterna. Vid situationer som denna ser jag det sociala arbetet i 

lagidrotten. Peter som till en början är väldigt bestämd på att sluta spela omedelbart tänker om 

och är med ändå. Trots att Peter upprepade gånger visar prov på att inte kunna hålla sina 

känslor i styr är han alltså socialt inkluderad och accepterad av gruppen. Jag undrar hur detta 

kan komma sig? Har det kanske att göra med att Peter till skillnad från Hanna under matchens 

gång trots omständigheterna arbetar målinriktat för att hans lag skall vinna, vilket går under 

ramarna för vad som förväntas av honom i detta sammanhang. Peter upplevs därmed ändå 

vara socialt kompetent.

Av Hassmén (2003:191) beskrivs tystnad och blyghet vara raka motsatsen till utåtagerande 

och dominans. Man kan därmed felaktigt tro att dessa egenskaper torde vara positiva, vilket 

dock inte är fallet. Blyghet och tystnad kan leda till social exkludering på precis samma sätt 

som utåtagerande och dominans då dessa egenskaper inte heller anses vara önskvärda. 

Monika och Anna är tystare och håller sig i bakgrunden. De upplevs även vara blyga vid 

observationstillfällena. Trots att både Monika och Anna är tysta och blyga upplevs de vid 

observationerna under själva träningen inte vara socialt exkluderade. Inte heller vid 

intervjutillfällena säger någon av dem att de känner sig utanför på något sätt utan Monika 

beskriver tvärtom att fotbollsträningarna är det roligaste som händer henne i veckan. 

Hassmén (2003:225-227) beskriver beteenden som många gånger uppskattas och därmed 

också ofta leder till social inkludering. Sådana beteenden menas kunna vara exempelvis 

vänlighet, hjälpsamhet och samarbetsvilja. Den i laget som jag uppfattar som en sann hjälpare 

är Martin, som enligt mina observationer är mån om sina kamrater och först uppmärksammar 

om någon saknas. Martin är även snäll, ytterligare en egenskap som enligt författarna 
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resulterar i social inkludering. Jag upplever även andra spelare vara vänligt sinnade men 

Martin sticker ut lite extra i sin vänlighet. 

Lagets målvakt Anders visar att han har ett sinne för humor. Han skojar och skrattar, och får 

ofta kamraterna med sig genom detta. Enligt Stensaasen och Sletta (2000:193) kan humor 

vara en inkörsport till vänskap. Humorn menas också kunna leda till social inkludering om 

den används på rätt sätt, någonting som Anders visar att han kan. Anders sinne för humor 

skulle kunna vara en del till hans sociala inkludering. Oliver och Erik skrattar gärna med när 

Anders eller någon annan berättar en trevlig historia, även om de själva sällan berättar 

historier. På detta vis inkluderas även Oliver och Erik socialt av gruppen.

I min teoridel presenterar jag ett experiment genomfört på en skola där en flicka från att vara 

socialt exkluderad blir inkluderad (Stensaasen & Sletta 2000:179–180). Flickan beskrivs till 

en början ha varit blyg och socialt inkompetent för att senare ha utvecklat en mer sympatisk 

umgängeston och hon blev även mer populär. Författarna ger genom detta ett exempel på hur 

individer med hjälp av människor i sin omgivning kan utöka sin sociala kompetens och 

därmed inkluderas socialt. De spelare som jag observerat och intervjuat behöver alla övning i 

sin sociala kompetens på olika plan, och jag ser att de får denna genom sina lagkamrater och 

lagidrotten. Anna och Monika som enligt observationer och intervjuer är mer tillbakadragna 

än övriga spelare borde alltså enligt detta experiment kunna utveckla sin sociala kompetens 

genom liknande uppmuntran. Då Monika beskriver att fotbollen är det roligaste som händer 

henne på hela veckan tolkar jag det som att hon har en positiv inställning till 

fotbollsträningarna och kamraterna som hon träffar där. Att Monika får lov att känna sig 

inkluderad i en social grupp borde enligt studien stärka hennes självförtroende på sikt. Samma 

sak gäller Anna som också är tyst och blyg på samma vis som Monika. Då jag endast träffat 

laget vid fem tillfällen kan jag dock inte dra några slutsatser beträffande någon sådan 

utveckling utan kan endast spekulera kring frågan.

