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 i 
 

Förord  
 
Jag har alltid upplevt mig ha en tydlig relation till min kropp. För att 
under barndomen framförallt handlat om dess mer fysiologiska 
funktioner, har relationen på senare år också inrymt ett ömsesidigt 
utbyte mellan kroppen och hjärnan. Under min forskarutbildning har 
jag sprungit mycket. Löpning har inte alltid varit ett intresse för mig 
och jag har aldrig betraktat mig själv som en person som springer 
särskilt mycket eller snabbt. Men det har passat mig bra under den 
här perioden då den största delen av min tid har gått till arbete och 
familj. En löprunda har kommit att bli både ett tillfälle för 
återhämtning men också en form av arbetsverktyg.  
 
För att tankar och reflektioner ska flyta fritt, behöver min kropp 
variation mellan aktivering och vila. Den behöver rörelse, väckas upp, 
avkoppling, tröttas ut. Den behöver motstånd, medvind, bitande kyla 
och tryckande värme. Kontraster, ryckas upp från bekvämligheten. 
Jag tycker också att när kroppen är i rörelse och yttre stimuli 
begränsas till en stig med rötter och stenar, sluts tankebanor och 
idéer får fast, konkret form. 
 
Rörelse skapar kraft och kreativitet. Klarhet och riktning. 
Tillfredsställelse i stunden. Jag tror att det är därför jag också 
engagerar mig för att fler barn ska röra på sig. Jag ser en risk att vi 
alienerar framtida generationer från sina kroppar. I en tid då 
biologiska, emotionella och kroppsliga behov får stå tillbaka för det 
sociala, kulturella och tekniska, tror jag att det är viktigt att vi 
återknyter kontakten med våra sensomotoriska rötter. Genom att fler 
barn rör på sig mer vill jag tro att fler också kan hitta en bättre 
vardaglig balans och samtidigt komma i kontakt med sin fulla 
potential. För att sedan använda den kraften till vad de själva önskar. 
Därför är barns rörelse viktig! 
 
Insikter som dessa har jag dock inte fått på egen hand. Ni är många 
som skapat öppningar för mitt arbete och satt mina egna tankar i 
rörelse. 
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Först och främst, tack till alla barn som givit av sin tid för att ställa 
upp på intervjuer och samtal. Stunderna med er har definitivt utgjort 
några av doktorandtidens absoluta ljuspunkter! Tack förstås även till 
alla vuxna som deltagit i intervjuer och hjälpt till runt omkring med 
allt praktiskt. Några som hjälpt till är Värmlands, Västra Götalands 
och Örebro läns idrottsförbund som bidragit med finansiering av 
Flowsport-projektet men som framförallt har utgjort fantastiska 
samarbetspartners. Tillsammans med institutionen för pedagogiskt 
arbete har ni gjort det möjligt för mig att skriva denna avhandling. 
 
På vägen fram har jag fått ovärderlig hjälp från några kloka 
opponenter vid mina olika seminarier: Krister Hertting, Linus 
Jonsson och Josef Fahlén – stort tack för konstruktiva samtal. 
Kreativa och roliga samtal har jag även haft med mina fina kollegor. 
Mia, Henrik, Madde, Maria, Christopher, Gabriella, Claes och Peter. 
Och några som varit tvungna att hjälpa till lite extra: Lovisa som 
slutläst och Martina som varit den där doktorandkollegan som alla 
doktorander nog behöver. Felicia Augustsson som transkriberat och 
assisterat vid intervjuer. Ett extra stort tack också till Stefan 
Wagnsson som kommit med ovärderliga råd och som alltid tagit sig 
tid att bolla idéer. Du har bidragit stort till att avhandlingen är vad 
den är. 
 
Jag är också oerhört tacksam för det stöd jag fått från mina 
handledare. Pernilla Hedström som hjälpt mig tro på mig själv och 
som alltid bidragit med berikande feedback. Annica Löfdahl Hultman 
som med skarpsinne och varm ärlighet utmanat mina idéer. 
 
Mitt allra största tack vill jag dock rikta till min huvudhandledare 
Christian Augustsson. Jag är så oerhört tacksam för allt du gjort för 
mig. Utan ditt tålamod, din förmåga att skapa visioner och inte minst 
din oerhörda vidsynthet, hade den här avhandlingen aldrig blivit 
skriven. Jag vill tro att jag under dessa år som doktorand har 
utvecklats och om så är fallet är det din förtjänst. Du har en unik 
förmåga att få människor att växa.  
 
Även min privata omgivning har en stor del i att jag kunnat skriva den 
här avhandlingen. Tack Emma för att du ställt upp. Tack Jon för 
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konstruktiva och ibland provokativa diskussioner som för tankarna 
framåt. Tack pappa för att du odlat någon form av motiverande 
bildningskomplex hos mig. Fick du inte gå realskolan skulle 
åtminstone din son bli doktor! 
 
Tack mamma för att du alltid är där. 
 
Och till min älskade familj, 
 
Sara, Leah och Otis. Ord är överflödiga, men tack för att ni gjort det 
enkelt att pausa arbetet ibland. 
 
 
 
 
Göteborg, augusti 2021 
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 1: Let’s do those 60 minutes! Children’s perceived landscape for daily 
physical activity. (Högman, Augustsson & Hedström, 2020a). Sport, 
Education & Society, 25(4).  
  
2: To play or not to play, that’s the question. Young people’s 
experiences of organized spontaneous sport (Högman & Augustsson, 
2017). Sport in Society, 20(9). 
   
3: Being or becoming physically active. Unpacking conceptions about 
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4: A journey in motion: Children’s experiences of development in 
alternative sports programs. (Högman & Augustsson, inskickad). 
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1 Inledning  
 
Den här avhandlingen handlar om vårt samhälles strävan att finna 
nya, alternativa, vägar för att utveckla barns intresse för fysisk 
aktivitet. Redan 2012 när jag arbetade med ett rekryteringsprojekt i 
Karlstads kommuns regi började jag intressera mig för vad som 
egentligen får barn att börja röra på sig. Vi arbetade regelbundet med 
projekt i olika former som försökte fånga upp de som inte var aktiva i 
någon idrottsförening och erbjuda dem en introduktion till, och en 
väg in i, idrotten. Jag märkte dock ganska snabbt hur våra 
verksamheter främst lockade till sig redan aktiva barn och ungdomar. 
Detta var visserligen positivt eftersom de här barnen uppskattade 
aktiviteterna oerhört mycket men det var inte det som var vårt 
primära mål. Syftet med dessa satsningar var att sträcka ut en hand 
till de barn som av olika anledningar inte idrottade, för att se om vi 
kunde bidra till att de började röra på sig mer. Samtidigt kunde jag i 
realtid betrakta hur just dessa barn och ungdomar var de som undvek 
våra aktiviteter.  
 
Jag hade också uppmärksammat ett ökat publikt intresse för den här 
typen av aktiviteter. Många nya satsningar uppmärksammades i 
media eller i idrottsrörelsens och kommuners egna 
kommunikationskanaler. Redan 2010 hade exempelvis en 
projektledare uttryckt i Upsala Nya tidning att en ny satsning på 
idrottsfritids syftade till att ”förbättra hälsan” och att ”just yngre barn 
valts ut för att föreningarna ska kunna rekrytera fler till sina 
barngrupper” (Lindblom, 2010). I en pressrelease från 2015 angav 
Helsingborgs kommun att ett nytt samverkansprojekt skulle erbjuda 
”fysisk aktivitet i det egna närområdet med hjälp av föreningslivet 
som även får möjlighet att rekrytera nya medlemmar” (Fritid 
Helsingborg, 2015). Riksidrottsförbundets då nytillträdde ordförande 
Björn Eriksson skrev också i Dagens Nyheter, angående arbetet att nå 
fler barn och unga i segregerade områden, att idrottsrörelsen ”har ett 
ansvar att skapa förutsättningar för mer idrott” och att ”[m]ålet på 
sikt är att det sker i en förening men vägen dit kan till exempel gå 
genom spontanidrott i mer eller mindre organiserad form” (Eriksson, 
2015). Det fanns alltså en tydlig förhoppning om att olika alternativa 
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idrottsaktiviteter skulle leda till positiva effekter, däribland fler barn i 
idrottsföreningarna.  
 
Även på konferenser och utvecklingsmöten som jag, tillsammans med 
andra intressenter, deltog i pekades ofta alternativa idrottsaktiviteter 
ut som lösningen för att nå nya målgrupper. Eftersom jag själv sett 
utmaningarna i den verksamhet jag arbetade med fanns hos mig en 
skepsis gentemot de höga ambitionerna som uttrycktes i samband 
med satsningarna. Detta tvivel symboliseras av det frågetecken (?) 
som satts inom parentes i avhandlingens undertitel. Jag har funderat 
över huruvida dessa aktiviteter verkligen utgör realistiska alternativ 
till den traditionella vägen in i idrotten. Det har emellertid också 
funnits en nyfikenhet på det här delvis nya sättet att arbeta och på 
den potential det kan tänkas ha. 
 
När det var dags att påbörja arbetet med min masteruppsats i 
idrottsvetenskap såg jag en möjlighet att försöka undersöka detta 
närmare. Jag granskade litteraturen på området och många av mina 
iakttagelser från min egen verksamhet bestyrktes. Undersökningar av 
verksamheter i andra svenska städer visade på liknande mönster. 
Aktiviteterna verkade i längden locka till sig en viss grupp av barn och 
ungdomar och föreningarna upplevde inte någon betydande 
tillströmning av nya medlemmar (Elvhage & Linde, 2012; Karp m.fl., 
2014). Det fanns med andra ord ett uppenbart behov av att 
omstrukturera sättet att arbeta på om verksamheterna skulle uppfylla 
sitt syfte. Jag bestämde mig då för att, inom ramen för min 
masteruppsats, försöka att mer ingående studera en verksamhet som 
bedrev organiserad spontanidrott genom att strukturerat observera 
samspelet under aktiviteterna och även intervjua de deltagande 
barnen om deras upplevelser och om situationer som jag lagt märke 
till under observationerna. Denna fallstudie, vilken avhandlingens 
andra artikel också bygger på, gav några svar och ännu fler frågor.  
 
Dessa, och andra liknande frågor, bildade utgångspunkt för 
planeringen av vad som kom att bli Flowsport-projektet. Flowsport-
projektet påbörjades under 2016 för att utveckla kunskap om hur 
skolor, kommuner och idrottsrörelsen kan samverka på ett lokalt plan 
för att öka den vardagliga fysiska aktiviteten bland barn i områden 
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där föreningsdeltagandet är lågt. Detta intresse harmoniserade väl 
med mina tankar kring alternativa idrottsaktiviteter. När möjligheten 
att påbörja ett doktorandprojekt inom ramen för Flowsport-projektet 
uppkom föll det sig naturligt att försöka fördjupa och bredda 
kunskapen ytterligare. Jag funderade på om, och i så fall hur, olika 
typer av alternativa idrottsaktiviteter kunde fungera som verktyg för 
att få fler barn att intressera sig för fysisk aktivitet och eventuellt även 
idrotta i en förening. Fördjupad genomläsning av tidigare forskning 
fick mig också att inse att missriktade och mindre framgångsrika 
rekryteringsprogram är ett globalt fenomen och inte avgränsat till 
Sverige (Pate & O’Neill, 2009; Russ m.fl., 2015). Här kunde jag 
identifiera en kunskapslucka. Den tidigare forskningen hade i ytterst 
begränsad omfattning närmare studerat hur barns samspel i 
alternativa idrottsaktiviteter kan ha varierande betydelse för olika 
barns intresse för fysisk aktivitet. Sällan relaterades betydelsefulla 
faktorer i barnens närmiljö till vidare miljömässiga aspekter. Jag 
undrade vidare hur barnen, både flickor och pojkar, inaktiva och 
aktiva, själva upplevde dessa verksamheter. Anser barnen att de 
utformas på ett sådant sätt att verksamheterna faktiskt kan uppnå sitt 
syfte? För vilka barn är dessa verksamheter ett rimligt alternativ? Och 
hur resonerade mina kollegor, de andra som organiserade och 
finansierade verksamheterna?  
 
Inom ramen för Flowsport-projektet, som avslutades 2020, har jag i 
detta avhandlingsarbete studerat fyra olika typer av alternativa 
verksamheter i olika geografiska och socioekonomiska kontexter 
under tre år. Jag ville höra barnen berätta om sina vardagsmiljöer, 
vilka förutsättningar de tyckte de hade att vara fysiskt aktiva dagligen 
och hur de upplevde olika aspekter av de alternativa 
idrottsaktiviteterna. Eftersom verksamheterna ytterst syftade till att 
uppnå en förändring hos barnen, från inaktiv till aktiv, från icke-
idrottande till idrottande, valde jag att betrakta dem som 
utvecklingsmiljöer integrerade i en vidare sociokulturell kontext 
(Bronfenbrenner, 2005b; Bronfenbrenner & Morris, 2006; Vélez-
Agosto m.fl., 2017). Det var också angeläget att fördjupa förståelsen 
för hur formandet av de alternativa aktiviteterna påverkades av yttre 
faktorer. Därför ville jag veta mer om vilka mål och strategier de olika 
parterna, som i samverkan organiserade verksamheterna, hade med 
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sig i sitt arbete. I Flowsport-projektet samverkade idrottsrörelsen i 
form av distriktsidrottsförbund och föreningar, med skolor och 
kommunala förvaltningar. Här hade jag, inte minst baserat på egen 
erfarenhet, aningar om att alla inblandade inte alltid hade helt 
sammanfallande mål och att detta kunde påverka hur 
verksamheterna utformades och därmed i förlängningen hur de 
inverkade på barns intresse för fysisk aktivitet. 
 
 
Syfte och forskningsfrågor  
 
Utgångspunkten för avhandlingsarbetet är att barns utveckling av ett 
intresse för fysisk aktivitet förutsätter erfarenheter av fysisk aktivitet. 
Fysisk aktivitet i sin tur utövas i en särskild kontext där barn skapar 
upplevelser i interaktion med miljön. För att förstå de förutsättningar 
som skapas inom alternativa idrottsaktiviteter, och som kan bidra till 
att utveckla ett intresse för fysisk aktivitet, behövs följaktligen ett 
analytiskt fokus riktas mot barnens upplevelser av miljön. Syftet med 
avhandlingen är att bidra med kunskap om de förutsättningar som 
miljön inom alternativa idrottsaktiviteter erbjuder för att utveckla 
barns intresse för fysisk aktivitet. Vidare är syftet att föra en 
diskussion om hur alternativa idrottsaktiviteter kan utvecklas i 
framtiden.   
 
För att uppnå syftet har tre frågeställningar varit vägledande. De två 
första forskningsfrågorna ämnar leda till en diskussion om vilken typ 
av miljö som skapas inom alternativa idrottsaktiviteter och hur denna 
samspelar med barnen och deras olika egenskaper i relation till fysisk 
aktivitet. Den tredje frågan är normativ och kastar ljus över hur 
alternativa idrottsaktiviteter kan omstruktureras i alla ekologiska 
system med grund i barns upplevelser. Frågorna har formulerats 
enligt följande: 
 

- För vilka barn skapas förutsättningar, inom alternativa 
aktiviteter, att utveckla ett intresse för fysisk aktivitet? 
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- Vilka aspekter av den fysiska och sociala miljön inom 
alternativa idrottsaktiviteter utgör, enligt barnen, betydelsefulla 
förutsättningar för utveckling av ett intresse för fysisk aktivitet? 

 
- Hur ser alternativa idrottsaktiviteter ut som utvecklar fler barns 

intresse för fysisk aktivitet och som utgår från barns egna 
behov? 

 
Forskningsfrågorna är inte var och en kopplade till en specifik artikel 
i avhandlingen. Istället är de tänkta att fungera som vägledande för 
den övergripande analys som görs och den diskussion som förs i 
kappan och som tar sin empiriska utgångspunkt i artiklarna. De 
artiklar som ingår i avhandlingen är inte organiserade i kronologisk 
ordning efter publikationsår utan i den följd som blir mest logisk 
utifrån avhandlingens syfte och forskningsfrågor.  
 
Den första artikeln (Högman, Augustsson, & Hedström, 2020a) syftar 
till att ge en generell bild av barns upplevda vardagsmiljö inom vilken 
de förväntas vara fysiskt aktiva. Denna bild ger en grundläggande 
förståelse för miljöns betydelse för barnens vardagliga fysiska 
aktivitet som sedan kan relateras till miljön inom alternativa 
idrottsaktiviteter. Den andra artikeln (Högman & Augustsson, 2017) 
är en fallstudie av en särskild form av alternativ idrottsaktivitet - 
organiserad spontanidrott. Den avser att ge fördjupad kunskap om 
barnens upplevelser med fokus på de centrala relationerna mellan 
tävling och lek samt ledarskap och medbestämmande. Den tredje 
artikeln (Högman, Augustsson, & Hedström, 2020b) riktar fokus mot 
organiseringen av alternativa idrottsaktiviteter. I studien undersöks 
vilka föreställningar om främjande av fysisk aktivitet som återfinns 
hos samverkansorganisationerna som ansvarar för utformningen av 
verksamheterna. Den fjärde artikeln (Högman & Augustsson, 
inskickad) är en uppföljande, retrospektiv, studie som undersöker ett 
urval av de tidigare intervjuade barnens upplevelser av utveckling i 
alternativa idrottsaktiviteter.  
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Disposition 
 
Den här sammanläggningsavhandlingen består av de fyra artiklarna 
och en kappa. Kappan fyller ett antal syften. Dels att placera in 
avhandlingen i forskningsområdet och på så vis även ge artiklarna ett 
sammanhang, dels att fördjupa de metodologiska och teoretiska 
överväganden som gjorts. Till sist har kappan utformats för att kunna 
föra en vidare diskussion om de olika studiernas implikationer. 
Kappan består av sju kapitel. I det första kapitlet behandlas olika 
perspektiv på fysisk aktivitet och i synnerhet fokuserar jag på det 
sammanhang inom vilket barns fysiska aktivitet sker. I det andra 
kapitlet smalnas ansatsen av och tidigare forskning som berör 
deltagande, utveckling och organisering av alternativa 
idrottsaktiviteter diskuteras. I det tredje kapitlet redogörs för arbetets 
teoretiska utgångspunkter och i kapitel fyra följer en beskrivning av 
de fem verksamheter som studerats inom ramen för 
avhandlingsarbetet. Det femte kapitlet består av fördjupade 
resonemang kring delar av avhandlingens metodologiska upplägg. I 
kapitel sex summerar jag artiklarna med fokus på resultat och de 
slutsatser jag dragit från respektive studie. Kapitlet fungerar således 
som en form av resultatbeskrivning för avhandlingsarbetet som 
helhet. I det sista kapitlet, kapitel sju, för jag en diskussion i fyra delar 
som tar sin början i relationerna barnen emellan och som via 
beröringen av mer övergripande idrottsliga och samhälleliga frågor, 
avrundas med ett resonemang om de pedagogiska implikationer 
resultaten har i relation till barns utveckling. Avslutningsvis 
reflekterar jag över den valda metodologin och ett antal möjligheter 
för vidare forskning.  
 
Det kan här också vara på sin plats att säga något om användningen 
av några för avhandlingen centrala begrepp. Fysisk aktivitet är ett av 
de begrepp vilket avhandlingen kretsar kring. Samtidigt använder jag 
också begreppet rörelse växelvis för att beskriva liknande betydelser. 
Min ståndpunkt här är att det inte finns någon kritisk skillnad mellan 
dessa begrepp som gör en växlande användning olämplig. Däremot 
för de båda begreppen med sig något skilda associationer, främst vad 
gäller en temporal dimension, vilket jag också har utnyttjat i 
framställningen. Rörelse för tankarna mer åt tidsmässigt begränsade 
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kroppsliga arbetet medan fysisk aktivitet vanligtvis förstås som något 
som pågår över en viss tid. En rörelse har ett förhållandevis kort 
tidsförlopp och som vid upprepning eller kombination med andra 
rörelser blir till en fysisk aktivitet.  
 
Vidare använder jag mig, exempelvis i avhandlingens 
syftesbeskrivning, av formuleringen ”intresse för fysisk aktivitet” och 
här är begreppet intresse viktigt. Genom att använda just intresse vill 
jag rikta uppmärksamheten mot barns benägenhet att ägna sig åt, i 
det här fallet fysisk aktivitet, över tid. Min förståelse av begreppet 
ligger nära betydelser av begreppet motivation men betraktas i 
enlighet med ekologiska perspektiv som mer präglat av samspelet 
mellan barn och miljö över tid än som en interpersonell process. 
Intresset är inte bundet till barnet utan uppstår i samspelet mellan 
barnet, med alla dess egenskaper, och miljöns specifika utformning. 
Förutsättningarna för detta samspel har utvecklats över tid vilket gör 
det lika relevant att undersöka barns omgivning som barnet själv för 
att förstå benägenheten att ägna sig åt fysisk aktivitet. Den här 
ståndpunkten synliggörs också längre fram i avhandlingen i samband 
med att det teoretiska perspektivet beskrivs. Innan dess vill jag dock 
närma mig avhandlingens centrala teman genom att placera dem i en 
social, kulturell och delvis historisk kontext.  
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2 Rörelsens sammanhang   
 
Fysisk aktivitet – en flerdimensionell aktivitet 
 
Fysisk aktivitet betraktas vanligtvis i forskning utifrån ett 
biomedicinskt perspektiv och då avsett den kroppsliga organismens 
reaktioner på olika former av rörelser. World Health Organization 
(WHO) menar att fysisk aktivitet innebär “[…] any bodily movement 
produced by skeletal muscles that requires energy expenditure” 
(World Health Organization, 2018, s.14). Definitionen lägger som 
synes ingen vikt vid den typ av aktivitet som aktiverar kroppen eller 
vad avsikten med aktiviteten är utan begränsar sig till den fysiologiska 
process som sker inom kroppen. Barns fysiska aktivitet, mätt 
utifrån energiförbrukning, förstås därmed i grunden på samma sätt 
som fysisk aktivitet för vuxna. Det biomedicinska perspektivet 
betraktar fysisk aktivitet som ett medel för att uppnå positiva 
hälsoeffekter vilket gör det betydelsefullt att beakta variabler som 
intensitet, duration och frekvens och deras olika effekter på 
hälsotillståndet. I avhandlingsarbetet har jag utgått från det här 
synsättet som en del av förståelsen för vad fysisk aktivitet är. En av 
flera orsaker till att fysisk aktivitet är en viktig del i barns liv handlar 
om de mer medicinska hälsoeffekter som fysisk aktivitet medför. Men 
för att förstå innebörden av fysisk aktivitet, just som en aktivitet, 
menar jag att en vidare förståelse av begreppet behövs och den ovan 
beskrivna definitionen säger mycket lite om vad fysisk aktivitet 
innebär för barn som deltagare i samhället.  
 
I det här avhandlingsarbetet har jag därför utgått från ett alternativt 
synsätt på fysisk aktivitet där även sociala, politiska och kulturella 
aspekter lyfts fram. Jag tar här utgångspunkt i Piggin (2019) som 
betonar kontextens betydelse för förståelsen av fysisk aktivitet. Såväl 
kulturella praktiker som olika makrostrukturella intressen styr 
uppfattningen av vad fysisk aktivitet är och bör vara. Piggin (2019, 
s.8) menar att fysisk aktivitet bör ses som ett fenomen som “involves 
people moving, acting and performing within culturally specific 
spaces and contexts, and influenced by a unique array of interests, 
emotions, ideas, instructions and relationships.”. Fysisk aktivitet är 
alltså en sociokulturell aktivitet där idéer, föreställningar och 
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relationer får betydelse för dess form och utförande. Dessa 
sociokulturella mönster återfinns såväl i den mellanmänskliga 
interaktionen som i vidare sociokulturella och politiska arrangemang. 
Fysisk aktivitet är alltså både fysiologisk och sociokulturell aktivitet, 
sammankopplad med omvärlden. Från individens sida får detta 
synsätt konsekvensen att fysisk aktivitet inkluderar såväl biologiska 
förutsättningar som personliga motiv, emotioner och tankegångar. På 
så vis är inte fysisk aktivitet enbart en kroppslig rörelse utan också en 
levd erfarenhet. Denna levda erfarenhet betraktas i sin tur som 
sammankopplad med den sociokulturella kontexten. Rörelser får 
betydelse och mening i relation till de menings- och värderingssystem 
inom vilka de skapats och utförs.  
 
En sådan flerdimensionell infallsvinkel som beskrevs ovan 
harmoniserar väl med ekologiskt tänkande. Från ett holistiskt 
ekologiskt perspektiv är fysisk aktivitet en interaktion mellan 
människa och miljö och där det främst är den mänskliga organismen 
som anpassar sig till miljön (Bronfenbrenner, 1979; Malm m.fl., 
2019). Vårt behov av fysisk aktivitet är sprunget ur tiotusentals år av 
överlevnadsprocesser och är även idag en fråga om överlevnad, om än 
i omvänd riktning. På ett övergripande plan har människan påverkat 
miljön till den grad att den idag inte längre kräver att vi aktiverar oss 
fysiskt för den dagliga överlevnaden. Tvärtom har förändringar i 
levnadsmiljön lett till att barn och vuxna rör på sig i så liten 
utsträckning att följderna har blivit sjukdomar av epidemisk art 
(Guthold m.fl., 2018; 2020). Denna utveckling visar på den 
ofrånkomliga förening som utgörs av människans rörelse och dess 
omgivande miljö.  
 
I relation till individens samspel med omgivningen låter det 
ekologiska perspektivet oss förstå att fysisk aktivitet handlar om hur 
barn interagerar med den objektiva och den upplevda världen. Genom 
kroppen medieras relationen mellan barnet och den omgivande 
miljön. I fysiska aktiviteter används miljöns materiella egenskaper 
när relationerna mellan kroppen å ena sidan och marken, luften eller 
vattnet å andra sidan utforskas. Fysisk aktivitet uppstår i själva 
interaktionen med den fysiska omgivningen. Ett hopp sker i relation 
till gravitationen, en löpning utifrån luftmotstånd och terräng och ett 



 

 14 

kast med hänsyn till bollens form och tyngd. I fysiska aktiviteter 
upptäcker barnet relationen mellan den egna kroppen, den fysiska 
omvärlden och föremålen. Utifrån ett ekologiskt perspektiv blir den 
fysiska omgivningen fundamental för vår förståelse för hur 
rörelsemönster skapas i den särskilda miljön (Bronfenbrenner, 1979; 
Bronfenbrenner & Morris, 2006). 
 
Fysiska aktiviteter är som tidigare nämnts en del av det sociala 
samspelet och inbäddat i en särskild kulturell kontext. Varken den 
mening som tillskrivs fysisk aktivitet eller de villkor som fysisk 
aktivitet sker under är lika för alla barn. Snarare gäller att den miljö 
som barn interagerar med framträder som fenomen grundade i 
tidigare upplevelser och genom en kulturellt betingad 
tolkningsprocess. Baserat på denna upplevelse bedömer barn hur 
miljön kan användas för fysisk aktivitet. De handlingar som utförs 
inom ramen för aktiviteten utgör således en respons på upplevelsen 
av miljön. Rörelser och kroppsliga uttryck får olika mening beroende 
på sammanhanget (Mead, 1976; Vélez-Agosto m.fl., 2017). Att röra på 
sig blir en fråga om att uttrycka sig och konstruera en bild av sig själv 
inför andra. För de aktiviteter som utförs finns normer, värderingar 
och trossystem som påverkar förhållandet till den egna kroppens 
rörelser (Engström, 2014; Piggin, 2019). Genom detta ekologiska 
synsätt blir fysiska aktiviteter en brygga mellan den inre fysiologiska 
och mentala kroppen och den utomstående sociala och fysiska 
världen. Min förståelse för fysisk aktivitet i relation till 
avhandlingsarbetet handlar om att barns fysiska aktivitet formas 
genom interaktion mellan barn och miljö där fysiska och 
sociokulturella dimensioner samverkar både hos barnet och hos 
miljön. Genom denna utgångspunkt positioneras avhandlingsarbetet 
inte som antingen biologiskt/fysiologiskt eller sociokulturellt 
inspirerat utan i ett flerdimensionellt ekologiskt utgångsläge där 
interaktionen mellan såväl sociala som fysiska aspekter har betydelse. 
Det ekologiska perspektivet har till arbetet bidragit med insikten att 
fysisk aktivitet är kommunikation med den fysiska och sociala miljön 
vilket har lett till ett genomgående fokus på samspelet inom de 
alternativa idrottsaktiviteterna. Piggins (2019) argumentation om hur 
fysisk aktivitet också är politik och hur olika intressen inverkar på 
fysisk aktivitet har också bidragit till mitt fokus på samhälleliga 
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föreställningar om fysisk aktivitet. Detta behandlas framförallt i den 
tredje artikeln men också mer i generella termer vad gäller 
sociokulturella konstruktioner av kön och fysisk förmåga. Samma 
resonemang har också bidragit till formen för diskussionen längre 
fram i avhandlingen om betydelsen av de intressen som styr 
organiseringen av alternativa idrottsaktiviteter.  
 
Med utgångspunkten att fysisk aktivitet är ett samspel mellan barnets 
och miljöns olika dimensioner ska jag nu gå vidare och, från ett 
barnperspektiv, belysa hur detta samspel ter sig. Detta är angeläget 
eftersom ett sådant perspektivval får konsekvenser för flera delar av 
avhandlingsarbetet. 
 
 
Fysisk aktivitet i barns liv 
 
I de allra flesta avseenden bör barn ses som en heterogen grupp, 
framförallt när det kommer till att förstå nyanserna av beteenden 
relaterade till fysisk aktivitet. Barn har olika personligheter, lever 
under olika villkor och fostras i olika tros- och värderingssystem. 
Fördelen med att ändå beskriva barn som en social grupp i kontrast 
mot vuxna är att en sådan beskrivning synliggör hur barndomar i 
generell mening konstrueras och i det här fallet inom vilka ramar 
relationen mellan fysisk aktivitet och barn utvecklas (Eliasson, 2017; 
James & Prout, 2015). Jag kommer här därför försöka skissera en 
generaliserande, och därmed förenklande, bild av fysisk aktivitet 
utifrån ett barnperspektiv. Ändamålet är att kontrastera den 
förståelse som utgår från ett vuxenperspektiv och som i allmänhet 
präglar forskning och praktik om barns fysiska aktivitet. Ett sådant 
barnperspektiv innefattar både barns egna röster om fysisk aktivitet, 
det vill säga barns perspektiv, men också mitt eget beaktande av de 
villkor som formar barns fysiska aktivitet.  
 
När barn tillfrågas om fysisk aktivitet handlar svaren som följer om på 
vilket sätt fysisk aktivitet kan ingå i andra aktiviteter som barn finner 
meningsfulla. Det kan handla om att de inser att de rör på sig när de 
går ut med hunden, hjälper en förälder i trädgården eller vanligast, 
när de leker. Enligt Burrows (2010) är själva begreppet fysisk aktivitet 
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främmande för många barn som dessutom menar att det är ett ord 
som vuxna, inte barn, använder. Utgångspunkten för barns förståelse 
av begreppet är istället att fysisk aktivitet är ett medel snarare än ett 
ändamål för sig självt. Fysisk aktivitet i sig är inte en viktig del av 
barns liv på samma sätt som det kan vara för vuxna eftersom barn 
inte förhåller sig till den egna hälsan på samma sätt som vuxna gör. 
Barn kan ge uttryck för hur de förhåller sig till diskussioner om hälsa 
och relationen mellan rörelse och den egna hälsoutvecklingen men 
det är först under tonåren som sådana resonemang fungerar 
normativt för beteendet. Under dessa senare år av barndomen får 
fysisk aktivitet en mer betydande roll dels i relation till 
identitetsskapande och kroppsideal, dels till egna överväganden om 
livsstil och hälsa (Lundvall & Thedin-Jakobsson, 2020; Messner & 
Musto, 2016; Wright & Laverty, 2010).  
 
I den här avhandlingen riktas fokus mot de barn som befinner sig i 
perioden före tonåren. För de här barnen sker fysisk aktivitet i ett mer 
oreflekterat tillstånd där funktionen får betydelse i relation till den 
direkta situationen. Det handlar ofta om lek och fysisk aktivitet som 
integreras i leken eftersom de gör lekarna mer meningsfulla för 
barnen (Burrows, 2010; Payne m.fl., 2013). Men även för dessa lite 
yngre barn fungerar fysisk aktivitet som ett sätt att samspela med 
andra. Fysisk aktivitet är att sätt att uttrycka sig och bidrar till 
barnens identitetsskapande. Detta sker genom leken där barn 
utvecklar förståelsen för både jaget och den sociala omgivningen 
primärt genom själva lekaktivitetens sätt att få barnen att inta olika 
roller (Mead, 1976). Många lekar integrerar på ett naturligt sätt fysisk 
aktivitet och i sådana lekar skapar sig barn en bild av den egna 
kroppens förmågor i relation till den fysiska och sociala omgivningen. 
I det här avseendet finns inget motsatsförhållande mellan lek och 
tävling utan tävlande och mätande kan vara en del av lekandet. Idrott 
kan i det här sammanhanget ses som en form av formaliserad lek där 
den fysiska aktiviteten får en allt mer framskjuten roll men 
fortfarande inte fungerar som ett självändamål utan som en 
nödvändighet för idrottsaktiviteten. Barn själva berättar att den 
främsta anledningen till att de idrottar är för att det är roligt. Vad som 
gör idrott roligt skiljer sig åt men genomgående lyfter barn fram att 
det finns särskilda aspekter inom själva aktiviteten som gör den rolig 
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och meningsfull. Det kan till exempel handla om ett 
spänningsmoment i kombination med att känna sig kompetent, stark 
och att utforska den egna förmågan (Hopple, 2015). Vidare berättar 
barn gärna om de sociala aspekterna, det vill säga, möjligheten att 
göra någonting man tycker om tillsammans med kompisar och andra 
barn. Det kan handla om att samarbeta i själva aktivitetens moment 
men även att få spendera mer tid tillsammans med andra barn och på 
så vis känna en stark tillhörighet. Barns med åldern växande behov av 
att mäta sina fysiska förmågor mot varandra gör också att känslan av 
att uppleva sig som duktig i en idrottsaktivitet blir en starkt 
bidragande orsak till huruvida den upplevs som rolig eller inte (ibid). 
Barns beskrivningar av vad som gör idrott roligt skiljer sig följaktligen 
inte från centrala inslag i leken. Från ett barnperspektiv blir det 
således rimligt att inte betrakta idrott som något väsentligt 
annorlunda än lek utan snarare som en utveckling av lekandet där 
den fysiska dimensionen successivt får ta mer plats och får en 
tydligare inramning.  
 
I förhållande till de rekommendationer som tagits fram av WHO rör 
många barn på sig för lite idag. Mycket tyder också på att fysisk 
aktivitet har fått en allt mer tillbakadragen roll i många barns liv i takt 
med att samhället eliminerat en stor del vardagliga fysiska 
ansträngningar samtidigt som fler av barns nöjesaktiviteter numer 
sker i stillasittande form (Steene-Johannessen m.fl., 2021; Lundvall & 
Brun Sundblad, 2017). För barn mellan 6 och 17 år rekommenderas 
60 minuters fysisk aktivitet med måttlig till hög intensitet per dag. 
Studier visar dock att endast cirka var tredje barn i Europa når dessa 
rekommenderade nivåer vilket är siffror som också är giltiga för 
svensk kontext (Nyberg m.fl., 2020; Steene-Johannessen m.fl., 2020). 
Den viktigaste källan till fysisk aktivitet för barn är inte, som ofta 
framhålls, idrott utan den lek som barn ägnar sig åt över längre tid än 
idrottsaktiviteter vanligtvis pågår (Borghese & Janssen, 2018). Detta 
reflekteras i hur barns fysiska aktivitetsmönster förändras i takt med 
stigande ålder där mängden fysisk aktivitet minskar ju äldre barnen 
blir. I takt med att barnen blir äldre blir den fysiska aktiviteten allt 
mer planerad och organiserad men också mer fragmenterad. Från att 
i 4–5 års åldern spendera som mest tid i rörelse och minst tid i 
inaktivitet har barn mer intensiva perioder av aktivitet i 6–7 års 
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åldern då många barn börjar engagera sig i olika organiserade 
idrotter. Samtidigt spenderas vid den här åldern också mer tid i vila 
(Downing m.fl., 2021; Steene-Johannessen m.fl., 2020). De barn som 
vid den här tiden inte börjar med organiserad idrott blir också allt 
mindre fysiskt aktiva vilket alltså innebär att leken inte ersätts med 
annan fysisk aktivitet för dessa barn (Sprengeler m.fl., 2019). Att 
störst andel barn är aktiva i en idrottsförening runt 11-års ålder 
innebär alltså inte att det är de tid då barn som är mest fysiskt aktiva. 
Snarare visar det att en större andel barn vid den här tiden är mer 
intensivt aktiva än tidigare, men också mer stillasittande (Lounassalo 
m.fl., 2019).  
 
Synen på det fysiskt aktiva barnet har sett olika ut i olika tider. En 
vanlig uppfattning tidigare var predeterministisk och menade att 
utvecklingen av barns motoriska förmågor var förutbestämd och att 
miljön därmed hade mycket liten betydelse (Sigmundsson & Vorland 
Pedersen, 2004). Jag ansluter mig dock till ett ekologiskt synsätt där 
utveckling är en reciprok process mellan barn och miljö. Barn har ett 
inneboende kroppsligt behov av att röra på sig. Detta behov är 
kopplat till det faktum att det är genom själva aktiviteten som barns 
fysiska utveckling sker eftersom det får barnet att utforska de egna 
förmågorna. Ur ett ekologiskt perspektiv ska betydelsen av detta 
inneboende behov likväl inte överskattas då barn också är flexibla och 
anpassar sitt beteende efter miljöns utformning. Barn utvecklas inte 
motoriskt av sig själv utan i samklang med omgivningens utformning. 
Barnet utvecklar ett beteende att vara fysiskt aktiv genom att lära sig 
att vara fysisk aktiv. Alltså är både miljöns utformning och barnets 
egenskaper och förmågor betydelsefulla för barnets fysiska 
aktivitetsmönster (Bronfenbrenner, 2005b; Bronfenbrenner & 
Morris, 2006). Den samlade forskningen på området har visat att 
barn som är fysiskt aktiva dels har en god fysisk förmåga, dels också 
en hög tilltro till den egna fysiska förmågan. Sådana förmågor 
utvecklas genom de erfarenheter som barn får av fysisk aktivitet. I de 
flesta studier som undersöker barns fysiska aktivitet visas också att 
pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor vilket ofta förklaras utifrån 
betydelsen av sociokulturella föreställningar om kön och kropp och 
relationen till fysiska aktiviteter (Bauman m.fl., 2012; Condello m.fl., 
2017; Utesch m.fl., 2018). 
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Eftersom barn som grupp befinner sig i beroendeställning till vuxna 
är deras fysiska aktivitet också i högre utsträckning avhängigt det stöd 
de får från den sociala omgivningen. Stöd och uppmuntran från 
familjen är av stor betydelse då det har både mentala 
och praktiska dimensioner. Föräldrars inställning till barnens fysiska 
aktivitet påverkar tros- och värderingssystem hos barnet och 
benägenhet och möjlighet att stötta materiellt har praktiska 
implikationer (Barnett m.fl., 2021; Kemp m.fl., 2020). Vidare formar 
den fysiska omgivningen barns fysiska aktivitet. Dels mer direkt 
genom tillgång till miljöer som uppmuntrar till rörelse, dels i 
samverkan med sociokulturella konstruktioner då platser laddas med 
särskilda normer som barnen förhandlar med när de rör sig i miljön 
(Tangen, 2004).  
 
I avhandlingsarbetet har jag emellertid inte betraktat barn som enbart 
passiva mottagare i relation till de ramar som sätts upp för dem. Som 
Bell (2011) framhåller kan barn också nyttja stillasittande som en 
form av motstånd mot vuxenvärldens krav på fysisk aktivitet under 
särskilda förutbestämda omständigheter. Barn använder sin agens till 
exempel genom att ”gömma sig” bakom skärmar och tar på så vis 
kontroll över den egna tiden som annars styrs och kontrolleras av den 
vuxna omgivningen. Ett ökat stillasittande och skärmanvändande, till 
exempel, är inte bara en fråga om att skärmar tar över barnens liv, 
utan också en aktiv handling från barns sida. Denna betoning på 
barns agens har jag inspirerats av i min utgångspunkt av förståelsen 
för barns fysiska aktivitet. I relation till de ramar och strukturer som 
vuxenvärlden sätter upp får barn förhandla mellan kroppsliga behov, 
så som spring i benen och de måsten som åligger barn, exempelvis i 
form av att delta i skolans undervisning eller sitta still hemma under 
middagen. På så sätt ser jag barns fysiska aktivitet som en integrerad 
del av barns samspel med omgivningen. Genom upptäcktsfärder, lek 
och idrott eller vad det nu än må vara som barn tar sig för, används 
den fysiska aktiviteten som ett sätt att utforska relationen mellan sig 
själv och omvärlden. Vidare har det fysiskt aktiva barnet vissa 
egenskaper och förmågor som blir betydelsefulla för intresset för 
fysisk aktivitet. Den här synen på barns fysiska aktivitet har dels fått 
betydelse för min studiedesign där barns egna röster utgör en viktig 
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del för att få syn på hur barn tolkar alternativa idrottsaktiviteter som 
utvecklingsmiljö, dels för den diskussion jag för senare i avhandlingen 
om vikten av att belysa de budskap som sänds till barn i samband 
med sättet som deras fysiska aktiviteter organiseras på. Men för att 
bättre förstå barns relation till fysisk aktivitet behövs fokus också 
riktas mot de villkor som präglar barns liv. Bilden som skisserats ovan 
behöver förstås i relation till hur barndomar konstrueras i den tid 
barn lever idag. 
 
