
 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö högskola 

 Idrottsvetenskap 

 

 

 

 

Självständigt arbete 

15 hp 

 

Idrott, demokrati och internationellt 

fredsarbete 
Sport, democracy and international peace work 

 

En kvalitativ studie om betydelsen av och motiven till 

föräldrars och ledares engagemang i Open Fun Football 

Schools i Skopje, Makedonien.  

 
 

Författare: 

Niklas Hafen 

 

 

 

 

 
 

Idrottsvetenskap: Idrott i förändring Handledare: Bo Carlsson 

Magisterprogram Examinator: Tomas Peterson 

60 hp 

Juni 2010  



 1 

ABSTRAKT 
 

Föreliggande studie avser att granska idrotten som en katalysator för demokrati i före detta 

krigshärjade länder genom sin gränsöverskridande karaktär. Studien tar således sin 

utgångspunkt i det idrottsrelaterade projektet Open Fun Football Schools inom ramen för 

organisationen Cross Cultures Project Associations (CCPA) verksamhet i Skopje, 

Makedonien. Mot denna bakgrund avser studien att skapa en ökad förståelse för vilken 

betydelse vuxna individer tillskriver detta idrottsprojekt och vilka motiv vederbörande anger 

som centrala för sitt engagemang. Nio informanter vilka utgörs av både föräldrar och ledare 

har blivit intervjuade och samtliga av dessa är verksamma inom Open Fun Football Schools. 

Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av begreppen demokrati, civilsamhälle och 

begreppet socialt kapital utifrån Robert D. Putnams andemening. Studiens resultat visar att 

informanterna tillskriver Open Fun Football Schools stor betydelse ifråga om idrottens 

gränslösa karaktär och dess förmåga att skapa en förutsättningslös mötesplats för barn och 

vuxna från olika sociala sammanhang. Informanterna menar även att idrotten är betydelsefull 

ifråga om att skapa en ökad förståelse för andra människor och att engagemanget speglar ett 

tydligt avståndstagande från den statliga politik som genomsyrar det makedonska samhället. 

Det som framförallt lyfts fram i detta avseende är idrottens förmåga att inkludera snarare än 

att exkludera människor utifrån faktorer kopplade till etnisk härkomst. När det rör vilka motiv 

informanterna anger som centrala för sitt engagemang i Open Fun Football Schools 

framkommer det att den egna idrottsbakgrunden är av stor betydelse. Informanterna ser även 

det glädjefulla i att utöva idrott och att knyta nya vänskapsband som ett viktigt motiv till 

engagemanget. Avslutningsvis ser informanterna engagemanget som ett sätt att blicka framåt 

och således göra upp med ett förflutet kring krig och konflikt och där ett gemensamt 

engagemang för barnen således blir en vital länk mellan det förflutna och framtiden.  

 

 

Nyckelord: Open Fun Football Schools, Idrott, Fred, Betydelse, Motiv, Demokrati, 

Civilsamhälle, Socialt Kapital  
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ABSTRACT 
 

The present study intends to examine sport as a catalyst for democracy in former war-torn 

countries as a result of its cross-border nature. The study therefore takes its starting point in 

the sport-related project Open Fun Football Schools within the organization Cross Cultures 

Project Association (CCPA) in Skopje, Macedonia. On this basis, the study intends to provide 

a greater understanding on the meaning adults attribute to this sport-related project and which 

motives they identify as significant to their commitment.  Nine informants consisting of both 

parents and leaders have been interviewed and all of them are involved in Open Fun Football 

Schools. The study’s theoretical starting points are the concepts of democracy, civil society 

and the concept of social capital according to Robert D. Putnam’s terminology. The results of 

the study show that the informants ascribe Open Fun Football Schools great meaning 

according to its cross-border nature and its ability to create an unbiased platform for social 

interaction between adults and children from different social contexts. The informants believe 

that the role of sport plays a crucial part when it comes to creating an increased understanding 

between people with different backgrounds and they also view their commitment as 

something in contrary to the government policies that run through the Macedonian society. 

What is particularly relevant in this matter is the ability of sport to include rather than exclude 

people based on factors related to ethnicity. When it comes to the motives for the informants 

to be engaged in Open Fun Football Schools, their own sporting background is of great 

importance to take into consideration. The informants also see the joyfulness of sport and the 

chance to make new friends as an important part of their commitment. Finally, the informants 

view upon their commitment as a way to look ahead and come to terms with a past filled with 

war and conflict and where a shared commitment to the children thus become a vital link 

between the past and the future. 

 

 

Keywords: Open Fun Football Schools, Sport, Peace, Meaning, Motive, Democracy, Civil 

Society, Social Capital 

 

 



 3 

FÖRORD 
 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till samtliga av de anställda på kontoret för Cross 

Cultures Project Associations (CCPA) verksamhet i Skopje, Makedonien.  Utan er hjälp och 

er goda inställning till att ha en kritiskt granskande högskolestudent från Sverige närvarande 

hade aldrig föreliggande uppsats kunnat författas. Ett särskilt stort tack vill jag även rikta 

gentemot de föräldrar och ledare som lät sig intervjuas av mig.  Jag vill också tacka Anders 

Levinsen för ett öppet sinne och för att jag erbjöds möjligheten att åka ner till Makedonien 

under en veckas tid för att beskåda en Open Fun Football School med egna ögon. 

 

Jag vill även passa på att tacka min handledare Bo Carlsson som har bistått mig med många 

värdefulla råd under arbetets gång. Det har varit ytterst givande att författa denna uppsats 

eftersom du hela tiden har förmedlat en stark tilltro till mig och mina idéer.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj som har stått ut med mig och mitt skrivande i 

såväl medgång som motgång. Jag är innerligt tacksam för ert tålamod och era värdefulla 

kommentarer. 