Spelarna som är av olika kön och ålder har funnit en gemensam nämnare i fotbollen som de 

gärna anstränger sig för att inte missa. En av informanterna har exempelvis en lång färd med 

taxi innan hon kommer fram till platsen där träningarna äger rum. Andra cyklar för att ta sig 

till träningen. Spelarna tillhör en minoritetsgrupp med sina olika funktionsnedsättningar och 

riskerar därmed att exkluderas socialt i samhället (Stensaasen & Sletta 2000:214). Då den 

sociala kompetensen enligt författarna kan öka genom social inkludering lyder min tolkning 
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att social exkludering onekligen kan gynna den sociala kompetensen hos människor. Då 

personer med de funktionsnedsättningar som lagets spelare har kan behöva övning i denna 

förmåga ser jag därför en stor fördel i att de inkluderas socialt i en grupp genom exempelvis 

lagidrott, i mina informanters fall fotboll. Lagidrotten minskar härmed risken för att dessa 

spelare med olika funktionsnedsättningar exkluderas socialt även i andra sammanhang på 

grund av att de tillhör en minoritetsgrupp. Jag tror att individerna kan komma att klara sig 

bättre i andra sociala sammanhang genom att de övar sina sociala förmågor under 

fotbollsträningarna.

Sammanfattningsvis ser jag många goda exempel på social inkludering i den observerade 

gruppen. Intressant nog verkar beteenden som aggressivitet inte leda till social exkludering i 

denna grupp, trots vad Hassmén säger (Hassmén et al 2003:225–227). Däremot stämmer 

Hassméns tankar om att vara tyst eller blyg överens med mitt resultat då de av lagets 

medlemmar som är mer tillbakadragna också exkluderas något mer av gruppen (Hassmén et al 

2003:191). Jag har även sett att författarnas tankar om att beteenden som inte lämpar sig för 

sammanhanget avvisas (Hassmén 2003:225–227). Många gånger ser jag även prov på att 

spelarna lyfter varandra genom uppmuntrande ord där de utmanas i sina spontana beteenden. 

På lång sikt menas detta kunna påverka dessa människor så att de går från att eventuellt vara 

socialt exkluderade till att inkluderas och accepteras av gruppen (Stensaasen & Sletta 

2000:179–180). Att ha en grupptillhörighet liknande spelarnas menas tillfredsställa individens 

sociala behov (Nilsson 2005:13). 
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7 Avslutande diskussion

I denna avslutande del av uppsatsen skall jag besvara uppsatsens frågeställningar samt 

anknyta till syftet. Resultatet av min analys kommer även att jämföras med resultat från 

tidigare studier på området.

Enligt min analys finns det både för- och nackdelar med lagidrott för de spelare som deltagit i 

min undersökning. Även om jag ser att antalet fördelar i detta fall är fler, så kan jag se att det 

också finns några nackdelar. På samma vis som tidigare forskning har sett till faktorer 

omkring idrotten (idrottshallens skick, resor, antal träningstillfällen) har även jag sett 

nackdelarna i exempelvis de långa resor som aktiviteten innebär för vissa av spelarna

(Apelmo 2007:7). Hanna har en lång resa i bil till fotbollsträningen som varar i en timme, hon

spenderar således sammanlagt mer tid i bilen till och från träningen än vad hon faktiskt tränar.

Fördelarna jag ser i lagidrotten är som sagt fler än nackdelarna. Jag kan tänka mig att de 

fördelar som människor i allmänhet i första hand förknippar med lagidrott handlar om de 

fysiska vinster som görs genom att utöva idrott. Jag ser dock även de sociala vinster den 

idrottande gör. Individerna i det lag som utgjort underlaget för min studie har ett gemensamt 

intresse i fotbollen vilket för dem samman. Enligt tidigare forskning är det vanligt att 

funktionsnedsatta personer är begränsade när det kommer till sitt sociala umgänge, och genom 

att de utövar en idrott kommer de iväg hemifrån (Apelmo 2007:13–14). Annars är det inte 

ovanligt att funktionshindrade personers umgängeskrets består av föräldrar och/eller personal