 
Ett samhälle i rörelse  
 
Barns utveckling sker alltid i särskild historisk tid präglad av särskilda 
villkor (Bronfenbrenner, 2005c). Wright och MacDonald (2010) 
menar att barns fysiska aktivitet måste ses som en integrerad del av 
barns vardagsliv och som något formas av de dagliga rutiner som barn 
ingår i. Den fria och mer oorganiserade leken har en central betydelse 
i tidig barndom för att successivt fasas ut till förmån för mer 
planerade fysiska aktiviteter. Denna utveckling kan också ses som en 
historisk utveckling där barndomar generellt har blivit allt mer 
institutionaliserade och organiserade. Inte minst i den växande 
medelklassen planeras barns fysiska fostran mer i detalj idag än 
tidigare. Detta märks i relation till hur barn i arbetarklassen 
fortfarande uppfostras med mer klassiska värderingar där utbildning, 
försörjning och familj är centrala prioriteringar medan aspekter så 
som fritid och rekreation betraktas som sekundära domäner (Eriksen 
& Stefansen, 2021). Den tilltagande organiseringen och planeringen 
av barns liv innebär att barns fysiska aktivitet inordnas i bestämda 
temporala och spatiala ramar, till stor del baserat på de behov som 
det vuxna samhället har. Barns fysiska aktivitet sorteras in under 
rasten på skolgården, efter skolan på vägen hem eller på 
eftermiddagen på idrottsanläggningen. Tid och rymd arrangeras på 
bestämda vis för att barn ska röra på sig på särskilda platser och 
under särskilda perioder. Detta arrangerande av barns fysiska 
aktivitet har lett till ett formaliserande av barns rörelse. Eftersom 
barns fysiska aktiviteter är hänvisade till bestämda miljöer och tider 
utforskar och ägnar sig barn åt sådana aktiviteter som blir möjliga 
utifrån dessa villkor.  
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Shilling (2010) menar att samhället idag överlag utövar ett allt mer 
tilltagande tryck på barns hälsa och deras kroppar och att denna 
utveckling kan härledas till ett generellt ökat intresse för det 
kroppsliga bland annat i relation till statlig folkhälsopolitik och ett 
tydligare fokus på främjande och förebyggande insatser. Även om 
staten alltid haft ett intresse av medborgarnas fysiska fostran märks 
idag ett tydligare fokus på det preventiva arbetet och den friska 
medborgaren. En sådan ökad statlig intervenering innebär ett ökat 
inflytande över barns liv för olika institutioner så som skolan och 
idrottsrörelsen som blir statens medel för att intervenera i barns liv. 
Effekterna av denna utveckling kan förstås utifrån Piggins (2019) 
resonemang om fysisk aktivitet som en politisk domän. Särskilda 
folkhälsopolitiska mål styr synen på den typ av fysisk aktivitet barn 
ska ägna sig åt och vad som är ett lämpligt syfte med den. Från 
statens sida finns ett intresse av en frisk befolkning mot vilket fysisk 
inaktivitet under senare år beskrivits som allt större hot (se t ex 
Regeringsbeslut dir. 2020:40). Offentliga insatser formas följaktligen 
främst utifrån statens behov av framtida friska och välfungerande 
medborgare vilket i praktiken innebär ett primärt 
medicinskt/fysiologiskt förhållningssätt.  
 
Som Shilling (2010) vidare lyfter fram har skolan kommit att bli en 
viktig plattform för statens interventioner när det gäller barns fysiska 
aktivitet. För skolans del har ansvaret för elevernas fysiska aktivitet 
historiskt främst handlat om att lära och undervisa eleverna i och om 
olika fysiska aktiviteter (Borgen m.fl., 2021). Med andra ord har det 
handlat om fysisk bildning snarare än om att utföra fysiska 
aktiviteter. Denna funktion har dock kommit att förändras på senare 
år då skolans uppdrag om fysisk aktivitet mer har kommit att handla 
om en ökad mängd rörelse under själva skoldagen. Sedan 
2003 har skolans uppdrag om fysisk aktivitet, genom ett tillägg i 
läroplanen, utökats till att även innefatta ansvar för att 
eleverna rör på sig tillräckligt mycket under skoldagen. I 
grundskolans läroplan anges att ”skolan ska sträva efter att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” 
(Skolverket, 2019, s.7). Regeringen som satt vid makten mellan 2014 
och 2019 menade vidare att ”rörelse ska vara en naturlig del av 
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skoldagen, dels genom undervisning i ämnet idrott och hälsa, dels 
genom andra typer av fysisk aktivitet och motorisk träning” 
(Regeringskansliet, 2016, avsnittet Barn som rör sig mer presterar 
bättre. Min kursivering). Det ökade intresset för fysisk aktivitet 
snarare än fysisk bildning är inte avgränsat till svensk skola och utan 
har också uppmärksammats exempelvis i Norge. Borgen m.fl. (2021) 
argumenterar för en tilltagande utveckling där lärande av fysisk 
aktivitet i den norska skolan, det vill säga det lärande som ske inom 
ämnet idrott och hälsa, får allt mindre plats till förmån för utförande 
av fysisk aktivitet i form av aktiviteter som ligger utanför 
kursplanerna. Ett ökat intresse för den senare formen av fysisk 
aktivitet leder till att skolor i ökad omfattning samarbetar med 
externa aktörer som saknar formell pedagogisk utbildning vilket i sin 
tur ytterligare underminerar lärandet till förmån för utförandet av 
fysisk aktivitet.  
 
Två effekter av denna, genom skolan, ökade statliga intervenering i 
barns liv, framhåller Shilling (2010), är dels att barn tilldelas ett ökat 
individuellt ansvar för den egna hälsan, dels ett tydligare budskap 
från samhället om ett mer instrumentellt förhållningssätt till kroppen. 
Kroppens funktion, och således vilka fysiska aktiviteter den engageras 
i, kopplas till produktivitet och i vilken mån den är en nytta eller en 
belastning för det gemensamma samhället. Ett alternativt 
förhållningssätt till kroppen, menar Shilling (ibid), fokuserar mer på 
hur en kropp i rörelse kan generera välmående och glädje på ett 
individuellt plan.  
 
I fråga om fysisk aktivitet har den tilltagande organiseringen av, och 
interveneringen i, barns liv vidare lett till ett kraftigt ökat deltagande i 
organiserad idrott. Från att ha varit en aktivitet som skedde oplanerat 
på bakgårdar, gator och idrottsytor av varierande kvalitet övergick 
barns fysiska aktivitet under 1900-talets andra hälft till att i allt större 
utsträckning ske i form av organiserad idrott. I Sverige nådde 
utvecklingen sin kulmen under 80-talet men idrotten är fortfarande 
den dominerande fritidsaktiviteten bland barn och unga och kan 
därmed alltjämt betraktas som den viktigaste socialisationsarenan 
efter familjen och skolan. Globalt beräknas idag ungefär hälften av 
alla barn vara involverade i organiserad idrott vilket också ligger i 
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linje med resultat från studier i Sverige (Blomdahl m.fl., 2014; Delisle 
Nyström m.fl., 2018; Lundvall & Brun Sundblad, 2017; Tremblay 
m.fl., 2016). I ljuset av detta går det att förstå hur idrott också har 
kommit att bli det primära medlet i arbetet att främja barns fysiska 
aktivitet. Som jag beskriver närmare i nästa avsnitt är detta inte 
oproblematiskt med tanke på den organiserade idrottens inneboende 
logiker som sålunda också blir till utmaningar i arbetet med att främja 
barns intresse för fysisk aktivitet. I relation till barns förståelse för 
fysisk aktivitet menar jag, i enlighet med Burrows (2010) att det här 
är möjligt att prata om en form av idrottifiering av fysisk aktivitet då 
idrotten fungerat som ideal för all form av rörelse. Den fysiska 
aktivitet barn utför som inte relaterar till idrott tenderar att nedtonas 
och glömmas bort till förmån för den högt värderade fysiska aktivitet 
som sker i den organiserade idrottens form. Det märks även i barns 
egna resonemang om fysisk aktivitet där organiserade 
idrottsaktiviteter ofta får en överordnad ställning gentemot andra 
fysiska aktiviteter de engagerar sig i (ibid). Denna idrottifiering 
innebär också att fysisk aktivitet konstant konstrueras i relation till 
idrottens tävlingslogik. Även de former av barns fysiska aktivitet som 
ligger långt bort från idrottens ram behöver förhålla sig till idrott, och 
därmed tävling, som ideal form av fysisk aktivitet. Det inflytande som 
den organiserade idrotten haft på skolämnet idrott och hälsa utgör 
här ett bra exempel på hur fysisk aktivitet och fysisk fostran 
sammanblandas med formerna för organiserad idrott. En mängd 
forskning har kunnat visa hur innehållet i ämnet upplevs handla 
framförallt om att utföra olika traditionella bollsporter med tydliga 
tävlingsinslag snarare än att erhålla kunskap om fysisk aktivitet (se t 
ex. Borgen, m.fl., 2021; Londos, 2010).  
 
Sammantaget kan sägas att barns liv har blivit allt mer organiserade 
och planerade vilket dels lett till en formalisering, dels en 
idrottifiering, av barns fysiska aktivitet. Jag vill här dock betona den 
åtskillnad som i grunden finns mellan, å ena sidan, organiserad idrott 
och, å andra sidan, fysisk aktivitet. Att göra denna distinktion har 
varit viktigt för hur jag senare i avhandlingen diskuterar potentialen 
som alternativa idrottsaktiviteter har vad gäller att utveckla ett 
intresse för fysisk aktivitet hos fler barn. Jag menar att denna 
åtskillnad blir särskilt viktig i relation till just alternativa 



 

 24 

idrottsaktiviteter eftersom dessa är tänkta att utgöra alternativ till hur 
idrott annars fungerar. Vidare har jag pekat på det instrumentella 
förhållningsätt till kroppen som via interventioner förmedlas till barn. 
Synliggörandet av denna förskjutning i förhållningsättet kring barns 
fysiska aktivitet har varit viktig för den diskussion jag för senare i 
avhandlingen om vilken typ av utveckling alternativa 
idrottsaktiviteter bör främja. 
 
 
Idrott för alla – eller för de som vill… idrotta?  
 
Med utgångspunkt i den ovan beskrivna utvecklingen av den 
allmänna synen på barns fysiska aktivitet blir det relevant att titta 
närmare på hur idrottsrörelsen agerade utifrån de nya möjligheter 
som utvecklingen skapade. Som berördes i föregående avsnitt kan 
dagens folkhälsoarbete sägas vara präglat av idéer om i första hand 
preventiva åtgärder. I västvärlden kan detta ökade intresse för 
förebyggande insatser ses som ett led i den bredare välfärdspolitik 
som dominerade under mitten av 1900-talet och fram till åtminstone 
slutet av 70-talet. Idrotten och idrottsrörelsen kom i relation till detta 
att betraktas som en lämplig samarbetspartner i arbetet med att 
fostra friska och välfungerande medborgare (Österlind, 2017). Jag ska 
i det här avsnittet belysa hur idrotten också tog på sig detta 
folkhälsoansvar och hur den sedan försökt balansera mellan detta 
åtagande och den tävlingslogik som finns inneboende i idrottens 
kärna. Denna bakgrund blir framförallt viktig för besvarandet av 
avhandlingens tredje forskningsfråga om hur alternativa 
idrottsaktiviteter bör organiseras i framtiden men även i relation till 
de två första forskningsfrågorna vars svar kopplar an till hur miljön 
inom alternativa idrottsaktiviteter formats av idrottens karaktärsdrag. 
 
Även om arbetet med att bredda deltagandet inom idrotten hade 
påbörjats redan under 40- och 50-talen initierades den mer konkreta 
politiska ambitionen om en inkluderande idrottsrörelse under senare 
halvan av 1960-talet och markeras tydligast av den statliga 
idrottsstödsutredningen Idrott åt alla från 1969 (Norberg, 2011; SOU., 
1969). Sverige och de övriga skandinaviska länderna var tidigt ute 
med tanken på en idrottsrörelse som skulle inkludera hela 
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befolkningen men idéerna fanns även i andra västeuropeiska länder 
så som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Under Europarådets 
ledning samlades 1968 en grupp experter för att inleda arbetet som 
1975 skulle mynna ut i dokumentet European Sport for All Charter. I 
detta dokument formulerades ett antal principer för vad begreppet 
Sport for All skulle innebära i det framtida arbetet. Den slutsats som 
gruppen enades kring betonade vikten av att skapa förutsättningar för 
att tillgängliggöra idrotten för fler människor. De menade att idrott 
för alla “must provide conditions to enable the widest possible range 
of the population to practice regularly either sport proper or various 
physical activities calling for an effort adapted to individual 
capacities.” (Marchand, 1990. s.3). Vad som formulerades här, liksom 
i den svenska statliga utredningen från 1969, var alltså en politisk 
agenda som sökte lägga grunden för expanderingen av breddidrotten 
till grupper i befolkningen som tidigare inte ägnat sig åt idrott. Främst 
handlade det om att idrott nu skulle bli ett allmänt intresse och, inte 
som tidigare, enbart något för överklassens män. I första hand skulle 
idrotten bli tillgänglig även för kvinnor och barn i alla samhällsklasser 
men även äldre, migranter, funktionshindrade och brottsdömda 
nämns som underprivilegierade grupper som var i behov av idrott 
(Green, 2006; Marchand, 1990; SOU., 1969; Österlind, 2017). En 
konkret åtgärd blev att såväl staten som många kommuner började 
dela ut bidrag till föreningar som inkluderade barn och ungdomar, 
vilket också ledde till ett ökat intresse från föreningarnas sida att 
vända sig till barn och ungdomar. En annan linje var att fortsätta 
utbyggnaden av den idrottsliga infrastrukturen och att nu även 
inkludera barn- och ungdomsidrottens behov när anläggningar 
planerades (Norberg, 2011; Patriksson, 1987).  
 
Under 70-talet skedde följaktligen en kraftig expansion av barn- och 
ungdomsidrotten och det är i det här skedet som idrottsrörelsen 
utvecklas till en central aktör i arbetet med att främja barns hälsa. 
Tilltron till idrottens positiva hälsoeffekter är vid tiden stark och i takt 
med den ökade efterfrågan bland föräldrar på fostrande organiserade 
aktiviteter för barnen efter skolan framstår idrottsföreningen som ett 
förnuftigt val (Nilsson, 2005; Wagnsson, 2009). Nämnvärt är också 
att barn- och ungdomsidrotten som växt fram under tidigare 
årtionden framförallt bestod av olika tävlingar som arrangerades runt 
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om i landet. Redan från grunden handlade barn- och 
ungdomsidrotten alltså främst om att barnen skulle få mäta sina 
förmågor mot andra barn. Ett exempel är de första simtävlingarna 
som barn kunde delta i som arrangerades för första gången 1961. 
Anledningen till att barn tilläts delta i tävlingen var de framgångar 
som uppmärksammats som barn i unga tonåren vid tiden nåt vid 
stora internationella mästerskap (Patriksson, 1987). Barns idrottande 
främjandes alltså i syfte att nå framgångar vid internationella 
tävlingar och motion sågs primärt som en effekt av barnens 
deltagande i dessa tävlingar men betraktades alltså inte som ett 
ändamål i sig själv.  
 
Utvecklingen skedde emellertid inte utan att nya utmaningar 
uppmärksammas. Idrottens intresse av tävling och konkurrens gjorde 
sig påmind när hårda satsningar i ung ålder blev allt vanligare. 
Framgångsrika idrottare användes vid tiden inte sällan som bevis för 
nationers storhet vilket åtminstone delvis kan ses som en anledning 
till utökade satsningar på unga talanger även i Sverige. Samtidigt 
började fler och fler påpeka att idrotten också har skadliga inslag när 
satsningar sker i ung ålder och fokus på tävling och idrottslig 
progression blir allt för stort. I det här läget agerade också 
idrottsrörelsen själva och i Riksidrottsförbundets styrdokument från 
tidsperioden betonas vikten av inkludering och att idrotten återigen 
bör bli mer lekfull (Sveriges riksidrottsförbund, 1980). 
Organiseringen av barns idrottande hade lett, menade många, till ett 
överdrivet fokus på själva idrottandet vilket gjort att den för många 
barn blivit mindre glädjefylld. Denna utveckling leder bland annat till 
uppstarten av idrottsskolor vilka är tänkta att erbjuda mindre 
allvarsamma alternativ till föreningsidrotten. I idrottsskolorna ska 
barnen återigen få möjligheten att möta idrotten på ett lekfullt sätt 
utan krav på prestation och utveckling. Detta ska inte bara leda till att 
färre barn mår dåligt till följd av idrottande och utan också att fler 
barn kan inkluderas i idrottsrörelsens verksamheter (Carlman, 2015; 
Patriksson, 1987). Här synliggörs således ett första försök från 
idrottens sida att balansera ansvaret som inkluderande folkhälsoaktör 
mot de drivkrafter som idrottsutövningen frambringar hos barn, 
föräldrar och ledare.  
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Patriksson (1987) menar att även 80-talets barn- och ungdomsidrott 
präglas av den debatt som pågick mellan, å ena sidan, förespråkare 
för en mindre tävlingsinriktad idrott som framhåller 
(tävlings)idrottens skadliga inverkan på barn och, å andra sidan, de 
som menar att tävling och konkurrens är en självklar del av idrotten 
och dessutom nyttiga inslag i barnuppfostran. Riksidrottsförbundets 
fortsatta balansgång i frågan synliggörs i det handlingsprogram som 
tas fram för 80-talet och som kallas Idrott 80 där en rad ståndpunkter 
tydliggörs (Sveriges riksidrottsförbund, 1980). Samtidigt som 
tävlingsidrotten framhålls som en viktig del betonas också att den inte 
ska utgöra det enda alternativet för barn utan att ”det måste finnas 
många alternativ och alltför tidig specialisering måste undvikas… 
Ungdomsverksamheten ska väcka intresse för idrott genom att: Ge 
dem som önskar det möjlighet att utveckla sina färdigheter inom 
tävlingsidrotten; Erbjuda övriga motionsidrott med eller utan 
tävlingsmoment.” (Patriksson, 1987, s.61). Vidare synliggörs i 
dokumentet det utökade ansvar som Riksidrottsförbundet ville ta vad 
gällde barns och ungas hälsa när både uppsökande verksamhet lyfts 
som ett viktigt arbete, och det betonas att det ligger på 
idrottsrörelsens ansvar att barn utvecklas i positiv riktning: ”Idrotten 
ska söka upp ej föreningsansluten ungdom, t ex barn och tonåringar i 
riskmiljöer. […] Idrotten måste ta ansvar för att individen redan i 
unga år utvecklas positivt, såväl fysiskt som psykiskt, som socialt och 
kulturellt.” (ibid). Enligt min mening går det här att urskilja hur 
samtalet om kring barn- och ungdomsidrottens utformning allt 
tydligare domineras av idén om en idrott för alla. Det innebär likväl 
inte balansgången mellan tävling och inkludering är avslutad utan 
snarare att tävlingsdimensionen får en mer undanskymd roll i 
samtalet vilket inte nödvändigtvis behövde vara fallet i praktiken. 
 
I idrottsstödutredningen från 1998 (SOU 1998:76) betonas idrottens 
fortsatta förtroende att realisera målet om idrott för alla. Såväl 
Norberg (2011) som Stenling (2014) menar dock att i den neoliberala 
staten har den tidigare starka tilltron till idrottsföreningarnas 
förmåga att själva förverkliga en inkluderande idrottsrörelse bytts ut 
mot en tydligare förväntan och kravställning på föreningarna att, i 
utbyte mot skattemedel, leverera tjänster i enlighet med de politiska 
målen. Det handlar alltså om en tydligare styrning av den del av 
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verksamheten som berättigar till statligt stöd. I kölvattnet av denna 
politik erbjöd staten mer riktade bidrag exempelvis i form av de två 
statliga satsningarna som i folkmun kommit att kallas Handslaget 
(2004–2007) och Idrottslyftet (2007-) och som också utgjort de 
hittills enskilt största investeringarna relaterat till det svenska policy-
området idrott för alla. Även om inriktningarna inom satsningarna 
har varierat genom åren har den genomgående ambitionen varit att 
öka antalet medlemmar, främst barn och ungdomar, i idrottsrörelsen. 
De båda satsningarna kan ses som bevis för den starka tilltron till 
idrotten som främjande kraft för barns fysiska fostran även om 
satsningarna också motiverades av andra, mer socialpolitiska skäl.   
 
De utökade medlen som tillkom med satsningarna möjliggjorde nya 
verksamhetsformer som skulle eliminera hinder för deltagande och 
skapa nya attraktiva idrottsmiljöer. Exempelvis lades stort fokus på 
organiserandet av aktiviteter tillsammans med skolan, bland annat i 
form av förnyade idrottsskolor (Carlman, 2015). En annan satsning 
som presenteras inom ramen för Idrottslyftet var projektet Drive-in 
idrott som enligt Riksidrottsförbundets dåvarande ordförande Karin-
Matsson Weijber syftade till att göra ”idrotten attraktiv för fler unga, 
framförallt för de som idag inte är föreningsaktiva.” 
(Riksidrottsförbundet, 2009, 8 juni). Uppföljningar av Handslaget 
och Idrottslyftet visade även att mest medel hade gått till just olika 
former av rekryteringsinsatser som de ovan nämnda eller olika 
former av prova-på-aktiviteter (Eriksson m.fl., 2007; Karp m.fl., 
2014; Nordström, 2012). Trots miljardsatsningar på, det för staten 
och idrottsrörelsen gemensamma, målet att nå fler barn och unga 
visade utvärderingarna som publicerades 2012 att mycket lite hade 
hänt i termer av förändring och idrotten fick följaktligen utstå kritik 
för sin oförmåga att ändra invanda mönster. Slutsatsen som drogs om 
anledningen till misslyckandet var att den inneboende logik, 
tävlingslogiken, som konstruerat problemet med exkludering och som 
skulle lösas av Handslaget och Idrottslyftet, hade bestått (Stenling, 
2015).  
 
Skille (2011b) förklarar den uteblivna utvecklingen, och följaktligen 
varför ambitionen om en idrott för alla befinner sig i en 
återvändsgränd, med att tävlingslogiken, den binära vinna-förlora-



 

 29 

koden som är inneboende idrottens kärna så som den är framväxt, i 
själva verket är oförenlig med målet om en idrott för alla. Detta 
eftersom dessa två grundar sig i två motstridiga ideologier som har 
två skilda synsätt på vad ändamålet med idrott är. Idén om en idrott 
för alla kräver att jämlikhet överordnas andra mål. Det innebär att, i 
händelse av att prioriteringar behöver göras, sätts inkludering i första 
rummet. Det medför även att det kan bli nödvändigt att avstå från 
åtgärder som gynnar idrottslig utveckling till förmån för inkludering. 
Tävlingslogiken, å sin sida, ser excellens och vinst som slutliga mål för 
idrottsutövning. Dessa mål nås genom tävling, konkurrens och 
utslagning. Som synliggjorts i den historiska tillbakablicken ovan är 
dessa två uppsättningar av idéer kompatibla till en viss grad men 
hamnar på kollisonskurs när det blir fråga om att prioritera vid 
händelse av begränsade resurser. Den enskilda idrottsföreningen kan 
sträva mot målet att inkludera alla barn men kommer, så länge inte 
ett sådant mål överordnas tävlingslogiken, att exkludera barn som 
inte delar tävlingslogikens principer. Utifrån detta resonemang blir 
det således mer eller mindre lönlöst att arbeta mot en idrott för alla 
tillsammans med idrottsföreningar som i grunden drivs utifrån 
tävlingslogiken. Skille (2011b) menar här att lösningen för att kunna 
uppnå en idrott för alla inte handlar om att sjösätta enskilda projekt 
eller satsningar utan att upplösa det idrottsliga monopol som idag 
finns i de skandinaviska länderna och att fler organisationer får ta del 
av de statliga subventionerna. Istället för att försöka omforma 
befintliga idrottsföreningar som präglas av tävlingslogiken bör medel 
kanaliseras till föreningar och sammanslutningar med genuint 
hälsofrämjande mål1. Som beskrivs inledningsvis i avsnittet har 
Skilles resonemang här inspirerat min syn på relationen mellan, å ena 
sidan, idrottens (och därmed idrottsrörelsens) drivkrafter och, å 
andra sidan, formandet av alternativa idrottsaktiviteter.  
 
 
Alternativa idrottsaktiviteter 
 
Alternativa idrottsaktiviteter kan betraktas som en följd av den 
balansgång som idrotten gått mellan att bedriva traditionell 

 
1 Vilka också kan vara föreningar inom idrottsrörelsen (se t ex Skille & Stenling, 2018).  
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idrottsverksamhet och försök att realisera den politiska ambitionen 
om en idrott för alla. För att skapa en bättre förståelse för hur 
alternativa idrottsaktiviteter formas, och i förlängningen hur miljön 
influerar barns möjlighet till utveckling av ett intresse för fysisk 
aktivitet, ger jag här en beskrivning av vad jag betraktar som 
alternativa idrottsaktiviteter, vad som karaktäriserar dessa och hur de 
relaterar till andra idrottsfält i Sverige och liknande aktiviteter 
utomlands. 
 
I relation till olika idrottsformers syften erbjuder Coalter (2010) en 
grov indelning där idrottsverksamheter delas in i tre typer: 
traditionell idrott, sport plus och plus sport. Traditionell idrott 
förväntas generera olika utvecklingsmässiga effekter genom idrotten 
som den är. Sport plus-verksamheter anpassar verksamheten för att 
maximera den typ av utveckling som eftersträvas och plus sport 
använder idrott enbart som ett verktyg för att nå mål som i sig inte är 
kopplade till själva idrottsutövandet. Coalters (ibid) indelning är 
framtagen i relation till det växande sport-for-development-området 
där idrott används för till exempel olika socialpolitiska mål. Vissa 
typer av alternativa idrottsaktiviteter som studeras i den här 
avhandlingen syftar också delvis till social utveckling exempelvis i 
form av en tanke om idrott som brottsförebyggande verksamhet 
(Ekholm & Dahlstedt, 2020; Ekholm & Sol, 2019). Den huvudsakliga 
inriktningen på de alternativa idrottsaktiviteter som studeras här har 
dock varit att främja barns fysiska aktivitet genom ökat idrottande 
vilket innebär att de utifrån Coalters (2010) terminologi kan betraktas 
som en form sport plus-verksamhet.  
 
Skille och Waddington (2006) använder begreppet alternativa 
idrottsaktiviteter som ett alternativ till hur framförallt den 
konventionellt skandinaviska modellen för föreningsidrott fungerar. 
De menar att begreppet rymmer en rad olika aktiviteter som är 
mindre formellt organiserade. Det kan handla om helt oorganiserade 
aktiviteter där exempelvis kommunen eller skolan öppnar upp 
idrottshallen för vem som helst att använda, eller så kallade 
lågtröskel-aktiviteter där samma typ av idrottsaktiviteter som erbjuds 
inom den ordinarie verksamheten, arrangeras under mer lättsamma 
former för potentiellt nya deltagare. I liknande anda använder jag 
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begreppet alternativa idrottsaktiviteter i den här avhandlingen som 
en benämning på en rad verksamhetsformer som idrottsrörelsen 
själva, eller tillsammans med andra aktörer, organiserar i syfte att 
attrahera, inkludera och aktivera barn och ungdomar som de 
konventionella idrottsformerna inte klarat av att nå. Det vill säga, 
barn som inte anses vara tillräckligt fysiskt aktiva. Det handlar alltså 
inte om en enhetligt utformad verksamhet utan flera olika typer av 
verksamheter som har gemensamt att de utgör alternativ till de 
konventionella idrottsformerna. De studier som ingår i avhandlingen 
har undersökt verksamheter som gått under benämningarna 
idrottsskola, organiserad spontanidrott och prova-på-idrott. 
Ytterligare aktivitetsformer som skulle kunna kallas för alternativa 
idrottsaktiviteter är exempelvis idrottsfritids och drop-in-idrott.  
 
Utöver att de utgör särskilda rekryteringsverksamheter finns några 
särskilda drag som jag menar karaktäriserar alternativa 
idrottsaktiviteter. Aktiviteterna är ofta mer deltagarstyrda än den 
konventionella föreningsidrotten vilket innebär att barn föreställs 
kunna delta mer på sina egna villkor. Förutom att de har mer 
inflytande över val av aktivitet har sådana villkor bland annat 
inneburit inga eller mycket små kostnader för deltagande samt 
flexibla tider. Vidare har tanken varit att aktiviteterna ska skilja sig 
från konventionell idrott genom mindre fokus på tävling och att det 
därmed inte ställs krav på att deltagarna ska engagera sig i betydande 
idrottslig progression. Det handlar alltså inte om träning i 
bemärkelsen att utvecklas idrottsligt.  
 
Eftersom det inte gjorts någon sammanställd inventering av huruvida 
denna utformning är den som barn faktiskt efterfrågar menar jag att 
formen baseras på mer eller mindre väl underbyggda antaganden som 
görs av de vuxna arrangörerna om vad barnen önskar. Dessa 
antaganden kan se olika ut beroende på hur utmaningen i den 
aktuella kontexten beskrivs och de föreställningar som finns om den 
grupp som utgör målgruppen. Generellt ser jag att alternativa 
idrottsaktiviteter kan beskrivas som ett idrottens verktyg att möta de 
komplexa och föränderliga utmaningar som den ställs inför. I ett 
område kan det exempelvis handla om att locka fler flickor med 
utländsk bakgrund till en viss idrott och i ett annat om att få alla barn 
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att röra på sig mer efter skolan. I somliga fall har styrdokument tagits 
fram för att peka ut vissa riktlinjer kring hur verksamheten som ska 
bedrivas. Dessa har varit av varierande omfattning och det är relevant 
att ställa sig frågande till hur införlivade de är i den operativa 
verksamheten, inte minst med tanke på den ofta temporära karaktär 
som verksamheterna haft. Resultaten är en förhållandevis oplanerad 
verksamhet som tar sig olika skepnad beroende på vilken kontext den 
implementeras i och hur problemanalysen ser ut.  
 
Vidare vill jag betona hur alternativa idrottsaktiviteter, inom 
idrottsrörelsen, placeras som någonting som görs vid sidan av den 
ordinarie idrottsverksamheten. Stenling (2015) pekar i sin avhandling 
på det avvikande i att organiserad spontanidrott (som är en form av 
alternativ idrott) riktar sig till icke-medlemmar samtidigt som 
idrottsrörelsen är uppbyggd på medlemskapet som ett bärande 
fundament. Den organiserade föreningsidrotten organiserar i regel 
aktiviteter för sina medlemmar som betalar en avgift för att delta. 
Aktiviteterna består av en större andel träning och mindre andel 
tävlingar eller matcher. Vidare är aktiviteterna är uppdelade på olika 
säsonger där ett seriesystem eller en rad olika tävlingar utgör 
grundstrukturen. Den primära logik som råder inom den 
organiserade tävlingsidrotten går ut på att matcher eller tävlingar ska 
vinnas och för att göra detta behöver individer och grupper träna för 
att nå idrottslig progression. I kontrast till detta, innebär det sätt på 
vilket organiserad spontanidrott organiseras att deltagarna inte bidrar 
till den ekonomiska uppbyggnaden av verksamheten samt att de 
heller inte erhåller tillträde till idrottens tävlingssystem där 
medlemskap är ett krav för att få delta i tävlingar. På så vis har 
alternativa idrottsaktiviteter mycket lite gemensamt med den övriga 
idrottsverksamheten vilket gör att den inte integreras i den befintliga 
strukturen varken i föreningar eller i förbund. Istället får 
verksamheten formen av projekt som leds av särskilt utsedda ledare 
som får bära ansvaret för inkluderingsarbetet. Förutom att alternativa 
idrottsaktiviteter kan ses som förhållandevis improviserade till sin 
utformning har de alltså en svag förankring i den övriga 
idrottsverksamheten vilken utgör den stora massan av barn- och 
ungdomsidrott som bedrivs. Min tolkning av detta blir att den miljö 
som skapas i alternativa idrottsaktiviteter inte formas främst av 
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formell styrning utan mer oreflekterat baserat på erfarenhet och 
föreställningar hos de som arrangerar verksamheten, alltså främst 
idrottsrörelsen. 
 
Benämningen av dessa aktiviteter som alternativa blir meningsfull då 
de betraktas i relation till övriga konventionella idrottsformer. I det 
här fallet betraktas tre idrottsfält som de traditionellt dominerande 
för barns idrottande i Sverige och som därmed utgör polerna mot 
vilka alternativ idrott här kontrasteras: föreningsidrotten, skolämnet 
idrott och hälsa samt den egenorganiserade idrotten. Det som här 
kallas föreningsidrott avser den idrott som är organiserad i föreningar 
anslutna till Riksidrottsförbundet och har allt sedan slutet av 1970-
talet haft en dominerande roll som verksamhetsform för svensk 
barnidrott (Engström, 2014). Föreningsidrotten har som primärt 
syfte att bedriva idrottsverksamhet. Skolämnet idrott och hälsa i sin 
tur har gjort sig gällande i svenska barns liv allt sedan 1900-talets 
första hälft. Eftersom ämnet är obligatoriskt och på så sätt omfattar 
alla barn får det ses som en central del av hur barn förstår och 
uppfattar idrott i Sverige. Skolämnets formella syfte kan sägas vara 
att förse barn med kunskap om fysisk aktivitet och dess relation till 
den egna hälsan (Skolverket, 2019). Den egenorganiserade idrotten, 
ofta kallad spontanidrott när det handlar om barn (motion och 
rekreation är vanligare när det handlar om vuxna), var den 
dominerande idrottsformen för barn fram till och med 60- och början 
av 70-talet men minskade sedan kraftigt under 80-talet då barns 
idrottande blev allt mer institutionaliserat (Engström, 2007). När 
barn självmant initierar och organiserar idrott kan syftet primärt 
sägas vara grundat i ett subjektivt värde vilket kan vara av både i form 
av egenvärde och ett mer instrumentellt värde.  
 
Mellan dessa historiskt etablerade idrottsfält placeras här alternativ 
idrott i en svensk kontext. Jag menar att konstruktionen av 
alternativa idrottsaktiviteter influeras av föreställningar i relation till 
dessa tre fält. Alternativa idrottsaktiviteter ska i högre grad vara 
deltagarstyrda och utgå från barnens intresse vilket utgår från hur 
barn själva organiserar idrott. Vidare strävar verksamheterna, om än 
på ett underliggande konceptuellt plan, efter att skapa ett ökat 
intresse för fysisk aktivitet vilket också är ett mål med skolämnet 
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idrott och hälsa. Till sist konstrueras alternativa idrottsaktiviteter som 
idrottsaktiviteter som ska locka barn till den organiserade idrotten.  
 

 
Figur 1. Alternativa idrottsaktiviteter i skärningspunkten mellan tre etablerade 
idrottsfält. 

 
Även om begreppet alternativa idrottsaktiviteter här tar sin 
utgångspunkt i en svensk kontext, kan det vara värt att relatera 
verksamheten till motsvarigheter internationellt, inte minst med 
tanke på den begreppsförvirring som ofta uppstår i vetenskapliga 
tidskrifter när olika länders idrottssystem ska beskrivas med hjälp av 
ett gemensamt (anglosaxiskt) språk. Delar av vad som kan betraktas 
som alternativa idrottsaktiviteter i svensk kontext kan utgöra en del 
av den konventionella idrotten i en annan. Relaterade begrepp till vad 
som här benämns som alternativa idrottsverksamheter är framförallt 
de engelska begreppen community sports samt extra-curricular sports 
och modified sports. Schaillée (2019) konstaterar att vad det som 
benämns som community sports i exempelvis Belgien är den 
alternativa idrott som ligger utanför den regelbundna ideella 
föreningsidrotten, så som idrottsprogram i närområdet eller de som 
är kopplade till skoldagens slut. Community sports har samtidigt en 
annan betydelse i exempelvis Storbritannien och Australien där 
begreppet även inrymmer den ideellt baserade klubbverksamheten 
som omväxlande även kan benämnas grassroots sports. Detta beror 
på att dessa länder har en omfattande barn- och 
ungdomsidrottsverksamhet som inte är ideellt baserad.  
 
Extra-curricular sport i sin tur definieras vanligtvis som aktiviteter 
som arrangeras av eller i samverkan med skolan men som inte är en 
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del av skolans läroplan. Detta inrymmer i regel exempelvis 
lunchaktiviteter eller aktiviteter i direkt anslutning till skoldagens slut 
där barnen deltar frivilligt (De Meester m.fl., 2014, 2017). Även andra 
definitioner används. Exempelvis Behtoui (2019) inkluderar alla 
fritidsaktiviteter i sin undersökning om svenska ungdomars extra-
curricular activities. En sådan användning gör det dock svårt att skilja 
mellan olika former av aktiviteter ifrån idrottslig synvinkel. I en 
svensk idrottskontext är det mer rimligt att extra-curricular sports 
kopplas till fritidshemmets verksamhet då exempelvis De Meester 
m.fl (2014) menar att det genomgående syftet med extra-curricular 
sports i en europeisk kontext är att nå de barn som inte deltar i den 
konventionella idrotten. After-school sport hanteras vanligtvis som 
synonym till extra-curricular sport (Beets m.fl., 2009). I USA delas 
extra-curricular sports in två olika typer av verksamhet. Intramural 
sports syftar till att främja fysisk aktivitet, framförallt bland de barn 
och unga som inte deltar i annan idrott. Interscholastic sport i sin tur 
är till sin natur tävlingsinriktad verksamhet där elever från olika 
skolor deltar i mästerskap. Begreppet modifierad idrott (eng: 
modified sports) har använts för att, i en australiensisk kontext, 
beskriva en form aktiviteter som på ett mer lekfullt sätt ska 
introducera och förbereda barn för den konventionella 
tävlingsidrotten. Aktiviteterna som ofta anordnas av de olika 
specialidrottsförbunden vänder sig till yngre barn och utrustning och 
material är anpassade efter barns utvecklingsnivå (Eime m.fl., 2015, 
2018). Vidare används begreppet alternative sports bland annat av 
Wheaton och Beal (2003) för att beskriva idrotter som uppfattas 
kopplade till en alternativ livsstil. Det handlar ofta om idrotter som 
vindsurfing, skateboard, snowboard och liknande och som emellanåt 
också benämns lifestyle sports.  
 
Begreppsgenomgången ovan ger en inblick i utmaningen att nå en 
gemensam förståelse för de olika former barn- och ungdomsidrott 
bedrivs i. De verksamheter som studeras i den här avhandlingen har 
framförallt en del gemensamt med den form av community sports 
som beskrivs av Schaillée (2019) då syftet är att nå nya målgrupper. 
Även det som benämns som modifierad idrott (Eime m.fl., 2015, 
2018) har tydliga likheter med alternativ idrott eftersom aktiviteterna 
även här anpassas i syfte att utgöra en form av förberedelse för vidare 
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idrottande. Vidare kan alternativa idrottsaktiviteter förstås som 
förhållandevis improviserade aktiviteter som främst organiseras av 
idrottsrörelsen även om det ofta sker på sidan om den ordinarie 
föreningsverksamheten. Detta sätt att betrakta alternativa 
idrottsaktiviteter har dels fungerat som utgångspunkt för 
utformningen av forskningsfrågorna, främst vad gäller intresset för 
aktiviteternas utvecklingsfokus, dels även som stöd för min 
diskussion om hur alternativa idrottsaktiviteter formas i relation till 
den traditionella idrotten.  
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3 Tidigare forskning  
  
I följande kapitel görs en genomgång av forskning som berört olika 
former av alternativa idrottsaktiviteter. Genomgången följer en 
tematisk uppdelning som avspeglar avhandlingens forskningsfrågor. 
Inledningsvis berörs studier om deltagande och vilka barn som 
alternativa idrottsaktiviteter har varit framgångsrika att nå. I nästa 
avsnitt tar jag upp den forskning som företrädelsevis rört sig på 
mikronivå och undersökt olika aspekter av miljön inom alternativa 
idrottsaktiviteter och hur de är kopplade till barns utveckling av ett 
intresse för fysisk aktivitet. Det sista temat behandlar organisatoriskt 
inriktad forskning som undersökt hur verksamheterna formas utifrån 
implementeringsprocesser och den roll som ledare och organisatörer 
har i denna. Slutligen gör jag en kort summering av den tidigare 
forskningens begränsningar och relaterar dessa till mina ambitioner 
med avhandlingsarbetet.  
 
 
Delta och inkluderas i alternativa idrottsaktiviteter 
 
En grundläggande förutsättning för all utveckling är möjligheten att 
delta i de aktiviteter som driver utvecklingsprocesser framåt 
(Bronfenbrenner & Morris, 2006). Ett antal studier har undersökt hur 
deltagandet ser ut i olika former av alternativa idrottsverksamheter 
och varierande grad relaterat detta till aktiviteternas utformning. I 
huvudsak följer de tidigare studiernas slutsatser två linjer som får 
betydelse i relation till hur aktiviteterna utformas: dels samspelet 
mellan pojkar och flickor, dels tidigare erfarenheter från idrott.  
 