 

Malmö, juni 2010 

 

Niklas Hafen  



 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ................................................................................................................................... 7 

PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................... 7 
SYFTE .................................................................................................................................................... 8 
FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................................. 9 
AVGRÄNSNING ........................................................................................................................................ 9 
DISPOSITION ......................................................................................................................................... 10 

FORSKNINGSSTRATEGI OCH METODOLOGISK DESIGN ................................................................. 12 

KVALITATIV INTERVJU SOM METOD ........................................................................................................... 12 
METODDISKUSSION ................................................................................................................................ 14 
URVAL ................................................................................................................................................. 15 

Informanter ................................................................................................................................... 15 
Litteratur ....................................................................................................................................... 16 

VALIDITET ............................................................................................................................................. 17 
RELIABILITET ......................................................................................................................................... 17 
GENERALISERBARHET ............................................................................................................................. 18 
ROLLEN SOM FORSKARE .......................................................................................................................... 18 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN ......................................................................................................................... 20 

TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................ 21 

IDROTT OCH INTEGRATION....................................................................................................................... 21 
IDROTT, FRED OCH DEMOKRATI ................................................................................................................ 24 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................................. 30 

DEMOKRATI .......................................................................................................................................... 30 
CIVILSAMHÄLLE ..................................................................................................................................... 31 
SOCIALT KAPITAL ................................................................................................................................... 33 

OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS .................................................................................................. 38 

DEN POLITISKA SITUATIONEN I MAKEDONIEN ............................................................................. 41 

ANALYS- OCH RESULTATDEL ....................................................................................................... 44 

BETYDELSEN AV OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS ......................................................................................... 44 
Fotbollens gränslösa karaktär ...................................................................................................... 45 
En ökad förståelse för varandra ................................................................................................... 47 
Open Fun Football Schools, något annat än politik ...................................................................... 51 
Effekterna på samhället ................................................................................................................ 55 

MOTIV TILL ATT ENGAGERA SIG I OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS ................................................................... 61 
Det egna idrottandet .................................................................................................................... 61 
Open Fun Football Schools och barnens glädje ............................................................................ 65 
Möjligheten att få träffa andra .................................................................................................... 68 
Att blicka framåt ........................................................................................................................... 72 

SLUTDISKUSSION ........................................................................................................................ 76 

BETYDELSE............................................................................................................................................ 76 
MOTIV ................................................................................................................................................. 79 
AVSLUTANDE REFLEKTION ....................................................................................................................... 82 

REFERENSLISTA .......................................................................................................................... 84 



 5 

BILAGA 1. INTERVJUGUIDE ......................................................................................................... 87 

BILAGA 2. PRESENTATION AV INFORMANTER ............................................................................. 88 

BILAGA 3. BILDER ....................................................................................................................... 89 

 



 6 

Inte ett enda moln på himlen och temperaturen ligger runt 19 grader. Solens varma strålar är 

svåra att undvika och långt bort i horisonten reser sig de snötäckta bergstopparna mot skyn. 

Det är en mäktig syn. Sittandes på åskådarläktaren framför fotbollsplanen börjar värmen 

göra sig än mer påtaglig. Det känns overkligt att jag under gårdagen lämnade ett snöigt och 

kallt Sverige för Makedonien och ett Skopje som redan hunnit bli omfamnat av våren. Doften 

av nyklippt gräs från den fina fotbollsplanen är påtaglig och frambringar en stark känsla från 

somrarna under min barndom. Förutsättningarna för en lyckad idrottsfest kunde inte ha varit 

bättre. Bredvid mig börjar sittplatserna sakta men säkert att fyllas av skämtsamma och 

högljudda föräldrar. Här trängs både makedonier och albaner för att stötta och heja fram 

sina barn tillsammans. Ute på fotbollsplanen springer ett hundratal pojkar och flickor runt i 

cirklar och är märkbart förväntansfulla inför vad som komma skall. Alla barnen är iklädda 

samma vita t-shirts och om bara några minuter ska ännu en Open Fun Football School gå av 

stapeln. Plötslig händer något. Ut ur högtalarna strömmar Shakira och barnen blir alldeles 

vilda. En visselpipa ljuder och samtliga av de totalt 200 barnen ställer sig på en lång rad 

framför oss åskådare. Några vuxna män och kvinnor i blåa fleecejackor och blåa kepsar 

springer ut på fotbollsplanen. Det är ledarna för verksamheten. En av ledarna greppar 

mikrofonen och börjar tala till barnens stora förtjusning. Shakira ersätts av annan 

latinamerikansk popmusik till vilken samtliga av barnen börjar dansa på initiativ av ledaren 

längst fram vid mikrofonen. Bakom mig på läktarplats fnissas det lite kring mitt uppenbara 

utanförskap i form av blont hår och blåa ögon. Jag vänder mig om och ler. Om bara några 

minuter ska fotbollsaktiviteterna starta. Ytterligare ett par ledare gör entré med var sitt nät 

med fotbollar. Små fotbollsmål är utsatta över hela fotbollsplanen och äntligen kan barnen få 

göra det som samtliga har kommit hit för att göra, nämligen att få spela fotboll. Ljudvolymen 

stiger och engagemanget på läktaren mellan föräldrarna ökar successivt. Det är svårt att sitta 

tyst och stilla bredvid. För en utomstående som jag känns det mycket märkligt att kunna ta till 

sig att det politiska läget i landet såg så annorlunda ut för bara ett antal år sedan, då landet 

stod på gränsen till ett inbördeskrig. Under en solig dag som den här med både makedonska 

och albanska barn ute på en fotbollsplan tillsammans och i harmoni med varandra är det 

svårt att tänka på annat än det glädjefulla med idrott. Vad är det egentligen som jag bevittnar 

från åskådarplats? Betyder detta något mer för det makedonska samhället än enbart mötet 

nere på fotbollsplanen? Till höger om mig gör en förälder tummen upp mot mig och ler. Jag 

ler tillbaka. Idag är det fredag och en Open Fun Football School har dragit igång.
1
  

                                                 
1
 Inspirerat av fältanteckningar. Skopje, Makedonien. 2010-03-19.  
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INLEDNING 

Problemformulering 
Idrott, demokrati och fred. På vilka sätt kan dessa tre begrepp sättas i relation till varandra? 