(till exempel assistenter) (Umb-Carlsson 2008:13). Genom att umgås med andra människor 

och inkluderas socialt av gruppen övas personerna i sin sociala kompetens, vilken därmed kan 

öka (Stensaasen & Sletta 2000:179–180). I det lag jag observerat finns dock personer som till 

viss mån exkluderas socialt. Dessa personer beskriver dock ändå glädjen i att komma till 

träningarna, och visar desto mer glädje åt den tid som de kan samtala med kamraterna innan 

och efter träningen. I laget finns i synnerhet ett gott exempel på övning i socialt samspel. Då 

tänker jag på de aggressionsutbrott som Peter kan få när laget inte vinner eller om han gör 

misstag på planen. Den sociala samvaro som lagidrotten innebär har i detta fall en betydelse 

för informanternas välbefinnande. I laget har de sina kamrater och tillsammans övar spelarna 

sina kunskaper i rent fotbollsspel men också att vara en del av ett lag, att fungera socialt bland 

kamraterna. De kunskaper kring socialt samspel som spelarna erhåller genom lagidrotten 
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menar jag kan användas och appliceras i andra sociala sammanhang. Lagidrotten fungerar här 

som ett socialt förberedande medel som banar väg för spelarna i övriga livet. 

Enligt tidigare forskning har en person vid namn Ben gjort stora sociala vinster genom att i 

vuxen ålder delta i idrottsaktiviteter (Gaskin et al 2010:197). Ben blev mer social, piggare och 

mindre stressad av idrotten. Som yngre var Ben socialt exkluderad och genom idrotten har 

han blivit mer socialt inkluderad. Detta resultat liknar det som Stensaasen och Sletta

(2000:179–180) presenterar i experimentet om den blyga och socialt handikappade flickan. 

Även hon går från att vara socialt exkluderad till att bli socialt inkluderad genom att hon gavs 

möjligheter till utveckling av social kompetens. Spelarna i fotbollslaget ges också möjlighet 

att öva sina färdigheter inom det sociala genom lagspelet.

Jag besitter en tro om att det egentligen inte är själva fotbollen som övar spelarnas sociala 

förmågor. Fotbollsträningen utgör en ram inom vilken spelarna genom varandra kan 

utvecklas, och denna ram skulle lika gärna kunna sättas upp av en annan liknande aktivitet där 

individerna samspelar i grupp (andra lagidrotter, drama, kör och så vidare).

De aktiva inom laget visar många tecken på att de gläds åt tiden på fotbollsträningen. Deras 

upplevelser kring sitt eget deltagande uttrycker de vara positivt. Hanna hindras inte av att 

resan till träningen är lång utan ser till det positiva i träningen istället, hon har blivit van vid 

resan och tycker om att komma in till staden. Målvakten Anders ser inte sin begränsade syn 

som ett hinder då han står i mål utan sina glasögon, utan skrattar istället gott åt saken och 

säger att han i alla fall hör. Anna och Monika låter inte sin blyghet stå i vägen för deras 

spelglädje. Peter som kan bli aggressiv under träningarna beskriver vid ett intervjutillfälle att 

aggressiviteten inte har att göra med något annat än att han blir irriterad på sig själv när det 

inte går som han vill. Jag ser det som att Peter är målmedveten och tar sitt spelande på fullaste 

allvar. Hans upplevelser kring sitt deltagande tolkar jag därmed vara positiva då han ser sin 

del i spelet där han helst vill lyckas göra mål och tillhöra ett vinnande lag. Spelarna bortser 

från det som skulle kunna hindra dem från att träna.

Det syfte jag sedan tidigare tillskrivit denna uppsats är att utröna lagidrottens sociala 

betydelse för personer med funktionsnedsättning. Jag anser att jag har uppnått mitt syfte med 

denna uppsats. Vidare forskning som jag skulle kunna tänka mig att bedriva på området skulle 

exempelvis kunna behandla ledarens roll och betydelse vid socialt arbete.
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