Flera studier har visat hur pojkar är överrepresenterade i alternativa 
idrottsaktiviteter. I den utvärdering som Riksidrottsförbundet 
genomförde av den initiala satsningen på Drive-in-idrott 
konstaterades att flest projekt genomförts i städer och att de varit 
särskilt framgångsrika vad gäller att nå pojkar i stadsområden 
(Elvhage & Linde, 2012). Olika former av alternativa idrottsaktiviteter 
verkar generellt lyckats bra med att nå den grupp av pojkar som kan 
sägas tillhöra en urban arbetarklass. De Meester m.fl. (2017) har till 
exempel visat, dels att fler pojkar än flickor deltar i alternativa 
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idrottsverksamheter, dels att pojkar som deltog i alternativa 
idrottsaktiviteter men inte i traditionell idrott var mer autonomt 
motiverade till idrott än pojkar som inte deltog i alternativ idrott. 
Utifrån studien verkade det således som att det fanns en grupp pojkar 
som hade en inre motivation gentemot idrott men som inte hade de 
materiella förutsättningarna att delta i organiserad verksamhet. Även 
Skille (2007) har uppmärksammat hur alternativa idrottsaktiviteter i 
Norge lyckats nå denna grupp genom att erbjuda öppna och mindre 
strukturerade aktiviteter. Skille lyfter som anledning till detta, precis 
som De Meester m.fl (2017) visat, att det finns en stor efterfrågan på 
idrottsaktiviteter hos den här gruppen som dessutom i många fall 
exkluderas från den organiserade idrotten på grund av brist på 
materiella resurser. De alternativa idrottsverksamheter som studerats 
är ofta organiserade inom ramen för olika projekt där deltagande i 
aktiviteterna är gratis och det finns inga eller låga krav på särskild 
utrustning vilket gör dem inkluderande ur materiell synpunkt. Vidare 
är tider och kravet på engagemang mer flexibelt vilket gör det enklare 
att delta även med mindre stöd från föräldrar eller andra i 
omgivningen.  
 
Den lägre grad av struktur som präglar alternativa aktiviteter har 
även lyfts fram som en anledning till att fler pojkar än flickor deltar. 
Karaktäristiskt för alternativa idrottsverksamheter som fritidsbaserad 
idrottsverksamhet är att pojkar och flickor ofta deltar i samma 
aktiviteter. Till skillnad från hur den traditionella barn- och 
ungdomsidrotten fungerar finns i de flesta fall ingen formell 
uppdelning baserat på kön. Vilken betydelse detta har fått för hur 
deltagandet i alternativa aktiviteter sett ut har belysts i ett flertal 
studier. Skille och Waddington (2006) visade i sin studie av 
alternativa aktiviteter inom The Sports City Programme i Norge att 
desto lägre grad av struktur, ju färre flickor deltog i aktiviteterna. 
Minst andel flickor deltog i helt öppna aktiviteter så som när 
idrottshallen var tillgänglig för drop in och inga formella ledare 
organiserade aktiviteterna. Även i studier av Fahlén (2017b) och 
Fahlén och Karp (2010) framträder ett tydligt könsmönster där 
framförallt idrottskompetenta pojkar deltar i aktiviteterna i högre 
grad än främst icke föreningsaktiva flickor. Fahlén (2017b) menar att 
anledningen till detta går att finna i de förväntningar som finns 
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inbyggda i aktiviteternas utformning vad gäller allt ifrån den plats där 
aktiviteten sker, det vill säga idrottshallen, hur ledare uppträder, till 
hur deltagarnas interpersonella relationer utvecklas. Då dessa 
förväntningar till stor del påminner om de som organiserad idrott är 
behäftad med är det också redan idrottsintresserade barn och 
ungdomar som har de förkroppsligade kunskaper som krävs för att 
möta dessa förväntningar med ett positivt utfall. Även om 
organisatörerna alltså inte formellt bygger in idrottsliga element i 
verksamheterna tolkas de ändå som idrottsmiljöer av de presumtiva 
deltagarna vilket får betydelse för vilka som känner sig manade att 
delta.  
 
Genom att aktiviteterna också bygger på deltagarnas 
medbestämmande reproduceras den organiserade idrottens ideal när 
de redan idrottsintresserade deltagarna styr över aktiviteternas 
innehåll. De demokratiska ideal som skapar positiv delaktighet för en 
viss grupp, i det här fallet idrottskompetenta pojkar, är också vad som 
hindrar programmen från att nå andra målgrupper så som icke 
föreningsaktiva flickor (Fahlén, 2017b). Carlman och Hjalmarsson 
(2019) fann vid intervjuer med barn som deltog i en idrottsskola att 
den idrottskultur som föreningsidrotten producerar hade stark 
påverkan på relationerna mellan barnen vid aktiviteterna. Pojkarna, 
som hade betydligt mer erfarenhet från organiserad idrott intog utan 
särskild förhandling en ledande position i aktiviteterna. Denna 
dominerande ställning kunde bland annat ta sig uttryck i att pojkarna 
definierade idrottandets tillvägagångssätt samt uttalade nedsättande 
kommentarer till flickorna. Anmärkningsvärt nog var detta en 
situation som hade normaliserats till den grad att den accepterades av 
både flickorna som deltog och av aktivitetsledarna. Liknande mönster 
har också Crimarco m.fl. (2018) beskrivit då de fann att flickor i 9–11 
års åldern i en alternativ idrottsverksamhet var mycket lågt 
motiverade till att delta i aktiviteterna. De drog slutsatsen att 
flickornas deltagande kunde härledas till föräldrarnas uppmuntran 
snarare än flickornas egen vilja att delta och att en ojämnställd 
dynamik mellan pojkar och flickor verkade bidra till att flickorna var 
mindre benägna att delta än pojkarna. 
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I linje med den samspelsdynamik som beskrivits ovan tyder viss 
forskning på att det är mer framgångsrikt att rikta verksamheter till 
flickor separat. I en metaanalys kunde Biddle m.fl. (2014) visa att de 
insatser som vände sig enbart till flickor var mer effektiva vad gäller 
att öka den fysiska aktiviteten på sikt. Dessa resultat ligger också i 
linje med studier av det omfattande amerikanska programmet kallat 
Girls On the Run, som endast riktar sig till flickor och som visat på 
mycket goda resultat på såväl psykologiska domäner (t ex självkänsla, 
självförtroende och upplevd fysisk kompetens) och fysisk aktivitet hos 
deltagarna (DeBate & Bleck, 2016; Ullrich-French & Cole, 2018; 
Weiss m.fl., 2019). Jago (2011) har visat att flickor, i relation till 
alternativa idrottsaktiviteter, själva efterfrågar hög grad av inflytande 
samt möjligheter till socialt umgänge. Likväl verkar flickors 
möjligheter till just inflytande vara ytterst begränsat i de alternativa 
aktiviteter som studerats då pojkar med idrottserfarenhet tenderat att 
styra över utformningen. Även tillgången till socialt umgänge kan 
tänkas påverkas negativt då färre flickor med liknande intressen 
deltar i aktiviteterna.  
 
Det verkar följaktligen som att de mer ostrukturerade och flexibla 
element som karaktäriserar alternativa idrottsaktiviteter i hög grad 
tilltalar idrottsintresserade, och till viss del idrottserfarna, pojkar. 
Verksamheterna erbjuder goda möjligheter till idrott för de pojkar 
som av materiella skäl inte kan delta i organiserad idrott. Vad gäller 
flickorna återfinns de främst i de aktiviteter som är mer strukturerade 
och liknar organiserad idrott och då främst den typ av idrott och 
fysisk aktivitet som är populär hos flickor generellt. Detta ligger i linje 
med den studie som Wiium och Säfvenbom (2019) genomfört och 
som visat att flickor överlag föredrar att delta i mer strukturerade 
idrottsaktivitetsformer. Flickor från arbetarklassen eller med låg 
socioekonomisk status är generellt underrepresenterade inom 
idrotten och är även överlag mindre fysiskt aktiva vilket i synnerhet 
gäller flickor med utländsk bakgrund (Blomdahl m.fl., 2019; Wiium & 
Säfvenbom, 2019). Detta förhållande är uppenbarligen något som 
alternativa idrottsaktiviteter inte förmått ändra på. 
 
För att vidare sammanfatta den ovan beskrivna forskningen har den 
framförallt ägnat sig åt att, med hjälp av kvantitativa data, försöka 
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beskriva vilka barn som deltar i alternativa aktiviteter och till viss del 
relatera detta till aktiviteternas utformning. Här har olika 
karaktärsdrag, så som kön, idrottserfarenhet eller motivation, 
behandlats som åtskilda faktorer och inte som faktorer som 
samverkar med varandra. Vidare har den här forskningen endast i 
mycket begränsad omfattning undersökt hur dessa karaktärsdrag 
hänger ihop med barnens utvecklingsprocesser i aktiviteterna. Även 
om deltagande är en förutsättning för utveckling är de inte att likställa 
och således menar jag att det finns ett behov av närmare studera olika 
barns utvecklingsprocesser i alternativa idrottsaktiviteter. 
 
 
Alternativa idrottsaktiviteter som utvecklingsmiljö 
 
Som ovan beskrivits har samspelets form och dynamik lyfts fram som 
betydelsefulla aspekter av alternativa idrottsaktiviteter och under de 
villkor det sker. En antal studier har också vänt blicken mer mot 
mikromiljön inom de alternativa idrottsaktiviteterna, främst i termer 
av samspelets karaktär och, till viss del, hur detta påverkar barnens 
utveckling. Den forskning som berörs här är framförallt kopplad till 
avhandlingens andra forskningsfråga om vilka aspekter av miljön 
alternativa idrottsaktiviteter som barnen lyfter fram som 
betydelsefulla för deras utveckling av ett intresse för fysisk aktivitet.  
 
I föregående avsnitt beskrevs hur pojkars och flickors gemensamma 
idrottande i aktiviteterna har lett till negativa erfarenheter och 
exkludering av flickor. Det finns dock också exempel på hur en sådan 
könsblandad miljö kan ge upphov till utveckling. Grahn och Berggren 
Torell (2016) menar att just det faktum att flickor och pojkar fick 
idrotta tillsammans utanför skolämnet idrott och hälsa skapade nya 
erfarenheter för barnen att referera till i deras i förståelse av kön och 
de föreställningar som finns kring manligt och kvinnligt i relation till 
idrott. När de intervjuade barn som deltog i alternativa 
idrottsaktiviteter kunde de se hur barnen förhöll sig till könstereotypa 
föreställningar om manlig idrott som överordnad kvinnlig idrott men 
även att dessa emellanåt utmanades i takt med att barnen idrottade 
tillsammans. Barnen lärde sig, menar Grahn och Berggren Torell, nya 
förhållningssätt till varandra i de fysiska aktiviteterna. Skille (2007) 
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är inne på en liknande linje då han menar att den fria strukturen i de 
mer öppna alternativa idrottsaktiviteterna skapar utrymme för barn 
att själva utforma sina egna typer av fysiska aktiviteter. Utifrån sina 
studier av olika alternativa idrottsformer i Norge drog Skille 
slutsatsen att mer strukturerade idrottsaktiviteter byggde på en 
tydligare idrottsrelaterad logik som reproducerade etablerade 
beteendemönster. När barn och ungdomar istället exempelvis fick 
tillgång till en öppen idrottshall skapades idrottsliga miljöer på barns 
egna villkor och nya former av aktiviteter möjliggjordes. Även här 
visade sig en tydlig könsbaserad uppdelning i form av betydlig fler 
pojkar än flickor men sett till relationen mellan vuxna och barn gav 
den fria idrottsformen stort utrymme för barns eget skapande och 
utveckling.  
 
Att de alternativa idrottsaktiviteterna upplevs som något annorlunda 
än den traditionella föreningsidrotten, och vilken betydelse detta haft 
för samspelet inom aktiviteterna, har uppmärksammats i ett antal 
studier. När Carlman (2015, s.45) frågade barn om hur de skulle 
beskriva en idrottsskola blev svaret att ”det är som halvidrott”. 
Beskrivningen fångar hur de aktiviteter som barnen engagerades i 
dels hämtade inspiration från föreställningar om vad som utgör riktig 
idrott, dels från barnens egna, mer lekfulla, inställning till vad 
aktivitetstillfällena kunde användas till. Carlman menar att 
aktiviteterna inom den idrottsskola han studerade präglades av en 
förhandling mellan det lekfulla och det mer allvarsamma och att detta 
skapade en speciell dynamik i idrottsskolemiljön. Även om den 
dynamiken inte var frånskild en traditionell idrottsnorm upplevdes 
den ändå som annorlunda än den dynamik som präglar idrotten i en 
idrottsförening (Carlman & Augustsson, 2016). Ling m.fl. (2016) 
kunde utifrån intervjuer med barn dra slutsatsen att just det faktum 
att den alternativa idrottsverksamheten, här i form av en öppen 
verksamhet efter skolan, kontrasterades mot mer traditionell idrott 
gjorde den mer attraktiv och intressant för de barn som deltog. 
Genom att barnen fick prova och utforska nya och annorlunda 
idrottsaktiviteter främjades deras motoriska utveckling på ett allsidigt 
sätt. Barnen själva menade vidare att även om verksamheten var 
inriktad på deltagande och fortsatt fysisk aktivitet var det viktigt att 
lärande och utveckling fick stort utrymme.  
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Barns utveckling i alternativa idrottsaktiviteter i relation till den 
traditionella idrotten har också berörts i ett antal studier. I Australien 
har det studerats huruvida barn som deltar i modifierade 
idrottsprogram, med syfte att introducera barn för olika idrotter, 
utvecklas i den mån att de faktiskt går från programmen över till den 
ordinarie klubbverksamheten. Resultaten, som framförallt bygger på 
stora data i form av deltagarstatistik, visar att framgången i de olika 
programmen varierar mellan olika idrotter och beroende på en rad 
kontextuella faktorer så som geografi och socioekonomiska faktorer. 
Sammantaget verkar det som att programmen har viss potential att 
fungera som utvecklingsmiljöer som kan leda barn in till traditionell 
idrott men att denna potential endast uppnås vid särskilda 
förhållanden (Eime m.fl., 2015, 2018). Vad gäller just utveckling och 
övergång till traditionell idrott gör Carlman (2015) en intressant 
iakttagelse i sin studie om en idrottsskola när han lyfter det faktum 
att barnen i idrottsskolan generellt inte utvecklar preferenser för 
idrott så som den organiseras i föreningar utan snarare på det sätt 
som de får idrotta i själva idrottsskolan. Även om denna till viss del 
efterliknar föreningsidrott finns en viktig skillnad vad gäller graden av 
allvarsamhet och tävling som gör att barnen utifrån denna aspekt inte 
närmar sig idrottsföreningarna.  
 
Det finns också studier som riktat intresset mer mot utveckling inom 
olika psykologiska domäner som betraktas som en förutsättning för 
fysisk aktivitet och därmed även fortsatt idrottande. Ekblom (2015) 
studerade två interventioner för barn i 6–13 års ålder som 
genomfördes inom ramen för Idrottslyftet där den ena utgjordes av 
ett idrottsfritids och den andra av en tremånadersperiod av prova-på-
aktiviteter i samband med skoldagens slut. Dessa hade båda fokus på 
att öka den fysiska aktiviteten hos de deltagande barnen men studien 
fann ingen ökning i barnens fysiska aktivitet efter avslutad 
intervention. Detta härleddes framförallt till att interventionen inte 
hade lett till ökad fysisk självkänsla hos barnen vilket betraktades som 
en viktig psykologisk egenskap för fysisk aktivitet. Detta kopplades i 
sin tur till att aktiviteterna inte hade varit tillräckligt intensiva och 
inte pågått tillräckligt länge för att få någon inverkan på barnens 
psykologiska utveckling.  
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Just den fysiska självkänslans betydelse för främjande av fysisk 
aktivitet har varit fokus i det amerikanska programmet Girls on the 
Run. Programmet riktar sig till flickor i åldern 8–14 år och 
organiserar löpargrupper två tillfällen i veckan efter skolan under 10 
till 12 veckor. Fysisk aktivitet i form av löpning används som 
plattform för att arbeta med deltagarnas personliga utveckling samt 
att förbättra deras personliga tillgångar inom fysiska, sociala och 
emotionella domäner. Utgångspunkten är att sådana tillgångar är 
nödvändiga för att utveckla en fysiskt aktiv livsstil (Weiss, 2019). 
Programmets effekter är väldokumenterade i forskning. En studie 
innehållande kvantitativa mätningar före och efter genomfört 
program kunde visa på signifikanta ökningar gällande upplevd 
kompetens, självförtroende, samhörighet och fysisk aktivitet (DeBate 
& Bleck, 2016). En annan longitudinell studie kunde visa på 
kortsiktiga positiva effekter på upplevd fysisk kompetens och fysiskt 
egenvärde (eng: physical self-worth) vilket kunde kopplas till att 
deltagarna upplevde ett ökat inflytande över den egna fysiska 
aktiviteten. Störst utveckling uppvisades bland de flickor som hade 
lägst värden vid programmens start (Ullrich-French & Cole, 2018). En 
undersökning som använde mixade metoder kunde replikera 
resultaten och även visa på att effekterna kvarstod tre månader efter 
att deltagarna genomfört programmet (Weiss, 2019). I den här 
studien genomfördes även fokusgruppsintervjuer med ett urval av 
deltagarna vilka uttryckte att aktiviteterna hade givit dem en generellt 
mer positiv syn på sig själva och i synnerhet en högre tilltro till den 
egna fysiska förmågan. Weiss (ibid) menar att programmens 
genomtänkta och tydliga läroplan samt ledarnas förmåga att 
implementera denna är anledningen till att Girls on the Run visat på 
sådana positiva effekter.  
  
Ledarskap och relationen mellan deltagare och ledare har också lyfts 
fram som en betydelsefull aspekt av hur samspelet i alternativa 
idrottsaktiviteter formas och därmed vilka typer av 
utvecklingsprocesser barnen får möjlighet att delta i. Burden (2014) 
menar att det, även i friare aktivitetsformer, krävs viss struktur för att 
alla deltagare ska känna glädje och delaktighet. Efter att ha studerat 
ett flertal alternativa idrottsverksamheter som arrangerades i 
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samband med skoldagens slut menade han sig kunna se att de 
verksamheter som byggde upp en bra struktur för deltagarnas 
inflytande samtidigt som ledarna arbetade utifrån en tydlig 
inkluderingsstrategi var de mest framgångsrika. Ling m.fl. (2016) 
argumenterar också för vikten av att arbeta med deltagarnas 
inflytande, men inte enbart för att skapa glädje och motivation hos 
deltagarna utan även för att skapa bättre förutsättningar för 
utveckling. Genom att deltagarna själva får vara med och bestämma 
om aktiviteternas utformning kan barnen också börja reflektera över 
vilka möjligheter aktiviteterna ger till deras eget lärande.  
 
Det gemensamma förhållningssätt som ledare har gentemot deltagare 
avspeglar i grunden en form av organisationskultur som bör ses som 
mer stabil än ledares enskilda handlingar. Lower-Hoppe m.fl. (2020) 
menar att den gemensamma kultur som finns inom en 
idrottsorganisation kommer påverka hur ledare arbetar med 
relationsbyggande gentemot deltagarna. En organisationskultur som 
betonar goda relationer, barns inflytande och har deltagarnas 
utveckling i fokus har bättre förutsättningar att bidra till social och 
fysisk utveckling. Debognies m.fl. (2019), liksom Zarett m.fl. (2021), 
har i det här sammanhanget också pekat på vikten av att 
aktivitetsledare i alternativa idrottsaktiviteter måste ha särskilt stort 
fokus på relationsbyggande för att barn och ungdomar ska känna 
engagemang och på så vis skapa förutsättningar för utveckling. 
Eftersom verksamheterna ofta vänder sig till barn och ungdomar som 
i lägre grad motiveras av idrottsmiljön som sådan behöver mer sociala 
aspekter, så som samhörighet och uppskattning, lyftas fram i högre 
grad. Ledare i den här typen av verksamhet behöver alltså inte bara 
bedriva ett socialt arbete med gruppen som helhet utan även med 
individerna i gruppen. Ledarna fungerar många gånger som 
förebilder, i vissa fall baserat på idrottslig kompetens, men mer ofta 
ur en social synvinkel. Ledare som har ett visst kulturellt kapital, en 
god känsla för hur de ska bete sig i miljön, kan därför ha bättre 
förutsättningar att skapa förtroende hos deltagarna och därmed också 
att utöva sitt ledarskap. Den välutvecklade sociala relationen mellan 
ledare och deltagare blir således en av grunderna för att alternativa 
idrottsaktiviteter ska fungera som utvecklingsmiljöer.  
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Sammanfattningsvis har forskningen på det här området visat att 
barnens relationer, både inbördes och med omgivningen, påverkas av 
hur aktiviteterna organiseras och struktureras. Ledarnas beteenden, 
graden av barnens medbestämmande, vilka barn som tilltalas av 
aktiviteternas utformning och så vidare, inverkar på hur relationerna 
mellan pojkar och flickor, idrottserfarna och icke-erfarna barn, 
utvecklas. Dessa relationer ligger till grund för den sociala miljö som 
skapas i aktiviteterna och som i förlängningen utgör 
förutsättningarna för barnens utveckling av intresse för fysisk 
aktivitet. Med undantag för Burdens (2014) mer omfattande studie 
och de longitudinella studier som mätt effekter av programmet Girls 
on the Run utgörs den ovan beskrivna forskningen företrädelsevis av 
fallstudier av tvärsnittskaraktär. Dessa studier har bidragit med 
detaljerade beskrivningar av hur specifika miljöer fungerat enligt de 
deltagande barnen. De har däremot inte möjliggjort jämförelser 
mellan flera olika miljöer och därmed kunnat finna mer generella 
aspekter som återkommer i just alternativa idrottsaktiviteter. Det 
finns följaktligen ett behov av att studera och jämföra flera alternativa 
idrottsmiljöer, som återfinns i olika kontexter för att både fördjupa 
och bredda kunskapen om hur aktiviteterna kan bidra till att utveckla 
barns intresse för fysisk aktivitet. Bilden av formandet av alternativa 
idrottsaktiviteter förblir dock endast halvklar med hjälp av kunskap 
om vad som händer inom aktiviteterna och med dess deltagare. För 
en bredare förståelse för samspelet inom aktiviteterna behöver 
intresset också riktas ett steg uppåt, mot hur verksamheten planeras 
och utförs. 
 
 
Organisering av alternativa idrottsaktiviteter 
 
En återkommande utmaning som uppmärksammats inom 
forskningen vad gäller alternativa idrottsverksamheter och andra 
policyinitiativ rör implementeringsprocessen. Vägen från ritbordet till 
det praktiska utförandet och dess förmodade effekter innefattar en 
rad olika steg och faktorer som visats sig betydelsefulla för hur 
huruvida visioner förmås omsättas till praktisk handling. Att rikta 
blicken mot denna fråga blir viktigt för att kunna ta sig an 
avhandlingens tredje forskningsfråga som handlar om hur alternativa 
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idrottsaktiviteter kan organiseras för att utveckla barns intresse för 
fysisk aktivitet. Forskningen på det här området bidrar också till en 
förståelse för hur mer övergripande sociala mönster knyter an till 
alternativa idrottsaktiviteter genom sättet på vilket de organiseras.  
 
Som beskrivits tidigare i avhandlingen har flera studier funnit att 
alternativa idrottsverksamheter i många fall tenderat att reproducera 
idrottsliga kulturella mönster exempelvis i form av ojämlika 
könsrelationer. Som förklaring till detta förhållande lyfter Skille 
(2005) utifrån den skandinaviska kontexten fram det faktum att det 
är de små lokala idrottsföreningarna som i det sista steget av 
implementeringsprocessen utför själva verksamheten. Även om 
ambitionen är att driva en annorlunda form av idrottsaktivitet bygger 
idrottsledarnas föreställningar om idrott på den idrott som de 
vanligtvis arbetar med inom ramen för idrottsföreningarna. I 
implementeringsprocessen gör idrottsföreningarna en form av 
översättning av policyformuleringar, det vill säga, idrottsföreningarna 
tolkar innehållet i policyn utifrån sin egen position och förförståelse. 
Denna tolkning i sin tur är styrd av idrottsföreningens organisatoriska 
identitet vilket gör att olika idrottsföreningar kommer reagera olika 
på samma policyinitiativ (Skille, 2008; Stenling, 2014).  
 
För att förstå idrottsföreningarnas identitet föreslår Skille och 
Stenling (2018) att idrottsföreningarnas handlande ska betraktas som 
styrda av konventioner. En idrottsförenings konvention utgörs både 
av åsikterna hos individerna i organisationen, så som föreningsledare 
och styrelsemedlemmar, och av samhället runt omkring i form av 
exempelvis potentiella medlemmar och samverkanspartners. Den 
tydligaste konventionen som lyfts fram är den som handlar om 
tävlingens centrala plats i idrottsutövningen. Såväl medlemmar som 
andra intressenter förväntar sig av de flesta av dagens 
idrottsföreningar att de ska delta i det konventionella tävlingssystem 
som idrottsrörelsen byggt upp. I diskussioner om hur alternativa 
idrottsaktiviteter, å sin sida, kan bli mer inkluderande understryks 
ofta just ett nedtonande av tävlingsdimensionen eftersom det ofta 
leder till ett fokus på prestation och progression. Istället framhålls ett 
hälsopromotivt förhållningssätt där innehållet i aktiviteterna styrs av 
individernas preferenser för fysisk aktivitet. Sådana perspektiv 
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återfinns även på policynivå men kolliderar alltså med de 
konventioner som omgärdar idrottsföreningarna och därmed 
föreningarnas identitet. Resultatet blir följaktligen en form av top-
down-styrning där idrottsföreningar åläggs ett förändringsarbete som 
de inte till fullo kan identifiera sig med (Skille, 2010; Skille, 2011a; 
Skille & Stenling, 2018; Stenling & Fahlén, 2009).   
 
En annan problematik som påvisats som är relaterad till 
implementeringen av alternativa idrottsaktiviteter berör utförarna, 
det vill säga, idrottsledarnas organisatoriska förutsättningar. Zarrett 
m.fl. (2018) har belyst hur ledare själva påpekar brister i 
förutsättningarna att implementera önskade mål och visioner. Ledare 
i en alternativ idrottsverksamhet menade att en förutsättning för att 
kunna främja deltagarnas utveckling var att arbeta aktivt med 
deltagarnas tilltro till sin egen förmåga. Samtidigt angav de att de i 
stort sett saknade verktyg för att arbeta på ett sådant sätt i praktiken. 
Framförallt upplevde sig ledarna inte ha tillräcklig kunskap för att på 
egen hand utforma en pedagogik som gynnade utvecklingen av 
sådana psykosociala tillgångar. Vidare menade ledarna att även om 
höga ambitioner ofta uttrycktes i samband med verksamheten, 
tillhandahölls inte de materiella förutsättningar som krävdes för att 
implementera dessa. På samma sätt kunde Newland, Dixon och Green 
(2013) i sin fallstudie av en alternativ idrottsverksamhet, och hur väl 
implementeringen stämde överens med visionsarbetet bakom 
programmet, konstatera att det fanns en uppenbar diskrepans mellan 
verksamhetens ambition att skapa en deltagarstyrd miljö och ledarnas 
praktiska förhållningssätt som innebar en mer ledarcentrerad 
utformning. Målet med verksamheten var att barnen själva, med stöd 
från ledarna, skulle skapa idrottsaktiviteter utifrån deras egna behov 
som i förlängningen skulle leda till att barnen tog större ansvar för sin 
egna fysiska aktivitet. Men eftersom ledarna inte gavs någon särskild 
utbildning kopplad till dessa mål, samt att de saknade praktiska 
pedagogiska riktlinjer, använde de istället tidigare erfarenheter och 
kunskaper för att navigera i sitt ledarskapsarbete. Dessa erfarenheter 
och kunskaper var grundade i mer ledarcentrerade och 
idrottsinriktade synsätt vilket gjorde att verksamhetens visioner och 
ambitioner inte kunde implementeras i praktiken.  
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Detta resultat ligger också i linje med vad andra studier som 
undersökt förutsättningar för ledarskap i alternativa idrottsaktiviteter 
kunnat identifiera. Ett vanligt scenario tycks vara att ledare hämtas 
från den traditionella idrotten och att de ges bristfällig utbildning i 
den tilltänkta pedagogiken vilket gör att de istället använder 
ledarskapsstrategier som bygger på traditionella idrottsliga normer 
(Carlman, 2015; Ling m.fl., 2016; Säfvenbom m.fl., 2009). Detta kan 
ses som rimligt i ljuset av hur jag tidigare beskrivit alternativa 
idrottsaktiviteter som förhållandevis improviserade i sin 
implementering där verksamheter ofta startar inom snäv ekonomisk 
och tidsmässig ram.  
 
Sammantaget belyser den ovan beskrivna forskningen den centrala 
betydelse ledare har när det gäller implementering av olika 
interventioner och program så som alternativa idrottsaktiviteter. 
Studierna redogör för de olika sätt på vilka ledarna fungerar som en 
brygga mellan styrning och hur miljön utformas i praktiken samt hur 
ledarnas organisatoriska förutsättningar blir avgörande för hur 
verksamheten fungerar. Genomgående har forskningen fokuserat på 
hur implementeringsprocessen ser ut och vad som fungerar som 
hinder under processens gång. Studierna har däremot ägnat mindre 
intresse åt karaktären på det som avses att implementeras, det vill 
säga, vad som kännetecknar de föreställningar som ligger bakom 
ledares och organisatörers handlade.  
 
 
Summering av den tidigare forskningen 
 
Generellt går det att säga att forskningen på området antingen haft ett 
tydligt fokus på den sociala miljön inom alternativa idrottsaktiviteter 
eller på effekter som olika typer av aktiviteter har på barnens 
utveckling. En utmaning är således att härleda olika 
utvecklingseffekter till vad som händer i själva miljön. Denna fråga 
går att närma sig på olika sätt och det sätt jag ämnar göra det i det här 
avhandlingsarbetet är att låta barnens subjektivitet bilda 
utgångspunkt för undersökningen. Mitt bidrag till forskningsområdet 
ska alltså framförallt betraktas som ett där barn vägleder vuxna i 
sökandet efter vilka aspekter i alternativa idrottsaktiviteter som 
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utvecklar barnens intresse för fysisk aktivitet. På så vis kompletteras 
den befintliga forskningen med ett helhetsgrepp där flera fall studeras 
samtidigt och där mikromiljöns utformning kopplas samman med 
förutsättningarna för utveckling utifrån barns perspektiv. För att ta 
mig an ett sådant arbete har jag använt mig av ett teoretiskt ramverk 
som, med utgångspunkt i barnens upplevelser, kan synliggöra 
relationerna mellan barnen och deras miljö. Detta ramverk beskrivs i 
följande kapitel.    
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4 Ett ekologiskt perspektiv på fysisk aktivitet 
 
Teoretisk bakgrund 
 
Forskning om barns beteenden kopplat till fysisk aktivitet har 
traditionellt dominerats av sociokognitiva teorier som i första hand 
intresserat sig för intrapersonella och till viss del interpersonella 
faktorers betydelse för särskilda beteenden (Weiss, 2019). En 
begränsning med sådana ansatser är att de tenderar att underskatta 
betydelsen av den kontext som alla människor är en del av. Allt fler 
forskare har därmed börjat betona vikten av mer holistiska teoretiska 
synsätt för att förstå barns fysiska aktivitetsbeteende (Weiss, 2019; 
Zhang & Solmon, 2013). Ett sådant holistiskt synsätt är det ekologiska 
tänkandet vilket ser människor och miljö som ett sammanhållet 
ekologiskt system. Det teoretiska ramverk som jag genomgående har 
använts i avhandlingsprojektet tar sin utgångspunkt i bioekologisk 
teori (Bronfenbrenner, 1979, 2005a; Bronfenbrenner & Ceci, 1994; 
Bronfenbrenner & Evans, 2000; Bronfenbrenner & Morris, 2006). 
Det bioekologiska teoribygget kan ses som en form av makroteori som 
ämnar systematisera kunskap om villkoren för mänsklig utvecklig. 
Vidare har jag även använt mig av den ekologiskt inspirerade Youth 
Physical Activity Promotion Model (YPAPM) (Welk, 1999) i syfte att 
närmare fokusera det ekologiska tänkandet i relation till barns fysiska 
aktivitet.  
 
En svaghet hos ekologisk teori är dess avsaknad av begrepp för analys 
av maktförhållanden mellan individer och grupper (Houston, 2017). 
Därför har begreppet fysiskt kapital (Evans, 2004, Shilling, 2004) 
använts för att bättre kunna belysa de maktrelationer som 
aktualiseras i aktiviteterna och som får betydelse för barnens 
utveckling. Begreppet fysiskt kapital härstammar från Bourdieus teori 
om olika former av kapital och har i det här arbetet berört kapital som 
konstrueras utifrån särskilda föreställningar om fysisk förmåga och 
kön (Evans, 2004; Connell & Messerschmidt, 2005; Shilling, 2004). 
Även om bioekologisk teori och kapitalteori ofta ses som två tydligt 
åtskilda teoretiska strömningar är det också möjligt att argumentera 
för att de är förenliga då de i grunden behandlar relation mellan 
individen och den sociala miljön på ett likartat sätt (Liu & Emirbayer, 
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2016; Houston, 2017). Såväl bioekologisk teori som Shillings (2004) 
syn på begreppet fysiskt kapital utgår från den pragmatiska synen att 
det är situerade handlingar som styr relationen mellan kroppen, dess 
resurser/kapital och den sociala miljön. 
 
Bioekologisk teori kan hänföras till det kontextuella paradigmet även 
om det också förekommer användning som mer följer mekaniska 
metateoretiska principer (Tudge m.fl., 2016). Den bioekologiska 
teorin utgår, i enlighet med ett holistiskt fältteoretiskt synsätt, från att 
utveckling påverkas av enheter som interagerar synergiskt och där 
summan blir mer än delarna. Dessa utgångspunkter delas också med 
kapitalteorins relationella syn på den sociala världen (Denzin & 
Lincoln, 2018, Overton, 2007). En relationell utgångspunkt resulterar 
i hållningen att enheter inte kan reduceras och isoleras i syfte att 
undersöka hur de påverkar varandra i enkel riktning utan att de får 
sin betydelse och mening i relation till varandra och till den helhet 
som de tillsammans utgör. Barns fysiska aktivitetsbeteende ses 
således inte som ett konstant förhållande med grund i förbestämda 
faktorer hos antingen individen eller miljön. Snarare blir olika 
faktorer betydelsefulla för fysisk aktivitet när de interagerar med 
varandra och beroende på sammanhanget. Positioneringen inom det 
kontextuella och relationella paradigmet har påverkat såväl metodval 
som kunskapsanspråk i avhandlingsarbetet. Kunskap om barnen och 
deras upplevelser av sina miljöer, som inte sällan i forskning 
betraktas som universella individuella faktorer, har jag behandlat som 
oskiljaktig den sociokulturella kontexten. Därför har både produktion 
och analys av datamaterial sökt efter sätt att beakta barnen i deras 
kontext. I efterföljande avsnitt beskrivs de teoretiska 
utgångspunkterna mer ingående.  
 
 
Bioekologisk teori  
 
Den teoretiska utgångspunkt som i föreliggande avhandling utgörs av 
det bioekologiska perspektivet bygger framförallt på Bronfenbrenners 
teoriutveckling under 1980- och 90-talet då Bronfenbrenner 
tillsammans med kollegor vidareutvecklade den 
utvecklingsekologiska teorin (Bronfenbrenner, 1979) till en 
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bioekologisk teori (Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Bronfenbrenner & 
Evans, 2000; Rosa & Tudge, 2013). Under den här perioden 
betonades samspelet mellan individ och miljö tydligare än tidigare 
och det klargjordes att formen för ett barns utvecklingsprocess 
påverkas av miljöns respektive individens egenskaper samt av den tid 
under vilken processen äger rum. Den vidareutveckling som skedde 
under Bronfenbrenners sista år i livet (mellan 1998–2005) 
inkluderade främst utvecklandet av den så kallade PPCT-modellen 
och tillhörande metoder för operationalisering av teorins olika delar 
(Rosa & Tudge, 2013). Tack vare detta arbete finns förhållandevis 
tydliga forskningsmetodologiska ramar för hur bioekologisk teori kan 
implementeras i studier. Föreliggande avhandlingsarbete och dess 
inkluderande studier gör trots detta inte anspråk på att strikt följa 
dessa ramar utan har istället hämtat teoretisk inspiration från det 
grundläggande teoretiska perspektivet och integrerat denna i en 
design som ansetts som passande för syftet med avhandlingen.   
 
Valet av teori grundar sig främst i dess styrka att, för föreliggande 
intresseområde, synliggöra och organisera det multidimensionella 
system som utvecklingen av barns fysiska aktivitet är en del av. Stark 
evidens finns för att fysisk aktivitet påverkas av faktorer i flera system 
i en ekologisk samhällsmodell (Bauman m.fl., 2012; Sallis m.fl., 
2000) och viss evidens finns också för interaktionseffekter mellan 
sociokognitiva och miljömässiga faktorer (Rhodes m.fl., 2018). Den 
bioekologiska teorin erkänner också komplexiteten i förhållandet 
mellan barns mentala och sociala världar. Det är i interaktionen med 
miljön som relationen till fysiska aktiviteter konstrueras. Summan av 
dessa relationer kan betraktas med hjälp av metaforen av ett 
ekologiskt landskap där interaktioner med andra barn, objekt och 
symboler får betydelse för det egna förhållningssättet till rörelse 
(Högman m.fl., 2020a). Syftet med en sådan metafor är att illustrera 
hur miljöns sociokulturella och fysiska dimensioner, i barnets 
upplevelse, smälter samman till en helhet. Landskapet är både 
spatialt och temporalt och metaforen kan föra tankarna till en 
topologi som i mötet med barnet visar på öppningar, hinder, 
uppmaningar och varningar som barnet måste hantera för att 
utvecklas.  
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Utveckling 
 
I enlighet med bioekologisk teori betraktar jag i det här arbetet barns 
utveckling som ett resultat av en progressiv interaktion med den 
omgivande miljön. Utveckling sker alltid i direkt relation till 
omvärlden. Detta är kärnan i det ekologiska tänkandet: människa och 
miljö lever i en form av symbios utan gränser mellan delarna, som 
förvisso kan urskiljas, men inte fullkomligt separeras från helheten 
(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 2006; Tudge m.fl., 
2009; Vélez-Agosto m.fl., 2017). Bronfenbrenner (1979, s.9) 
definierar utveckling som: “the person’s developing conception of the 
ecological environment, and his relation to it, as well as the person’s 
growing capacity to discover, sustain, or alter its properties.”. 
Utveckling betraktas som en framväxande idé om världen liksom en 
tilltagande förmåga att uppfatta och interagera med dess olika 
nyanser och dimensioner. Således betonas även här den allt mer 
komplexa relationen mellan individen och miljön. Utvecklingen sker i 
två domäner, den perceptuella och den handlingsmässiga. Den 
perceptuella handlar om i vilken utsträckning individen kan uppfatta 
den vidare ekologiska miljön, bortom den direkta situationen. Här 
handlar det till exempel om att i idrottssituationen kunna förstå 
relationen till andra miljöer samt olika yttre influenser. Betydelsefullt 
för barnet blir att utveckla förmågan att förstå hur olika strukturer 
och kulturer påverkar de gemensamma uppfattningarna om hur 
fysisk aktivitet ska förstås och definieras. Den perceptuella 
utvecklingen berör också förmågan att utveckla en förståelse för hur 
utförandet av fysisk aktivitet kan gå bortom den aktuella miljön där 
utvecklingen sker. Den handlingsmässiga utvecklingen innefattar 
barnets förmåga att agera utifrån sina upplevelser. När barnen i 
idrottsaktiviteterna får insikt i villkoren för det sociala samspelet och 
dess dynamik kan de också agera på ett sätt som möjliggör nya typer 
av interaktioner med idrottsmiljön. Här är det möjligt att eftersträva 
en ökad kapacitet att exempelvis upptäcka alternativa rörelsemönster.   
 
Den interaktion mellan barn och miljö som ger upphov till utveckling 
sker genom vad som kallas proximala processer. Proximala processer 
relaterade till fysisk aktivitet innefattar interaktioner som stimulerar 
barnets egenskaper som främjar fysisk aktivitet och som med tiden 
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tilltar i komplexitet (Bronfenbrenner & Morris, 2006; Merçon-Vargas 
m.fl., 2020). Exempel på vardagliga aktiviteter där proximala 
processer kan uppstå är lekar, olika former av idrottsutövning eller 
idrottsundervisning. Bronfenbrenner (1979, s.23) framhåller i relation 
till sådana aktiviteter betydelsen av den subjektiva upplevelsen: “[…] 
the environment of greatest relevance for the scientific understanding 
of behavior and development is reality not as it exists in the so-called 
objective world but as it appears in the mind of the person.”. Den 
objektiva världen har betydelse även den, men det är så som objektet 
framträder i medvetandet som blir avgörande för hur interaktionen 
med objektet kommer fortgå. Denna fenomenologiska hållning ger 
förståelse för barns skilda uppfattningar av idrottsliga miljöer. 
Samtidigt som vissa barn kan se idrottsytor som fyllda av möjligheter 
eller motiverande utmaningar kan andra barn betrakta dessa som 
oroväckande eller obehagliga (Bronfenbrenner, 1979; Tudge m.fl., 
2009; Vélez-Agosto m.fl., 2017). Detta får i förlängningen betydelse 
för vilka fysiska aktiviteter barn engagerar sig i och på vilket sätt de 
kommer att göra det. Av den här anledningen blir det avgörande att 
inkludera barns perspektiv för att förstå hur olika miljöer skapar 
förutsättningar för olika barn att engagera sig i proximala processer 
som kan leda till utveckling av ett intresse för fysisk aktivitet. 
 