Idrottens potential som ett effektivt verktyg att använda sig av i olika former av fredsarbete 

runt om i världen har sedan en tid tillbaka visat sig vara av stor betydelse.
2
 I denna betydelse 

ligger framförallt idrottens förmåga att bryta barriärer och generera sociala nätverk för dess 

deltagare vilka i sin tur spänner över ett brett spektrum av samhällsfält.
3
 Det sägs ofta att 

idrotten förenar människor genom sin gränslösa karaktär och att arenan för idrottsutövning 

ofta har en apolitisk karaktär som vidare kan sägas fungera som en katalysator för 

kontaktskapande mellan antagonistiska samhällsgrupper. Utifrån detta resonemang skapar 

idrotten således gynnsamma förhållanden och i sin tur en effektiv plattform för dialog mellan 

människor oberoende av exempelvis kön, etnicitet eller religion.
4
 Det är dock viktigt att 

understryka idrottens paradoxala natur i detta avseende. Likaväl som idrotten kan bidra till att 

förena människor genom att bryta barriärer och således skapa en ökad förståelse för varandra 

kan idrotten samtidigt bidra till att befästa olikheter mellan människor utifrån tankegångar 

baserade på nationalism och etnicitet.
5
 Trots att idrotten är komplex i detta avseende med 

anledning av dess såväl överbryggande som särskiljande karaktär finns det en hel del positiva 

aspekter att ta i beaktning när det handlar om idrottens potential som stävjare av fred och dess 

förmåga att demokratisera. Idrotten kan i många fall bidra till att föra människor närmare sina 

känslor eftersom den lär dess utövare att hantera både vinster och förluster. Vidare skapar 

idrotten goda möjligheter för dess utövare att socialiseras till ansvarsfulla medborgare 

eftersom den i många fall förmedlar viktiga värden som tolerans, samarbete, respekt och 

kommunikation.
6
  

 

Åtskilliga studier inom den idrottsvetenskapliga forskningen har under åren gett stöd för 

idrotten som en essentiell arena för demokrati i länder som har präglats av krig och etniska 

konflikter.
7
 En grundläggande utgångspunkt i detta avseende är idrottens demokratiska 

                                                 
2
 Giulianotti, Richard & Robertson, Roland (2009) Globalization & Football. s. 157 

3
 http://www.righttoplay.com/International/our-impact/Documents/Final_Report_Chapter_6.pdf LÄST 2010-04-

11 
4
 http://www.un.org/themes/sport/reportE.pdf LÄST 2010-04-08 

5
 Bairner, Alan (2001) Sport Nationalism and Globalization – European and North American perspectives.  s. 

174 
6
 http://www.un.org/themes/sport/reportE.pdf LÄST 2010-04-08 

7
 Se bland annat, Sugden, John (1995) Sport and community relations in Northern Ireland, (1999) Sport in 

divided societies, (eds.) (2006) Teaching and Playing Sport for Conflict Resolution and Co-Existence in Israel, 

Jonathan, Lea-Howarth (2006) Sport and conflict: Is Football an Appropriate Tool to Utilise in Conflict 
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karaktär och hur formell demokrati i människors vardagsliv är en drivkraft för utvecklingen 

av politisk demokrati i allmänhet och på institutionell nivå. Utifrån detta perspektiv kan 

idrotten och idrottsrörelsen anses ha en avgörande roll i och med dess nära koppling till det 

civila samhällets utveckling. Mot denna bakgrund kan Robert D Putnam nämnas och dennes 

resonerande om att det är tyngden i det civila samhället som utgör en grundläggande 

förutsättning för att demokratin ska kunna fungera så effektivt som möjligt. Med 

utgångspunkt i före detta krigshärjade länder blir det följaktligen intressant att applicera 

Putnams tankegångar på det idrottsliga fältet. Detta med anledning av att idrott, som en del av 

det civila samhället, i många fall anses vara gränslös och där människor från vitt skilda 

sociala sammanhang således kan förenas kring en gemensam och tilltalande aktivitet. Idrotten 

kan i detta avseende sägas generera ett ökat socialt kapital för dess utövare eftersom 

relationerna dessa emellan kan förbättras genom en ökad grad av förtroende och förståelse för 

varandra.
8
  

 

Genom att belysa användningen av idrott i olika former av utvecklingsprojekt skapas en 

intressant infallsvinkel där idrottens betydelse som ett demokratiskt verktyg ifråga om 

internationellt fredsarbete kan analyseras och vidare problematiseras. Det är framförallt en 

form av idrott som dominerar i detta avseende och det är användandet av fotboll. Få idrotter 

har en så utpräglad dragningskraft bland människor runt om i världen som fotboll vilket i sin 

tur får den att framstå som eminent ifråga om att bygga broar mellan människor. Det som är 

särskilt utmärkande för fotboll som idrottslig aktivitet och som troligtvis gör den så populär 

bland människor runt om i världen är dess enkelhet ifråga om regler, utrustning och praktiskt 

utförande.
9
 

Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att kritiskt granska idrotten som en katalysator för 

demokrati i före detta krigshärjade länder och hur idrotten, genom sin gränsöverskridande 

karaktär, kan tänkas bidra till en ökad förståelse och tilltro mellan antagonistiska 

samhällsgrupper. För att kritiskt kunna granska det idrottsliga fältet som en arena för 

demokrati och vilken betydelse denna kan tänkas ha för det civila samhällets utveckling tar 

uppsatsen sin utgångspunkt i det idrottsrelaterade projektet Open Fun Football Schools inom 

                                                                                                                                                         
Resolution, Reconciliation or Reconstruction? Ford, Chad (2006) Hooping with the enemy, Keim, Marion (2003) 

Nation Building At Play – Sport as a Tool for Social Integration in Post-apartheid South Africa, Amjad, Ali 

(2008) Sport for Peace Report 
8
 Putnam, D. Robert (1996) Den fungerande demokratin . Medborgarandans rötter i Italien. s. 7 

9
 Giulianotti, Richard (1999) Football – A sociology of the global game. s. 1-3 
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ramen för organisationen Cross Cultures Project Associations (CCPA) verksamhet. Inom 

detta projekt används fotboll som en gränsöverskridande idrottslig aktivitet i före detta 

krigshärjade länder med målen att överbrygga sociala barriärer, stärka det civila samhället och 

bidra till fungerande demokratier genom ett ökat samhällsengagemang bland deltagarna. 