Veléz-Agosto m.fl. (2017) har med utgångspunkt i sociokulturella 
perspektiv reviderat den bioekologiska teorin och placerar kultur som 
en fundamental del av varje mellanmänsklig relation. Enligt detta 
synsätt medieras våra upplevelser av vår särskilda sociala, kulturella 
och historiska förståelse. Genom användandet av språk och andra 
kulturellt betingade redskap och symboler tar sig barn an uppgifter 
och engagerar sig i aktiviteter. Detta synsätt öppnar upp för en 
förståelse av fysisk aktivitet som jag har använt mig av i 
avhandlingsarbetet för att förstå hur barn förhåller sig till olika 
fysiska aktiviteter. Fysiska aktiviteter är sociala aktiviteter som 
innehåller både symboler och redskap. Barns rörelser och sätt att röra 
sig på kan i den här bemärkelsen betraktas som en form av 
rörelsevokabulär för att använda ytterligare en metafor. Barn läser av 
idrottsmiljöer med hjälp av sin förståelse för vilka sätt att röra på sig 
som finns tillgängliga för dem. Läsandet resulterar i en tolkning av 
vad som förväntas av dem i den specifika miljön. Denna tolkning 
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bygger i sin tur på de verktyg, alltså särskilda överenskomna 
rörelsemönster, som finns tillgängliga att applicera på miljön. Jag ser 
det som att en kulturellt konstruerad förståelse för hur olika fysiska 
aktiviteter ska utföras i olika sociala miljöer skapas i praktiska 
aktiviteter. Det är tolkningen av sådana kulturella aktiviteter som 
sedan internaliseras av barnet och lägger grund för barnets beteende. 
Denna syn på barns samspel leder till ett huvudsakligt analytiskt 
fokus på händelser, upplevelser och interaktioner som kulturella 
snarare än enbart sociala. Samtidigt är barnens tolkningar 
individuella och beroende av de personliga egenskaper som det 
enskilda barnet besitter. 
 
 
Det unika barnet 
 
Som synliggjorts i avsnittet ovan intar bioekologisk teori en 
mellanposition i fråga om förhållandet mellan agens och struktur. 
Barns utveckling styrs av interaktionen mellan barnets oändliga 
variationer av dispositioner och den ständigt föränderliga miljön. 
Bronfenbrenner och Morris (2006) anger att tre typer av personliga 
egenskaper har störst inflytande på barns utveckling. Det handlar om 
de resurser barn har tillgång till, i vilken mån de får miljön att agera 
gentemot dem samt benägenheten att själva agera och bibehålla 
interaktion med omgivningen.  
 
Resurser avser här egenskaper som påverkar individens förmåga till 
effektivt engagemang i proximala processer så som kunskap, förmåga, 
skicklighet och erfarenhet. Jag har betraktat fysisk förmåga som en 
central egenskap i relation till fysisk aktivitet då sådan dels bidrar till 
fysiskt kapital som visat sig betydelsefullt för handlingsutrymmet i det 
sociala samspelet i fysiska aktiviteter (Hill, 2015; Högman m.fl., 
2020a; Högman & Augustsson, 2017; Shilling, 2004), dels till ökad 
självupplevd fysisk förmåga som är en viktig del för motivation till 
fysisk aktivitet (Bolger m.fl., 2018; Stodden m.fl., 2008; Utesch m.fl., 
2018). Barnets förmåga att skapa eller initiera reaktioner och 
interaktioner från omgivningen kan i idrottssammanhang handla om 
att barn med till synes god fysik har större möjlighet att exempelvis 
frambringa interaktion med idrottslärare och tränare eller möta 



 

 57 

förväntningar om att delta i olika idrottsaktiviteter, jämfört med barn 
som till det yttre uppfattas ha en sämre fysisk förmåga. På ett 
generellt plan ser jag även att kön, och föreställningar om kön, har 
betydelse i den idrottsliga kontexten. Föreställningar om idrott som 
en maskulin arena frambringar olika reaktioner från omgivningen 
beroende på vilket kön individen som befinner sig i den idrottsliga 
miljön uppfattas ha (Messner, 1988; Evans, 2004). Pojkar 
uppmuntras mer än flickor att engagera sig i fysiska aktiviteter 
eftersom sådana anses mer passande utifrån den sociala 
konstruktionen av könen. Det handlar ofta om subtila budskap 
förmedlade av signifikanta andra som påverkar barn på ett omedvetet 
plan. Barnets benägenhet att själv initiera och bibehålla, alternativt 
undvika och avbryta, förekomsten av proximala processer får också 
betydelse för att utveckla ett intresse för fysisk aktivitet. Barns 
nyfikenhet och tålamod genererar goda förutsättningar för barnet att 
delta i proximala processer medan, å andra sidan, impulsivitet eller 
aggressivitet exempelvis tenderar att hindra barnets utveckling. De 
trossystem som är kopplade till barnets syn på sig själv som en aktiv 
aktör i relation till miljön och det egna jaget har också inverkan på 
barnets involvering i olika utvecklande aktiviteter (Bronfenbrenner & 
Morris, 2006; Welk, 1999).  
 
Genom det reciproka förhållandet mellan individ och miljö blir 
individens samlade egenskaper samtidigt producenter och produkter 
av utvecklingsprocesser. De kan betraktas som riktade dispositioner 
som interagerar med olika funktioner i barnens omgivningar. Det är 
genom detta förhållningssätt som individuella skillnader kan 
förklaras. Jag förhåller mig här till synen att varje interaktion mellan 
barn och miljö blir unik och därmed grund för individuella 
utvecklingsbanor utifrån barnens olika egenskaper. Denna syn har 
lett mig till att beakta några centrala individuella egenskaper hos 
barnen för att förstå hur deras utveckling formas av samspelet med 
miljön inom alternativa idrottsaktiviteter. Hur aktiviteterna upplevs, 
och hur barnen engagerar sig i aktiviteterna, påverkas av kön, 
idrottserfarenhet, självupplevd fysisk förmåga etcetera. Men även om 
barnen har individuella egenskaper är det i samspelet med den 
gemensamma miljöns olika system som barnen utvecklas. 
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Den dynamiska kontexten 
 
Karaktäristiskt för Bronfenbrenners (1979; 2005a; 2005b) 
teoriutveckling har varit uppdelningen av miljön, eller kontexten, i 
fyra olika systemnivåer: mikro-, meso-, exo- och makrosystemet, 
vilken har illustrerats genom fyra koncentriska cirklar. Denna 
uppdelning kan ifrågasättas då varken mesosystemet eller 
exosystemet egentligen bör betraktas som överordnat mikrosystemet 
utan utgör andra mikrosystem av betydelse för individen. Individens 
mikrosystem är inte en del av mesosystemet eller exosystemet vilket 
den ursprungliga modellen kan ge sken av. Vélez-Agosto m.fl., (2017) 
menar att i och med att kultur genomsyrar alla mänskliga relationer 
och därmed alla olika kontextuella system, bör kontexten istället ses 
som ett enda dynamiskt integrerat system innehållande flera mindre 
subsystem.  
 
Närmast varje individ finns mikrosystemet som innefattar det 
mönster av aktiviteter som sker och de relationer som utvecklas i och 
med en individs interaktion med den närmsta omgivningen. Det är i 
interaktionen i mikrosystemet med andra människor, objekt eller 
symboler som de proximala processerna äger rum. Mikrosystemet 
består av tre olika element: aktiviteter, relationer och roller. I det 
idrottsliga mikrosystemet sker alltid olika former av fysiska 
aktiviteter. För att en individen ska utvecklas krävs att aktiviteten på 
ett eller annat vis blir mer utmanande. Å andra sidan, om en aktivitet 
är alltför utmanande och bedöms ohanterlig av individen leder detta 
till rädsla, oro och självtvivel och i förlängningen utebliven utveckling. 
Aktivitetens art, vad som ska åstadkommas och därmed vad som blir 
åtråvärt, får betydelse för hur interaktionerna inom mikrosystemet 
utvecklas. Relationer är de länkar finns som finns mellan individen 
och de subjekt, objekt eller symboler där interaktion sker. Roll 
definieras som de beteenden och förväntningar som kopplas till den 
sociala positionen i samhället (Bronfenbrenner & Morris, 2006; 
Mead, 1976). I avhandlingsarbetet har rollbegreppet fått en mindre 
neutral innebörd i och med integrationen av begreppet fysiskt kapital. 
Barnen intar inte bara olika roller i någon oproblematisk mening utan 
dessa förhandlas ständigt fram genom maktrelationer. I alla sociala 
sammanhang inklusive fysiska aktiviteter intar och tilldelas barn 



 

 59 

roller som får betydelse för hur omgivningen betraktar och behandlar 
dem. Kroppen och dess rörelsemönster har en central funktion i 
relationen mellan den sociala roll individen tilldelas och 
konstruktionen av den egna identiteten. Kroppen fungerar som en 
brygga mellan den mentala självbilden och omvärlden och kan alltså 
uppfattas som ett mer publikt jag (Evans, 2004; Mead, 1976; Veléz-
Agosto m.fl., 2017).   
 
I modellen nedan illustreras hur utveckling sker genom proximala 
processer som uppstår i mikrosystemet när barnet (roll) interagerar 
(relation) med miljön i en särskild aktivitet. Jag betraktar 
mikrosystem som utgör miljöer för lärande av fysisk aktivitet som 
komplexa system där roller, relationer och aktiviteter interagerar med 
individens egenskaper och den fysiska miljön.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Konceptualisering av barnets utveckling inom ramen för 
mikrosystemet. 

 
I avhandlingsarbetet har jag använt mig av modellen som ett 
analytiskt redskap för att sortera de aspekter som blir betydelsefulla i 
barnens utveckling i de alternativa idrottsaktiviteterna.  
 
Relationerna mellan de olika mikrosystemen bildar i sin tur 
ett mesosystem. Ett mesosystem är ett typ av nätverk bestående av 
flera mikrosystem som individen är en del av. Inom mesosystemet rör 
sig upplevelser, föreställningar och värderingar som skapas i de olika 
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mikrosystemen. Barns föreställningar om hur det är att idrotta i en 
idrottsförening, exempelvis, utgör en del av ett mesosystem där 
explicita och implicita budskap om vad det innebär att vara medlem i 
en idrottsförening produceras och färdas mellan barnets 
mikromiljöer. Barnets utveckling främjas om världen framstår som 
konsekvent inom ramen för mesosystemet. Barn som möter 
motstridiga budskap inom olika miljöer kommer få svårare att 
organisera och internalisera dessa (Bronfenbrenner & Morris, 2006). 
Relationen mellan den kultur som produceras i idrottsföreningars 
verksamhet och den förståelse barnen har av miljön inom alternativa 
idrottsaktiviteter betraktas som en del av mesosystemet. Inom de 
mikrosystem som utgörs av idrottsföreningars aktiviteter produceras 
och reproduceras särskilda kulturella praktiker och föreställningar 
som inverkar på andra miljöer som tolkas som idrottsmiljöer.  
 
Faktorer eller händelser som kan hänföras till miljöer där barnet själv 
inte deltar men som har en djupgående inverkan på barnets 
utveckling utgör delar av vad som kallas exosystemet. De beslut som 
fattas av de organ som styr över barns idrottsmiljöer tillhör barnets 
exosystem då sådana beslut sätter upp ramarna inom vilka 
aktiviteterna kommer formas. I sådana miljöer mottas och skapas 
olika föreställningar som kan förmedlas vidare explicit genom 
formella styrande dokument eller implicit genom idéer och 
värderingar som förs vidare till aktörer inom barnets idrottsliga 
mikromiljö. Av betydelse för barnets utveckling av ett fysisk 
aktivitetsbeteende är de kulturellt betingade föreställningar och 
budskap om rörelseutveckling som återfinns hos de dominerande 
organisationer som verkar inom idrottsområdet. 
Riksidrottsförbundets, liksom idrottslärarutbildningars, samlade 
uppfattningar om utveckling av rörelseförmåga och fysiska 
aktivitetsvanor spelar här en avgörande roll. Vid utformandet av 
praktiker inom alternativa idrottsaktiviteter, där flera olika aktörer 
samverkar i organiserandet av verksamheten, möts olika 
föreställningar om utveckling och lärande av fysisk aktivitet som 
återfinns hos de olika aktörerna. Detta är också i fokus i artikel 3 i 
avhandlingen. De samverkansprocesser och innehållet som dessa 
baseras på, leder fram till den slutliga pedagogiska praktiken och 
utgör således en del av barnens exosystem. Analysen av exosystemet 
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blir viktig för att förstå hur mikrosystemet är relaterat till vidare 
sociokulturella mönster som återfinns i vad som kallas för 
makrosystemet. I makrosystemet återfinns de mer grundläggande och 
etablerade uppfattningar som bildar utgångspunkt för särskilda sätt 
att betrakta världen på. Makrosystemet utgörs av de generella 
mönster som skapas och bildar strukturer i de övriga systemen. 
Bronfenbrenner (2005b) menar att olika makrosystem urskiljs genom 
att de på ett distinkt sätt uppvisar skillnader i övergripande 
beteendemönster. Sådana allomfattande sociala strukturer föds som 
små praktiker som institutionaliseras för att sedan växa i omfång 
(Vélez-Agosto m.fl., 2017). När de väl stabiliserats kan de betraktas 
som en integrerad del av mänskliga praktiker. Det är också denna 
process som länkar samman mikrosystemet med makrosystemet. 
Som synliggjorts ovan erbjuder bioekologisk teori ett övergripande 
perspektiv på utveckling. För att möjliggöra en närmare analys av 
förutsättningarna för barns utveckling av ett intresse för fysisk 
aktivitet har jag även använt mig av en detaljerad ekologisk modell. 
 
 
The youth physical activity promotion model 

En modell som är specifikt utformad för att förstå och främja barns 
fysiska aktivitet är The Youth Physical Activity Promotion Model 
(YPAPM) (Welk, 1999). Modellen är framtagen som ett sätt att 
konceptualisera ekologiska faktorer på olika nivåer som har 
inflytande över barns beteende kopplat till fysisk aktivitet. I relation 
till Bronfenbrenners övergripande teoretiska ramverk utgör YPAPM 
en empiriskt grundad ekologisk modell som sorterar och 
systematiserar kunskap om individ–miljö-interaktion specifikt 
relaterat till barns fysiska aktivitet. Modellen har använts i den tredje 
artikeln för att analysera de föreställningar om främjande av barns 
fysiska aktivitet som förekommer bland de som organiserar 
alternativa idrottsverksamheter. Jag tar också stöd i modellen när jag 
längre fram i avhandlingen diskuterar förutsättningarna för barns 
utveckling i alternativa idrottsaktiviteter. 

Modellen beskriver tre uppsättningar faktorer som genom interaktion 
direkt påverkar barns fysiska aktivitet: predisponerande, 
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möjliggörande och förstärkande faktorer. Individuella egenskaper så 
som kön, etnicitet, kulturell tillhörighet eller socioekonomisk status 
ligger till grund för hur individen påverkas av de influerande 
faktorerna när individen interagerar med miljön (Welk, 1999). De 
predisponerande faktorerna utgör modellens kärna och innefattar 
aspekter främst från sociokognitiv teori och olika motivationsteorier. 
Dessa konceptualiseras i två frågor som ska kunna besvaras positivt 
av barn som tenderar att vara fysiskt aktiva: Kan jag? innefattar 
självutvärderande socialpsykologiska processer så som upplevd 
självförmåga och upplevd kompetens som visat sig vara centrala för 
barns benägenhet att vara fysiskt aktiva (Bauman m.fl., 2012; Cortis 
m.fl., 2017; Hu m.fl., 2021). Frågan Är det värt det? inbegriper en 
affektiv dimension i form av förväntade utfall och värdering av dessa, 
främst i termer av glädje eller mer instrumentella resultat som status 
eller bättre kondition (Welk, 1999). Systematiska litteraturöversikter 
har visat att barn som tilltalas av fysisk aktivitet och har för avsikt att 
vara fysiskt aktiva (Cortis m.fl., 2017; Sallis m.fl., 2000) samt de som 
har erfarenhet från fysisk aktivitet är mer fysiskt aktiva än andra barn 
(Bauman m.fl., 2012; Condello m.fl., 2017). Förekomsten av autonom 
motivation och bedömning att fysisk aktivitet innebär positiva 
känslomässiga konsekvenser har visat sig påverka det fysiska 
aktivitetsbeteendet (Cortis m.fl., 2017).  

De faktorer som betraktas som möjliggörande är såväl miljömässiga 
som biologiska. För att kunna vara fysiskt aktiv behövs tillgång till 
miljöer där det är möjligt och uppmuntrande att vara fysisk aktiv. 
Likväl krävs en viss fysisk förmåga och kondition även om sambandet 
mellan sådana egenskaper och fysisk aktivitet främst medieras av 
självupplevd fysisk förmåga snarare än faktisk (Farmer m.fl., 2017; 
Welk, 1999). Program som erbjuder alternativa idrottsaktiviteter 
tillhör de potentiellt möjliggörande faktorerna genom att de erbjuder 
en miljö där barn kan vara fysiskt aktiva. Hur dessa är utformade, 
såväl organisatoriskt som pedagogiskt, är emellertid avgörande för 
vilken betydelse de får för de predisponerande faktorerna och för den 
fysiska aktivitet som utförs.  

Till de förstärkande faktorerna hör socialt stöd och framförallt då från 
barnets signifikanta andra så som föräldrar, kompisar, lärare och 
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tränare. Dessa utgör barnets sociala miljö vilken har inflytande över 
såväl barnets självutvärdering, motivation och direkta fysiska aktivitet 
(Heitzler m.fl., 2010; Welk, 1999).  

 

Figur 3. The youth physical activity promotion model (Welk, 1999). 

Styrkan med YPAPM är dels att den bidrar med en specifik lins för att 
undersöka förutsättningar för barns fysiska aktivitet, dels att den är 
dynamisk till såvida att den kan synliggöra hur olika faktorer får 
betydelse i olika sammanhang (Pelletier m.fl., 2020). Jag har 
framförallt använt YPAPM för att bättre förstå relationen mellan olika 
typer av faktorer, både tillhörande barnet och miljön, och hur de 
inverkar på barns fysiska aktivitet. Med modellen som utgångspunkt 
är det möjligt att analysera och diskutera vilken roll alternativa 
idrottsaktiviteter kan spela för barns utveckling av ett intresse för 
fysisk aktivitet.  

Frånvaron av en analys av maktförhållanden i sociala relationer gör 
att ekologiska teorier, liksom andra interaktionistiskt grundade 
teorier, står öppna för kritik kring förklaringar av hur den sociala och 
kulturella kontexten ger människor och grupper av människor 
strukturellt skilda förutsättningar att interagera med den sociala 
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miljön (Connell & Messerschmidt, 2005; Houston, 2017; Wright & 
Burrows, 2006). Därav kompletteras det ekologiska tänkandet i det 
här arbetet med en mer kritisk förståelse av, de för barns fysiska 
aktivitet, centrala begreppen fysisk förmåga, genus och fysiskt kapital. 
I linje med synen på kultur som presenteras av Veléz-Agosto m.fl. 
(2017) ska dessa strukturerande kulturella system betraktas som 
integrerade i den sociala kontexten.  
 
 
Fysisk förmåga, genus och fysiskt kapital 
 
Som tidigare forskning visat har fysisk förmåga och kön, två 
biologiskt baserade begrepp, visat sig ha stor betydelse för i vilken 
utsträckning barn är fysiskt aktiva (Cortis m.fl., 2017; Hu m.fl., 2021; 
Logan m.fl., 2015; Welk, 1999). Med utgångspunkt i ett kontextuellt 
perspektiv blir det betydelsefullt att betrakta hur både kön och fysisk 
förmåga förstås och värderas i relation till fysiska aktiviteter i 
särskilda sociokulturella sammanhang. Fysisk förmåga betraktas ofta 
som något objektivt mätbart, som en neutral position på en 
utvecklingstrappa snarare än som något som konstrueras i relation till 
sociala strukturer, exempelvis de som är kopplade till genus (Evans, 
2004). De perspektiv som beskrivs här bygger på Shillings (2004) och 
Evans (2004) resonemang om fysiskt kapital samt begreppet 
hegemonisk maskulinitet (Connell & Messerschmidt, 2005).  
 
Evans (2004) menar att via våra kroppar och våra kroppsliga 
handlingar kommunicerar våra inre dispositioner med den yttre, 
kulturellt betingade världen genom interaktion. De dispositioner som 
kan kopplas till den förkroppsligade fysiska förmågan är inte 
universella utan får ett visst kulturellt värde i relation till den 
sociokulturella miljön. När sådana dispositioner får ett kulturellt 
värde blir de också åtråvärda för andra aktörer som återfinns i miljön. 
Det kulturella värdet av fysisk förmåga är kopplat till genusrelationer. 
Idrotten har skapats och skapas inom ramen för patriarkala 
samhällen och baserat på en föreställning om en dikotomi med två 
olikartade biologiska kön har fysiska dispositioner så som styrka, 
uthållighet och explosivitet konstruerats som maskulina attribut. De 
har därmed i stor utsträckning också varit otillgängliga för kvinnor 
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(Amsterdam m.fl., 2012). Idrotten har betonat dessa fysiska 
egenskaper som grundläggande för den idrottsliga praktiken och 
specifika idrotter och idrottsgrenar har skapats utifrån idéer om 
särskilda fysiska prestationers värde. Idrotten är således den motor 
som skapar det kulturella värde som fysisk förmåga uppbär och som 
omvandlar det till fysiskt kapital (Evans, 2004; Shilling, 2004).  
 
Fysisk förmåga och genusrelationer fungerar i ett reciprokt 
förhållande där de båda strukturerar varandra. Fysisk förmåga är vad 
som strukturerar maskuliniteteter och följaktligen vad som skapar 
den hegemoniska maskuliniteten och skiljer den från den icke-
hegemoniska. Pojkar som inte demonstrerar fysisk förmåga kopplas 
till andra maskuliniteter. Å andra sidan formar genus också våra idéer 
om vad fysisk förmåga innebär. Evans (2004) menar att 
konstruktionen av fysisk förmåga i själva verket bygger på vår 
förståelse av (bland annat) kön och hur genus skapas i olika miljöer. 
Det är inte möjligt att “[…] interpret ‘ability’, valued aspects of 
behavior, without reference to a person’s gender, age, ethnicity, 
‘disability’ and the values prevailing within and across particular 
fields.” (Evans, 2004 s.101). Isärhållandet av könen och tilldelningen 
av positiva fysiska egenskaper till den manliga kategorin har skapat 
en förenklande konstruktion där maskulinitet är förknippat med 
fysisk förmåga och därmed också idrottslig förmåga. Idrottsliga 
miljöer präglas alltså av en maskulinitetsnorm där inte bara fysisk 
förmåga längre är det centrala utan även huruvida den form av fysisk 
förmåga som demonstreras förhåller sig till det maskulina idealet. 
Annorlunda uttryckt: fysisk förmåga blir den förmåga som uttrycks av 
den hegemoniska maskuliniteten. På så vis reproduceras den 
patriarkala genusordningen i idrottsmiljöer genom fysiska praktiker 
som redan är kodade som maskulina, så som exempelvis traditionella 
lagbollsporter. Andra former av fysiska praktiker, vilka har kodats 
som mer feminina, tillskrivs inte samma värde. Konstruktionen av 
förmåga tjänar genusordningens syfte att underordna kvinnor män. 
Detta gör bland annat att (maskulina) män eller pojkar, till skillnad 
från kvinnor och flickor, inte i första hand behöver bevisa eller 
rättfärdiga sin plats i det idrottsliga rummet (Connell & 
Messerschmidt, 2005; Hay & lisahunter, 2006; Wright & Burrows, 
2006). 
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I avhandlingsarbetet har jag betraktat såväl fysisk förmåga som kön 
både som biologiska fenomen och som sociokulturella konstruktioner. 
I idrottsliga miljöer strukturerar dessa distributionen av fysisk kapital 
där det som uppfattas som idrottsligt eftersträvansvärt generar mer 
kapital. Kapitalet kan sedan användas i barnens samspel i syfte att 
påverka det egna och andra barns handlingsutrymme. Den här synen 
på fysisk förmåga, kön och fysiskt kapital har väglett min analys av 
barnens samspel och framförallt i relation till barnens egna 
beslutsprocesser. Eftersom just inflytande och medbestämmande är 
en central del av alternativa idrottsaktiviteter har det varit viktigt för 
mig att förstå vad som formar dessa relationer.  
 
I modellen nedan (figur 4) illustreras avhandlingens teoretiska ram. 
Den tar utgångspunkt i ekologisk teori (Bronfenbrenner, 2005c; 
Bronfenbrenner & Morris, 2006; Welk, 1999) men integrerar även en 
sociokulturell dimension (Evans, 2004; Shilling, 2004; Vélez-Agosto 
m.fl., 2017). Bronfenbrenners (1979; 2005b) karaktäristiska 
nivåuppdelning är utbytt mot en mer dynamisk relation mellan 
systemen där kultur integreras i alla system.  
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Figur 4. Bioekologisk teoretisk ram. Fritt från Bronfenbrenner (2005c); 
Bronfenbrenner och Morris (2006); Evans (2004); Shilling (2004); Vélez-Agosto 
m.fl. (2017) och Welk (1999).  

 
Illustrationen som helhet kan betraktas som det ekologiska landskap 
som barnen befinner sig i när de deltar i alternativa idrottsaktiviteter. 
Barnet, med sina predisponerande faktorer och eventuella fysiska 
kapital, tar sig fram genom landskapet via relationer med den 
upplevda sociala och fysiska omgivningen i mikrosystemet. Förutsatt 
att dessa relationer blir allt mer komplexa över tid kan de bli till 
proximala processer som leder till utveckling. I barnets periferi finns 
andra sammanlänkade system som genomsyras av särskilda 
sociokulturella mönster och som påverkar barnet närmaste 
omgivning.  
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Modellen ska förstås som en övergripande ram för avhandlingens 
teoretiska utgångspunkter där förutsättningarna för barnens 
utveckling, och relationen till de olika systemen, synliggörs. Vidare 
har modellen har legat till grund för hur jag genomgående i 
avhandlingsarbetet har analyserat och presenterat empirin. I nästa 
kapitel beskrivs de verksamheter som utgör denna empiri. 
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5 Beskrivning av de studerade verksamheterna 
 
Totalt har fem alternativa idrottsverksamheter på fem olika 
geografiska platser fungerat som empiriska utgångspunkter för 
studierna i avhandlingen. Alla verksamheter har startats i projektform 
där ett antal olika aktörer agerat i samverkan. Verksamheterna har 
haft det gemensamma målet att försöka öka den fysiska aktiviteten 
hos grupper av barn som, av initiativtagarna, upplevts vara för lite 
fysiskt aktiva. Barnen som utgjort målgrupp för verksamheterna har i 
regel varit mellan 8 och 12 år2. Det är generellt en period av livet som 
präglas av relativt intensiv men stabil psykosocial utveckling. I 
relation till fysisk aktivitet är perioden också förhållandevis stadig och 
utmärks av att många barn provar sig fram till en eller ett par 
aktiviteter som de sedermera intresserar sig för. Andra barn utvecklar 
i lägre utsträckning ett intresse för rörelse varpå den fysiska 
aktiviteten minskar betydligt under tonåren (Côte m.fl. 2020). Den 
metod som genomgående använts i verksamheterna handlar om att 
introducera barn för olika idrottsaktiviteter. Hur mötet mellan barnen 
och idrottsaktiviteterna organiserat har dock skilt sig åt.  
 
Nedan följer en beskrivning av särdragen hos var och en av de 
studerade verksamheterna. Med respektive beskrivning ämnar jag ge 
en summerande bild som visar hur verksamheten är utformad i 
relation till makro-, exo-, meso- och till sist till mikrosystemet i en 
ekologisk modell (Bronfenbrenner, 2005b).  
 
 
Verksamhet 1 och 2 – Idrottsskolorna 
 
Två verksamheter som studerats har fungerat på ett likartat sätt och 
kommer benämnas som idrottsskolor. De har byggt på att skolan en 
gång i veckan, i samband med skoldagens slut, fått besök av en lokal 
idrottsförening som bedrivit en timmes idrottsverksamhet för skolans 
lågstadieelever. Aktiviteterna har inneburit att barnen under enkla 
former fått prova den idrott som idrottsföreningen representerar. 
Båda idrottsskolorna har bedrivits på mindre orter i vad som kan 

 
2 Den verksamhet som benämns som ”Verksamhet 5 – Prova-på idrott” har formellt vänt sig till en 
bredare åldersgrupp men i praktiken till stor del lockat barn i grundskoleåldern.  
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betraktas som en landsbygdskontext. Närmaste större samhälle ligger 
en mil bort och har cirka 10 000 invånare. I båda fallen finns 
närmaste stad med runt 100 000 invånare ytterligare cirka två mil 
bort. Grundskolorna som varit utgångspunkt för verksamheterna 
hade vid studiernas genomförande mellan cirka 80 och 120 elever 
fördelat på förskoleklass till årskurs 6. Såväl utbildnings- som 
inkomstnivå ligger i båda fallen under genomsnittet för Sverige. I 
respektive område har endast enstaka idrottsföreningar varit 
verksamma och istället har fler föreningar funnits i de närliggande 
samhällena. Detta har gjort att tillgången till potentiellt medverkande 
idrottsföreningar varit begränsad. 
 
Verksamheterna har arrangerats i samverkan mellan den lokala 
skolorganisationen, distriktsidrottsförbunden och de lokala 
idrottsföreningarna. I den ena verksamheten har även kommunen 
varit delaktig i form av samordnande roll och dessutom finansierat 
verksamheten. I båda fallen har verksamheterna sanktionerats av 
rektor som i övrigt inte varit inblandad i detaljplaneringen av 
verksamheten. Istället har ansvaret för planering och genomförande 
av aktiviteterna legat hos en utsedd fritidspedagog. Samma 
fritidspedagog har också deltagit vid de flesta aktiviteterna. 
Distriktsidrottsförbunden har till viss del haft initiativtagande roll 
initialt men har framförallt fungerat som stöd i olika frågor 
exempelvis vad gäller att fungera som länk mellan 
idrottsföreningarna och skolan. I den verksamheten där kommunens 
fritidsförvaltning hade en framträdande roll togs detta ansvar i större 
utsträckning av kommunen. Förutom ett informationsblad om 
idrottsskolor som ett av distriktsidrottsförbunden tagit fram saknades 
dokumenterad styrning av hur verksamheten ska utformas.  
 
I de allra flesta fall har aktiviteter bedrivits i skolans faciliteter men 
vid ett antal tillfällen har eleverna även fått besöka idrottsföreningens 
anläggning. Sammanlagt har mellan fyra och sex olika 
idrottsföreningar besökt skolorna per termin. Verksamheterna har 
varit en del av fritidshemmets verksamhet och eftersom 
fritidshemmet är en frivillig verksamhet för barnen har inte 
deltagandet i idrottsskolan varit obligatoriskt. Alla barn som varit på 
fritids dagen då idrottsskolan arrangerats har dock uppmanats att 
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delta då det inte funnits tillräckligt med personal för att bemanna 
både idrottsaktiviteterna och den övriga verksamheten. Aktiviteterna 
har vanligtvis innefattat 15–20 pojkar och flickor i förhållandevis 
jämn könsfördelning. Aktiviteterna har allt som oftast letts av en (i 
någon enstaka fall två) ledare från den besökande idrottsföreningen. 
Denna ledare har vanligtvis haft en roll som tränare i någon av 
föreningens barn- eller ungdomsgrupper och därmed haft någon form 
av tränar-/ledarutbildning. Eftersom aktiviteterna varit förlagda 
dagtid har föreningen i fallet med idrottsskolorna kunnat söka 
ersättning från distriktsidrottsförbundet eller kommunen för förlorad 
arbetsinkomst för den tiden som ledaren deltagit i verksamheten. 
Även fritidspedagoger eller annan personal från skolan har funnits 
med runt aktiviteterna för att barnen ska ha haft tillgång till vuxna 
som de är välbekanta med sedan tidigare. Skolan har i regel inte 
skjutit till extra medel för att möjliggöra deltagande i idrottsskolan 
utan med hjälp av omstruktureringar i personalplaneringen 
bemannat aktiviteterna.  
 
Eftersom aktiviteterna organiserats i samverkan med skolan, inom 
ramen för skolans fritidshemsverksamhet, har aktiviteterna haft en 
nära relation till skolmiljön. I idrottsskolorna har barnen idrottat 
tillsammans med klasskamrater eller andra barn från den egna 
skolan. Då aktiviteterna framförallt varit förlagda i skolans faciliteter 
har också en fysisk koppling till skolans miljö varit påtaglig. Vidare 
har det funnits en relation mellan aktiviteterna och föreningsmiljön 
genom de föreningsrepresentanter som leder aktiviteterna. Även det 
faktum att barnen emellanåt fått besöka idrottsföreningens egen 
anläggning har skapat en fysisk koppling till föreningsidrotten.  
 
 
Verksamhet 3 – Organiserad spontanidrott 
 
Den verksamhet som studerades i samband med produktionen av 
artikel 2 kan benämnas som organiserad spontanidrott. I organiserad 
spontanidrott blandas strukturerade element så som formella ledare 
och tillgång till riktiga idrottsanläggningar med mer spontana inslag 
som syftar till att minimera barriärer för deltagande. Till skillnad från 
traditionell föreningsidrott finns exempelvis inga krav på regelbunden 
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närvaro, prestation eller deltagande från aktivitetens start till slut. 
Inte heller krävs någon egen utrustning (förutom gymnastikskor) eller 
erläggande av avgifter. Verksamhetens syfte beskrevs av arrangören 
som att ”attrahera de barn och ungdomar som vill vara fysiskt aktiva 
men som av någon anledning inte kan eller vill vara med i en 
idrottsförening”.  
 
Den studerade verksamheten bedrevs i en kommun i Mellansverige 
med cirka 100 000 invånare i ett område som kan beskrivas som 
socioekonomiskt utsatt och med en hög andel invånare med utländsk 
bakgrund. Kommunen som helhet har ett rikt idrotts- och 
föreningsliv men i den aktuella stadsdelen har föreningar haft svårt 
att etablera sig långsiktigt vilket gjort att idrottsutbudet ändå får 
beskrivas som smalt. Populära idrottsaktiviteter i området, som till 
viss del också finns i föreningsform, är framförallt fotboll, basket, 
kampsport och dans.  
 
Vid tillfället för studien drevs verksamheten av kommunens 
fritidsförvaltning. Verksamheten hade startat tillsammans med 
distriktsidrottsförbundet och tidigare drivits i föreningsregi med stöd 
av distriktsidrottsförbund och kommun. Kommunen hade vid 
studietillfället avsatt en årlig budget för verksamheten vilket gör att 
den kan sägas ha gått från projektform till en mer löpande 
verksamhet. Verksamheten ingick följaktligen i den kommunala 
styrningsapparaten där det formella ansvaret låg hos kultur- och 
fritidsnämnden. Förvaltningen hade även tagit fram en 
verksamhetsplan som underlag för den mer detaljerade styrningen av 
verksamheten.  
 
För att deltagarna skulle introduceras för många olika typer av 
idrotter och fysiska aktiviteter organiserades olika idrotter och 
aktiviteter från vecka till vecka. Aktiviteterna leddes av 2–3 
aktivitetsledare som fick ersättning av kommunen för sitt arbete. 
Ledarna, som alla var runt 20-års åldern, hade ingen särskild 
utbildning men flera hade tidigare erfarenhet av att arbeta med barn- 
och ungdomsverksamhet, både inom och utanför idrotten. 
Deltagarinflytande beskrevs som en central del av verksamheten 
vilket i praktiken innebar att de deltagande barnen själva skulle ha 
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stort inflytande över vilka aktiviteter som arrangerades och hur dessa 
skulle utformas. Under en termin provade deltagarna i regel cirka tio 
olika idrotter eller idrottslekar.  
 
Aktiviteterna bedrevs i en och samma sporthall som också användes 
av den högstadieskola som låg i området. De flesta barn som deltog i 
den organiserade spontanidrotten hade alltså sin skolundervisning i 
idrott och hälsa i samma idrottshall. Anläggningen fungerade även 
som en form av mötesplats för barn och ungdomar i området kvällstid 
då den hade en stor entré med cafeteria. Övrig tid disponerades 
idrottshallen av föreningslivet, framförallt för basket och till viss del 
handboll. Aktiviteterna arrangerades på fredags- och söndagskvällar i 
könsblandade grupper för barn mellan 7 och 12 år i en grupp och för 
ungdomar mellan 13 och 20 år i en annan. Mellan 15 och 40 barn 
deltog vanligtvis i aktiviteterna och de flesta av dessa återkom 
regelbundet.  
 
 
Verksamhet 4 – Organiserad spontanidrott/prova-på-idrott 
 
En verksamhet som studerats har kombinerat organiserade 
spontanidrottsaktiviteter under veckorna med större prova-på-
arrangemang under skolloven. Verksamheten beskrivs som en form 
av ”sluss” eller ”mötesplats” där barn och ungdomar får möjligheten 
att prova olika idrotter i syfte att hitta till en idrottsförening. 
Verksamheten har bedrivits i en kommun i södra Sverige med cirka 
100 000 invånare. Kommunen har ett välfungerande föreningsliv som 
likt många andra kommuner domineras av fotboll men där även de 
flesta andra idrotter finns representerade. Den studerade 
verksamheten har fokuserat på att anordna aktiviteter i ett antal 
socioekonomiskt svaga stadsdelar där utbudet av föreningar varit 
smalt och föreningsdeltagandet lågt. Dessa områden har högre andel 
invånare med utländsk bakgrund än genomsnittet för kommunen.  
 
Verksamheten har drivits av ett distriktsidrottsförbund med 
ekonomiskt stöd av kommunen och, på sina håll, i viss samverkan 
med skolan. Från start leddes aktiviteterna av olika idrottsföreningar 
som visade upp sina respektive idrotter men på grund av svårigheter 
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att rekrytera föreningar till verksamheten har förbundet själva 
anställt aktivitetsledare som håller i aktiviteterna. 
Distriktsidrottsförbundet har även anställt en verksamhetsledare som 
arbetar heltid med planeringen av verksamheten och som leder 
arbetsgruppen med fyra aktivitetsledare, vilka får timvis ersättning. 
Aktivitetsledarna har ingen formell utbildning men får viss 
internutbildning i samband med att de anställs. I den mån skolan 
varit involverad i verksamheten har det handlat om att informera 
eleverna om verksamheten och att uppmuntra till deltagande. 
Kommunen delfinansierar verksamheten genom dess socialnämnd 
och deltar därmed i visst styrningsarbete men har i övrigt inte varit 
involverade i verksamheten. Utöver den mer generella styrning som 
ingick i finansieringsavtalet saknade verksamheten formella 
styrdokument.  
 
Aktiviteterna som arrangeras under veckorna har varit förlagda i 
anslutning till skoldagens slut och i närheten av skolan, antingen i 
skolans idrottshall eller utomhus. Detta har gjort att deltagarna ofta 
kommit från en och samma skola. På så vis har aktiviteterna fått en 
tydlig koppling till skolan även om inte skolan varit formell 
samverkanspartner. De större event som anordnats har varit förlagda 
till större idrottsanläggningar som vanligtvis används av 
föreningslivet. Under de större arrangemangen som ägt rum under 
skolloven har ett 20-tal idrottsföreningar samlats under formerna av 
en prova-på-dag och låtit barnen prova de olika idrotterna i syfte att 
rekrytera dem till sin verksamhet. Dessa arrangemang har ägt rum 
fyra till fem gånger per år. Det är framförallt genom dessa event, och 
det faktum att det är ett distriktsidrottsförbund som har ansvaret, 
som verksamheten får en koppling till idrottsrörelsen.  
 
 
Verksamhet 5 – Prova-på-idrott 
 
Den femte verksamheten som har studerats kan benämnas som en 
form av regelbunden prova-på-verksamhet där barn får prova olika 
idrottsföreningars verksamhet. På arrangörens Facebook-sida 
beskrivs verksamheten som en ”hälsofestival” och som 
återkommande ”prova-på-event”. Från början har det framförallt 
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handlat om att arrangera olika större prova-på-evenemang under 
skolloven som dels skapar meningsfull sysselsättning under loven, 
dels sammanför barn och ungdomar med idrottsföreningar. I ett 
vidare perspektiv har samhällsvinster så som minskad brottslighet, 
narkotikaanvändning och socialt utanförskap betonats som mål med 
verksamheten. På organisationens Facebook-sida uttrycks vidare att 
”xx [verksamheten, min anmärkning] är spontanidrott och gratis 
prova-på, för att främja alla barns och ungdomars rätt till rörelse och 
därmed utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt”.  
 
Den studerade verksamheten har bedrivits i en svensk storstad och 
med särskilt fokus på de socioekonomiskt svaga områden där 
föreningslivet inte är lika aktivt som i övriga områden. Vissa områden 
präglas dessutom av hög brottslighet och är ofta föremål för 
samhälleliga projekt och interventioner. Verksamheten startades som 
ett projekt med inspiration från Storbritannien och en genomgående 
tanke har varit att flytta ut idrottsaktiviteterna ”på gatorna”, till de 
presumtiva deltagarna. Arrangemang har följaktligen anordnats 
utomhus i bostadsområden och i lokala idrottshallar och ofta haft en 
festlig karaktär med musik och även dansuppträdanden.  
 
Huvudman för verksamheten har varit distriktsidrottsförbundet som 
fått ekonomiskt stöd av kommunen och även Riksidrottsförbundet 
genom en särskild statlig satsning på idrott i socioekonomiskt svaga 
områden. Samverkan har även skett med en del skolor. 
Distriktsidrottsförbundet har anställt en särskild projektledare som 
koordinerar arbetet som framförallt består av att rekrytera föreningar 
till de olika eventen. Projektledaren ansvarar också för den utbildning 
som distriktsidrottsförbundet tillhandahåller för ledare i föreningarna 
som ska vara del i verksamheten. Utbildningen har bestått av 1–2 
heldagar med fokus på att leda barn och unga i idrottsverksamhet. 
Kommunen, som delfinansierat verksamheten, har inte varit 
inblandad i det operativa arbetet utan har deltagit i styrningen av 
verksamheten genom de mål som sätts upp i samband med att avtal 
om finansiering årligen undertecknas och följs upp. I övrigt innefattas 
verksamheten i den styrning som uttrycks i distriktsidrottsförbundets 
generella styrdokument.   
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Idrottsföreningarna, i sin tur, är de som utför själva verksamheten. På 
event-dagen tar ett antal ledare från föreningen med sig eventuellt 
material till platsen för eventet och erbjuder sedan besökande barn 
och ungdomar att prova på särskilda moment av idrottsgrenen. I 
förlängningen är syftet för föreningarna att genom verksamheten 
kunna rekrytera nya medlemmar. I de fall där skolan varit involverad 
har det främst rört sig om information till eleverna samt upplåtelse av 
idrottshallar eller andra faciliteter. Verksamheten har alltså 
framförallt haft en koppling till idrottsrörelsens verksamhet. Dels 
eftersom distriktsidrottsförbundet, tillsammans med 
idrottsföreningarna, har varit centrala aktörer i verksamheten, dels 
genom att aktiviteterna många gånger varit förlagda till anläggningar 
som nyttjas av idrottsföreningar.  
 
Som synliggjorts av beskrivningarna ovan har verksamheterna både 
mycket gemensamt och aspekter som skiljer dem åt. Tydligt är att 
verksamheterna organiserats och genomförts i särskilda kontexter 
med olika förutsättningar och där gemensamma och skilda idéer och 
ambitioner förekommit. Verksamheterna formas genom relationerna 
mellan kontextens olika system där barnens deltagande står i 
centrum. I nästa kapitel beskrivs hur jag har gått tillväga när jag 
arbetat för att producera data inom ramen för dessa olika 
verksamheter.  
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6 Metod  
 
I det här kapitlet redovisas hur, och utifrån vilka principer, 
datamaterialet har producerats i avhandlingsarbetet. För den mer 
sakliga beskrivningen av studiernas tillvägagångssätt hänvisar jag 
läsaren till respektive artikel. Jag fokuserar i det här kapitlet på hur 
jag har arbetat med intervjuer som vetenskaplig metod och i 
synnerhet vad det innebär att det företrädelsevis är barn som deltagit 
i studierna. Vidare berör jag frågan om studiernas kvalitet och 
möjligheten att överföra resultaten till andra kontexter. Innan de rena 
metodfrågorna behandlas kommer jag dock inledningsvis beröra ett 
antal etiska frågor som aktualiserats i samband med 
avhandlingsarbetet.  
 
 
Etik 
 
För att skydda såväl personer som deltar i forskning som samhället i 
stort finns både lagstiftning och särskilda forskningsetiska principer 
som alla vetenskapliga studier bör förhålla sig till (Vetenskapsrådet, 
2017). De studier som ingår i den här avhandlingen har prövats och 
godkänts av den regionala etikprövningsnämnden (Dnr: C2017/546)3. 
Eftersom många av deltagarna i de olika studierna är barn föreligger 
särskilt högt ställda krav i forskningsprocessens olika steg. Vid alla 
intervjuer med barn som varit under 15 år har informerat samtycke 
inhämtats från barnen och skriftligt sådant från båda barnets 
vårdnadshavare. Barnen har lämnat muntligt samtycke både vid 
rekryteringen till studierna och vid intervjutillfället. Vid intervjuer 
med vuxna respondenter har muntligt informerat samtycke 
inhämtats. I samband med datainsamlingen för artikel 2 genomfördes 
även ett antal deltagande observationer. Vid dessa tillfällen 
inhämtades barnens informerade samtycke muntligen. Alla deltagare 
i de olika studierna har blivit lovade att den information de lämnar 
behandlas konfidentiellt. Detta innebär att den i regel inte är åtkomlig 
för obehöriga personer, vilket här avser personer utanför 
forskargruppen. Vidare har materialet pseudonymiserats vilket 

 
3 Den studie som ligger till grund för artikel 2 ingick inte i den etikansökan. 
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betyder att studiedeltagarnas identitet skyddas från allmän spridning 
men att en kodnyckel har sparats. Detta förfarandesätt har 
möjliggjort de uppföljande intervjuer som ligger till grund för artikel 
4 i avhandlingen. All insamlade data har förvarats på, av forskningens 
huvudman, rekommenderad plats. 
 
I en bredare mening måste olika forskningsetiska överväganden 
samtidigt bygga på idéer om en rättvisa med grund mellanmänskliga 
relationer och inte primärt utifrån rättsliga strukturer mellan stat och 
individ (Christians, 2018). En sådan etik kan ta sin utgångspunkt i en 
genuin omtanke om de grupper som berörs av forskningen. Redan vid 
den initiala forskningsfrågan aktualiseras olika etiska överväganden. I 
det här sammanhanget är det relevant vilka intressen som styr 
forskningen. Här har jag reflekterat över varför jag velat undersöka 
hur alternativa idrottsaktiviteter kan utveckla barns intresse för fysisk 
aktivitet. Är det för barnens skull eller är det något som önskas av oss 
vuxna i vår strävan att forma barn efter våra önskemål? Min 
forskning har delfinansierats av idrottsrörelsen genom samverkan 
mellan tre distriktsidrottsförbund. Idrottsrörelsen kan betraktas som 
en aktör som har ett intresse av att veta mer om barn i syfte att kunna 
rekrytera dem till sin verksamhet. De ser rimligen också att forskning 
som produceras talar i riktning mot att deras verksamhet är en viktig 
del av samhället. I det här sammanhanget har det varit viktigt för mig 
som forskare att reflektera över relationen till finansiärerna för att på 
så vis frigöra mig från eventuell styrning. Jag har vidare förhållit mig 
till forskningsetiska principer genom att låta produktionen av 
relevant kunskap vara den styrande faktorn för studiernas 
utformning.  
 
Vidare bör en sådan etik utgå från vad som, i fallet med mitt 
avhandlingsarbete, de facto är barnens bästa. Detta är relevant att 
diskutera inte minst i ljuset av relationen mellan barnen å ena sidan 
och mig som forskare å den andra. Avhandlingsarbetet har 
kontinuerligt granskats av det vetenskapliga samhället, exempelvis i 
form av etikprövning, seminarier, tidskrifters granskningsprocesser, 
publikationer och presentationer. Däremot har barnen, forskningens 
huvudpersoner, inte haft tillträde till arenor där forskningen 
granskas. Emellanåt framhålls det faktum att barn exkluderas från 
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sådana valideringsprocesser som problematiskt ur etisk synvinkel 
eftersom jag som vuxen forskare, tillsammans med det vuxna 
vetenskapssamhället, intar en position som uttolkare av något som 
framhålls som barns egentliga mening. Genom denna positionering 
förklaras barn oförmögna att fullt ut föra fram sina egna åsikter och 
definiera sin egen situation. Det blir forskning om barn snarare än 
med barn. Jag menar dock att en etik som förespråkar direkt 
inkludering (Boden, 2021), forskning med barn, inte är en 
tillfredsställande princip för forskningsetisk bedömning. Det är fullt 
möjligt att respektera barns rättigheter och även tillvarata deras 
ytterligare intressen utan att för den skull inkludera barn i 
forskningens alla faser (Eliasson, 2017). Som forskare är mitt jobb att, 
med hjälp av de vetenskapliga verktyg jag behärskar, producera 
kunskap. Denna kunskap består (förhoppningsvis) av nya insikter och 
perspektiv som barnen själva inte har redskap för, och sannolikt 
heller inte intresset av, att konstruera. Mina etiska överväganden gör 
gällande att sådan kunskap framförallt bör vara till nytta för barnen 
och att resultaten alltså ska komma dem till del. En etik för rättvisa 
(Boden, 2021). För mig har det följaktligen varit viktigt att resultaten 
från mitt avhandlingsarbete återkopplas till barnen som deltagit 
eftersom de då själva kan avgöra om de har direkt nytta av dem. 
Minst lika viktigt är dock att jag använder min position som forskare 
för att föra fram resultaten i forum som kan leda till en i framtiden 
förbättrad situation för barn som grupp. Detta eftersom det för barn, 
precis som för vuxna, är fullt möjligt att göra ansträngningar (t ex 
delta i en fokusgrupp) av solidaritet till andra (barn) som kan ha nytta 
av ansträngningen.  
 
I relation till de deltagande barnen har jag sett det som viktigt att 
deras rättigheter respekteras under hela forskningsprocessen och jag 
har här utgått från FN:s deklaration om barnets rättigheter (United 
Nations Convention on the Rights of the Child, 1989). För mig har det 
framförallt handlat om att lyssna till barnens egna åsikter när det 
kommit till frågor som berör deras situation i forskningen. Det har 
exempelvis handlat om olika önskemål om hur fokusgrupper ska 
delas in, var intervjuer ska genomföras och när de ska avslutas. 
Vidare har jag sett det som betydelsefullt att upplevelsen av att delta 
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forskning ska ha varit positiv och en erfarenhet de har goda minnen 
av.  
 
Det är inte alla barn som har kommit till tals i studierna. Urvalet har i 
ett första steg gjorts från de barn som befunnit i sig i en miljö där 
alternativa idrottsaktiviteter organiserats. Det har i det här fallet varit 
stadsdelsområden med lägre socioekonomisk karaktär samt 
landsbygdsområden. Både flickor och pojkar har intervjuats och 
barnen har haft olika kulturell och nationell bakgrund. I samband 
med dataproduktionen för artikel 1 och 4 har barnen rekryterats via 
skolan vilket innebar att även barn utan idrottsengagemang 
rekryterades till dessa studier. Men även om dessa barn deltog i 
fokusgrupperna som genomfördes märktes en tydlig tendens att det 
framförallt var mer idrottsaktiva och idrottsintresserade barn som 
gjorde sina röster hörda under fokusgrupperna. Det innebär att deras 
röster kan vara överrepresenterade i den data som legat till grund för 
mina slutsatser. Det här problemet tangerar bredare frågor om 
intervjuer och fokusgrupper som metod för dataproduktion. Det blir 
därav relevant att beskriva det sätt jag arbetat på under 
avhandlingsarbetets gång.  
 
 
Intervjuer som metod för dataproduktion  
 
Med utgångspunkt i ambitionen att förstå förutsättningarna för hur 
ett intresse för fysisk aktivitet kan utvecklas har mitt intresse i arbetet 
varit riktat mot att undersöka barns interaktioner med miljön i 
alternativa idrottsaktiviteter. Sådan förståelse är kontextuell och som 
beskrivits tidigare baserad på ett antagande om att världen inte är 
delbar utan består av sammankopplade ekologier som inkluderar 
kropp, själ, människa och miljö. Det är i interaktionen med den 
fenomenologiska omvärlden som barn utför fysisk aktivitet och 
utvecklar en lust och känsla för rörelse. För att förstå barnens samspel 
med miljön behöver således den subjektiva upplevelsen undersökas, 
vilket är möjligt att göra genom intervjuer (Bronfenbrenner, 1979; 
Tudge m.fl., 1997).  
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Utifrån ett ekologiskt perspektiv har det varit viktigt att de metoder 
som använts i arbetet har kunnat producera data som speglar barnens 
verklighet så som den ser ut i deras vardagliga miljöer 
(Bronfenbrenner, 1979). För att uppnå en sådan ekologisk validitet i 
projektets studier har jag strävat efter att data som används ska 
överensstämma med barnens egen världsbild. Jag har haft som 
ambition att det jag uttalat mig om ligger nära barnens reella 
handlingar, även språkliga som de som sker i intervjuer. I en 
intervjusituation är en viktig aspekt, utifrån frågan om ekologisk 
validitet, huruvida utsagorna som produceras i intervjun stämmer 
överens med det som ska undersökas. I föreliggande fall, när det rör 
sig om uppfattningar, upplevelser och förhållningssätt till fysisk 
aktivitet och idrottande, intresserar jag mig för det subjektiva och det 
intersubjektiva, det vill säga, för individuella och gemensamma idéer 
om olika fenomen, händelser eller objekt i relation till fysisk aktivitet 
inom alternativa idrottsaktiviteter. Informationen som blir 
datamaterialet rör sig här i flera steg från att den skapas till att den 
förmedlas vidare och blir till föremål för analys (Silverman, 2015). I 
det här avhandlingsprojektet har jag betraktat intervjudata utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv vilket gör att den data som producerats 
har behandlats som kontextuellt konstruerad genom interaktion 
mellan den som intervjuar och de som intervjuas. Detta ligger också i 
linje med en ekologiskt inspirerad förståelse av hur människan 
konstruerar mening i tillvaron. De intervjuades utsagor har inte 
hanterats som ofärgade rapporter av en objektiv verklighet utan som 
konstruerade redogörelser som säger någonting både om händelser, 
upplevelser och förhållanden (innehållet) och om innehållets sociala 
form, det vill säga, varför och hur någonting uttrycks på ett visst sätt 
(konstruktionsprocessen). Ekologisk validitet, så som jag behandlat 
begreppet från ett konstruktivistiskt perspektiv, handlar alltså inte 
om att studiedeltagarna uttryckligen måste dela mina tolkningar utan 
om att det finns en gemensam förståelse för den grund som 
tolkningarna görs på. Detta förhållningssätt har styrt mitt sätt att 
analysera datamaterialet på och följaktligen också hur jag betraktat 
studiernas kvalitet (Bronfenbrenner, 2005c; Kvale & Brinkmann, 
2014; Silverman, 2015).  
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För att stärka studiernas ekologiska validitet har ett antal strategier 
använts. Den första uppsättningen strategier har handlat om att 
skapa förutsättningar för att intervjuutsagorna ska beskriva de 
fenomen som respektive studie avsett att belysa. Här blev det då 
viktigt att intervjuerna tidsmässigt ägde rum i samband med de 
ämnen som intervjuerna behandlade, att dessa ämnen var bekanta 
och begripliga för de jag intervjuade, att de undersöktes genom 
tydliga frågor och samtalsämnen samt att de kunde besvaras och 
diskuteras i en passande miljö. Utifrån ett konstruktivistiskt 
perspektiv och med tanke på det sociala samspel som präglar barns 
dagliga fysiska aktiviteter blev fokusgrupperna med barn ett sätt att 
relatera uttryck om fysisk aktivitet till den sociala kontexten 
(Silverman, 2015). Eftersom fokusgruppsdeltagarna också var 
klasskamrater och utförde mycket av sin fysiska aktivitet tillsammans 
avspeglade samtalen till viss del den sociala dynamik som råder under 
deras fysiska aktiviteter. Att ta till orda i ett fokusgruppsamtal om 
fysisk aktivitet kan, lite tillspetsat, liknas vid att träda fram och agera i 
den fysiska aktiviteten. På samma sätt som det finns ett visst 
utrymme för särskilda sätt att handla i en idrottsaktivitet finns 
begränsningar för vad som är möjligt för barnen att uttrycka i en 
fokusgrupp. Denna bild stärktes av det faktum att de barn som hade 
ett tydligt intresse för idrott och fysisk aktivitet var mer benägna att ta 
till orda i fokusgrupperna än de barn som visade ett mindre intresse. 
Detta sätt att länka samman den sociala fokusgruppsmiljön med den 
sociala miljö inom vilken barnens fysiska aktiviteter äger rum kan 
betraktas som ett sätt att stärka den ekologiska validiteten.  
 
Det konstruktivistiska förhållningssättet har även betonats i samband 
med datainsamlingen för den tredje artikeln. Där intervjuades olika 
aktörer inom samverkansprojektet vilket innebar att det fanns en 
etablerad relation mellan mig som forskare och intervjudeltagarna i 
form av projektets samverkanspartners. Av betydelse var även 
vetskapen om att yrkesrelationen sannolikt kommer bestå i form av 
olika samarbeten även en period efter intervjusituationen. Utifrån 
denna relation är det rimligt att tänka att det finns ett intresse i att 
framställa det egna, och även organisationens, handlande på ett 
särskilt sätt. Detta har jag framförallt förhållit mig till under 
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intervjuerna och i analysen där jag intagit en mer kritisk hållning som 
kan bidra med nyansering till de tolkningar som görs.  
 
Sammantaget har jag i samband med dataproduktionen, utifrån en 
konstruktivistisk ståndpunkt, strävat efter en hög ekologisk validitet. 
Ett sådant förhållningssätt medför även vissa utmaningar när det är 
barn som deltar och samarbetar i den vetenskapliga produktionen.  
 
 
Intervjuer med barn  
 
För att på ett bra sätt kunna undersöka barns utveckling av ett 
intresse för fysisk aktivitet i alternativa idrottsaktiviteter har det varit 
viktigt för mig att låta barnens egna berättelser stå i centrum för 
analysen. Genom att använda mig av barns perspektiv vill jag försöka 
undvika en paternalistisk hållning där barn objektifieras och som 
riskerar att leda till tolkningar enbart baserade på ett 
vuxenperspektiv. Sådana angreppssätt har inte minst visat sig 
ineffektiva för den samlade kunskapsproduktionen (Bronfenbrenner 
& Morris, 2006; Greene & Hill, 2005). 
 
I enlighet med ett ekologiskt perspektiv har jag betraktat den 
dataproduktion som jag genomfört tillsammans med barnen som en 
process som sker i ett antal steg. Processen från barnets initiala 
upplevelse till att slutsatser, baserat på utsagan, dras av mig som 
forskare innehåller flera faser där risk för olika bias eller missförstånd 
kan förekomma i var och en (Gibson, 2007; Greene & Hill, 2005). Till 
att börja med involveras barnet i olika situationer eller händelser som 
påverkar uppfattningen av hur det är att vara fysiskt aktiv. Dessa 
situationer upplevs på olika vis av olika barn beroende på tidigare 
erfarenheter och personliga egenskaper (Bronfenbrenner, 1979). 
Vidare tolkas även upplevelserna på olika sätt då barn kan vara mer 
eller mindre självmedvetna om dessa upplevelser och ha skilda 
förmågor att sätta dem i relation till andra händelser och på så vis 
förstå vad de betyder. Alla dessa delar av processen kan lite slarvigt 
kallas för den upplevelse som barnet bär på. Denna upplevelse är inte 
statisk utan förändras i takt med tiden och barnets mentala 
utveckling. Snarare än att barnet har en bestämd upplevelse, 
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konstrueras upplevelsen kontinuerligt. Under intervjutillfällena har 
barnen följaktligen, när de kommunicerat och reflekterat över sina 
upplevelser, konstruerat en situerad upplevelse som blivit tillgänglig 
för mig att tolka (Greene & Hill, 2005; Silverman, 2017). 
Sammantaget gör detta att jag har behandlat barnens utsagor som 
upplevelser grundade i en dåtid men konstruerade i en särskild 
situation i nutid. Det gör att jag vid analysen av materialet inte har 
sökt efter beskrivningar som föreställs utgöra någon autentisk 
upplevelse utan tagit fasta på hur barnen vid intervjutillfället 
resonerar kring sina upplevelser och sin situation.  
 
Jag har vidare beaktat att det finns begränsningar i barns förmåga att 
via språket uttrycka idéer eller uppfattningar. Delar av barns 
upplevelser förblir otillgängliga för mig som forskare och till vilken 
grad hänger ihop med barnets ålder, utvecklingen av 
självmedvetenheten och den kognitiva förmågan. I nästa steg, som är 
tätt sammankopplat med det förra, ska informationen överföras till 
mig som forskare som vidare ska uppfatta och tolka barnens uttryck. 
För min del har det i det här sammanhanget varit viktigt att i 
intervjusituationen skapa förutsättningar för barnen att uttrycka sig. 
Barnen har fått god tid på sig att föra resonemang utan att bli 
avbrutna, de har uppmanats att omformulera i de fall jag inte kunnat 
uppfatta deras uttryck och i vissa fall har även deras resonemang 
utvecklats med hjälp av att de fått rita, visa på en smartphone eller 
med hjälp av gester och rörelser förtydliga vad de menar.  
 
Många av de barn som intervjuats har utländsk bakgrund. Detta har i 
vissa fall också gjort att det, på grund av bristande språkkunskaper, 
funnits ytterligare utmaningar för mig förstå vad barnen förmedlar. 
Även kulturella skillnader har haft betydelse. Greene och Hill (2005) 
pekar på vikten av att som forskare kunna förstå de lokala kulturella 
kommunikativa praktiker som barn använder. Framförallt i de 
fokusgrupper som endast innehöll flickor med utländsk bakgrund 
märktes en jargong som var svårfångad och möjligtvis hade kunnat ge 
ytterligare information till en forskare som hade tillgång till verktyg 
för tolkning av denna jargong.  
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Ett sätt att närma mig barns uttryck och resonemang i relation till 
avhandlingsämnet var att genomföra pilotintervjuer. I två 
pilotintervjuer i formen av fokusgrupper prövades begrepp och 
frågeställningar för att se hur barnen relaterade till dessa och vi som 
intervjuade tog även extra tid i anspråk för att be barnen utveckla 
resonemang som vi inte till fullo förstod. I min syn på arbetet i 
intervjusituationerna stöder jag mig på Kvale och Brinkmann (2014) 
som menar att forskarens hantverksskicklighet har stor betydelse för 
hur barns utsagor förstås, tolkas och återberättas. Som forskare 
tvingas jag alltid att selektera informationen som ges och det krävs 
här en känsla, som ofta byggts av upp av en god förförståelse, för vad 
som är väsentligt i den aktuella kontexten. Även om det krävs mer än 
ett par pilotintervjuer för att skapa sådan förförståelse och känsla 
gjorde dessa ändå att jag fick en bättre bild av hur samtalen i 
fokusgrupperna kunde komma att se ut och hur jag kunde förhålla 
mig till detta. En konkret följd av pilotintervjuerna blev till exempel 
att intervjuguiden gjordes mindre omfattande för att på så vis lämna 
mer plats för barnens diskussioner4. För att vidare öka sannolikheten 
att få tillförlitliga svar från barnen undveks ledande frågor under de 
utforskande faserna av intervjuerna. Detta gjordes med tanke på att 
barn tenderar att se vuxnas beteende som norm och därmed försöker 
besvara frågor på ett sätt som den vuxna intervjuaren ska anse vara 
positivt.  
 
Sammantaget går det att konstatera att det generellt är mer 
metodologiskt utmanade att genomföra intervjuer ju yngre barnen är 
(Greene & Hill, 2005) vilket även varit fallet i det här 
avhandlingsprojektet. Flera forskare menar att det inte är lämpligt att 
genomföra intervjuer med barn som är under sex år (Gibson, 2007). 
Av de barn som intervjuats i projektet har de yngsta barnen varit 8 år 
gamla vilket gjort att de har haft en förhållandevis god kommunikativ 
förmåga. Det har samtidigt varit tydligt att det har förekommit 
skillnader mellan de yngre och äldre barnen, både vad gäller 
kapaciteten att reflektera över vissa aspekter av fysisk aktivitet och 
förmågan att uttrycka tankar om detta i ord inom ramen för en 
intervjusituation. Följaktligen har jag som modererat fokusgrupperna 

 
4 För information om intervjuguider, se bilaga 1. 
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varit mer aktiv i fokusgrupperna med yngre barn medan jag kunnat 
låta de lite äldre barnen styra samtalen mer själva. Ett sådant flexibelt 
förhållningssätt har gjort det möjligt att skapa ett gediget 
datamaterial från alla fokusgrupper. 
 
Det finns alltid en ojämn maktsymmetri i en intervjusituation när 
både barn och vuxna är inblandade. I syfte att minska asymmetrins 
verkningar vidtogs ett antal åtgärder i samband med 
intervjusituationerna (Greene & Hill, 2005). Vid de individuella 
intervjuerna med barn gjordes försök att stärka barnens egenmakt 
genom att betona frivilligheten i deltagandet samt att de själva alltid 
fick föreslå tid och plats för intervjun. Således genomfördes alla 
intervjuer i en, av barnen själva, utvald miljö. Jag såg även till att 
platsen var av sådan typ att det fanns såväl insyn som möjlighet för 
barnen att blicka ut mot omgivningen. Vidare ordnades platserna före 
intervjuerna genomgående så att det inte förekom några fysiska 
hinder, till exempel låsta dörrar, om barnen skulle känna för att 
lämna platsen. Jämfört med de individuella intervjuerna var barnen i 
fokusgrupperna generellt mindre ängsliga över situationen då de hade 
ett numerärt övertag gentemot de vuxna forskarna. I dessa situationer 
kunde barnen själva mer tydligt styra det sociala klimatet i rummet. 
Vid de individuella intervjuerna blev maktsymmetrin synligare då 
barnen uppvisade varierande grad av blyghet, framförallt vid 
uppstarten av intervjuerna. Ett sätt att avdramatisera situationen som 
vi genomgående använde oss av var att vi anpassade vårt beteende 
och uttryck på ett sådant sätt att situationen inte skulle uppfattas som 
allvarsam. Detta inbegrep bland annat att använda en informell 
klädsel och i allmänhet uppvisa ett avslappnat och uppsluppet 
beteende. För att vidare skapa tillit och trygghet var en strategi att 
tala på ett sätt som skulle uppfattas som mindre främmande för 
barnen. Vi försökte följaktligen undvika svåra formuleringar eller 
språk som av barn uppfattas som allt för obekant. Vi förmedlade 
också vår syn på intervjusituationen genom fraser som ”det finns inga 
svar som är rätt eller fel” och ”vi är nyfikna på vad du/ni tycker och 
tänker”.  
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Utöver de strategier som beskrivits ovan har ett antal ytterligare 
åtgärder vidtagits för att skapa välfungerande fokusgrupper. 
Inspirationen till dessa kommer främst från Morgan m.fl. (2002).  
 

1. För att kunna fånga flera dimensioner av interaktion och 
uttryck har fokusgrupperna letts av en moderator som 
assisterats av ytterligare en forskare eller student som 
observerat beteenden, fört anteckningar samt följt upp viktiga 
ämnen genom att upprepa och eventuellt omformulera frågor.   

2. I syfte att få barnen att känna tillit till forskarna presenterade vi 
oss alltid med förnamn och hade sett till att lära oss barnens 
förnamn. Vidare inleddes varje fokusgrupp med enklare, mer 
lekfulla frågor för att värma upp samtalet.  

3. För att skapa ett bra samtalsklimat i fokusgrupperna har 
principen att ju yngre barn desto färre deltagare använts vid 
gruppindelningen. Detta eftersom äldre barn generellt har 
enklare att vänta på att få ordet och även lyssna till andra barn. 
Hänsyn togs också till eventuella önskemål om att dela upp 
pojkar och flickor för sig.  

4. Fokusgrupperna har fysiskt arrangerats i form av en ring för att 
alla barn ska känna sig inkluderande. En ytterligare åtgärd för 
att involvera alla barn i diskussionerna var att moderatorn 
gjorde aktiva försök att nå de barn som inte på eget initiativ tog 
till orda genom att ställa direkta frågor till dessa.  

 
Ambitionen har varit att vid en lyckosam intervjusituation fått ta del 
av barnens subjektiva och intersubjektiva konstruktionsprocess samt 
resultatet av denna. Slutligen, genom en analys av innehållet har 
försök gjorts att nå en förståelse för barnens upplevelser. I nästa steg 
blir en central fråga i sammanhanget hur väl det beskrivna 
tillvägagångssättet har lett till att ett datamaterial av hög kvalitet har 
kunnat producerats och som vidare kan besvara de uppsatta 
forskningsfrågorna.  
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Studiernas kvalitet  
 
Hur kvaliteten på kvalitativa data ska bedömas är omdiskuterat. Olika 
ståndpunkter varierar beroende på den vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten och avhängigt synen på kunskap blir olika 
bedömningskriterier mer eller mindre relevanta. I det här avsnittet 
diskuterar jag studiernas kvalitet utifrån begreppen koherens, 
ekologisk validitet och tillförlitlighet.  
 
Att övergripande värdera kvaliteten i subjektiva och relativa data 
handlar om att beakta forskningsprocessens alla moment och 
huruvida dessa uppvisar tillfredställande grad av koherens. Mayan 
(2016, s.13) menar att metodologisk koherens kan ses som “the 
congruence between your epistemological and ontological viewpoint, 
your theoretical position/perspective, the methods you choose, and so 
on.”. Det handlar således om huruvida studien följer en rimlig väg 
genom hela forskningsprocessen. I föreliggande avhandlingsprojekt 
har jag betraktat intervjumaterialet som subjektiva utlåtanden 
bestående av upplevelser konstruerade och förmedlade i en särskild 
social kontext. Vidare vilar det teoretiska perspektivet i form av 
bioekologisk teori på kontextualistiska metateoretiska principer och 
betonar individens fenomenologiska värld och interaktion med miljön 
(Tudge m.fl., 2016). Data som avspeglar subjektiva upplevelser och 
relaterar dem till kontexten kan produceras genom olika metoder där 
jag ser att semistrukturerade intervjuer utgör ett alternativ.  
 
Det förekommer kritik mot intervjun som kunskapsproducerande 
metod, bland annat för att den tenderar att medföra viss ignorans 
gentemot den omgivande sociala kontexten och att den därmed kan 
leda till naiva tolkningar av materialet (Poucher m.fl., 2019; 
Silverman, 2017). Det finns likväl sätt att motverka denna svaghet där 
exempelvis fokusgruppsintervjun som genomförs i 
intervjudeltagarnas naturliga miljö utgör ett sätt att uppnå en mer 
socialt präglad intervjusituation. Att data har producerats i barns och 
vuxnas naturliga vardagsmiljöer som elevers grupprum, lektionssalar, 
träningsanläggningar och vuxnas kontor och fikarum stärker också 
den ekologiska validiteten, det vill säga att kunskapen som 
produceras har en närhet till den miljö vilken den ämnar säga 
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någonting om. Frågor som ställts under intervjuerna har också 
intresserat sig för intervjudeltagaren som en aktör i ett socialt 
sammanhang snarare än för mentala processer inom individen. 
Genom att både ställa hur- och vad-frågor har det varit möjlig för mig 
som intervjuare och moderator att få syn på både den sociala process i 
vilken intervjudeltagaren ingår, och de samtalssubstanser som dessa 
processer grundar sig på. Vid intervjuerna med de vuxna 
organisationsledarna undersöktes föreställningar om fysisk aktivitet 
(vad) i relation till deras yrkesroller och vad som förväntades i denna 
(hur). Vidare har även analysmetoden stor betydelse för hur 
kontexten beaktas. Kvalitativ innehållsanalys har som sin 
utgångspunkt ett fokus på subjektet och kan genom en noggrann 
analys av det latenta innehållet också relatera innehållet till det 
sociala sammanhanget (Graneheim m.fl., 2017; Kvale & Brinkmann, 
2014).  
 
Som jag betonat tidigare är det, för den ekologiska validiteten, viktigt 
att tolkningar som görs stämmer överens med intervjudeltagarnas 
föreställningsvärldar. Detta är en extra utmaning när det kommer till 
intervjuer med barn (Eliasson, 2017; Greene & Hill, 2005). En 
svaghet i avhandlingsarbetet kan sägas vara att de intervjuade 
barnen, som tidigare nämnts, inte fått möjlighet att granska de 
slutsatser som dragits utifrån intervjuerna. Även om syftet med en 
sådan återkoppling inte är att barnen som studiedeltagare 
nödvändigtvis ska dela alla de tolkningar som jag gjort så skulle en 
diskussion med barnen kunnat ge vägledning för mina tolkningars 
relevans. En form av deltagarvalidering gjordes dock efter 
intervjuerna med de vuxna organisationsledarna i den tredje 
delstudien. Efter att jag hade analyserat materialet presenterades 
preliminära teman för studiedeltagarna som då fick chansen att 
reflektera över, och komma med synpunkter på, de tolkningar som jag 
gjort. Deltagarvalideringen ledde i det här fallet inte till några 
betydande förändringar av analysarbetet eller det sätt på vilket 
resultat presenterades. Sammantaget finns alltså en något högre risk 
att tolkningar som gjorts utifrån barnens intervjuer i lägre grad 
avspeglar deras egna föreställningar än vad fallet är med de vuxna 
studiedeltagarna. Detta får ses som en svaghet utifrån 
avhandlingsprojektets metodologi.  
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Den metodologiska koherensen handlar även om huruvida resultat 
och tolkningar presenteras på ett sätt som hänger ihop med 
antaganden om studieobjektet (Poucher m.fl., 2019). Här har jag valt 
att låta den teoretiska förståelsen styra framställningen av de olika 
studiernas resultat och även föra diskussionerna med utgångspunkt i 
de valda teoretiska begreppen. När jag i kappan har gjort en form av 
metaanalys av mina artiklar för att vidare diskutera artiklarnas 
resultat har jag visserligen breddat det teoretiska ramverket något 
men samtidigt behållit den teoretiska utgångspunkten i form av 
bioekologisk teori.    
 
Det är också av vikt att belysa intervjustudiers tillförlitlighet även om 
graden av tillförlitlighet är svårt att överblicka fullkomligt (Cohen 
m.fl., 2018). Eftersom intervjuaren eller moderatorn utgör en 
väsentlig del av verktyget för dataproduktionen och dennes beteende 
under forskningsprocessen (och kanske särskilt under 
intervjusituationen) är mångfacetterat, blir det svårt att överblicka 
alla möjliga handlingar som bidrar till produktionen av data. Faktum 
är att även faktorer som forskaren själv inte styr över påverkar vad 
som produceras i en intervju. Det kan till exempel handla om i vilken 
mån jag som intervjuare får studiedeltagarna att känna sig bekväma 
och motiverade och därmed öppna upp sig för samtal. Som alternativ 
till att försöka beskriva alla de enskilda val som jag som forskare har 
gjort i samband med intervjusituationen (ställt ledande/öppna frågor, 
omformulerat frågor och så vidare) menar jag att det istället kan vara 
mer meningsfullt att öka transparensen kring de antaganden som 
ligger till grund för mina olika val (Kvale & Brinkmann, 2014). Min 
utgångspunkt vid intervjuerna har varit att intervjusituationen som 
helhet är avgörande för den data som skapas. Därmed blir såväl 
forskarnas beteenden, miljön, informationen till deltagarna och så 
vidare, betydelsefulla för vilket datamaterial som produceras. 
Följaktligen har jag försökt skapa en så trygg miljö som möjligt för att 
studiedeltagarna ska få rätt förutsättningar att delta i en trovärdig 
dataproduktion. Jag har försökt forma miljön så att den ska upplevas 
som frivillig, utforskande, accepterande och lugn. Detta har varit 
särskilt angeläget när jag intervjuat barn för att ge dem utrymme för 
tankar och uttryck. Jag har samtidigt även arbetat för att miljöerna 



 

 91 

generellt ska uppmuntra till koncentration, ärlighet och att tillåta 
studiedeltagarna att reflektera över saker som kan upplevas som 
allvarsamma.  
 
I kvalitativ forskning ses vanligen förkunskap och expertis som en 
styrka eftersom det bidrar till att fokus kan läggas på det väsentliga, 
till exempel i utformandet av intervjuguider. Så har även varit fallet i 
det här avhandlingsarbetet och min roll i dataproduktionen har 
stärkts i takt med att arbetet fortskridit. Men användandet av 
forskarens subjektivitet kan också leda till bias under 
dataproduktionen vilket minskar tillförlitligheten (Cohen m.fl., 2018). 
I försök att under forskningsprocessens gång synliggöra de egna 
förgivettagna sanningarna och fördomarna har jag fört reflexiva 
anteckningar (Ortlipp, 2008) där funderingar om min roll, de frågor 
jag ställer och de tolkningar jag gör, har stått i fokus. Dessa 
anteckningar har sedan använts både vid analys av resultat och för 
vidare planering inom projektet.  
 
Vidare har tillförlitligheten i dataproduktionen stärkts genom den 
dialog jag fört med övriga forskarsamhället. Handledare tillika 
medförfattare till artiklarna har fungerat som kritiska vänner som 
ifrågasatt och uppmanat till vidare reflektion över olika antaganden 
och slutsatser (Stolle m.fl., 2018). Stora delar av intervju- och 
analysarbetet har genomförts i dialog med en sådan kritisk vän. I 
nästa steg har dessutom den dokumenterade processen inklusive 
resultat och analys undersökts av andra anonyma forskare i samband 
med tidskrifternas granskningsprocesser. Olika teoretiska och 
metodologiska överväganden, resultat och tolkningar har också 
diskuterats vid olika seminarier och konferenser.  
 
Till sist kan sägas att från en pragmatisk synvinkel bedöms kvalitet i 
kvalitativa data utifrån huruvida den kunskap som utvunnits gör 
någon nytta i praktiken (Denzin & Lincoln, 2018). I det här 
sammanhanget ser jag kunskap som individers, framförallt barns, 
förmåga och möjlighet att handla i relation till avhandlingens 
ämnesområde. Även om sådana anspråk i detta enskilda projekt är 
högst begränsade kan resultaten bidra till att förbättra framtida 
program som strävar efter att få fler barn att upptäcka fysisk aktivitet. 
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Men för att avgöra avhandlingens potential till sådan nytta krävs en 
diskussion om studiernas, och deras resultats, giltighet i andra 
kontexter än de studerade.    
 
 
Studiernas överförbarhet 
 
En central fråga för all forskning, även den med utgångspunkt i 
kontextualism, är huruvida den kunskap som producerats är 
tillämpbar i fall bortom de studerade. Ytterst är det upp till den som 
läser avhandlingen att avgöra om studiernas överförbarhet och 
användbarhet. I syfte att understödja en sådan bedömning beskriver 
jag i det här avsnittet hur avhandlingsarbetets resultat, genom 
naturalistisk och analytisk överförbarhet, blir möjlig att applicera 
även på andra kontexter. Den här typen av diskussion blir också viktig 
eftersom den bidrar till att lägga grunden för ett resonemang om 
avhandlingsarbetets praktiska implikationer. 
 
Naturalistisk överförbarhet bygger på att läsaren själv känner att 
resultaten speglar dennes verklighet. Den här typen av överförbarhet 
baseras alltså på en form av instinktiv känsla grundad i erfarenhet 
(Smith, 2018). En sådan känsla kan vara vägledande men jag menar 
att den, i brist på vägledning, också lätt kan bli missvisande. Som 
läsare kan det vara enkelt att ryckas med av resultat som bekräftar 
eller vidareutvecklar den egna uppfattningen, vilket kan leda till att 
hänsyn inte tas till olika betydelsefulla aspekter av studien och dess 
studieobjekt. Detta hänger också samman med det valda perspektiv 
som lyfts fram i studien. Allt som inverkar på hur alternativa 
idrottsverksamheter utformas har inte belysts i avhandlingen och det 
blir därför viktigt för läsaren att avgöra om den egna kontexten 
innehåller betydelsefulla aspekter som inte berörts.  
 
En fråga att utgå från i relation till överförbarhet är: har jag fått tag på 
ett bra fall? Detta kan sägas vara en förutsättning för naturalistisk 
överförbarhet. Om inte det studerande fallet/fallen är någorlunda 
typiska kommer inte den tänkta läsaren att känna igen sig i dess 
resultat. Här har jag reflekterat över huruvida de fem alternativa 
idrottsverksamheter som studerats på något sätt utgör särskilt unika 
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företeelser eller om de till mångt och mycket liknar andra alternativa 
verksamheter. Fallen valdes med utgångspunkt i att få en 
sociodemografisk och geografisk spridning som kan spegla 
förhållanden som generellt råder där alternativa idrottsaktiviteter 
organiseras. De verksamheter som undersökts har följaktligen varit 
fördelade på fem olika kommuner i tre olika län i mellersta Sverige 
och har alla varit belägna i områden som karaktäriserats av en lägre 
socioekonomisk status. Tre förortsområden präglade av hög 
invandring och två landsbygdsområden. De flesta insatser av det här 
slaget genomförs just i sådana områden där föreningsdeltagandet är 
lågt och färre barn rör på sig i tillräcklig utsträckning. 
Verksamheterna har också organiserats på det sätt som är typiskt för 
många alternativa idrottsverksamheter. Idrottsföreningar, 
idrottsförbund, kommuner och skolor har samverkat för att 
organisera aktiviteter för barn som inte anses röra på sig tillräckligt 
mycket. Med detta i åtanke kan verksamheterna som sådana sägas 
utgöra exempel på fall av alternativa verksamheter.  
 