Frågeställningar 
Följande frågeställningar har för avsikt att skapa en ökad förståelse för idrotten som en 

katalysator för demokrati och dess förmåga att överbrygga polariserade samhällen i före detta 

krigshärjade länder. 

 Vilken betydelse tillskriver föräldrar och ledare Open Fun Football Schools? 

 Vilka motiv anger föräldrar och ledare som centrala ifråga om deras engagemang i 

Open Fun Football Schools? 

 Hur väl stämmer deras upplevelser kring Open Fun Football Schools överrens med 

tidigare forskning som behandlar idrott, demokrati och fred? 

Avgränsning 
För att fullfölja studiens syfte ifråga om att kritiskt granska idrotten som en katalysator för 

demokrati och dess förmåga att överbrygga polariserade samhällen i före detta krigshärjade 

länder, har jag valt att studera vilken betydelse föräldrar och ledare tillskriver sitt deltagande i 

idrottsprojektet Open Fun Football Schools och vilka motiv dessa anger som centrala för sitt 

engagemang. Mot denna bakgrund har jag således valt att studera en Open Fun Football 

School med egna ögon i Makedoniens huvudstad Skopje med hjälp av intervjuer, 

observationer och fältanteckningar. Att valet föll på Makedonien motiverar jag dels med att 

jag ville få möjlighet att inhämta mitt empiriska material från andra källor än enbart de 

litterära men även utifrån det faktum att organiserandet av en Open Fun Football School i 

Makedonien låg rätt i tiden för mitt uppsatsskrivande. I samspråk med Anders Levinsen
10

 

gavs jag således möjligheten att åka ner under en veckas tid för att genomföra mitt fältarbete. 

 

Anledningen till att jag har valt att utgå från föräldrars och ledares erfarenheter av Open Fun 

Football Schools grundar sig i att jag vill öka min kunskap kring ett idrottsligt fält som har 

                                                 
10

 Grundare av organisationen Cross Cultures Project Association (CCPA) vilken administrerar och organiserar 

Open Fun Football Schools. För ytterligare info. http://www.ccpa.dk  
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varit tämligen osynligt under min utbildning, nämligen, idrottens roll inom internationellt 

fredsarbete. Då merparten av den litteratur som behandlar Open Fun Football Schools och 

som jag har tagit del av tenderar att lägga störst fokus på barnens erfarenheter
11

 fann jag det 

intressant att istället skifta fokus mot de vuxna. Det som framförallt motiverar detta 

ställningstagande är de vuxnas essentiella roll ifråga om verkställandet av fotbollsskolorna 

eftersom de ofta har en egen historia präglad av krig och konflikt. Mot denna bakgrund anser 

jag att deras engagemang i sin tur speglar en stark drivkraft att göra upp med det förflutna och 

således överbrygga de sociala och etniska barriärer som har blivit bestående i flera före detta 

krigshärjade länder. I detta sammanhang kan barnens idrottande ses som ett centralt verktyg 

för de vuxna att använda sig av i en strävan att blicka framåt eftersom barnen tydligt utgör en 

vital länk mellan det förflutna och framtiden.  

Disposition 
Detta avsnitt är sammanställt för att underlätta läsningen av studien och visa på hur den är 

strukturerad. Studien inleds med en grundlig redogörelse kring det metodologiska 

tillvägagångssättet och vilka frågor och funderingar kopplade till detta som jag har ansett 

relevanta att föra fram för vidare diskussion. Efter metodavsnittet följer en redogörelse kring 

den tidigare forskning som jag har funnit relevant att använda utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Den tidigare forskningen har i sin tur delats upp och kommer att presenterats 

utifrån två teman. Det första temat behandlar idrotten som ett gränsöverskridande verktyg 

ifråga om att överbrygga etniska och sociala barriärer mellan människor. Det andra temat 

behandlar idrotten som en katalysator för fred och demokrati i länder som har präglats av krig 

och etniska konflikter.  

 

Efter avsnittet som behandlar tidigare forskning följer en redogörelse kring studiens teoretiska 

utgångspunkter vilka i sin tur utgörs av en närmare beskrivning av begreppen demokrati och 

civilsamhälle. Jag har även valt att redogöra för det teoretiska begreppet socialt kapital som 

till största delen är hämtat från Robert D Putnams resonerande kring fungerande demokratier 

och medborgaranda. Jag kommer att redogöra för dessa begrepp var för sig och 

förhoppningen är att läsaren ska få en klar bild över hur dessa ska användas och förstås.  

 

                                                 
11

 Se bland annat, Gehlert, Bøge (2009) Sporten kan forene splittede befolkninger, Kurland, Henning (2006) 

Børnefodbold i en krigszone, Janssens, Jan (eds.) (2004) Education through Sport: An overview of Good 

Practices in Europe 
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Efter det teoretiska avsnittet följer en närmare beskrivning av idrottsprojektet Open Fun 

Football Schools och de övergripande målen med Cross Cultures Project Associations 

(CCPA) verksamhet. Därefter följer en närmare redogörelse för den politiska situationen i 

Makedonien. Avsikten med detta tillvägagångssätt är att tydliggöra för läsaren i vilken 

kontext mitt empiriska material ska ses och förstås. 

 

Efter att läsaren har fått en inblick i metoddiskussionen, skapat sig en ökad förståelse för de 

teoretiska utgångspunkterna, tagit del av tidigare forskning, blivit introducerade till både 

Open Fun Football Schools och den politiska situationen i Makedonien följer min studie. 

Studiens syfte och frågeställningar har kunnat fullföljas med hjälp av svaren från mina 

informanter vilka jag har fått genom kvalitativa intervjuer. Svaren har i sin tur analyserats 

med hjälp av såväl de teoretiska utgångspunkterna som den tidigare forskningen.  
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FORSKNINGSSTRATEGI OCH METODOLOGISK DESIGN 
Jag har i föreliggande uppsats valt att använda mig av en kvalitativt inriktad forskning. Det 

som framförallt utmärker en sådan ansats är att forskaren studerar verkligheten subjektivt och 

att verkligheten beskådas som individuellt, kulturellt och socialt konstruerad. Forskaren riktar 

således sökarljuset mot att studera hur människor tolkar och uppfattar den omgivande 

verkligheten. Den kvalitativa forskningsansatsen genomsyras av begreppen innebörd, kontext 

och process. Begreppet innebörd handlar om att forskaren intresserar sig för hur individer 

upplever, tolkar och strukturerar livet runt omkring sig i relation till sina tidigare erfarenheter 

och kunskaper. Begreppet kontext handlar om att forskaren studerar individer i sina naturliga 

miljöer och inte i situationer som har arrangerats på förhand. Begreppet process är viktigare 

än själva produkten vilket kan exemplifieras genom att forskaren snarare intresserar sig för 

hur olika individer reflekterar över sin livstillvaro snarare än att mäta hur många av dessa som 

är av en viss åsikt.
12

 Kvalitativt inriktad forskning handlar med andra ord om att belysa ett 

fenomens utmärkande drag medan kvantitativt inriktad forskning handlar om att fastställa 

mängder. Detta innebär således att kvalitativt inriktad forskning i första hand är nyfiken på ett 

fenomens innebörd eller mening och att kvantitativt inriktad forskning huvudsakligen är 

nyfiken på ett fenomens förekomst eller frekvens.
13

  

 

Med utgångspunkt i studiens frågeställningar att försöka skapa en ökad förståelse för vilken 

betydelse mina informanter tillskriver Open Fun Football Schools och vilka motiv som ligger 

bakom deras engagemang, menar jag att en kvalitativ forskningsansats är att föredra. Detta 

eftersom jag vill skapa mig en ökad förståelse för vilken innebörd dessa fotbollsskolor har i 

dessa individers liv och att studien följaktligen tar avstamp i ett betydelsefullt sammanhang 

för mina informanter nämligen, Open Fun Football Schools. Jag är således inte intresserad av 

att mäta hur många av mina informanter som finner sitt engagemang intressant utan snarare 

av att belysa processen rörande deras engagemang och vilken betydelse dessa tillskriver 

denna.  

Kvalitativ intervju som metod  
Jag har valt att utföra nio stycken kvalitativa intervjuer. Dessa har genomförts under perioden 

19: e mars och 24: e mars 2010. Intervjuerna har gjorts med nio stycken föräldrar och ledare 

                                                 
12

 Backman, Jarl (1998) Rapporter och uppsatser. s. 47-48 
13

 Widerberg, Karin (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. s. 15 
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inom ramen för Open Fun Football Schools i Skopje, Makedonien, och har pågått i mellan 30-

45 minuter. Valet att använda mig av intervjuer motiverar jag med att intervjuer är ytterst 

lämpliga att använda sig av då forskaren vill studera människors syn på deras liv, att beskriva 

deras upplevelser och erfarenheter och i tur utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld.
14

  

 

En central utgångspunkt ifråga om metodologiskt tillvägagångssätt är i vilken utsträckning 

forskaren vill samla in ytlig information från ett stort antal individer eller mer djupgående 

information från ett mindre antal individer. Om en forskare väljer att använda sig av 

kvalitativa intervjuer strävar denne vanligtvis efter att använda sig av ett färre antal 

informanter för att på så vis fått ett ökat djup i det empiriska materialet.
15

 Då jag är ute efter 

att skapa mig en ökad förståelse för mina informanters känslor och upplevelser är det viktigt 

för mig att samtala med informanterna snarare än att få deras åsikter redovisade med ett fåtal 

ord. En intervju ger således mig som forskare en ökad möjlighet att ställa följdfrågor och 

bidrar på så vis till att ge det empiriska materialet ett större djup.  

 

Det finns flera olika sätt att utforma en intervju. Vanligtvis förekommer en tydlig distinktion 

mellan hårt strukturerade intervjuer där ett färdigt antal frågor ställs som ska besvaras 

tillräckligt och mindre styrda intervjuer där forskaren har ett antal frågeområden som ska 

diskuteras. Mindre styrda intervjuer innebär således att forskaren först låter informanten tala 

fritt utifrån en inledande fråga och sedan styr samtalet i en önskvärd riktning för att på så vis 

få svar på de aktuella frågorna.
16

 Mot denna bakgrund har jag funnit det mest relevant att 

använda mig av mindre styrda intervjuer vilka har utgått ifrån några på förhand givna teman 

(Se Bilaga 1). Med hjälp av dessa teman har jag sedan ställt ett par inledande frågor där 

informanten har fått tala fritt.  Beroende på dennes svar har jag sedan kommit att styra 

intervjun i den riktning som jag funnit nödvändig för att kunna fullfölja studiens syfte på bästa 

möjliga sätt. Den största anledningen till att jag har valt att tillämpa mindre styrda intervjuer 

är att det är informanternas åsikter och känslor som är essentiella att bejaka i denna uppsats 

och av den anledningen ansåg jag att det var naturligt att intervjusituationen inte var för styrd 

från början. 