Ett sätt att undersöka om resultat är relevanta och användbara (vilket 
är en del av syftet med överförbarheten) är att ställa just den frågan 
till de grupper som sannolikt kommer beröras av studiens praktiska 
implikationer. Med inspiration från Smiths (2018) resonemang om 
bedömning av naturalistisk överförbarhet fick 16 tjänstemän som 
arbetade med minst en alternativ idrottsverksamhet, i maj 2019, 
besvara ett kortare frågeformulär (se bilaga 3). Syftet var att 
undersöka hur slutsatserna från studien i den tredje artikeln kan 
överföras till andra kontexter. Tjänstemännen representerade 14 olika 
kommuner i ett och samma län i mellersta Sverige. Den samlade 
bilden av svaren var att studiens slutsatser stämde mycket väl överens 
med den bild som tjänstemännen hade av sina respektive 
verksamheter. Alla de tre syften med alternativa idrottsaktiviteter 
som studien identifierade verifierades av svaren från 
representanterna. Resultaten från frågeformulären kan alltså ses som 
en indikation på den relevans och användbarhet som studien har 
utifrån kommuntjänstemännens perspektiv och därmed på 
överförbarheten mellan studien och den kontext som tjänstemännen 
verkade inom.  
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Analytisk överförbarhet handlar mindre om studiekontextens 
karaktär och mer om möjligheten att knyta empiri till begrepp eller 
teorier och därmed skapa ny förståelse som blir möjlig att överföra till 
andra kontexter (Smith, 2018). I det här avseendet kan begreppen 
fysiskt kapital och ekologiskt landskap, som visats sig användbara för 
att förstå deltagandet och samspelet i alternativa 
idrottsverksamheter, betraktas som möjliga att använda även i andra 
fall än de studerade. Då det förekommer viss variation i inriktningen 
på alternativa idrottsverksamheter är det emellertid, för 
bedömningen av den analytiska överförbarheten, viktigt att förstå vad 
aktiviteterna betyder för de som är involverade (Rogoff, 2003). Vad 
som kan se ut som liknade (idrottsliga) situationer kan ha skilda 
innebörder i olika kontexter. Baserat på barnens utsagor har jag 
förstått deras involvering i de studerade aktiviteterna som lekfullt 
präglade sociala praktiker. Syftet har inte primärt varit tävling i den 
formella meningen men kravet att prestera på en viss grundläggande 
nivå har alltid varit närvarande trots skilda fysiska färdigheter. 
Utifrån den tolkningen av situationen har begreppen fysiskt kapital 
och ekologiska landskap varit användbara och analytiskt bör dessa 
begrepp vara tillämpbara även i andra idrottssituationer och 
aktiviteter med liknande mening.   
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7 Sammanfattning av avhandlingens artiklar 
 
I följande kapitel görs en sammanfattande presentation av de artiklar 
som ingår i avhandlingen. Huvudsakligt fokus ligger på de analyser 
som gjorts i respektive studie och på att sammanfatta resultaten för 
att i nästa kapitel kunna diskutera dessa vidare. Följaktligen beskriver 
jag tillvägagångsätt och liknande mycket kortfattat. För mer 
detaljerad information om de olika studierna hänvisas till respektive 
artikel.  
 
Jag har som försteförfattare genomgående varit huvudansvarig 
för produktionen av samtliga artiklar. Det innebär att jag har planerat 
och utformat huvuddragen i samtliga delstudier, planerat och 
genomfört datainsamlingen, analyserat material och skrivit manus till 
artiklarna. Samtliga steg har skett i samverkan med medförfattarna i 
respektive artikel.  
 
 
Artikel 1 
 
Högman, J., Augustsson, C., & Hedström, P. (2020a). Let’s do those 
60 minutes! Children’s perceived landscape for daily physical activity. 
Sport, Education and Society, 25(4), 395–408.  

Artikeln har sin bakgrund i den vida omdiskuterade frågan om de 
förutsättningar barn har att leva fysiskt aktiva liv. Frågeställningen 
har aktualiserats under senare år då undersökningar visat att många 
barn rör på sig för lite och förslag på åtgärder aviseras från såväl 
politiskt håll som från civilsamhället. Det övergripande syftet med 
artikeln är att öka förståelsen för hur insatser i form av alternativa 
idrottsaktiviteter relaterar till vardaglig fysisk aktivitet utifrån barns 
perspektiv. Artikeln tar sin utgångspunkt i bioekologisk teori 
(Bronfenbrenner, 2005b; Bronfenbrenner & Morris, 2006; Veléz-
Agosto m.fl., 2017) och analysen riktas mot hur barnens vardagliga 
fysiska aktivitet präglas av samspel med deras omgivande miljöer. 
Materialet har producerats genom sammanlagt 15 
fokusgruppsintervjuer med 63 barn i åldrarna 8 till 13 år, 
hemmahörande i fyra olika områden där alternativa idrottsaktiviteter 
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har organiserats. Två områden kan beskrivas som landsbygd och två 
som förort. Alla områden har en lägre socioekonomisk karaktär än 
genomsnittet i Sverige. I artikeln beskrivs en bild av det upplevda 
landskap inom vilket barnen deltar i daglig fysisk aktivitet. Analysen 
visar hur landskapet skapar öppningar och barriärer för barnens 
aktivitet genom att strukturella, kulturella och miljömässiga aspekter 
formar barnens samspel när de interagerar med barnens olika 
personliga egenskaper.  

De strukturella aspekter som barnen belyste handlade om hur 
utformningen av deras vardagsliv skapade spatiala och temporala 
ramar för var och när de kunde ägna sig åt fysisk aktivitet. Det 
handlade om såväl deras föräldrars arbetssituation som tillgång till 
skolskjuts och andra färdmedel för att transportera sig till och från 
platser där fysisk aktivitet kunde utföras. Framförallt ramades 
barnens fysiska aktivitet in av skolans institutionella utformning där 
barnens fysiska aktivitet var tydligt villkorad. Vad jag betraktat som 
kulturella ramar för barnens fysiska aktivitet handlade om den 
tillgång barnen hade till olika rörelseaktiviteter och vilken syn på 
fysisk aktivitet tillgången skapade. Alla fyra områden präglades av en 
smal idrottskultur formad av traditionella idrotter vilket gjorde att 
barnens förståelse för fysisk aktivitet i hög grad konstruerades i 
relation till en snäv och idrottsinfluerad syn på rörelse. Den fysiska 
närmiljön var vad som tydligast framstod som väsentligt i barnens 
upplevelser av vardagslivet och dess relation till fysisk aktivitet. 
Barnens lust till rörelse var starkt kopplad till huruvida den fysiska 
miljön kunde erbjuda utforskande och varierande möjligheter till 
rörelse. Skolgårdens utformning var i det här sammanhanget 
signifikant för den fysiska miljöns inverkan på barnens 
rörelsemönster och barnen lyfte fram två betydelsefulla aspekter. Dels 
vikten av förändring, som handlade om hur miljön succesivt 
upplevdes som enformig när den inte längre erbjöd nya aspekter att 
utforska, dels betydelsen av att miljön var så pass rymlig att den 
möjliggjorde att barnen kunde ägna sig åt olika aktiviteter i mindre 
gruppkonstellationer.  

Dessa olika aspekter, som endast analytiskt kan åtskiljas barnen och 
hänföras till miljön, fick olika betydelse beroende på barnens 
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egenskaper. Utifrån samtalen med barnen tolkade jag det som att 
framförallt barnens föreställningar om kön och fysisk förmåga hade 
betydelse för hur de förhöll sig till miljön. Dessa olika aspekter 
upplevdes inte lika av barnen utan deras relation till miljön formades 
av deras personliga egenskaper. På så vis blev det synligt hur alla barn 
har ett eget, subjektivt, ekologiskt landskap i vilket de förväntas vara 
fysiskt aktiva dagligen. En del av detta ekologiska landskap kan 
illustreras genom barnens upplevelser av huruvida rasterna i skolan 
kunde användas för fysisk aktivitet. I kontrast till att barns miljöer för 
fysisk aktivitet är strukturerade inom ramen för det makrosystem 
barnen levde i, såg barnen rasten som en möjlighet att vara fysiskt 
aktiva i mer självbestämda konstellationer. Barnen kunde själva välja 
ett socialt sammanhang som passade deras behov. Denna möjlighet, 
eller öppning i det ekologiska landskapet, formades samtidigt också 
av hur den fysiska miljön på skolgården var utformad och om den 
tillät barnen att utifrån sina olika individuella egenskaper utforska 
och interagera med den i en alltmer komplex process 
(Bronfenbrenner & Morris, 2006). Vidare tog det landskap som 
rasten utgjorde olika skepnad beroende på den lokala idrottskultur 
barnen befann sig i. För de barn som upplevde sig ha god fysisk 
förmåga bidrog idrottskulturen till att öppningar skapades exempelvis 
i form av tillgång till faciliteter och material. Andra barn, som 
upplevde sig ha lägre fysisk förmåga, kunde under rasten dock också 
engagera sig i andra fysiska aktiviteter så som olika lekar som i lägre 
grad präglades av den lokala idrottskulturen. Slutsatsen som dras i 
artikeln är att barns vardagliga fysiska aktivitet sker inom ramen för 
vad som kan liknas vid ett ekologiskt landskap som konstitueras av 
faktorer hos det individuella barnet och i de olika system som utgör 
barnens miljö.  
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Artikel 2 
 
Högman, J., & Augustsson, C. (2017). To play or not to play, that’s the 
question – young people’s experiences of organized spontaneous 
sport. Sport in Society, 20(9), 1134–1149.  
 
Bakgrunden till den här artikeln är den problematik som alternativa 
idrottsaktiviteter varit behäftad med vad gäller snedrekrytering av 
barn och ungdomar. I artikeln undersöks upplevelser från barn som 
deltagit i en särskild form av alternativ idrott – organiserad 
spontanidrott. I fokus för artikeln är det sociala samspel som pågår 
barnen sinsemellan samt mellan barnen och den omgivande miljön 
som aktiviteten utgör. Syftet är att fördjupa förståelsen för varför, det 
som tidigare forskning pekat på, alternativa idrottsaktiviteter 
misslyckas att nå mindre fysiskt aktiva barn. Med utgångspunkt i ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv (Bronfenbrenner, 2005a; 
Bronfenbrenner & Morris, 2006) undersöks hur olika aspekter av den 
upplevda mikromiljön blir betydelsefulla för olika grupper av barn 
och deras möjlighet att engagera sig i proximala processer. För att 
förstå förutsättningarna för de asymmetriska maktrelationer som 
identifieras genom intervjuer och observationer används också två 
genusteoretiska begrepp i form av könsmaktsordning och 
maskulinitetsnorm (Connell & Messerschmidt, 2005; Messner, 1988). 
 
Den organiserade spontanidrottsverksamheten upplevdes av barnen 
som en annorlunda form av idrottsutövning än den föreningsidrott 
som de höll som norm för hur idrottande går till. Den var annorlunda 
i bemärkelsen att den inte var lika allvarsam eftersom det inte fanns 
något syfte utöver aktiviteten i sig självt. Föreningsidrotten däremot 
beskrevs som en verksamhet med ett externt värde i form av att 
utvecklas idrottsligt. Den organiserade spontanidrotten var likafullt 
enligt barnen fortfarande idrott och präglades därmed av idrottsliga 
normer. Sådana idrottsliga normer införlivades i aktiviteterna främst 
genom de barn, i det här fallet företrädelsevis pojkar, som redan hade 
erfarenhet från idrott och generellt en bättre fysisk förmåga. Dessa 
barn betraktade aktiviteterna som en möjlighet att utöva idrott så som 
de lärt känna den och uppskatta den. Föreningsidrotten och den 
organiserade spontanidrottsverksamheten utgjorde på så vis ett 
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mesosystem genom vilket idrottsliga normer kunde färdas 
(Bronfenbrenner, 2005b). Andra barn, genomgående barn som hade 
mindre erfarenhet från idrott, såg aktiviteterna främst som tillfällen 
att röra på sig utan att det skulle handla om just idrott. Här uppstod 
en form av konflikt som gav upphov till en förhandling om hur dessa 
alternativa idrottsaktiviteter skulle förstås och definieras. Denna 
konflikt blev särskilt påtaglig då en central aspekt av den organiserade 
spontanidrotten var att barnen själva skulle ha stort inflytande över 
aktiviteterna. Trots att barnen hade så pass skilda erfarenheter, 
förmågor och intressen, förväntades de alltså engagera sig i aktiviteter 
tillsammans och även klara av att styra dessa, till stor del på egen 
hand. Ledarna och den övriga organisationen skulle fungera som stöd 
för barnen och arbetade således främst med att sätta ramarna för 
barnens egna beslutsfattande. Det kunde exempelvis handla om att 
påtala att aktiviteterna skulle vara inkluderande och syftet framförallt 
var att alla deltagare skulle finna aktiviteterna meningsfulla. 
 
Till följd av den intressekonflikt som uppstod skedde en form av 
förhandling vilken enligt barnen allt som oftast resulterade i att den 
grupp som bestod av idrottserfarna och fysiskt kompetenta pojkar 
kunde styra aktiviteterna efter sina önskemål. Förhandlingen skedde i 
huvudsak inte via verbal kommunikation utan via gemensamma tysta 
överenskommelser, det vill säga, normer. Min analys av barnens 
utsagor, som presenteras i artikeln, visar att den styrande gruppen 
pojkar fick kontrollen över besluts- och förhandlingsprocessen genom 
en social position som konstruerades baserat på idrottens 
maskulinitetsnorm (Connell & Messerschmidt, 2005; Messner, 1988). 
Genom att demonstrera eftersträvansvärda förmågor, i det här fallet 
en särskild manlig och idrottslig fysisk förmåga, kunde gruppen inta 
en hegemonisk position som användes för att erhålla rätten att 
definiera och forma den sociala miljön. De flickor, samt pojkar som 
uppfattades ha sämre fysisk förmåga, gav uttryck för att det enda 
sättet för dem att göra sin röst hörd var att förlita sig på att 
aktivitetsledarna kunde gå emot den dominerande gruppen. När så 
inte skedde, med tanke på aktiviteternas betoning på 
deltagarinflytande, exkluderades gruppen succesivt från 
beslutsprocesserna.  
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Artikeln tar delvis sin utgångspunkt i idén om att fler barn kan lockas 
till organiserad idrott genom mer eget inflytande och mer frihet (se t 
ex Eriksson, 2015). Tidigare forskning har visat att en sådan strategi 
är framgångsrik vad gäller att få ungdomar att trivas i sina 
organiserade idrotter där flickor och pojkar idrottar för sig 
(Hedenborg & Glaser, 2013; Lindgren, Annerstedt & Dohlsten, 2017). 
Den här studiens resultat visar dock på hur idén om ökat 
deltagarinflytande i idrottsaktiviteter med heterogena 
deltagargrupper kan leda till att både flickor, men även pojkar med 
lägre idrottslig kompetens, exkluderas från ytterligare en idrottslig 
miljö och därmed går miste om möjligheten att utveckla ett intresse 
för fysisk aktivitet. En slutsats som dras i artikeln är att 
organisationsledning och aktivitetsledare behöver skapa en social 
miljö som i så låg utsträckning influeras av idrottsliga normer att 
idrottslig fysisk förmåga inte fungerar som ideal och därmed inte 
fördelare av makt. På så vis kan grupper som inte redan är 
idrottsaktiva också bli delaktiga i utformningen av innehållet i 
organiserad spontanidrott.  
 
 
Artikel 3 
 
Högman, J., Augustsson, C., & Hedström, P. (2020b). “Being or 
becoming physically active”: Unpacking conceptions about objectives 
and methods in partnership-based alternative sports activities. 
European Journal for Sport and Society, 17(4), 289–306.  
 
I artikeln undersöks hur arrangörerna bakom fyra olika alternativa 
idrottsverksamheter beskriver målen med sina respektive program. 
Vidare undersöks även hur de föreställer sig att dessa mål skall 
uppnås, det vill säga, vilka metoder de, på den organisatoriska nivån, 
menar sig facilitera. Bakgrunden till ansatsen bygger på det 
bioekologiska tänkandet och hur barns utvecklingsmiljöer påverkas 
av flera sammankopplade ekologiska system (Bronfenbrenner & 
Morris, 2006). I det här fallet utgör organisatörernas föreställningar 
en del av exosystemet genom de beslut som tas, utan barnens 
närvaro, men som direkt påverkar deras mikrosystem i form av de 
alternativa idrottsaktiviteterna. Genom att undersöka dessa 
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föreställningar inom exosystemet menar jag att formandet av 
mikrosystemets aktiviteter kan förstås på ett bättre sätt. För att 
analysera konsekvenserna av resonemangen kring verksamheternas 
mål och metoder användes ekologisk teori (Bronfenbrenner & Morris, 
2006) och specifikt den ekologiskt influerade Youth Physical Activity 
Promotion Model (YPAPM) (Welk, 1999).  
 
Utifrån intervjumaterialet konstruerades tre uppsättningar 
föreställningar om syftet med insatserna och tillhörande metoder för 
att uppnå dessa: (1). Rekrytering genom ökad tillgänglighet och 
anpassade miljöer, (2). Väcka barns inneboende lust till rörelse 
genom att utveckla motoriska färdigheter och (3). Omforma 
idrottsföreningar genom projekten som testarena. Var och en av dessa 
mål representerade olika komponenter i den ekologiska 
utvecklingsprocessen mot att bli en fysiskt aktiv individ och därefter 
kunna delta i organiserad idrott (Bronfenbrenner & Morris, 2006; 
Welk, 1999). Dock tog inte sättet på vilka verksamheterna 
konstruerades, och aktiviteter genomfördes, hänsyn till 
utvecklingsprocessens hela omfattning utan brast i att praktiskt 
facilitera för betydelsen av barns predisponerande faktorer för fysisk 
aktivitet (Welk, 1999). Snarare pekade arrangörernas föreställningar, 
på vilka verksamheten utformas, på att allt som behövdes för att 
barnen skulle bli aktiva i en idrottsförening var att organisera mötet 
mellan barnet och föreningen. Denna uppfattning motsades samtidigt 
av representanterna själva i ett vidare resonemang om hur den 
faktiska övergången till idrottsföreningarna såg ut. En särskilt 
relevant fråga som blev föremål för min vidare analys var följaktligen: 
varför fortsatte verksamheterna att organiseras på det här sättet? Ett 
svar på den frågan kunde kopplas till den tredje uppsättningen 
föreställningar som främst representanterna för organisationerna i 
exosystemet (kommuner och distriktsidrottsförbund) gav uttryck för. 
Med utgångspunkt i övergripande policymål om mer inkluderande 
idrottsföreningar och fler deltagande barn blev ett sätt att närma sig 
dessa mål att försöka omforma föreningars verksamhet genom 
projekten. Denna föreställning återfanns dock inte på samma sätt hos 
de idrottsföreningar som ingick i projekten. Föreningarna pekade 
istället på de bristande förutsättningar de hade för att på ett adekvat 
sätt delta i den här typen av samverkansprojekt. I synnerhet lyfte 
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föreningarna det faktum att deras enda ekonomiska incitament för att 
delta i projekten var att försöka rekrytera barnen till den egna 
verksamheten. Utifrån dessa förutsättningar, menade föreningarna, 
möjliggjordes inte den av förbund och kommuner, önskade 
omformeringen. Slutsatsen utifrån detta blir att så länge denna 
förändring inte sker, och programmen samtidigt fortsätter att 
fokusera på att utveckla redan aktiva barn istället för de barn som 
behöver bli mer fysiska aktiva, kommer situationen med för få barn 
som övergår till idrottsföreningar att fortgå (Welk, 1999). I 
förlängningen är risken att organiseringen av alternativa program blir 
en form av kompensation för oförmågan att åstadkomma den 
förändring som efterfrågas på policynivå. Projekten blir en form av 
pseudo-förändringsarbete med främst en redovisningsteknisk 
betydelse som i värsta fall enbart flyttar fokus från verklig förändring 
inom idrottsföreningarna.  
 
Med fokus på de alternativa idrottsverksamheterna innebär de 
praktiska implikationerna av studiens resultat att programmen tydligt 
behöver arbeta utifrån ett utvecklande perspektiv där behoven hos 
barn som är för lite fysiskt aktiva sätts i fokus. Miljöerna behöver 
skapa förutsättningar för utveckling av barnens predisponerande 
faktorer, summerade i svaren på Welks (1999) frågor ”Kan jag?” och 
”Är det värt det?”. För att utforma programmen bör 
samverkansorganisationerna adoptera en ekologisk modell med 
insatser på flera nivåer i barnens ekologiska miljö.  
 
 
Artikel 4 
 
Högman, J., & Augustsson, C. (inskickad). A journey in motion: 
Children’s experiences of development in alternative sports programs. 
 
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om barns erfarenheter 
från deltagande i alternativa idrottsaktiviteter. Specifikt undersöks 
barnens upplevelser av aktiviteternas betydelse för att utveckla ett 
intresse för fysisk aktivitet. Sammanlagt intervjuades 16 barn som två 
år tidigare deltagit i fokusgruppsintervjuer i samband med artikel 1. 
Barnen som följdes upp hade deltagit i två olika 
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idrottsskoleverksamheter (verksamhet 1 och 2) och en prova-på-
verksamhet (verksamhet 5). Studien har en retrospektiv design då 
tiden sedan barnen deltagit i alternativa aktiviteter var upp emot ett 
år då fokusgruppsintervjuerna genomfördes i december 2019 till 
januari 2020. Teoretiskt är studien grundad på bioekologisk teori och 
därmed ett fokus på förutsättningar för barns utveckling 
(Bronfenbrenner & Morris, 2006).  
 
Genom analysprocessen skapades två övergripande resultatteman: 
”utforska sitt eget lärande” och ”utforska sig själv i relation till andra”. 
Barnen upplevde att de alternativa aktiviteterna erbjöd dem ett 
tillfälle att utforska sitt eget lärande i relation till olika idrotter. 
Utforskandet skapades genom den mångfald av idrotter de fick prova 
samt det faktum att det inte handlade om träning eller övning utan 
om att pröva sig fram. Lärandet kunde exempelvis ha formen av att 
bli bekant med en särskild idrottsmiljö, ta på sig utrustningen på rätt 
sätt eller lära sig de första rörelserna i en idrott. Man kan här säga att 
i bästa fall fick barnen, genom utforskande och manipulation av 
miljön (Bronfenbrenner & Morris, 2006), lära sig den allra första 
början av en ny rörelsevokabulär. Vidare upplevde barnen ett 
symbolvärde av aktiviteterna. När skolan och andra organisationer 
gör en ansträngning för att barnen ska få möjlighet att prova olika 
idrotter sänds ett kulturellt budskap om att det är viktigt att barnen 
får möjligheten att röra på sig, vilket främjar lärandet i fysiska 
aktiviteter. Barnen angav vidare att möjligheten att med nyfikenhet 
utforska de olika idrotterna krävde ett visst befintligt intresse för 
fysisk aktivitet och det är här rimligt att dra slutsatsen att det främst 
var de barn som upplevde sig själva som mer fysiskt kompetenta som 
var de som i första hand tog chansen att utforska sina förmågor i 
relation till de olika idrotterna. I ett mer långsiktigt 
utvecklingsperspektiv menade barnen dock att aktiviteterna varit 
alltför få och sporadiska för att de ska ha lärt sig något i en mer 
väsentlig mening.  
 
I utforskandet av sig själv och sin fysiska aktivitet i relation till andra 
kunde de alternativa aktiviteterna erbjuda en plattform för att vidga 
vyerna bortom den lokala idrottskulturen. Flickorna som bodde i ett 
förortsområde i en storstad berättade om hur deras syn på idrott 
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under uppväxten hade präglats av bilden av pojkar som spelade 
fotboll på gården mellan hyreshusen. Den alternativa 
idrottsverksamheten hade här hjälpt dem att få upp ögonen för hur 
flickors idrottande kan se ut när den får ta plats. Det framkom också 
tydligt hur barnens identitetsutveckling relaterade till de alternativa 
aktiviteterna som en del av ett sociokulturellt sammanhang. Redan 
runt 11-års åldern pratade barnen både på landsbygden och i 
förortsområdet om prova-på-idrott som någonting som var ”bra för 
små barn” och att de nu själva var för stora för att prova massa olika 
idrotter. Detta kan ses som uttryck för en norm, vilken präglar barns 
utveckling i relation till fysisk aktivitet, som bär budskapet att barn 
vid en viss ålder bör ha etablerat ett särskilt intresse snarare än 
fortsätta förhålla sig utforskande till olika aktiviteter. På mikronivå 
gav barnen även uttryck för att mer renodlade prova-på-aktiviteter 
kunde skapa goda förutsättningar för ett mer individuellt utforskande 
av fysisk aktivitet eftersom de ofta innebar färre gruppaktiviteter och 
därmed mindre socialt samspel än exempelvis organiserad 
spontanidrott.   
 
Slutsatsen från den uppföljande studien är att de studerade 
alternativa idrottsaktiviteterna, trots möjliggörandet av ett visst 
lärande, utgör ett allt för svagt system för att i väsentlig mening förmå 
ändra barns fysiska utvecklingsresor. Andra system med mer 
etablerade strukturer, så som skolan, föreningsidrotten och familjen 
utgör starkare utvecklingsmiljöer som i högre grad påverkar barnens 
intresse för fysisk aktivitet (Bronfenbrenner & Morris, 2006).  
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8 Diskussion  
 
Det aktiva barnet och den ekologiska miljön 
 
För att möjliggöra en förståelse för hur alternativa idrottsaktiviteter 
ska kunna utveckla barns intresse för fysisk aktivitet har det för mig 
varit viktigt att förstå hur barns fysiska aktivitet och rörelse skapas. I 
det här första diskussionsavsnittet resonerar jag därför kring fysisk 
aktivitet i mer grundläggande mening utifrån bioekologisk teori 
(Bronfenbrenner & Morris, 2006). Centralt här är interaktionen 
mellan barnet, med dess egenskaper, och den sociokulturella miljön. 
Ett sådant fokus möjliggör ett besvarande dels av avhandlingens 
första frågeställning om för vilka barn som aktiviteterna skapar 
förutsättningar för utveckling, dels den andra frågeställningen om 
vilka aspekter av alternativa idrottsaktiviteter som utvecklingsmiljö 
barnen själva anser vara betydelsefulla. Jag kommer överskådligt 
beskriva de faktorer som i det här arbetet visat sig vara betydelsefulla 
för interaktionen mellan barnen och miljön. Dessa återfinns i alla de 
ekologiska systemen och samverkar i skapandet av den 
utvecklingsmiljö som de alternativa aktiviteterna utgör. För att 
begripliggöra relationen mellan individ och kontext gör jag här en 
analytisk åtskillnad mellan barnen med deras egenskaper och den 
ekologiska miljön även om en sådan absolut distinktion inte existerar 
i realiteten.  
 
 
Det aktiva barnets egenskaper 
 
I avhandlingens artiklar har framförallt fyra olika typer av personliga 
egenskaper hos barnen belysts: kön, fysisk förmåga, självupplevd 
fysisk förmåga och erfarenhet av fysisk aktivitet. Det finns många fler 
faktorer som kan härröras till barnet själv och som potentiellt 
inverkar på förhållandet till fysisk aktivitet. Att fokus varit riktat mot 
just dessa egenskaper är resultatet av en abduktiv analysprocess som 
pendlat mellan empiri, teori och tidigare forskning. Denna 
analysprocess har fortlöpt genom arbetet med de olika studierna i 
avhandlingen. I den samlade forskningen lyfts framförallt erfarenhet 
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av fysisk aktivitet och tilltro till den egna förmågan fram som 
betydelsefulla resurser. Även kön har visat sig betydelsefullt, där 
pojkar tenderar att vara mer fysiskt aktiva än flickor, oavsett den 
kontext som studeras (Bauman m.fl., 2012; Condello m.fl., 2017; Hu 
m.fl., 2021). Vidare har även den faktiska fysiska förmågan i vissa 
studier visat sig vara kopplat till fysisk aktivitet (se t ex Sallen m.fl., 
2020). Det faktum att en objektivt uppmätt fysisk förmåga inte visat 
sig vara konsekvent kopplad till fysisk aktivitet talar samtidigt för 
nyttan med att betrakta barnets relation till miljön ur ett 
sociokulturellt perspektiv där individuella faktorers användbarhet och 
betydelse är relativ den kontext i vilken de realiseras. Fysisk aktivitet 
är en social aktivitet som sker i en särskild sociokulturell miljö och 
barnets egenskaper inverkar på förhållandet till fysisk aktivitet på 
olika vis beroende på de normer, värderingar och föreställningar som 
råder i den aktuella kontexten (Vélez-Agosto m.fl., 2017). Detta 
innebär inte att barnets olika egenskaper inte har någon generell 
betydelse alls. För att utveckla ett intresse för fysisk aktivitet krävs en 
viss fysisk förmåga, som till viss del kan konceptualiseras i objektiva 
termer, så som exempelvis i modeller för motorisk utveckling eller det 
nyare begreppet fysisk litteracitet (eng: physical literacy). En faktiskt 
fysisk förmåga är även en viktig del i att skapa tilltro till den egna 
fysiska förmågan (Visser m.fl., 2019; Welk, 1999). Men ett sådant 
perspektiv fångar inte nyanserna av det samspel som sker mellan 
individ och miljö.   
 
När barnen själva talat om dessa ämnen används givetvis en 
terminologi som ligger långt ifrån den som används här. Barnen 
pratade om att ”killarna gör så och tjejerna så” eller ”jag är inte så bra 
så jag vill inte prova” och det är utsagor som dessa som varit 
utgångspunkten för mitt analytiska fokus. Förståelsen för dynamiken 
kring, och betydelsen av, dessa faktorer har sedan fördjupats i dialog 
med tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Det har lett till 
att dessa, visserligen skilda aspekter av individen, har framträtt som 
tätt sammanlänkade. Erfarenhet av fysiska aktiviteter leder generellt 
till en viss fysisk förmåga som i sin tur skapar förutsättningar för en 
starkare tilltro till den egna förmågan att klara av en viss uppgift eller 
aktivitet. I mötet med den sociokulturella kontextens föreställningar 
om kön genererar också samverkan mellan dessa egenskaper och 
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barnets (biologiska) kön ytterligare effekter i det sociala samspelet. 
För att benämna denna sammanlagda resurs har jag lånat begreppet 
fysiskt kapital (Evans, 2004; Shilling, 2004). Jag kommer i nästa 
avsnitt diskutera vilken betydelse barnens fysiska kapital får för deras 
förutsättningar att utvecklas i alternativa idrottsaktiviteter.  
 
Liksom i tidigare forskning som fokuserat på könsmixade 
idrottsaktiviteter (se t ex Carlman & Hjalmarsson, 2019; Grahn & 
Berggren Torell, 2016) har föreställningar om kön och därmed 
genusrelationer framträtt som betydelsefulla aspekter ur barnens 
perspektiv. Generellt har pojkarna i det här projektet i högre grad än 
flickorna framstått som intresserade av den fysiska aktivitet som vi 
talat om i fokusgrupperna och under intervjuerna. De framstod också 
genomgående som mer dominanta, både i själva fokusgrupperna, 
men också i beskrivningarna av samspelet i olika fysiska aktiviteter. I 
den andra artikeln illustreras hur flickorna emellanåt i organiserad 
spontanidrott kunde ”känna sig fel”, det vill säga, att de inte passade 
in i den outtalade samspelsdynamik som rådde under 
idrottsaktiviteten. Flickornas prestationer var satta under lupp och 
när de inte levde upp till förväntningarna, de kulturellt betingade 
värderingarna, började de tvivla på sin rätt att delta. När barn rör på 
sig reflekterar de över sig själva i relation till andra och skapar på så 
vis en uppfattning om vilken roll kön spelar i det sociala samspelet 
(Connell & Messerschmidt, 2005). Ett sådant mönster beskrevs också 
i relation till andra idrottsmiljöer av flickor i den första artikeln. Även 
inom andra aktiviteter där pojkar och flickor rör på sig tillsammans, 
som på lektioner i idrott och hälsa eller på raster, präglade 
maskulinitetsnormen aktiviteterna i den grad att flickornas 
deltagande ständigt balanserades på en skör tråd av ifrågasättande. 
Raster beskrevs dock av flickorna som möjliga tillfällen då de kunde 
organisera egna fysiska aktiviteter, ofta i form av olika lekar, som 
baserades på deras egna premisser snarare än en idrottslig 
maskulinitetsnorm. Genom rastens fria organiseringsform och 
skolgårdens utbud av miljöer, fick flickorna möjlighet att separera sig 
från pojkarnas aktiviteter och därmed också tillfället att utforma 
aktiviteter efter deras egna preferenser. Själva samspelet flickor och 
pojkar emellan framstår här alltså som problematisk för flickorna, 
men inte för pojkarna, då föreställningar om kön, i kombination med 
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föreställningar om fysisk förmåga, bidrar till ett snedfördelat fysiskt 
kapital.   
 
Barnen som intervjuats i avhandlingsarbetet har genomgående 
anslutit sig till en samtalsordning där betydelsen av fysisk förmåga 
har tonats ned. Barnen kunde exempelvis ofta uttrycka att ”det spelar 
ingen roll vem som är bäst” eller ”man behöver inte vara duktig” 
vilket sannolikt speglar budskap som barnen mottar från signifikanta 
andra. Likväl har det varit tydligt hur barnens skilda förmågor varit 
betydelsefulla på flera olika sätt i relation till deras fysiska aktivitet. 
Barnens förmågor hamnar naturligt i förgrunden i alternativa 
aktiviteter eftersom syftet i en mening är att utveckla barnens 
förmåga att idrotta. Barnens fysiska förmåga har visat sig 
betydelsefull på två olika sätt. På ett individuellt plan är känslan av att 
vara kunnig viktig för lusten och intresset för fysisk aktivitet (Ensrud-
Skraastad & Haga, 2020; Welk, 1999). Detta har i avhandlingens olika 
studier avspeglats i hur barn som känner sig duktiga på idrott har 
varit mer angelägna att delta i aktiviteterna än andra barn. Vissa barn 
har uttryckt hur de känner sig osäkra inför att prova en ny aktivitet 
eftersom de inte anser sig vara tillräckligt duktiga och att uppvisandet 
av detta då kan leda till känslor av otillräcklighet eller skam. Miljön 
har således inte upplevts som tillräckligt socialt säker för att barnen 
ska våga blotta vad som uppfattas som brister. På andra sidan 
spektrumet finns de barn som har en hög tilltro till den egna 
förmågan och därmed betraktar de fysiska aktiviteterna som möjliga 
tillfällen för att känna sig kompetenta. För dessa barn inverkar den 
sociala omgivningens värdering av fysisk förmåga positivt på den 
egna självbilden. Detta är ingen elementärt individuell process utan 
sker i konstant samspel med andra barn. För barn själva är det en 
viktig del i utvecklingen att reflektera och jämföra sina förmågor och 
kunskaper med andra barn. Upplevelsen av att vara förmögen att 
klara av de olika fysiska uppgifter som barnen ställs inför inom 
alternativa idrottsaktiviteter är på så vis en viktig förutsättning för 
barnens utveckling i relation till fysisk aktivitet. Det andra sätt på 
vilket barnens fysiska förmåga framträtt som betydelsefullt i 
studierna är relaterat till det sociala samspelet och den särskilda 
dynamik som uppstår i idrottsaktiviteter där det finns stor variation i 
barnens färdighetsnivåer. Just kombinationen av heterogena grupper 
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och den deltagarstyrda utformningen är något som skiljer alternativa 
idrottsaktiviteter från många andra idrottsmiljöer. I barnens 
beskrivningar av hur idrottsaktiviteterna går till återvände de ofta till 
hur det kan uppstå friktion i aktiviteterna eftersom de i viss mening är 
tvingade att samspela, och emellanåt samarbeta, trots att barnen har 
så skilda fysiska förmågor. I samband med denna friktion uppstår 
situationer då barnen behöver förhandla om hur aktiviteterna ska 
utformas. Denna förhandling berör då allt ifrån vilken aktivitet som 
ska få äga rum, hur den ska utföras och vem som har rätt att 
bestämma detta. Min tolkning av barnens berättelser kring dessa 
beslutsprocesser är att det, i de allra flesta fall, är de barn som har viss 
fysisk förmåga som tenderar att få ett större inflytande. Men som jag 
kommer utveckla i nästa avsnitt är det inte enbart den fysiska 
förmågan som förklarar hur vissa barn får större inflytande över 
beslutsprocesserna, utan det sker i samverkan med framförallt 
genusrelationer.  
 
Ytterligare en individuell resurs hos barnen som belysts är erfarenhet 
och då i synnerhet erfarenhet från kulturellt accepterade, och högt 
värderade, fysiska aktiviteter så som föreningsidrott. Denna 
erfarenhet är en central byggsten för fysisk förmåga och därmed för 
upplevd fysisk förmåga och fysiskt kapital. På liknande sätt som med 
fysisk förmåga har också erfarenhet av fysisk aktivitet betydelse både 
för den mer individuellt orienterade utvecklingen av ett intresse för 
fysisk aktivitet och för samspelet i olika idrottsaktiviteter, inte minst 
alternativa idrottsaktiviteter. Hur barnen upplever sig själva i relation 
till miljön baseras på tidigare erfarenheter och de kulturella budskap 
som barnen internaliserat tidigare i livet (Bronfenbrenner, 2005b). I 
den första artikeln synliggörs hur barn med erfarenhet från 
idrottsaktiviteter, ofta uppmuntrade via hemmet, har mer positiva 
beskrivningar av idrottsmiljöer så som idrottshallen eller skolans 
fotbollsplan. Barnen har här fått lära sig att interagera med en sådan 
typ av miljö och även byggt upp en tilltro till den egna förmågan att 
hantera de förväntningar som miljön är behäftat med. Dessa barn 
uppfattar samma miljö på ett annorlunda sätt jämfört med barn som 
saknar liknande erfarenheter (jmfr Beltrán-Carrillo m.fl., 2012). 
Deras predisponerande faktorer är konfigurerade mot att använda 
exempelvis en fotbollsplan eller en idrottshall för rörelse. 
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Genomgående bland intervjuerna med barnen finns exempel på barn 
vars predisponerande faktorer, när de interagerade med en 
idrottsmiljö, inte gav samma resultat i termer av en positiv inställning 
till att utnyttja miljön för rörelse. Detta kunde i många fall härledas 
till få, eller negativa, erfarenheter av fysisk aktivitet. I vilken mån 
alternativa idrottsaktiviteter förser barn med erfarenheter som 
främjar deras utveckling berörs i den fjärde artikeln och ett av 
huvudresultaten indikerar att det främst är barn med ett befintligt 
idrottsintresse som engagerat sig i aktiviteterna. Vidare har de 
studerade aktiviteterna varit allt för sporadiska för att skapa mer 
djupgående erfarenheter hos barnen. På så vis lyckas inte 
verksamheterna i tillräcklig utsträckning förse barnen med erfarenhet 
som utvecklar deras fysiska förmågor eller upplevelsen av dessa. 
Samtidigt återkommer barnen vid flera tillfällen till värdet av de 
praktiska lärdomar som till och med ett enskilt prova-på-tillfälle kan 
ge dem. Den praktiska erfarenheten av att ha besökt en 
idrottsanläggning, träffat idrottsledaren och provat utrustningen är 
ett litet, men ändå betydelsefullt, steg i utvecklingen mot ett intresse 
för fysisk aktivitet.  
 
Det barn som framträder som aktivt i relation till de alternativa 
idrottsaktiviteterna är i mångt och mycket samma aktiva barn som 
återfinns i andra idrottsliga miljöer. Egenskaper, i form av kön, och 
resurser, i form av fysisk förmåga, tilltro denna förmåga samt 
erfarenhet från fysisk aktivitet har visat sig betydelsefullt i barnens 
upplevelser av de alternativa idrottsmiljöerna. Resurserna är 
dispositioner som konstituerar utveckling samtidigt som de också är 
utvecklingsmässiga effekter att sträva efter. Den specifika betydelse 
de får vid ett givet tillfälle är likväl avhängigt den miljö de samspelar 
med. 
 
 
Den ekologiska miljöns karaktär 
 
Med utgångspunkt i bioekologisk teori betraktas alternativa 
idrottsaktiviteter som en särskild (mikro)miljö som är sammanlänkad 
med den omgivande kontexten genom olika system (Bronfenbrenner, 
2005b; Bronfenbrenner & Morris, 2006; Vélez-Agosto m.fl., 2017). 
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Jag ska här, med utgångspunkt i empirin, beskriva och diskutera 
några aspekter i respektive system som format de studerade 
aktiviteternas utformning och som därmed präglar interaktionen med 
barnen, individuellt och i grupp. I relation till mesosystemet berörs 
hur det jag kallar kompetenskultur, förs in i de alternativa 
aktiviteterna. Exosystemets inverkan diskuteras i form av betydelsen 
av en lokal idrottskultur samt de föreställningar om utveckling som de 
arrangerande organisationerna gav uttryck för i den tredje artikeln. 
Inflytandet från makrosystemet berörs utifrån övergripande 
sociokulturella föreställningar om kön och fysisk förmåga som 
framträtt i materialet. Den slutsats jag kommer argumentera för är att 
den ekologiska miljön i allt för hög grad förhåller sig till vedertagna 
strukturer för att möjliggöra en alternativ väg till ett intresse för fysisk 
aktivitet. 
 