 

                                                 
14

 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 100 
15

 Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken. s. 132 
16

 Kylén, Axel (2004) Att få svar – intervju, enkät, observation. s. 19 
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Att använda sig av kvalitativ intervju som metod är fördelaktig då den både ger informanterna 

en möjlighet att med egna ord berätta om sina erfarenheter och samtidigt kunna utveckla 

dessa resonemang. Intervjusituationen möjliggör ofta att oväntad information dyker upp i 

samtalet vilket inte i lika stor uträckning gäller för enkätstudier eller hårt strukturerade 

intervjuer. Intervjun som metod ger även forskaren en ökad möjlighet att sätta in det 

empiriska materialet i ett sammanhang snarare än att fånga en på förhand given och statisk 

situation.
17

    

Metoddiskussion 
Det finns olika åsikter gällande hur mycket information forskaren bör delge sina informanter 

när det rör studiens syfte. En vanligt förekommande åsikt i detta sammanhang är att det finns 

en balansgång mellan att delge informanterna studiens exakta syfte och att utelämna väsentlig 

information. Denna balansgång är nödvändig för att kunna ta ställning till huruvida 

informanterna kommer att ge ärliga svar om ett specifikt ämne eller om de styrs i en viss 

riktning beroende på studiens syfte.
18

 Med denna utgångspunkt har jag valt att delge mina 

informanter huvuddragen i mitt syfte, det vill säga, att granska idrotten som en katalysator för 

demokrati i före detta krigshärjade länder utan att bli för detaljerad.  

 

Valet av mötesplats för intervjun är av stor betydelse och det är således viktigt för forskaren 

att hitta en plats där intervjun kan genomföras ostört.
19

 Mina intervjuer är genomförda på 

platser som mina informanter själva har valt. Detta med den enkla anledningen att de ska 

känna sig trygga och väl till mods under intervjun. Detta tillvägagångssätt har inneburit att två 

av intervjuerna har genomförts i anslutning till Open Fun Football Schools på åskådarplats, 

tre intervjuer har genomförts på informanternas arbete och resterande fyra intervjuer har 

genomförts hemma hos informanterna. Detta kan innebära att det förekommer en viss 

diskrepans i svaren beroende på att informanterna möjligtvis upplever olika grad av trygghet 

beroende på var intervjun har genomförts. Denna eventuella diskrepans är dock något som jag 

är medveten om och jag kommer att ha med mig denna kunskap i det fortsatta analysarbetet. 

Samtliga av mina nio intervjuer med informanterna har av förklarliga skäl genomförts på 

engelska. I två av intervjuerna har jag dessutom varit tvungen att använda mig av tolk för att 

kunna få svar på mina frågor. Samtliga nio intervjuer är inspelade på band med hjälp av 

diktafon efter att informanterna har gett mig deras godkännande och har i sin tur 
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transkriberats för att underlätta mitt analysarbete. Att transkribera en intervju innebär att 

forskaren översätter från ett talspråk utifrån egna uppsatta regler till ett skriftspråk med en 

annan uppsättning regler och det är viktigt att forskaren redan från början bestämmer sig för 

hur denna process ska genomföras.
20

 Med anledning av att intervjuerna är genomförda på 

engelska föll det sig naturligt att jag inte har kunnat transkribera informanternas svar 

ordagrant. Detta eftersom jag kontinuerligt har fått översätta från engelska till svenska och 

således blivit tvungen att förhålla mig till två vitt skilda grammatiska strukturer. Jag har dock 

valt att sträva efter att återge informanternas svar utifrån en så formell talspråkig karaktär som 

möjligt för att göra texten mer levande för läsaren. Jag anser inte att detta tillvägagångssätt 

påverkar innehållet i materialet i negativ riktning utan att det fortsatt är mina informanters 

svar och berättelser som presenteras.  

Urval 

Informanter 

I mitt urval av informanter för att kunna genomföra intervjuerna har jag använt mig av ett så 

kallat snöbollsurval. Utgångspunkten för denna urvalsprocess är att urvalet består av ett fåtal 

informanter vilka in sin tur hänvisar vidare till nya informanter som kan tänkas ingå i studien. 

En stor fördel med denna urvalsmetod är dess förmåga att öka antalet informanter ganska 

omgående. Denna urvalsmetod kan även sägas vara fördelaktig då det redan i ett initierande 

skede finns ett uppbyggt förtroende mellan forskare och ny informant eftersom forskaren har 

blivit rekommenderad av en tidigare informant. Detta ökar i sin tur trovärdigheten och kan 

bidra till att underlätta intervjusituationen.
21

 En nackdel dock med denna urvalsmetod är att 

denna kan bidra till att försvåra möjligheten för informanterna att vara representativa för det 

specifika forskningsfältet. Detta av den enkla anledningen att informanterna genom denna 

urvalsmetod möjligtvis rekommenderar individer vilka har liknande åsikter och syn på 

tillvaron som de själva har och att detta således bidrar till att påverka det empiriska materialet 

i negativ riktning. Jag är medveten om denna problematik och har försökt att undvika detta 

genom att i samspråk med representanter för Open Fun Footballs Schools i Skopje, ta kontakt 

med ett fåtal informanter vilka i sin tur har förmedlat nya tänkbara informanter. En annan 

aspekt som jag har försökt att ta hänsyn till och något som jag har funnit önskvärt är att skapa 

en jämlik balans bland mina informanter ifråga om etnicitet, genus och antalet föräldrar 

respektive ledare. Jag har framförallt ansett den etniska balansen vara av stor betydelse att ta 
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hänsyn till då Open Fun Football Schools i Skopje syftar till att överbrygga etniska 

motsättningar mellan makedonier och albaner vilka gör sig gällande i dagens Makedonien. 

Ambitionen att ta hänsyn till såväl etnicitet som genus och att upprätthålla en balans mellan 

föräldrar och ledare har dock tyvärr visat sig svår att genomföra då jag, krasst konstaterat, har 

fått nöja mig med det empiriska material som jag har givits möjligheten att få tillgång till. 

Med denna utgångspunkt är två av informanterna albaner och sju stycken av informanterna är 

makedonier. Av de totalt nio informanterna är fyra stycken ledare, två stycken är föräldrar och 

tre stycken är både föräldrar och ledare. En förälder och en ledare är kvinnliga makedonier 

och en ledare samt en förälder är manliga albaner. Resterande fem är således manliga 

makedonier där två stycken är ledare och tre stycken är både föräldrar och ledare. Jag finner 

emellertid inte denna ojämna fördelning kring etnicitet och genus samt förhållandet mellan 

föräldrar och ledare problematisk ifråga om att besvara studiens frågeställningar, då det 

essentiella ligger i att lyfta fram vilken betydelse föräldrar och ledare tillskriver Open Fun 

Football Schools och vilka motiv som anges som centrala för vederbörandes engagemang.  

 

I föreliggande studie har jag valt att rikta fokus gentemot vuxna individer, alltså föräldrar och 

ledare, inom ramen för Open Fun Football Schools verksamhet. Med denna utgångspunkt är 

tre stycken av mina informanter inom åldersspannet 25-31 år och resterande sex informanter 

inom åldersspannet 36-52 år. För att tydliggöra för läsaren vad som avses med vuxna har jag 

valt att förhålla mig till FN: s barnkonvention där individer räknas som barn upp till och med 

18 års ålder.
22

  

Litteratur 

Ambitionen med den litteratur som jag har valt att använda mig av har varit att lyfta fram 

tidigare forskning vilken behandlar idrottens roll inom internationellt fredsarbete. Med denna 

utgångspunkt behandlar den valda litteraturen såväl idrotten som ett gränsöverskridande 

verktyg ifråga om att överbrygga etniska och sociala barriärer mellan människor samt idrotten 

som en katalysator för fred och demokrati i länder som har präglats av krig och etniska 

konflikter. En tanke med detta tillvägagångssätt har varit att kontrastera mina informanters 

svar kring vilken betydelse de tillskriver Open Fun Footballs Schools och vilka motiv de 

anger som centrala för sitt engagemang med den tidigare forskning som behandlar idrottens 

roll inom internationellt fredsarbete.  

                                                 
22

 http://www.unicef.se LÄST 2010-05-10 



 17 

Validitet 
Validitet handlar om relevansen och värdet i det insamlade empiriska materialet. En central 

fråga att bejaka i detta sammanhang är huruvida den insamlade empirin är tillräcklig för att 

undersökningens syfte ska kunna uppfyllas. Forskaren måste således veta att denne verkligen 

undersöker det som avses att undersökas.
23

 Syftet med föreliggande uppsats är att kritiskt 

granska idrotten som en katalysator för demokrati i före detta krigshärjade länder och hur 

idrotten, genom sin gränsöverskridande karaktär, kan tänkas bidra till en ökad förståelse och 

tilltro mellan antagonistiska samhällsgrupper. För att fullfölja detta syfte utgår uppsatsen 

således från att skapa en ökad förståelse för vilken betydelse föräldrar och ledare tillskriver 

Open Fun Football Schools och vilka motiv dessa anger som centrala för sitt engagemang. 

Mot denna bakgrund anser jag att valet av kvalitativa intervjuer som metod är högst relevant 

ifråga om den insamlade empirins validitet. Då avsikten är att skapa en ökad förståelse för 

vuxna människors självuppfattning inom en specifik idrottslig kontext möjliggör de 

kvalitativa intervjuerna för mig att ställa följdfrågor, vilka i sin tur främjar en djupgående 

förståelse för dessa människors livsvärld.  

Reliabilitet 
Reliabiliteten anger säkerheten och tillförlitligheten i svaren och handlar om att i så stor 

utsträckning som möjligt försöka radera bort slumpfaktorn. För att det metodologiska 

tillvägagångssättet ska kunna ge så tillförlitlig information som möjligt bör forskaren ha klart 

för sig vilka metoder som ska användas och på vilka sätt dessa i sin tur kan tänkas påverka 

den insamlade empirin.
24

 I föreliggande studie har jag använt mig av en färdig intervjuguide 

med relevanta ämnesområden för att fullfölja syftet och besvara mina frågeställningar. Då 

informanterna har fått samma möjlighet att besvara de frågor som jag har ställt anser jag att 

tillförlitligheten och säkerheten i mina svar är tillfredsställande. 

 

En aspekt som är värd att lyfta fram i sammanhanget och som vidare kan tänkas minska 

reliabiliteten i min studie är det faktum att jag har intervjuat informanterna på engelska och att 

två av intervjuerna dessutom har genomförts med hjälp av tolk. Detta kan ha fått 

konsekvensen att informanterna inte alltid har förstått exakt vad jag har menat och att tolken i 

sin tur har översatt mina frågor felaktigt. Detta kan ha resulterat i att tolken och jag har haft 

skilda tillvägagångssätt vad gäller intervjuteknik vilket i sin tur kan ha genererat skilda svar 
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från mina informanter.
25

 Jag är fullt medveten om denna problematik men anser dock att såväl 

informanternas som tolkens kunskaper i engelska har varit tillfredsställande och att mitt 

tillvägagångssätt att använda mig av samma intervjuguide därmed inte har medfört att 

studiens reliabilitet har påverkats i särskilt negativ riktning. 

Generaliserbarhet 
En central fråga att bejaka när det rör forskning är huruvida forskarens resultat är 

generaliserbara eller inte. I vardagliga sammanhang generaliserar människor mer eller mindre 

spontant utifrån egna erfarenheter från olika situationer eller i kontakten med specifika 

personer för att på så vis kunna hantera den sociala världen runt omkring sig. Med denna 

utgångspunkt skaffar människor sig således olika förväntningar kring vad som kommer att 

inträffa i andra liknande situationer eller i framtida möten med liknande personer. 

Vetenskaplig kunskap ställer också anspråk på generaliserbarhet och det 

samhällsvetenskapliga fältet och det humanistiska fältet har kommit att skilja sig avsevärt åt 

ifråga om detta. Samhällsvetenskapen har traditionellt sett, utifrån ett positivistiskt perspektiv, 

haft som ambition att skapa generella lagar för mänskligt beteende. Det humanistiska fältet 

har dock förhållit sig annorlunda ifråga om generaliserbarhet. Här har fokus utgjorts av att 

lyfta fram det unika i varje situation och att varje fenomen i sin tur bör bejakas utifrån dess 

egen struktur och inre logik.
26

 Med utgångspunkt i det humanistiska fältet har jag i 

föreliggande uppsats valt att utgå från ett visst antal föräldrar och ledare inom ramen för Open 

Fun Football Schools i Skopje, Makedonien, ifråga om vilken betydelse dessa tillskriver 

denna verksamhet och vilka motiv som ligger bakom engagemanget. Avsikten är således inte 

att generalisera mina resultat till andra länder och deras Open Fun Football Schools utan är 

enbart intressanta för den specifika idrottskontext inom vilken dessa individer är verksamma.  