I avhandlingsarbetet har det varit tydligt hur barnens vardagsmiljöer 
präglas av olika kulturella normer som, i varierande grad, gör sig 
gällande även för deras fysiska aktiviteter. Raster, idrottslektioner, 
prova-på-tillfällen, föreningsidrott etcetera, var alla idrottsmiljöer 
inom vilka barnen upplevde att det fanns särskilda normer att 
förhålla sig till. De alternativa idrottsaktiviteterna utgjorde här inget 
undantag utan bildade en del av barnens mesosystem. Normer och 
synsätt utbyttes mellan dessa aktiviteter och andra delar av barnens 
liv. Barnen som deltog i organiserad spontanidrott (artikel 2) gav 
exempelvis uttryck för hur dynamiken i aktiviteterna präglades av 
föreställningar om vad riktig idrott är, det vill säga, särskilda sätt som 
idrottsaktiviteterna skulle utföras på. Dessa föreställningar 
förkroppsligades av barnen som hade erfarenhet från föreningsidrott 
och som alltså symboliserade den riktiga idrotten. En sådan idrott är 
präglad av en tävlingslogik som norm vilket inte bara innebär att 
tävling, utan även idrottslig progression, är centralt för utövandet 
(Skille, 2011a). Detta inflytande från föreningsidrotten är inte unikt 
för alternativa idrottsaktiviteter. En mängd forskning har tidigare 
visat hur även exempelvis skolämnet idrott och hälsa influeras av 
föreningsidrottens tävlingslogik (se t ex Londos, 2010). Förhållandet 
är dock icke desto mindre problematiskt med tanke på den 
(alternativa) position alternativa idrottsaktiviteter eftersträvar. För 
att nå de barn som valt bort föreningsidrott bör alternativen utformas 
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så att de på ett väsentligt vis skiljer sig från denna idrottsform. Den 
process som möjliggör att tävlingslogiken kan bli rådande även i de 
alternativa idrottsaktiviteterna berörs närmare i nästa avsnitt där 
aktiviteternas miljö beskrivs med hjälp av metaforen av ett ekologiskt 
landskap.  
 
De alternativa idrottsaktiviteterna organiseras inom speciella 
sociokulturella sammanhang som verkar i flera olika ekologiska 
system. I samband med flera av delstudierna har barnen gett uttryck 
för en upplevelse av att de lever i en särskild idrottslig omgivning. 
Denna omgivning uppfattas som specifik för barnens område och 
konstitueras av de idrotter som finns tillgängliga och som 
förekommer mest frekvent. Jag har valt att betrakta barnens 
idrottsliga omgivningar som en form av lokal idrottskultur som i en 
bioekologisk modell blir en del av exosystemet (Bronfenbrenner, 
2005b). Dessa lokala idrottskulturer har sannolikt blivit särskilt 
tydliga eftersom data har producerats i två så pass sociodemografiskt 
distinkta kontexter. Något svepande kan förortens idrottskultur 
beskrivas som präglad av maskulina normer och bollsporter. Det 
handlade framförallt om basket och fotboll men även dans till viss del 
för flickor. På landsbygden förekom också ett fåtal bollsporter, främst 
fotboll och innebandy, men även fler idrotter som traditionellt varit 
kopplade till glesbygden, så som hästsport och motorsport. Syftet med 
att benämna det samlade utbudet av idrottsformer som en särskild 
kultur är att synliggöra min tolkning av hur det inte bara påverkar 
barnens möjligheter att delta i olika idrotter, utan även deras 
förståelse av idrott, och i förlängningen fysisk aktivitet, som fenomen. 
Som Larsson (2019) framhåller menar jag också att själva platsen och 
dess särskilda idrottskulturella omgivning får betydelse för formen på 
idrottsutövandet.  
 
Gemensamt för båda dessa kontexter, som präglas av lägre 
socioekonomisk karaktär än genomsnitt i Sverige, var att 
idrottskulturen var förhållandevis smal vilket begränsade barnens 
referensram till variationer av rörelse. Så som jag tolkade utsagorna 
från barnen i de olika kontexterna fanns en medvetenhet om att de 
hade tillgång till ett begränsat antal idrotter och att detta var något 
som de ansåg hämmade dem i utvecklingen av ett intresse för fysisk 
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aktivitet. Denna medvetenhet kunde exempelvis yttra sig genom 
önskemål om att få prova eller utöva idrotter som de upptäckt via 
olika medier men som alltså inte fanns tillgängliga i deras geografiska 
närhet. Betydelsen av en smal idrottskultur för formen på de 
alternativa idrottsaktiviteterna ska framförallt ses i ljuset av 
begränsad inspiration för barnen i deras utforskande av den egna 
fysiska aktiviteten. Att idrotta och röra på sig är att uttrycka sig och en 
del av barnens identitetsskapande. Ett rikare idrottskulturellt utbud 
möjliggör fler identiteter och fler uttrycksformer vilket får betydelse 
för det sociala samspelet (Mead, 1976). Som vidareutvecklas i nästa 
avsnitt har dessa särskilda sociokulturella arrangemang också 
betydelse för konstruktionen av fysiskt kapital och därmed för 
samspelet i aktiviteterna.   
 
I förhållande till de alternativa idrottsaktiviteterna fick den smala 
idrottskulturen den praktiska konsekvensen att barnen hade 
möjlighet att erfara ett högst begränsat antal idrotter. Framförallt på 
landsbygden fanns endast ett fåtal idrottsföreningar tillgängliga vilket 
gjorde att barnen exempelvis fick prova samma idrott vid upprepade 
tillfällen. I vissa fall kom föreningarna från närmaste större samhälle 
vilket gjorde att de i förlängningen inte var tillgängliga för många av 
barnen i praktiken. Som framkom i den fjärde artikeln fick denna 
begränsade variation i aktiviteterna följden att det var barn som redan 
var bekanta med idrotterna som uppskattade dem mest. Istället för 
präglade av ett kontinuerligt upptäckande blev det tydligt hur 
aktiviteterna formades av lokala idrottskulturella praktiker som 
endast i begränsad omfattning förmådde erbjuda något egentligt 
alternativ till den befintliga föreningsidrotten. Den alternativa 
idrottsaktivitetens tydliga koppling till den lokala idrottskulturen 
visar på hur exosystemet inverkar på utformningen av mikrosystem 
(Bronfenbrenner & Morris, 2006).   
 
Sammanlänkad med den lokala idrottskulturen är de föreställningar 
och idéer som präglar arbetet i organisationerna som samverkar kring 
de alternativa idrottsaktiviteterna. I den tredje artikeln lyfte jag fram 
hur dessa föreställningar om hur barns intresse för fysisk aktivitet ska 
främjas inte omfattar ett praktiskt möjliggörande av utvecklingen av 
barnens predisponerande faktorer för fysisk aktivitet. De barn som 
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potentiellt är möjliga att nå genom alternativa idrottsaktiviteter är de 
som har materiella förutsättningar men saknar något som kan liknas 
vid ett personligt intresse vid en viss tidpunkt5. För att dessa barn ska 
utveckla ett intresse för fysisk aktivitet krävs dels att de utvecklar en 
känsla av kompetens (Kan jag?), dels ett förhållningsätt där resultatet 
anses vara värt ansträngningen (Är det värt det?) (Welk, 1999). För 
att möjliggöra utveckling av dessa faktorer behöver miljön i 
aktiviteterna vara möjlig att strukturera på ett sätt så att proximala 
processer som främjar denna utveckling blir tillgängliga 
(Bronfenbrenner & Morris, 2006). Centralt i sammanhanget blir att 
dessa proximala processer är tillgängliga just för de barn som är i 
behov av att utveckla dessa individuella resurser. Analysen av 
samverkansorganisationernas föreställningar om hur utveckling 
främjas visar att organiseringen av de alternativa aktiviteterna utgår 
från en generell idé om att barnen redan, om än på ett underliggande 
plan, är intresserade av idrott och att vad som behövs är att skapa 
själva mötet mellan barnet och idrotten. Den strategi som blir följden 
av denna föreställning är att så många barn som möjligt ska få 
chansen att prova så många idrottsaktiviteter som möjligt för att 
kunna hitta just sin idrott. Således utformas aktiviteterna allt som 
oftast som prova-på-aktiviteter där de begränsade resurserna används 
för att nå så många barn som möjligt vid enstaka tillfällen. Det 
innebär bland annat att förhållandevis få ledare finns till hands vilket 
därmed begränsar möjligheten till individuellt stöd. En alternativ 
strategi, där det individuella barnets behov av utveckling erkänns 
hade istället innefattat återkommande aktiviteter där barnen får 
möjlighet att, över tid, utveckla de resurser som krävs för ett intresse 
för fysisk aktivitet.  
 
Föreställningar som de som diskuteras ovan och som härleds till 
exosystemet influeras av vidare sociokulturella mönster i 
makrosystemet. Även om en lokal idrottskultur, till viss del är just 
lokal och därmed tolkad och reproducerad av de aktörer som verkar i 
den kontexten, är den inte isolerad från övergripande gemensamma 
uppfattningar. Detsamma gäller för de föreställningar som 

 
5 Eller som föreställs hittills inte ha matchats med rätt idrott. Endast dessa barn kan vara 
av intresse eftersom de materiella villkoren för att delta i den reguljära verksamheten inte 
förändras.  
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samverkansorganisationerna ger uttryck för. Genomgående i 
avhandlingens alla delstudier har särskilt föreställningar om kön och 
fysisk förmåga varit synliga i såväl barnens som de vuxnas 
resonemang om idrott i allmänhet och alternativa idrottsaktiviteter i 
synnerhet. Det som betraktas som värdefull fysisk förmåga är 
sammankopplat med maskulint kodade egenskaper så som styrka, 
snabbhet och uthållighet. Den moderna idrotten har växt fram i 
samklang med dessa föreställningar vilket resulterat i särskilda 
uppfattningar om vad idrott är (Connell & Messerschmidt, 2005). 
Dessa gemensamma uppfattningar utgör tydliga sociala strukturer 
som formar sociala relationer i alla ekologiska system. Som beskrivs 
närmare i nästa avsnitt formas barnens samspel i aktiviteterna, det 
vill säga i mikrosystemet, av synen på den betydelse som kön och 
fysisk förmåga har inom miljön. Genom de sociala interaktionerna 
skapas och återskapas kultur i mikrosystemet (Vélez-Agosto m.fl., 
2017). Men föreställningarna om fysisk förmåga och kön kan alltså 
även betraktas ur ett makroperspektiv och som integrerade i ett mer 
allmänt sätt att gemensamt konstruera vad ska betraktas som en 
eftersträvansvärd fysisk prestation. Konstruktionen av fysisk förmåga 
följer etablerade maktstrukturer vilket främst tagit sig uttryck i den 
maskulinitetsnorm som kännetecknar den organiserade idrotten 
(Evans, 2004). I relation till de alternativa idrottsaktiviteterna blir 
följden av dessa sociokulturella föreställningar dels att formen på de 
alternativa idrottsaktiviteterna skapas utifrån den rådande 
uppfattningen om vilka fysiska förmågor som hör idrott, och därmed 
fysisk aktivitet, till, dels att flickor och pojkar och barn med olika 
förmågor har skilda utgångspunkter när de träder in i själva 
idrottsmiljön. Detta har varit tydligt vid intervjuerna med barnen som 
gett uttryck för hur pojkars fysiska aktivitet betraktas som mer 
värdefull än flickors. En viktig påminnelse här är att det inte 
nödvändigtvis handlar om en värdering hos de aktörer som direkt 
formar eller organiserar de alternativa idrottsaktiviteterna utan om 
budskap som barnen internaliserar även i andra miljöer och sedan tar 
med sig, via mesosystemet, in i aktiviteterna och dess samspel. 
Föreställningar om fysisk förmåga och kön formar på så vis 
mikrosystemet (de alternativa idrottsaktiviteterna) från olika håll.  
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För att i ekologisk anda knyta ihop diskussionen om det aktiva barnet 
och dess ekologiska miljö kan metaforen av en rörelsevokabulär vara 
användbar. Barns utveckling mot ett intresse för fysisk aktivitet sker 
genom ett konstant samspel mellan barnet, med dess egenskaper, och 
den ekologiska miljön, med sin särskilda karaktär. I vilken mån 
utveckling främjas beror på hur väl barn och miljö kan samspela och 
frambringa proximala processer (Bronfenbrenner & Morris, 2006). 
Genom att erfara idrott och fysisk aktivitet erhåller barnen inte bara 
fysiska förmågor som är betydelsefulla utan även kulturella verktyg 
som hjälper barnen att läsa miljön där de förväntas vara aktiva. 
Barnen utvecklar på så sätt en särskild rörelsevokabulär bestående av 
kulturellt accepterade rörelsemönster att applicera i olika situationer. 
Denna rörelsevokabulär formas av den typ av fysisk aktivitet barnets 
praktiska erfarenheter härrör från. Följaktligen har barn behov av 
olika miljöer, beroende på deras rörelsevokabulär. I utformningen av 
utvecklingsmiljöer, så som alternativa idrottsaktiviteter, blir det 
därför av största vikt att den miljö som skapas är kompatibel med det 
rörelsevokabulär som målgruppen, det vill säga mindre fysiskt aktiva 
barn, besitter. I samspelet i en viss miljö kan en sådan 
rörelsevokabulär producera fysiskt kapital. Den sammanlagda bilden 
som träder fram av den ekologiska miljön åskådliggör dock hur 
alternativa idrottsaktiviteter formas av etablerade strukturer i såväl 
meso-, exo- och makrosystemen. Den typ av rörelsevokabulär som 
främjas inom de studerade aktiviteterna kan sägas bygga på en 
maskulint kodad fysisk förmåga som är kopplad till, en av 
föreningsidrotten genomsyrad, särskild lokal idrottskultur. I ljuset av 
detta blir det begripligt hur möjligheterna att forma en alternativ 
utvecklingsväg mot fysisk aktivitet är begränsade. Aktiviteterna 
formas i så pass hög grad av befintliga strukturer att de till stor del 
också liknar dessa miljöer där barn förväntas vara fysiskt aktiva. För 
att vidare belysa hur detta får konsekvenser för vilka barn som 
utvecklas i alternativa idrottsaktiviteter ska jag i följande avsnitt rikta 
fokus mot mikrosystemet och fördjupa diskussionen om 
konsekvenserna av samspelets karaktär.  
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Alternativa idrottsaktiviteter som ett ekologiskt landskap  
 
Den totala miljö som utgör de alternativa idrottsaktiviteterna består 
av barnen, med alla deras egenskaper, summan av deras inbördes 
samspel, flöden av föreställningar från andra miljöer, fysiska och 
sociala ramar och vidare sociokulturella influenser. Tillsammans 
bildas en helhet som kan illustreras med hjälp av metaforen av ett 
ekologiskt landskap. Termen landskap för tankarna till något verkligt 
som kan uppfattas och som behöver hanteras för den som befinner sig 
i det. Ekologiskt för med sig betydelsen att dessa faktorer gemensamt 
skapar varandra. Ett ekologiskt landskap är således verkligt för den 
som upplever det och samtidigt möjligt att förändra.  
 
En för avhandlingen central frågeställning var hur den fysiska och 
sociala miljön inom alternativa idrottsaktiviteter, enligt barn, utgör 
betydelsefulla förutsättningar för utveckling av ett intresse för fysisk 
aktivitet. Inom frågeställningen ryms både frågan vilka aspekter som 
får barnen att vilja vara i miljön och frågan om vad som, enligt 
barnen, utvecklar deras intresse för fysisk aktivitet. För att förstå det 
sociala samspelet (som också formas av den fysiska miljön), som i 
artiklarna har belysts ur olika perspektiv, används här begreppet 
fysiskt kapital (Evans, 2004; Shilling, 2004). Barnens relation och 
inflytande förhandlas genom det kapital som bygger på värdet av 
kroppens uppträdande. Begreppet blir användbart i relation till 
alternativa idrottsaktiviteter dels eftersom dessa aktiviteter i högre 
grad än organiserade aktiviteter innefattar ett deltagarcentrerat 
samspel, dels eftersom deltagargruppen är mer heterogen, här främst 
belyst i termer av kön, fysisk förmåga och erfarenhet, vilket leder till 
en ojämn distribuering av kapitalet.  
 
Avhandlingens bakgrundskapitel, liksom genomgången av tidigare 
forskning, visade att gemensamt för alternativa aktiviteter, precis som 
för stor del av barn- och ungdomsidrotten, var att den sociala miljön 
präglas av den förhandling som pågår mellan å ena sidan inkludering 
och, å andra sidan, det som kallas idrottens tävlingslogik (Carlman & 
Augustsson, 2016; Karp m.fl., 2014; Skille, 2011b). Begreppet 
tävlingslogik har använts i tidigare forskning för att benämna de 
principer som styr samspelet i många organiserade barnidrottsmiljöer 
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(se t ex SOU 2008:59; Stenling & Fahlén, 2009). Begreppet blir dock 
alltför snävt för att fånga de synsätt som jag menar präglar barnens 
upplevelser av de alternativa idrottsaktiviteterna. Även i frånvaron av 
tävlingsmoment var det viktigt för barnen att prestera inför andra, 
inte minst för självpresentationen och det vidare identitetsbygget. 
Därför kan termen kompetenskultur bättre fånga den kulturella 
konstruktion av mening som präglade aktiviteterna. Mer än att tävla 
mot varandra präglades samspelet av att uppfattas som kompetent.  
 
Inkluderingsarbetet, i sin tur, härrör från den i grunden politiska idén 
om en idrott för alla och innebär i praktiken att aktiviteterna behöver 
anpassas till den grad att de tilltalar alla barn. Detta har visat sig vara 
enklare i planerings- än i implementeringsstadiet (Skille & Stenling, 
2018). I de alternativa aktiviteterna möts idéer om inkludering och 
den ständigt närvarande kompetenskulturen. Vad som står på spel för 
barnen här är möjligheten att forma aktiviteterna i önskad riktning. 
Som synliggörs framförallt i artikel 2 ledde detta till en praktisk 
förhandling om hur de alternativa aktiviteterna skulle förstås och 
definieras eftersom barnen dels hade olika idéer om vad som skulle 
göras i aktiviteterna, dels på grund av deras skilda kompetensnivåer. 
Trots att barnen hade skilda intressen och olika individuella 
förmågor, förväntades de engagera sig i fysiska aktiviteter 
tillsammans och på lika villkor. Barnen gav här uttryck för en form av 
asymmetri i det följande sociala samspelet. I den andra artikeln blir 
det vidare synligt hur ledarna i aktiviteterna kunde ge vissa uttryck 
för att aktiviteten, organiserad spontanidrott, skulle förstås främst 
som en inkluderande miljö med utgångspunkt i barnens 
gemensamma behov och sekundärt som en idrottsmiljö. De 
idrottserfarna och mer självbestämt motiverade pojkarna, i sin tur, 
såg miljön i första hand som en mer traditionell spontanidrottsmiljö 
som därmed skulle präglas av kompetenskultur. Trots att så inte var 
syftet med aktiviteterna tycktes kompetenskulturen dominera över 
inkluderingslogiken. I förlängningen ledde detta till exkludering av de 
barn som av olika anledningar inte tilltalades av en sådan social 
dynamik. Upphovet till denna exkludering finns alltså i barnens 
sociala samspel och är relaterat till deras egna beslutsprocesser som 
hör alternativa idrottsaktiviteter till.  
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Dessa mönster av kompetenskultur har i tidigare forskning ofta 
kopplats till genus och fysisk förmåga (se t ex Carlman & 
Hjalmarsson, 2019; Fahlén, 2017; Jago m.fl., 2011) och i varierande 
grad relaterats till vidare sociokulturella sammanhang. Som Shilling 
(2004) poängterar skapas dominerande handlingsmönster efter vad 
som betraktas som eftersträvansvärt och värdefullt inom en särskild 
miljö. Genom föreställningen att det eftersträvansvärda för fysisk 
aktivitet är idrott och att idrott betraktas som en maskulin aktivitet 
(Connell & Messerschmidt, 2005; Messner, 1988) uppstår ett fysiskt 
kapital hos de barn som kan uppvisa idrottsliga färdigheter. Det är 
alltså i de praktiska aktiviteterna, tillsammans med andra, som 
barnen producerar fysiskt kapital. Barnens varierande nivå av fysiska 
kompetens, som kännetecknar alternativa idrottsaktiviteter, innebär 
att det fysiska kapitalet distribueras ojämnt i gruppen där vissa barn 
producerar stort kapital och andra litet eller inget kapital alls. Detta 
fysiska kapital kan användas av deltagarna för att få makt och 
utrymme i de alternativa aktiviteterna vilket också blir synligt i artikel 
2. I det fallet, med organiserad spontanidrott, används det fysiska 
kapitalet till att styra de beslutsprocesser som avgör hur aktiviteterna 
utformas. I svensk kontext har resultaten av detta blivit att mer 
deltagarstyrda alternativa idrottsaktiviteter genomgående utvecklats 
till fotbollsaktiviteter. Detta beror alltså inte med nödvändighet på att 
en majoritet av presumtiva deltagare vill spela fotboll utan att den 
dominerande gruppen reproducerar fotbollsspel som ideal för fysisk 
aktivitet (Connell & Messerschmidt, 2005). I en vidare mening kan 
det fysiska kapitalet alltså förstås som en kraft som driver 
reproduktionen av den kompetenskultur som präglar miljön. Det 
fysiska kapitalet gör det möjligt att styra uppfattningarna om hur 
aktiviteterna ska definieras och därmed förståelsen för vilka principer 
som ska råda för det sociala samspelet.  
 
Kapitalet som, i den upprepade självpresentationen i olika fysiska 
aktiviteter, i förlängningen blir en del av barnens identitet (artikel 1), 
behöver inte produceras i den aktuella miljön utan transporteras i 
mesosystemet (Shilling, 2004). Däremot behöver det manifesteras i 
den aktuella miljön för att bli verkningsbart. Det är här den 
transformativa potentialen finns. Kapitalet kan bara bli användbart i 
relation till vad som är eftersträvansvärt i den kulturella miljön 
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(Shilling, 2004). Det är således möjligt att rekonstruera landskapet 
för att åstadkomma nya principer som styr samspelet. Eftersom 
landskapet är ekologiskt förändras det som helhet om någon av 
delarna förändras. Här blir aktiviteterna i vilka barnen engageras 
centrala. Själva aktiviteten fungerar normerande eftersom den 
efterfrågar av barnen särskilda förbestämda rörelser. Medan 
rörelsemönstret i fotbollsspel kan harmonisera fullkomligt med den 
fysiska självbilden hos ett särskilt barn kan det kännas totalt 
främmande för ett annat. Genom att aktiviteterna i första hand 
anpassas efter barnen med lägre idrottslig kompetens, exempelvis i 
form av lekbetonade, motionsinriktade eller mindre traditionella 
idrotter, blir möjligheten att realisera det fysiska kapitalet mindre. 
Landskapet utformas på så vis för att barnen med minst fysiskt 
kapital ska kunna ta sig fram. Här framstår det med andra ord alltså 
som högst olämpligt att exempelvis organisera matchspel i 
traditionella bollsporter i alternativa idrottsaktiviteter då sådant 
ställer höga krav på samspel med utgångspunkt i fysisk förmåga och 
kapital. Detta verkar ändock vara förhållandevis vanligt 
förekommande baserat på observationer i samband med artikel 2, 
fältanteckningar från besök i anknytning till dataproduktion och 
tidigare studier (Elvhage & Linde, 2012; Fahlén, 2012).   
 
Med utgångspunkt i föreställningar om kön kopplat till idrott kan 
även aktiviteter som kodas som kvinnliga fungera på samma 
omstrukturerande sätt. Den sociala konstruktionen av fysisk förmåga, 
inte minst den som kopplas till idrott, bygger på maskulin fysisk 
förmåga. Många av de aktiviteter som barnen alltså engageras i inom 
alternativa idrottsaktiviteter utgår från sådan fysisk förmåga som 
eftersträvansvärd. Idrottsformer som istället kodas som feminina 
efterfrågar då också förmågor som kodas som feminina vilket inte 
möjliggör realisation av det (hegemoniskt) maskulina fysiska 
kapitalet. Det skapar inte bara en bättre jämnvikt i relationen mellan 
pojkar och flickor utan även mellan barn med olika förmågor.  
 
I relation till barnens möjlighet att utvecklas fysiskt är en stor 
utmaning kopplad till den kulturella praktik där förmåga, ovan kallad 
kompetenskultur, har en sådan central roll för samspelet att det blir 
styrande för barnens möjligheter att engageras i proximala processer 
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som leder till utveckling. Men känslan av att behärska en rörelse bör 
inte motverkas utan istället kan barn erbjudas en mångfald av 
rörelser att behärska. De kriterier mot vilka fysisk förmåga bedöms 
kan uppmärksammas med en kritisk blick för att på så vis synliggöra 
vilka meddelande om vad som är eftersträvansvärt som skickas till 
barnen. De slutmål som sätts upp för barns deltagande i alternativa 
idrottsaktiviteter, så som att börja i innebandy- eller 
badmintonförening, sänder signaler till barnen om vad som önskas av 
deras liv som fysiskt aktiva (Vélez-Agosto m.fl., 2017). I arbetet med 
att erbjuda en större mångfald av rörelseuttryck blir det därför viktigt 
att det finns andra slutmål i sikte för barnen än organiserad idrott. 
Barnen i uppföljningsstudien (artikel 4) betonade att de gärna ville 
utforska och lära sig nya idrotter utan att detta behövde syfta till att ta 
steget över till en idrottsförening. Med detta som utgångspunkt kan 
det bli möjligt att utforma andra typer av utvecklande miljöer, 
anpassade i såväl sin sociala, kulturella som fysiska dimension. 
Miljöer som på så vis blir möjliga att interagera med för barn med 
lägre fysisk förmåga som är i stort behov av att engageras i proximala 
utvecklingsprocesser (Bronfenbrenner & Morris, 2006).  
 
Även den fysiska miljön kan förstås på liknande sätt. Den fysiska 
miljön strukturerar vilka uttryck som blir möjliga i de alternativa 
idrottsaktiviteterna. Den vanligast förekommande miljön för de 
undersökta aktiviteterna har varit en idrottshall. Idrottshallen som 
rumslig miljö, med dess linjer och inventarier, har inbyggda 
förväntningar på barnen som ska vistas där (Tangen, 2004). På så vis 
kan miljön fungera normerande och därmed begränsande för att 
forma och utföra andra typer av fysiska aktiviteter än idrott. Men den 
fysiska miljön kan även vara variationsrik och möjlig att utforska och 
manipulera (Bronfenbrenner & Morris, 2006). I praktiken skulle det 
kunna handla om att undvika miljöer som är kodade som traditionella 
idrottsmiljöer och istället använda platser som inbjuder till fysisk 
aktivitet men som inte på förhand är lika tydligt definierade. På det 
här sättet skulle både sociala och fysiska miljöaspekter tillsammans 
kunna bilda ett interagerbart ekologiskt landskap som kan bidra till 
att utveckla intresset för att delta i alternativa aktiviteter hos de barn 
som behöver det mest. För att möjliggöra en sådan utveckling 
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behöver de vidare system som influerar mikrosystemet, de alternativa 
idrottsaktiviteterna, också förändras.  
 
 
Vad är alternativet? - Behovet av en rekonstruerad idrottsmiljö 
 
Den enskilda aktör som står som främsta intressent i relation till 
alternativa idrottsaktiviteter är Riksidrottsförbundet. Det är i relation 
till Riksidrottsförbundet, med dess monopolställning i svensk idrott 
och kanske idag främsta aktör vad gäller barns fysiska aktivitet, som 
alternativa aktiviteter har formats. Samtidigt tyder avhandlingens 
resultat på en diskrepans i hur relationen mellan alternativa 
idrottsaktiviteter och den organiserade föreningsidrotten är tänkt att 
fungera och hur den i realiteten ser ut. Därav är det relevant att 
diskutera hur utformningen av denna relation ter sig. Därtill finns en 
överdimensionerad tilltro till idrottsrörelsens, och därmed till 
alternativa idrottsaktiviteters (så som de fungerar idag) betydelse ur 
bredare folkhälsosynpunkt. Detta exemplifierades i avhandlingens 
inledning med hoppfulla citat från kommunala tjänstemän med 
ansvar inte för idrott, utan för medborgarnas hälsa. Det är alltså 
motiverat att också diskutera relationen mellan alternativa 
idrottsaktiviteter och det övriga samhället i ljuset av ökad fysisk 
aktivitet bland barn och unga. En sådan diskussion bidrar också till 
svaret på avhandlingens tredje frågeställning om hur verksamheten 
bör organiseras för att på bästa sätt utveckla fler barns intresse för 
fysisk aktivitet.  
 
Samtidigt som idrottsrörelsen själv är medveten om behovet av ett 
förändrat synsätt och länge har arbetat för att nå nya målgrupper 
finns mycket lite som tyder på några betydande omstruktureringar i 
föreningarnas arbetssätt (Aggestål & Fahlén, 2015; Skille & Stenling, 
2018). I de alternativa idrottsverksamheterna har 
tjänstemannaorganisationen inom idrottsrörelsen större inflytande 
då de fungerar som projektledare, verksamhetsledare och emellanåt 
även har egna anställda aktivitetsledare. När såväl distrikts- som 
specialidrottsförbund i högre grad själva blir utförare av verksamhet 
blir det enklare att utöva en direkt styrning i enlighet med 
policymålen som formuleras av Riksidrottsförbundet. 
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De satsningar som görs på alternativa idrottsverksamheter får också 
förhållandevis stort utrymme i idrottsrörelsens 
kommunikationskanaler i förhållande till hur liten andel de utgör av 
den totala barn- och ungdomsidrottsverksamheten6. Detta skulle 
kunna tyda på ett behov hos idrottsrörelsen att synliggöra de försök 
till förändringsarbete som trots allt görs. Risken som finns är att 
dessa projekt, exempelvis i form av alternativa verksamheter, i första 
hand fungerar som redovisningstekniska konstruktioner som 
tillfredsställer behoven hos den allt mer new public management-
influerade styrningsapparat som utgörs av staten och 
Riksidrottsförbundet (Fahlén, 2017a; Norberg, 2011).  
 
För att undvika en sådan utveckling och istället facilitera för verkligt 
förändringsarbete vill jag poängtera behovet av att förfina analysen av 
den målgrupp som de alternativa idrottsaktiviteterna har för avsikt att 
nå. I artikel 3 beskrivs hur samverkansparterna ger uttryck för en 
föreställd målgrupp bestående av barn som har såväl materiella 
förutsättningar som en inneboende lust till idrott men som inte 
kommit i kontakt med idrotten på rätt sätt och därmed inte förstått 
hur fantastisk den är. Uppdraget blir därför att försöka arrangera ett 
möte mellan barnet och den rätta idrottsföreningen och på så vis få 
barnet fysiskt aktivt i en idrott. I själva verket består emellertid 
målgruppen av tre olika subgrupper och inte någon av dessa grupper 
har alla nödvändiga förutsättningar för att kontinuerligt delta i fysisk 
aktivitet och idrott. Den första gruppen består av barn som saknar 
predisponerande faktorer för fysisk aktivitet, så som tilltro till den 
egna fysiska förmågan och en tro på att fysisk aktivitet är värt 
ansträngningen. Den andra gruppen saknar materiella 
förutsättningar i form av hjälp med transporter, möjlighet att betala 
avgifter och utrustning och så vidare. Den tredje målgruppen saknar 
intresse för idrott så som den fungerar inom idrottsrörelsen med 
förhållandevis stort fokus på kompetens, progression och tävling. 
Följaktligen har de olika subgrupperna skilda behov som olika 
insatser behöver uppfylla.  

 
6 Det finns ingen samlad statistik över omfattningen av alternativa idrottsaktiviteter men en 
bred uppskattning är att de utgör cirka 1–5 procent av den totala barn-ungdomsidrotten 
sett till antalet deltagartillfällen.  
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De två sistnämnda subgrupperna är, eftersom de besitter 
predisponerande faktorer för fysisk aktivitet, teoretiskt sett benägna 
att vara fysisk aktiva men möter fler barriärer, exempelvis i form av 
ett smalare utbud av aktiviteter att välja bland. Dessa subgruppers 
behov är framförallt intressanta för idrottsrörelsen och deras 
rekryteringsambitioner. För att inkludera dessa målgrupper krävs 
långsiktig och strukturell förändring i idrottsrörelsens verksamhet 
dels i termer av ett ökat utbud av aktiviteter som i högre grad 
fokuserar på deltagande, lekfullhet, motion och mindre grad på 
kompetens, progression och tävling, dels i form av ett bredare utbud 
av aktiviteter med lägre materiella trösklar. Utmaningarna är 
välkända för många inom idrottsrörelsen men lösningar bäddas allt 
för ofta in i tidsbegränsade satsningar så som alternativa 
idrottsaktiviteter.  
 
För att verksamheter så som prova-på-dagar, idrottsskolor eller 
organiserad spontanidrott ska få önskade effekter för den första 
subgruppen måste de främja social, fysisk och psykologisk utveckling 
hos de deltagande barnen. Eftersom barnen saknar predisponerande 
faktorer behöver dessa faktorer bli föremål för en utvecklingsprocess. 
I praktiken innebär det att barn med liten erfarenhet från idrott och 
fysisk aktivitet, lägre grad av fysisk förmåga och låg motivation 
behöver stimuleras till att engagera sig i proximala processer som 
främjar den önskade utvecklingen (Bronfenbrenner & Morris, 2006; 
Welk, 1999). Sådan verksamhet behöver vara mer tydligt fokuserad på 
denna mindre grupp över tid än den stora massan vid ett fåtal 
tillfällen.  
 
Avhandlingens resultat tyder på att det i dagens läge inte finns någon 
plan för hur övergången från alternativa idrottsaktiviteter till en 
fortsatt fysiskt aktiv vardag ska se ut. Den förhoppning som uttrycks 
av samverkansparterna i artikel 3 handlar om att barnen, med hjälp 
av organiserad spontanidrott, prova-på-tillfällen och olika event, ska 
ta steget över till någon av de medverkande idrottsföreningarna. 
Samtidigt är tolkningen av dessa företrädares resonemang att de i ett 
vidare perspektiv är medvetna om att det i realiteten krävs mer än så. 
Men detta mer har visat sig vara svårt att skapa i praktiken (Skille & 
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Stenling, 2018; Spaaij m.fl., 2019). Som jag ser det handlar detta mer, 
som jag varit inne på, dels om att erbjuda ett mer varierat utbud av 
aktiviteter, dels om att en grupp barn behöver få möjligheten att 
utveckla särskilda förmågor som främjar intresset för fysisk aktivitet. 
Realiseringen dessa två inriktningar kräver aktörer som sätter dem i 
förgrunden för sin verksamhet. Det fordras ett synsätt där 
verksamheten anpassas efter barnets behov (Eliasson, 2017; Lower-
Hoppe m.fl., 2020 Lundvall & Thedin-Jakobsson, 2020). Detta 
synsätt skulle kunna kallas för en hälsoprincip där olika aktiviteter, 
däribland idrott, fungerar som medel för att uppnå god hälsa. I det 
här fallet i fråga om ökad fysisk aktivitet.  
 
Det har tidigare undersökts i vilken mån idrottsföreningar kan 
fungera som hälsofrämjande arenor. Geidne m.fl., (2019) menar att 
idrottsföreningar kan transformeras till hälsofrämjande arenor 
genom en stegvis utveckling bestående av flera mindre 
hälsofrämjande interventioner. Hindren som presenteras för denna 
utveckling handlar främst om bristande insikt, kunskap och resurser 
hos idrottsföreningarna (Kokko, 2014). I enlighet med den här linjen 
kan alltså idrottsföreningar genom utbildning, erfarenhet och 
möjligtvis en viss professionalisering i framtiden komma att utföra 
hälsofrämjande arenor. Men fysisk aktivitet är också en kulturell 
aktivitet och ett föremål för politiska intressen. Det finns ett värde i 
att förfoga över möjligheten att definiera och forma människors 
fysiska aktivitet och hälsa eftersom det pekar ut särskilda mål för 
mänsklig utveckling (Piggin, 2019). Därför behöver också aktörers 
grundläggande intressen beaktas vid analysen av möjliga vägar framåt 
i det hälsofrämjande arbetet. 
 
Som beskrivits i kapitlet om idén om idrott för alla argumenterar 
Skille (2011b; 2010) för den ofrånkomliga dualism som finns mellan 
idrottens elitistiska strävan efter excellens och det jämlikhetsideal 
som står bakom ambitionen med en hälsofrämjande idrott för alla 
medborgare. Kort sagt, idrottsrörelsen och staten har här olika 
intressen. Detta synliggörs också i idrottsrörelsens tendens till 
svängning de senaste åren när ett tydligare fokus på de egna 
kärnvärdena kunnat skönjas till följd av att allt fler ifrågasatt 
rimligheten i idrotten ska sträva efter att nå precis alla människor 
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(Riksidrottsförbundet, 2021). Skille (2011) ser det följaktligen som 
meningslöst att genom olika projektsatsningar ge sken av att en 
hälsofrämjande utveckling äger rum inom idrottens ramar. Istället 
föreslås att idrottens monopol upplöses och att andra organisationer 
får tillgång till de statliga medlen till hälsofrämjande insatser. Redan 
2011 presenterade Norberg (2011) alternativet att idrottsrörelsen de 
facto har möjligheten till en mer autonom roll men att en sådan 
riktningsförändring också sannolikt innebär ett lägre offentligt stöd.  
 
I enlighet med Piggins (2019) syn på fysisk aktivitet som en 
erfarenhet skapad utifrån särskilda kulturella mönster och politiska 
intressen blir det vidare viktigt inom vilken organisatorisk kontext 
som barns utveckling sker. Idrottsrörelsen kommer alltid ha som 
främsta intresse att främja det som betraktas som idrott och därefter 
forma barns erfarenheter. Kommersiella verksamheter, som blivit allt 
mer framträdande i yngre åldrar, kommer skapa erfarenheter hos 
barnen i enlighet med en marknadslogik (Wagnsson & Augustsson, 
2015). Vilken aktör är då mest lämpad att facilitera en verksamhet där 
utveckling av barns intresse för fysisk aktivitet är det överordnade 
målet? Svaret på den frågan måste bli staten eftersom ett sådant mål 
ytterst handlar om medborgarnas hälsa. Endast staten kan ha ansvar 
för befolkningens hälsa och endast staten har förutsättningar att leva 
upp till ett sådant ansvar. I fråga om utförande finns emellertid även 
inom den idéburna sektorn aktörer som drivs av ett primärt 
hälsofrämjande intresse. Ett alternativ skulle kunna vara ett 
samarbete mellan stat och idéburen sektor. Till skillnad från tidigare 
sådana gemensamma insatser skulle en sådan satsning inte innefatta 
idrottsrörelsen som helhet utan endast de aktörer, inom och utanför 
idrottsrörelsen, vars kärnlogik är hälsa genom motion. Ett sådant 
partnerskap skulle ligga i linje med såväl Skilles (2011) utgångspunkt i 
fråga om betydelsen av grundläggande ideologi samt Stenlings (2014) 
slutsats att det är möjligt att vissa idrottsföreningar främst drivs av ett 
hälsofrämjande intresse.  
 
I praktiken skulle det kunna innebära en ny typ av offentligt 
finansierad verksamhet som utförs av idéburna organisationer med 
olika verksamhetsinriktning. För att arbeta med barnens utveckling 
på ett kvalitativt sätt krävs en pedagogisk grundmodell och utbildade 
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personella resurser. Verksamheten är sannolikt professionell snarare 
än ideell. För att möjliggöra kulturellt och lokalt anpassade 
verksamheter kan samverkan ske mellan förening (idéburen aktör), 
kommun och skola. Finansiering kan ske via kommuner istället för 
centralt genom Riksidrottsförbundet för att skapa större 
handlingsutrymme i val av samverkanspartners på det lokala planet. 
Idrott utgör i en sådan verksamhet sannolikt en viktig del men även 
andra former av fysisk aktivitet måste ha en central plats. Utbudet 
styrs av barnens behov och inte av idrottsrörelsens strukturer. De 
minst fysiskt aktiva barnen efterfrågar ofta aktiviteter som skiljer sig 
från traditionella idrottsaktiviteter. Det kan handla om Pokemon Go, 
leka skeppsbrott, gå hundpromenader eller hoppa studsmatta 
(Bentholm m.fl., 2021; Högman & Augustsson, 2021). Ibland i sociala 
sammanhang, ibland på egen hand. Sådana rörelseaktiviteter, som är 
meningsfulla för barnen, är vad som kommer stimulera deras 
utveckling genom att barnen långsiktigt engageras i allt mer 
komplexa proximala processer (Bronfenbrenner & Morris, 2006).  
 
Om avhandlingsarbetet inleddes med ett grubblande kring den roll 
alternativa idrottsaktiviteter har i relation till utveckling av barns 
intresse för fysisk aktivitet i allmänhet och idrottsrörelsen i synnerhet 
kan jag nu skönja en väg framåt där frågetecknet (?) succesivt kan 
bytas ut mot ett utropstecken (!). Barn är en mångfacetterad grupp 
och deras skilda upplevelser pekar mot att de måste erbjudas olika 
alternativ i sin utveckling mot ett intresse för fysisk aktivitet. I tider av 
ett ökat fokus på barn och ungas hälsa blir också just intresset för 
fysisk aktivitet viktigt att betona. När kroppen betraktas som ett 
medel för olika yttre ändamål riskerar hälsofrämjande interventioner 
att åsidosätta barns eget engagemang till förmån för andra, 
samhälleliga, intressen (Shilling, 2010). En verksamhet som erbjuder 
ett interagerbart ekologiskt landskap med utgångspunkt i det unika 
barnet, kan bli en alternativ utvecklingsresa, där barn får utforska sitt 
eget förhållningssätt till rörelse och fysisk aktivitet.  
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Barn i utveckling – men till vad? 
 
Barns utveckling, inklusive barns utveckling i relation till fysisk 
aktivitet, sker i en särskild kulturell kontext. I varje sådan kontext 
finns mer eller mindre abstrakta mål för utveckling och 
föreställningar om vad som är eftersträvansvärda ideal (Shilling, 
2004). Sådana ideal blir särskilt tydliga i barnuppfostran där vuxna 
arrangerar barns liv på ett sätt som gör att de ska utvecklas till nästa 
generation att förvalta ett önskat samhälle. I vårt västerländska 
samhälle idag mäts framgång i tillväxt och för att skapa tillväxt 
behövs hälsosamma och produktiva medborgare. Även 
konsumtionskulturen och ett tilltagande offentligt intervenerande 
leder till ett ökat tryck på, och en kommersialisering av, barns 
kroppar (Shilling, 2010). Barns fysiska utvecklingsmiljöer arrangeras 
på så vis ofrånkomligen i relation till dessa strukturer. Följaktligen 
märks idag ett ökat fokus på barns fysiska aktivitet inom skolan. Detta 
intresse sammanfaller i tid med att forskningen också börjat visa hur 
fysisk aktivitet har positiva effekter på barns kognitiva förmågor och 
eventuellt i förlängningen på skolelevers skolresultat (Donnelly m.fl., 
2016). Fysisk aktivitet tilldelas ett särskilt instrumentellt värde då 
syftet, i det här fallet, är att gynna lärandet. Utifrån en sådan tanke är 
inte steget långt till att fundera kring vilken form av fysisk aktivitet 
som mest effektivt tjänar detta syfte. Det är i ljuset av detta som, av 
vuxna konstruerade, interventioner som löpargrupper för barn, The 
Daily Mile, eller rörelsepauser i klassrummet framstår som rimliga 
ingrepp i barns vardag. Schultz m.fl. (2019, s.32) synliggör ett sådant 
instrumentellt förhållningssätt när de argumenterar för nyttan med 
att implementera löp-/promenadgrupper inom skolans verksamhet: 
 

[…] they may be particularly amenable to widespread adoption 
given that they require limited equipment, facilities or training 
among adult leaders; they can be implemented at diverse times 
before, during or after school; and they have demonstrated high 
levels of acceptability among children, parents and administrators. 
Furthermore, research has suggested that walk/run programs may 
help to improve students’ readiness to learn and help increase their 
daily MVPA.  
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Här är det särskilt talande hur termen acceptability används för att 
beskriva barns förhållningsätt till aktiviteterna. Aktiviteterna är 
varken upptäckta eller valda av barnen själva utan accepterade. De är 
inte sprungna ur barns nyfikenhet utan särskilt framtagna i syfte att 
göra barn tillräckligt fysiskt aktiva utifrån minsta möjliga påfrestning 
på skolverksamheten. Implementeringen av aktiviteterna kräver 
varken utbildning av personal, särskilda anläggningar eller ens 
investering i material. Den stora fördelen som betonas är alltså att 
interventionen framförallt är praktisk i relation till hur 
skolverksamheten är uppbyggd. Lämplighet betonas således med 
utgångspunkt i ett vuxet organisationsperspektiv där barnens egna 
behov och önskemål inte har någon väsentlig betydelse. Även 
interventioner av det här slaget utgör pedagogiska miljöer som får 
konsekvenser för barns utveckling i relation till fysisk aktivitet. 
Genom att utgå från, och betona, den fysiska aktivitetens 
instrumentella värde förmedlas en syn på ett instrumentellt 
förhållande till kroppen. Fysisk aktivitet blir något som barnen utför 
för att orka med skoldagens krav och för att i förlängningen fostras till 
produktiva samhällsmedborgare.   
 
Med hjälp av modern teknik blir det också fullt möjligt att övervaka 
och mäta barns dagliga fysiska aktivitet. Denna möjlighet blir särskilt 
relevant i en tid med ökad statlig kontroll och intervention i relation 
till barns hälsa. Övervakningen möjliggör uppföljning av barns 
rörelsemönster som värderas i relation till samhällets önskade läge i 
form av de allmänna rekommendationer som tas fram för barns 
fysiska aktivitet (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2016). Ett sådant 
förfarande leder till att fokus flyttas till individen och ett betonande av 
barnets individuella ansvar att röra på sig tillräckligt under dagen 
(Shilling, 2010). I förlängningen blir det en fråga om ett 
skuldbeläggande av det enskilda barnet. Detta skulle vara ett 
betydande steg tillbaka från de landvinningar som det ekologiska 
tänkandet, åtminstone på ett teoretiskt plan, har bidragit med kring 
barns utveckling. Genom att i framtiden även i praktiken tydligare 
betona barns beteende som en ständigt pågående interaktion med 
miljön kan fokus istället riktas mot betydelsen av miljöns inverkan på 
barns utveckling (Bronfenbrenner, 1979, 2005b).  
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Ett alternativt synsätt, med utgångspunkt i det ekologiska tänkandet, 
betraktar fysisk aktivitet som en domän i livet där barn får lära sig 
saker om sig själva och sin relation till omvärlden. Att använda 
kroppen för att röra sig i olika ekologiska landskap. Att röra sig är att 
vara en sammankopplad del i en helhet av sociala, kulturella och 
fysiska dimensioner. Barn kan också lära sig att betrakta sina rörelser 
som ett utforskande av det egna agerandet och dess uttryck. Vår 
rörelsevokabulär idag är fullt av kulturella koder, inte minst i form av 
det maskulinitetsideal som etablerats med hjälp av idrotten. För att 
kunna bryta upp dessa och andra föreställningar om rörelser som 
manliga/kvinnliga, barnsliga/mogna, rätt/fel, och så vidare, fordras 
en syn på fysisk aktivitet som en potentiellt lärande aktivitet som 
kräver utforskande snarare än inlärning. Det är i perplexa och ovana 
situationer som nya ageranden blir möjliga (Mead, 1976). Det gäller 
såväl kollektiva som individuella ageranden som anpassar sig till, och 
anpassar, den ekologiska miljön.  
 
Ett sådant ekologiskt synsätt positionerar också rekommendationer 
om fysisk aktivitet i policy- och organisationsmiljöer istället för hos 
det enskilda barnet. Det är de aktörer som strukturerar barns tid och 
rum som ansvarar för att barn har möjlighet att utforska fysisk 
aktivitet i minst 60 minuter varje dag. Fysiska aktiviteter så som 
dagliga promenader eller rörelsepauser i klassrummet har en viktig 
funktion för barns välmående, framförallt för de barn som själva 
uppskattar sådana aktiviteter. De kan dock inte bli bärande 
pedagogiska inslag som formar barns förhållningssätt till, och därmed 
intresse för, fysisk aktivitet.  
 
 
Metoddiskussion och fortsatt forskning 
 
Genomgående i avhandlingsarbetet har jag vänt mig till bioekologisk 
teori för att undersöka och försöka förstå hur alternativa 
idrottsaktiviteter kan bidra till att utveckla barns intresse för fysisk 
aktivitet. Teorin har kompletterats med ytterligare begrepp men 
generellt fungerat som utgångspunkt för det teoretiska ramverket. 
Bioekologisk teoribildning möter inte sällan kritik som handlar om 
dess oförmåga att skapa detaljerad förståelse för olika 
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utvecklingsrelaterade fenomen. Styrkan med bioekologisk teori är 
dess kapacitet att synliggöra vidden av möjliga interaktioner mellan 
en individ och dess miljö. Både det individuella barnet och miljön, 
med dess olika system, innefattar en uppsjö av aspekter som inverkar 
på utvecklingen. Denna vetskap leder bort från utpekanden om en 
enskild förklaring till frågeställningar om hur vilka aspekter som blir 
betydelsefulla i olika sammanhang. Erkännandet av denna 
komplexitet kan också betraktas som en begränsning i relation till 
avhandlingsarbetet. Den bioekologiska teorin har även i det här 
arbetet i begränsad omfattning bidragit till att jag kunnat sätta fingret 
på vad som varit betydelsefullt i särskilda avseenden. Teorin ger 
snarare ramar för vilka typer av aspekter som bör undersökas än 
pekar ut, eller än mindre förklarar, faktiska faktorer som påverkar 
utveckling. Detta har lett till att undersökningen generellt sett fått en 
abduktiv form där de aspekter (både tillhörande miljön och 
individerna) som ägnats fokus konstruerades med grund i empirin för 
att sedan utvecklas vidare med hjälp av teorin och tidigare forskning. 
Detta förfaringsätt innebar utmaningen att avgöra vad som skulle få 
framträda som mest betydelsefullt för barnens utveckling. Vad gäller 
individnivån till exempel blev det under fokusgrupperna tydligt att 
vissa grupper av barn kom till tals mer än andra. Tolkningen av detta 
var att det framförallt var de mer idrottsintresserade barnen som var 
mest intresserade av att diskutera frågor som rör fysisk aktivitet. 
Detta leder till svårigheter att med säkerhet veta vilka barns röster 
som företrädelsevis framhålls i materialet. Ett alternativ som i 
efterhand framstår som fruktbart är att göra en tydligare avgränsning 
av vad som ska belysas i de olika systemen och framförallt fokusera på 
välavgränsade och homogena grupper av barn (subgrupper). Även om 
detta sker med vetskapen att många betydelsefulla aspekter kommer 
utelämnas möjliggör det en mer precis kunskap om det som studeras. 
Med grund i avhandlingsarbetets resultat och Bronfenbrenners 
(2005b) PPCT-modell (process-person-context-time) skulle en 
framtida studie närmare kunna undersöka hur lärprocessens karaktär 
(process) ser ut hos barn med olika upplevelser av den egna fysiska 
förmågan (person) och som lever i kulturer (i exo- eller makrosystem) 
där fysisk aktivitet har olika mening (kontext). En longitudinell 
design (tid) skulle kunna synliggöra eventuella skillnader i ålder när 
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betydelsen av den egna fysiska förmågan framträder och hur detta 
påverkar lärprocessen form.  
 
En annan begränsning med avhandlingsarbetets upplägg är relaterad 
till dataproduktionen. Den enskilda intervjun eller fokusgruppen som 
företrädelsevis använts i det här avhandlingsarbetet har sina 
begränsningar när det kommer till att producera rika data om barn. 
Ett samtal eller en intervju med barn som pågår 30–50 minuter ger 
en inblick i hur upplevelser konstrueras i en viss situation men kan 
sägas framförallt skrapa på den yta som jag som forskare önskar att 
komma under. För att möjliggöra en rikare data krävs inte bara ett 
starkt förtroende mellan forskare och barn utan även att öka 
sannolikheten att finnas på plats då barnets reflektioner uttrycks. 
Barn har inte samma kognitiva förmåga som vuxna att reflektera över 
upplevelser som är utspridda i tid och har heller inte samma 
utvecklade abstrakta tänkande. Det gör att intervjuer med barn 
tenderar att handla mycket om här och nu. Vidare, i enlighet med 
bioekologisk teori är det den upplevda världen som är av störst 
betydelse för mänsklig utveckling (Bronfenbrenner, 2005b). Att 
försöka fånga barnens upplevelsevärldar av fysiska och kroppsliga 
aktiviteter enbart genom det talade språket kan innebära att stora 
delar förblir otillgängliga för forskaren. Även rörelser och 
kroppsspråk utgör delar av kommunikation och kan därmed uttrycka 
viktiga upplevelser av omvärlden, inte minst i relation till just fysisk 
aktivitet. På samma sätt som det talade språket är en situerad 
konstruktion av en upplevelse kan rörelser betraktas som en sådan 
konstruktion. Med grund i behovet av att komma närmare barnen 
som deltar i studier och kunna fånga barnens olika former av uttryck 
ser jag ett behov av att i framtida studier kombinera flera olika sätt 
producera data för att förstå barns utveckling av fysisk aktivitet i olika 
miljöer. Autobiografier är ett sätt att fånga reflektioner i stunden och 
som även kan främja uttryck hos barn som är mindre talföra. 
Autobiografier kan också fånga upplevelser utvecklas över vilket 
gynnar förståelsen för utvecklingsprocessen. Så kallade walking 
interviews där barnen kommunicerar sina upplevelser både med hjälp 
av rörelser och tal samtidigt som de befinner sig i de aktuella 
miljöerna kan bidra med fler nyanser av barnens upplevelser av olika 
ekologiska landskap (Furley, 2021).  
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I en mer explorativ och aktionsinriktad forskningsanda skulle barn 
och forskare tillsammans kunna reflektera över relationen mellan 
barnens rörelsevokabulär och den ekologiska miljön i syfte att direkt 
stärka barnen i deras förhållningssätt till rörelse och den egna 
kroppen. Samtidigt som barnen ger uttryck för känslor, upplevelser 
och intryck i samband med olika aktiviteter, material och miljöer kan 
forskare bidra med perspektiv som fördjupar förståelsen för hur 
alternativa praktiker kan bli möjliga genom att anpassa både 
rörelsevokabulär och miljö. En sådan ansats skulle vara lämplig i 
relation till alternativa idrottsaktiviteter inte minst med tanke på 
möjligheten att gå bortom de idag etablerade rörelsemönstren. På så 
vis skulle det vara möjligt att utforska och upptäcka fysiska aktiviteter 
som är meningsfulla för de barn som inte inspireras av idrott eller 
som har ett förhållningssätt till fysisk aktivitet som ligger utanför de 
normativa föreställningar som präglar barns pedagogiska miljöer. 
Bioekologisk teori, och begreppet ekologiskt landskap, skulle här 
kunna fungera som utgångspunkt för att identifiera vilka öppningar 
som kan skapas för barn med olika egenskaper och som lever i olika 
kontexter. Jag ser ett behov av att sätta fokus på hur barn upplever de 
(proximala) processer som berör fysisk aktivitet i formella 
pedagogiska miljöer, men också hur dessa relaterar till processer som 
sker i hemmiljön och under föräldrars ansvar. I ett mer differentierat 
samhälle som i allt högre grad präglas av ekonomiska klyftor uppstår 
potentiellt ett läge där barn lever i fundamentalt olika ekologiska 
landskap och därmed möter olika typer av proximala processer. En 
dynamisk ekologisk modell har möjligheten att spåra länkar mellan 
sådana övergripande samhälleliga förändringar och hur de i olika 
sociokulturella och socioekonomiska grupper får betydelse för 
proximala processer som barn möter i sitt vardagliga liv.   
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Slutord – alternativ (!) för fler barn i rörelse 
 
I det här avhandlingsarbetet har jag intresserat mig för hur olika 
alternativa idrottsaktiviteter kan utveckla barns intresse för fysisk 
aktivitet. Detta har lett mig till att närmare undersöka hur barnen 
beskriver att de i aktiviteterna interagerar med miljön, såväl den 
sociala som den fysiska och allt där emellan. Jag har också, när jag 
rört mig i exosystemet och intervjuat företrädare för de olika 
involverade organisationerna, försökt förstå hur vissa delar av miljön 
skapas. Den befintliga litteraturen hade pekat på flera viktiga aspekter 
men saknade en enhetlig fattning om den miljö som alternativa 
idrottsaktiviteter utgör och hur denna förhåller sig till de 
idrottsmiljöer som barnen senare förväntas bli en del av. Den hade 
inte ägnat tillräckligt med engagemang åt hur olika betydelsefulla 
sociala processer i och runt om idrottsaktiviteterna är relaterade till 
verksamhetsidéer, policys och organisationsstrukturer. Eller med 
andra ord, hur mikrosystemen interagerar med exo- och 
makrosystemen. Mitt syfte med avhandlingsarbetet blev att försöka 
bidra med kunskap om vilka förutsättningar dessa omständigheter 
skapar för barn att utveckla ett intresse för fysisk aktivitet. Jag har 
därmed tagit ett helhetsgrepp på alternativa idrottsaktiviteter som 
inte gjorts tidigare. Det innebär att jag fått syn på hur organiserade 
insatser i syfte att introducera barn för fysisk aktivitet och idrott 
inverkar på barns utveckling av intresse för fysisk aktivitet.  
 
Jag har i samband med detta också visat att bioekologisk teori och 
sociokulturella perspektiv kan förenas för att förstå hur olika aspekter 
av miljön i relation till insatserna formar samspelet i fysiska 
aktiviteter som i sin tur inverkar på barns utveckling av ett intresse 
för fysisk aktivitet. Här har metaforerna ekologiskt landskap 
(summan av de upplevda miljömässiga systemen) och 
rörelsevokabulär (kulturellt accepterade rörelser) bidragit till att 
illustrera hur utveckling av ett intresse för fysisk aktivitet är en 
process som formas genom interaktion mellan barnen och miljöns 
olika system – från individen till makrosystemet. Dessa begrepp kan, 
tillsammans med begrepp som belyser vikten av tid för barns 
utveckling, utgöra en god grund för vidareutveckling av förståelsen 
kring förutsättningar för barns fysiska aktivitet.  
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I avhandlingsarbetet har jag vidare, med hjälp av de fyra delarbetena, 
synliggjort hur det i de studerade fallen finns en viss diskrepans 
mellan hur alternativa idrottsaktiviteter implementeras och hur de 
bör utformas för att fler barn ska utveckla ett intresse för fysisk 
aktivitet. Miljön inom de alternativa idrottsaktiviteterna formas 
utifrån en föreställning om att barn redan är rustade att påbörja sitt 
liv som fysiskt aktiva och att allt som behövs är att komma i kontakt 
med idrott. Det innebär att de hämtar inspiration från, och 
efterliknar, etablerade idrottsformer och på så vis gynnar barn som 
redan är fysiskt aktiva. Detta visar sig såväl i samverkanspartnernas 
resonemang som i analysen av hur barnen upplever aktiviteterna. Vad 
jag menar krävs är istället ett erkännande av den lärprocess det 
innebär att utveckla ett intresse för fysisk aktivitet. En sådan process 
behöver en generell utformning som är baserad på de särskilda behov 
som finns hos barnen som utgör målgruppen för verksamheten – de 
barn som rör sig minst.  
 
I ett vidare perspektiv handlar detta om kunskap om hur barn, med 
hjälp av organiserade insatser, lär sig att vara fysiskt aktiva. Fysisk 
aktivitet måste erkännas som något som behöver läras. Därför 
behöver barn som är lite fysiskt aktiva få möta en pedagogiskt 
grundad lärprocess som tar utgångspunkt i den särskilda 
sociokulturella kontexten. I praktiken innebär detta ett mer 
individualiserat stöd i form av längre interventionstider, högre 
lärartäthet och ett mer mångfacetterat utbud av aktiviteter. Det 
innebär att insatser behöver rikta sig mot en smal målgrupp över en 
lång tidsperiod snarare än mot en bred målgrupp över en kort 
tidsperiod.  
 
De praktiska implikationerna i exo- och makrosystemen har jag 
diskuterat i tidigare kapitel i form av behovet av en ny huvudman för 
den här typen av insatser. Genom en sådan förändring kan skolans 
arbete med utbildning i fysisk aktivitet kompletteras med ett särskilt 
stöd för de barn som behöver det mest. Det som idag utgörs av en 
spretig samling av mer eller mindre improviserade projekt, 
interventioner och program skulle i framtiden kunna få en mer fast 
och genomarbetad form. Det står klart att vi under en lång tid 
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framöver kommer att stå inför utmaningen med barn som behöver 
röra på sig mer och det finns därav ingen anledning att inte lägga 
grunden för en mer långsiktig strategi kring hur samhället ska stötta 
den gruppen barn. Jag menar att det finns ett behov av en alternativ 
väg mot ett aktivt liv, en väg som inte går via organiserad idrott, utan 
som arbetar med fysisk aktivitet som en aktivitet i sig själv. Det kan i 
det här sammanhanget finnas ett behov av att distansera ett sådant 
alternativ från traditionell idrott i syfte att markera för presumtiva 
deltagare att det inte handlar om idrott. Som tidigare påpekats kan 
denna verksamhet utgå från barns egna nyfikenhet och låta dem 
utforska fysisk aktivitet på ett mer öppet sätt. Vidare blir sådana 
aktiviteter ett välbehövligt alternativ till idrottens verksamhet som 
kan få fler barn att upptäcka rörelse, inte bara inom idrottsrörelsen, 
utan i en vidgad och diversifierad verksamhet som utgår från barns 
behov. Till sist kan en sådan alternativ (!) verksamhet potentiellt med 
större träffsäkerhet gynna fler barn och även alla de intressenter som 
vill se fler barn i rörelse.  
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English summary 
 
CHILDREN IN MOTION 
 
ALTERNATIVE SPORTS ACTIVITIES AS SETTINGS FOR DEVELOPING 
INTEREST IN PHYSICAL ACTIVITY 
 
Introduction 
 
To promote physical activity among insufficiently active children, various kinds of 
alternative sports programs have been launched over the past several decades. The 
idea is to introduce children to physical activity by organizing and offering sports 
that are adapted to the children’s needs and, thereby, to complement conventional 
physical activity arenas. The initiatives have been considered beneficial for sports 
clubs and schools as well as for authorities responsible for health, and therefore, 
they have been organized through collaborations between such organizations on 
local and regional levels. Politicians, officials, and practitioners have shown strong 
faith in the initiatives, arguing that they constitute innovative strategies for 
reaching children based on their own premises. Yet evaluations have indicated that 
alternative programs have had limited success in contributing to more children 
being sufficiently active. Most often, these programs appear to attract children who 
are already active, and in cases where less-active children do participate, the 
programs often fail to sustain their engagement in physical activity in the long term 
(Ekblom, 2015; Elvhage & Linde, 2012; Fahlén & Karp, 2010; Pate & O’Neill, 
2009; Russ et al., 2015).  
 
In general, research conducted on alternative sports activities has focused on either 
the social environment of the activities or the different effects the activities have 
had on children’s development. As alternative activities often target children with 
different ability levels while also emphasizing their co-determination, they may 
produce conflicts between various groups of children. These may, in turn, lead to 
exclusion as well as to unequal opportunities for development. Although some 
studies have suggested that alternative programs may create conditions for 
innovative approaches toward physical activity (Carlman, 2015; Grahn & Berggren 
Torell, 2016, Ling, 2016; Skille, 2007), who is given these opportunities and what 
conditions create them remain unclear. Consequently, understanding the 
relationship between developmental outcomes and what happens within the 
environment are major challenges.  
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Aim 
 
The purpose of the dissertation is to contribute knowledge about the conditions that 
the environment in alternative sports activities offers to develop children’s interests 
in physical activity. Three research questions have guided the work:  
 

- For which children participating in alternative sports activities are 
conditions to develop an interest in physical activity created?  

 
- What aspects of the physical and social environment in alternative sports 

activities constitute, according to children, important conditions for 
developing an interest in physical activity? 
 

- What do alternative sports activities that develop more children’s interests 
in physical activity and build on their needs look like? 

 
 
Physical activity in context 
 
To fully understand the meaning of physical activity, acknowledging only a 
traditional biomedical perspective is insufficient. Rather, it is crucial to locate 
physical activity as a sociocultural activity that is shaped and performed in relation 
to certain cultural practices and political interests (Piggin, 2019). Such a 
multidimensional view harmonizes well with an ecological perspective, 
considering physical activity as an interactive process including the child and her 
or his environment (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Children negotiate between 
their individual and collective needs and the structures created by the adult world.  
 
As these structures are formed in a certain sociohistorical time, children’s 
development in relation to physical activity has to be viewed as shaped by the daily 
routines in which they are involved (Bronfenbrenner, 2005c; Wright & 
MacDonald, 2010). Shilling (2010) argues that society today exerts increasing 
pressure on children’s health and bodies. Such augmented state intervention means 
an increased influence over children’s lives for various institutions such as the 
school and the sports movement, as these become the state’s means of intervening 
in children’s lives. Increased individual responsibility and a more-instrumental 
approach to the body are two effects of this development. A third consequence is a 
kind of “sportification” of physical activity as sports become the ideal form of 
being active (Burrows, 2010). As a result, official sports organizations have been 
considered appropriate partners in efforts to raise healthy and well-functioning 
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young citizens (Österlind, 2017). The Swedish Sports Confederation, in turn, has 
since attempted to balance this health-promoting assignment and the inherent 
competition-oriented logic of sports. Skille (2011b) argues, however, that 
balancing the two is an impossible task as they are grounded in conflicting 
ideologies that include distinct views in regard to the end purpose of sports.  
 
Alternative sports activities may be considered a manifestation of this balancing act 
between offering sports for all and continuing traditional sports. They have much 
in common with the kind of community sports described by Schaillée (2019) as 
they aim to reach new target groups. They also share attributes with what have 
been called modified sports (Eime et al., 2015, 2018), an approach designed to 
adapt sports activities in order to introduce them to beginners. Yet, in addition, they 
are considered to have many similarities with how traditional sports function 
(Carlman, 2015; Skille & Waddington, 2006). Furthermore, alternative sports 
activities in the Swedish context may be understood as relatively improvised and 
not integrated into sports club’s regular activities. 
 
 
Theory 
 
The theoretical framework that has been applied consistently throughout the 
dissertation project is based on bioecological theory (Bronfenbrenner, 1979, 2005a; 
Bronfenbrenner & Ceci, 1994; Bronfenbrenner & Evans, 2000; Bronfenbrenner & 
Morris, 2006) with a particular focus on integrating a sociocultural perspective 
(Veléz-Agosto, 2017). Bioecological theory can be considered a macro theory that 
aims to systematize knowledge about conditions for human development. The 
choice of this theory is based mainly on its ability to make visible and organize the 
multidimensional system of which the development of children’s physical activity 
is a part. Bioecological theory holds that it is in the interaction with the 
environment that the relationship to physical activities is constructed. The sum of 
the relationships that occur through this interaction may be visualized with the help 
of the metaphor of an ecological landscape where interactions with other children, 
objects, and symbols become important for one’s approach to movement. 
Furthermore, the ecologically inspired Youth Physical Activity Promotion Model 
(YPAPM) (Welk, 1999) has been utilized in order to focus attention more 
accurately on ecological thinking in relation to children’s physical activity. 
 
A weakness of ecological theory is its lack of concepts for analyzing power 
relations between individuals and groups (Houston, 2017). Therefore, the concept 
of physical capital (Evans, 2004; Shilling, 2004) has been used to better illustrate 
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the power relations that are actualized in the alternative sports activities and that 
become important for children’s development. In this dissertation, physical ability 
as well as sex are considered as both biological phenomena and sociocultural 
constructions. In physical activity environments, these structure the distribution of 
physical capital where what is perceived as desirable from a sports perspective 
generates more capital. This capital can then be utilized in children’s interactions in 
order to influence their own and other children’s opportunities to act. In the 
analysis performed in this summary chapter of the dissertation, the various articles 
are analyzed using a theoretical model illustrating the structure of an ecological 
landscape. The model is designed on the basis of bioecological theory and 
integrates sociocultural aspects of power relations within physical activity settings.  
 
 
Methods 
 
A total of five alternative sports activities in five different geographic locations 
served as settings for the production of the empirical material for the studies in the 
dissertation. The children who formed the target group for the activities were 
generally between 8 and 12 years old. The approach was to understand the 
activities primarily from the children’s perspective; thus, most of the data was 
collected through various forms of interviews with the children, with focus groups 
being the main form used. Observations of the activities and interviews with 
organizers were also conducted and are included in the material. In all, 28 focus 
groups, 11 individual interviews, and 6 observations were conducted.  
 
Interview data were considered from a constructivist perspective, meaning that the 
data produced were treated as contextually constructed through interactions 
between the interviewer and the interviewees. This is also in line with an 
ecologically inspired understanding of how humans construct meaning in life. 
However, the statements were considered as constructions that say something 
about events, experiences, and conditions as well as about the social form of the 
content, that is, why and how something is expressed in a certain way.  
 
 
Summary of articles 
The results of this dissertation project consist of four research articles and the 
analysis provided in this summary chapter. The articles are not specifically linked 
to a certain research question but all contribute to answering each one.  
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Article 1: Let’s do those 60 minutes! Children’s perceived landscape for daily 
physical activity 
 
The article has its origin in the widely discussed topic of children’s conditions for 
living physically active lives. Its overall purpose is to increase the understanding of 
how efforts in the form of alternative sports activities relate to everyday physical 
activity from a child’s perspective. The article is based on bioecological theory 
(Bronfenbrenner, 2005b; Bronfenbrenner & Morris, 2006; Veléz-Agosto et al., 
2017), and the analysis is directed toward how children’s everyday physical 
activity is characterized by interaction with their surrounding environments.  
 
The analysis shows how a landscape is created through interaction between the 
children with their different personal characteristics and the environment with its 
structural, cultural, and environmental aspects. The landscape provides openings as 
well as barriers for the children’s physical activity. These different aspects, which 
can only be separated analytically from the children and attributed to the 
environment, take on different meanings depending on the children’s 
characteristics. The interpretation is that children’s perceptions of gender and 
physical ability are significant in regard to how they relate to the environment. 
 
The conclusion drawn in the article is that children’s everyday physical activity 
takes place within the framework of what can be compared to an ecological 
landscape that is constituted by factors in the individual child and in the various 
systems that comprise his or her environment. 
 
 
Article 2: To play or not to play, that’s the question – young people’s experiences of 
organized spontaneous sport 
 
The article examines experiences of children who have participated in a special 
form of alternative sports called organized spontaneous sport. The focus of the 
article is the social interaction that takes place between the children themselves and 
between the children and the surrounding environment that the activity constitutes. 
The aim is to deepen the understanding of why, as previous research has pointed 
out, alternative sports activities fail to reach children that are less physically active. 
Based on a developmental ecological perspective (Bronfenbrenner, 2005a; 
Bronfenbrenner & Morris, 2006), the article utilizes a gender perspective to 
investigate (Connell & Messerschmidt, 2005; Messner, 1988) how different aspects 
of the perceived micro environment become important for different groups of 
children and their ability to engage in proximal processes.  
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The study reveals how conflicts between groups of children emerged and led to 
negotiations about how these alternative sports activities should be understood and 
defined. Conflict became particularly apparent because a central aspect of 
organized spontaneous sports was that the children themselves would have a great 
deal of influence over the activities. Despite the fact that the children had such 
different experiences, abilities, and interests, they were expected to engage in 
activities together and also to be able to manage these largely on their own. The 
analysis further shows that the ruling group of boys gained control over the 
decision-making and negotiation process through a social position constructed 
based on the masculinity norm of sport (Connell & Messerschmidt, 2005; Messner, 
1988). By demonstrating desirable abilities, in this case a particular masculine and 
athletic physical ability, the group was able to assume a hegemonic position that 
they used to obtain the right to define and shape the social environment. 
 
Article 3: “Being or becoming physically active”: unpacking conceptions about 
objectives and methods in partnership-based alternative sports activities 
 
The article examines how the partners organizing four different alternative sports 
activities describe the aim and methods of their respective programs. The 
background for the approach is based on bioecological thinking and how children’s 
developmental environments are influenced by several interconnected ecological 
systems (Bronfenbrenner & Morris, 2006). In this case, the organizers’ ideas form 
part of the exosystem through the decisions made, without the presence of the 
children, but which directly affect their microsystems in the form of the alternative 
sports activities. To analyze the consequences of the partners’ conceptions of the 
aims and methods of the activities, ecological theory was applied (Bronfenbrenner 
& Morris, 2006) and, in particular, the ecologically influenced Youth Physical 
Activity Promotion Model (YPAPM) (Welk, 1999). From the interview material, 
three sets of conceptions about objectives and associated methods for achieving 
them were constructed. The first revolves around the idea of increasing sports 
clubs’ member bases by promoting access and modifying environments. Through 
adaptations within the programs, such as omitting fees and commitment 
requirements, children will encounter sport and will, subsequently, transition to 
membership in a sports club. A second set focused on awakening children’s 
inherent desire to move by targeting the development of motor skills. Here, the end 
goal was not necessarily to enroll children in clubs but rather to recruit them to a 
physically active lifestyle. A final conception that was constructed primarily based 
on descriptions from municipalities and sports district federations was to transform 
sports clubs by using alternative sports projects as an organizational exercise 
arena. In this vein, the partnership programs were used to spread health-promoting 
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messages to sports clubs and also to test the practicality of the related working 
methods.  
 
The described conceptions on which the activities were designed indicate a general 
idea that all that is needed for children to become members of sports associations is 
to organize a meeting between the child and the sports club. Yet this view is 
questioned by the representatives themselves when they further consider the nature 
of transitions from programs to sports clubs. In fact, they argue that there are parts 
missing that are needed to facilitate this transition. The conclusion is that these 
challenges, originating from macro- and exosystem events, affect the 
developmental conditions in the microsystem. As long as sports clubs are not 
transformed and partnership programs continue to promote development in already 
active children instead of those in need of support to become more active, the 
current situation with few children transitioning from alternative programs to sports 
clubs will not change. 
 
Article 4: A journey in motion: Children’s experiences of development in alternative 
sports activities 
 
The purpose of this study is to deepen the knowledge about children’s experiences 
of participating in alternative sports activities. More specifically, we examined how 
they experienced the activities’ significance in regard to their developing an 
interest in physical activity. A total of 16 children who participated in focus-group 
interviews in the work of the first article, two years earlier, were interviewed. 
Theoretically, the study is based on bioecological theory and, thus, focused on 
conditions for children’s development (Bronfenbrenner & Morris, 2006). 
 
Through the analysis process, two overall resulting themes were created: exploring 
one’s own learning and exploring oneself in relation to others. The children 
described that the alternative activities offered them an opportunity to explore their 
own learning in relation to different sports. The exploration was created by 
sampling a diversity of sports. Learning could, for example, take the form of 
becoming familiar with a particular sports environment, putting on the equipment 
the right way, or learning the first movements of a sport. Through exploration and 
manipulation of the environment (Bronfenbrenner & Morris, 2006), the children 
learned, at best, the beginnings of a new movement vocabulary. In exploring 
oneself and one’s physical activity in relation to others, the alternative activities 
could offer a platform to broaden views beyond the local sports culture. Children’s 
development occurs through interaction with others in the immediate proximity as 
well as in relation to the multisystemic environment as children reflect on 
conditions for using these resources in practice. According to the children, 
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alternative activities provide unique opportunities for exploring abilities within 
specific contexts and, thus, create experiences established in real-world settings.  
 
 
Discussion 
 
The main finding of this dissertation project is that the alternative sports activities, 
aiming to provide alternative developmental paths, actually create an 
environment—an ecological landscape—that, first and foremost, reaches children 
and promotes development among those who are already physically active. 
Although the target is the cohort of children who are insufficiently active, the 
activities are designed in such a way that they reproduce many of the sociocultural 
patterns of traditional sports. Hence, these efforts are unsuccessful in offering 
children the alternative developmental paths that are the aim. As in many organized 
sports settings, masculinity and physical ability are highly valued among the 
participants in alternative sports activities and, thus, build the foundation for the 
creation of physical capital (Evans, 2004; Shilling, 2010). The combination of 
heterogeneous groups and the participative design distinguish alternative sports 
activities from many other sports environments. However, children participating in 
the activities observe that the idea of their co-determination is used mainly by those 
children with a certain amount of physical capital. This leads to activities being 
governed by those who are already physically active and have strong interests in 
sports. Consequently, the activities continue to be significantly influenced by the 
culture, focusing on certain abilities related to organized sports.  
 
Another characteristic of alternative sports activities that is highlighted is the major 
focus on having the children sample many different sports. The consequence of this 
approach, on one hand, is that many children discover a number of sports, but on 
the other, they are not given the opportunity for development over time. A reason 
for this that is discussed in the summary chapter appears to be that the organizers 
consider being interested in physical activity as an inherent attribute of children 
that simply calls for being activated by matching each child with the “right” sport. 
Instead of viewing an interest in physical activity as a characteristic that should be 
cultivated and developed over time, it is thought that children already possess the 
predisposing factors required for physical activity.  
 
A practical implication of the findings of the dissertation is that, in order to be 
successful, alternative sports activities should be designed as programs that target 
the specific needs of physically inactive children rather than those who are already 
sufficiently active. In addition, such activities should continue over a longer time in 
order to create conditions for the development of an interest in physical activity. In 
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line with this, future research should focus on what it means to create conditions 
for authentic alternative developmental journeys for inactive children who find 
themselves in different ecological landscapes. 
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Bilaga 1. Beskrivning av intervjuguider 
 
Vid alla olika former av intervjuer som genomförts i 
avhandlingsprojektet har intervjuguider använts. Intervjuguiden har 
fungerat som ett stöd för mig som moderator eller intervjuare och jag 
har framförallt använt intervjuguiderna för att säkerställa att 
intervjuer berör de teman jag avsett. Det innebär att intervjuerna kan 
ha spänt över större områden än vad intervjuguiden beskrivit – men 
inte mindre. De intervjuguider jag använt mig av har jag själv arbetat 
fram och de har i stort följt en liknande struktur: (1) ett passande 
inledande, lite lättsammare tema, (2) tre till fyra huvudteman som 
också kan innefatta subteman och (3) en avslutning där 
intervjupersonen(erna) själva fritt får diskutera eller lägga till saker 
som de vill belysa. Varje tema har haft exempelfrågor som fungerat 
som ingångar till ämnet. Via följdfrågor har sedan temat utforskats 
vidare. Ett exempel på strukturen på en intervjuguide illustreras 
nedan:  
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Bilaga 2. Observationsschema  
 
Observationsschema organiserad spontanidrott 
 
Datum:  
Klockslag:  
Plats:  
 
 
Samspel ledare/deltagare 
 
 
 
 
Samspel deltagare emellan 
 
 
 
 
 
Deltagande/inte deltagande 
 
 
 
 
 
Aktiviteternas utformning 
 
 
 
 
 
Övrigt 
 
 
  



 

  

 
Bilaga 3. Enkät resultatgeneralisering 
 
Resultatgeneralisering kommun – idrottsskola 
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Resultatgeneralisering kommun – idrottsskola 



 

  

Bilaga 4. Följebrev organiserad spontanidrott 
 
 

 
Studie om deltagande i Drop in-idrott i Karlstad 
 
Hej! 
 
Det här brevet vänder sig till dig som vårdnadshavare till ett barn som deltar i 
Drop in-idrott i Karlstads kommun.  
 
Ditt barn är utvalt att delta i en studie om barns och ungdomars deltagande i Drop 
in-idrott i Karlstads kommun. Syftet med studien är att öka kunskapen Drop in-
idrotten för att på så vis kunna fortsätta att utveckla verksamheten så att den blir 
ännu bättre. För att göra detta är ditt barns deltagande en oerhört viktig del.    
 
Att vara med i studien innebär att man får vara med på en intervju där man får 
svara på frågor om vad man tycker om Drop in-idrotten och det tar ungefär 30 
minuter.  
 
Ditt barns svar kommer inte kunna spåras i studien eftersom det inte är av intresse 
vem som har sagt vad.  
 
Det är förstås helt frivilligt att vara med och svara på frågorna! 
 
För att godkänna att ditt barn deltar i studien skriver du din namnteckning på 
baksidan av det här brevet under ”Jag ger mitt medgivande”. Vid intervjutillfället 
kommer ditt barn återigen tillfrågas om de vill ställa upp samt informeras om att 
man får avbryta intervjun när man vill. 
 
Har du några frågor om studien eller är bara allmänt intresserad av Drop in-idrotten 
så tveka inte att höra av dig till mig!  
 
Bästa hälsningar!  
 
 
 

 



 

  

 

 

  

 



 

  

Bilaga 5. Följebrev Flowsport 
 



 

  

 
 
 
 
  

 

  

 
 
 
 
  



Barn i rörelse

Den här avhandlingen handlar om vårt samhälles strävan att finna nya, 
alternativa, vägar för att fler barn ska bli mer fysiskt aktiva. Den fokuserar på det 
som kallas alternativa idrottsaktiviteter och hur sådana aktiviteter kan utveckla 
barns intresse för fysisk aktivitet. I centrum för arbetet står barnen och deras syn 
på rörelse. 

Med utgångspunkt i barns egna röster undersöks verksamheter där barn provar 
idrotter, deltar i rörelseaktiviteter och organiserar egna idrottsaktiviteter. Genom 
barnens berättelser om fysisk aktivitet i vardagen utforskas de aspekter som 
framstår som betydelsefulla i barnens ögon. Resultaten som framkommer i 
avhandlingen tyder på att det finns stora utmaningar att utforma verksamheter 
som utvecklar ett intresse för fysisk aktivitet bland de barn som behöver det mest. 

Barn i rörelse är en resurs för dig som arbetar med att främja barns fysiska aktivitet 
eller är intresserad av idrott och rörelse från ett hälsofrämjande perspektiv. 

Johan Högman är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot idrottsvetenskap vid 
Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet. Han är även verksam som 
adjunkt och har tidigare arbetat i kommunala organisationer med idrottsutveckling med 
fokus på barn och unga. 
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