Rollen som forskare 
En central aspekt att bejaka för forskaren ifråga om det empiriska materialet är hur denne 

tydligt påverkar både insamling, material och i sin tur analysen av detta material. Analysen av 

det empiriska materialet genomsyras således av forskarens förförståelse, erfarenheter och 

sociala position. Forskningsprocessen med att identifiera, inkludera och exkludera sociala 

kollektiv innebär även en maktutövning och ett tolkningsföreträde.
27

 Med utgångspunkt i min 

egen sociala position som svensk och som i sin tur studerar individer i Makedonien med andra 

förutsättningar och erfarenheter än mig själv, uppstår en situation som troligtvis innebär att vi 
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har olika förförståelse om hur saker och ting uppfattas och förstås. Det är viktigt att jag som 

forskare är medveten om detta och att jag således hela tiden tar ett steg tillbaka och ser på mig 

själv och kritiskt granskar mina egna föreställningar och tolkningar av det empiriska 

materialet. 

 

En annan aspekt som forskaren bör vara medveten om när det handlar om genomförandet av 

intervjuer är den så kallade intervjuareffekten. Denna effekt innebär att intervjuarens kön, 

ålder och etniska ursprung kan påverka i vilken utsträckning människor är villiga att lämna ut 

information om sig själva under intervjun. Såväl intervjuaren som den intervjuade har således 

olika preferenser och förutfattade meningar vilka i allra högsta grad påverkar möjligheten att 

utveckla en god relation och tillit till varandra under intervjun.
28

  Intervjuareffekten är oerhört 

viktig för forskaren att vara medveten om i en studie som tar sin utgångspunkt i kvalitativa 

intervjuer. För det första handlar det om den möjliga laddning som kan uppstå när jag, som 

svensk student och således främmande, intervjuar individer i ett konfliktdrabbat Makedonien 

om deras vardag och erfarenheter av Open Fun Fooball Schools. Det handlar också om att 

ständigt var medveten om sina egna fördomar kring hur andra individer uppfattar sin 

livsvärld. Inte minst är detta en viktig aspekt att bejaka i en intervjusituation där forskaren inte 

får ta för givet att den som intervjuas är av samma åsikt i alla avseenden och därför 

automatiskt förstår vad forskaren är ute efter. Informanterna uppfattar troligtvis sin livsvärld 

på ett annorlunda vis än vad forskaren gör. När det gäller intervjuareffekten är det också av 

stor vikt att forskaren är medveten om att det hela tiden finns en risk för att informanten 

svarar på ett sätt som den tror att forskaren vill att den ska svara. I föreliggande studie där 

åldersintervallet pendlar mellan 25-52 år är det högst troligt att min egen ålder på 29 år 

påverkar vilka svar jag får av mina informanter och vilket maktförhållande som gör sig 

gällande. Detta med utgångspunkt i att de informanter vilka är betydligt äldre än mig möjligen 

inte känner sig lika granskade eller upplever ett obehag inför att bli intervjuade av mig. 

 

Mot denna bakgrund är det således centralt att lyfta fram den tydliga maktövning som råder 

när jag som forskare tar mig tolkningsföreträdet att presentera en studie som tar sin 

utgångspunkt i ett annat land och som sin tur utgår från andra individers livsvärld. Det är 

därmed nödvändigt att jag som forskare med jämna mellanrum stannar upp och granskar mig 

själv i mitt arbete för att på så vis göra det insamlade empiriska materialet rättvisa. Med denna 
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utgångspunkt är det därför högst relevant att redogöra för läsaren att det som presenteras i 

föreliggande studie är min tolkning och min analys av det empiriska materialet.  

Etiska överväganden 
I föreliggande studie har jag valt att utgå från Vetenskapsrådets riktlinjer för hur god 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning ska bedrivas. Vetenskapsrådet ställer upp 

fyra grundkrav vilka jag ständigt har haft med mig i mitt arbete. Det är viktigt att understryka 

att de inte är några absoluta krav utan att de istället bör bejakas i relation till varandra och till 

den forskning som bedrivs. Informationskravet vilket är det inledande kravet innebär att 

forskaren ska informera undersökningens deltagare om studiens syfte och frågeställningar. 

Det andra kravet handlar om att ett samtycke ska inhämtas från deltagarna i studien och att 

dessa självständigt ska kunna bestämma på vilka villkor de vill deltaga och att de när som 

helst ska kunna avbryta sin medverkan utan att de påverkas negativt av detta beslut. 

Konfidentialitetskravet vilket är det tredje kravet handlar om att studiens deltagare ska ges 

största möjliga konfidentialitet och att deras uppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan få tillgång till dessa. Det fjärde och sista kravet utifrån Vetenskapsrådets 

riktlinjer är nyttjandekravet vilket innebär att det insamlade materialet endast får användas för 

det forskningsändamål som är avsett.
29

 

 

Informationskravet har jag tillgodosett genom att innan avresan till Makedonien via e-post 

informera om studiens syfte och i vilket sammanhang jag skulle vilja intervjua vederbörande. 

Väl på plats i Skopje har jag fått ett muntligt godkännande av samtliga informanter att deltaga 

och vilka villkor som i sin tur gäller för detta deltagande. Jag har således varit noga med att 

informera mina informanter om att deltagandet är frivilligt och skulle de av någon anledning 

ångra sitt deltagande har de haft möjlighet att göra detta. I och med detta tillvägagångssätt 

anser jag även att samtyckeskravet är tillgodosett. Konfidentialitetskravet är tillgodosett med 

utgångspunkt i att det endast är jag som har haft tillgång till det empiriska materialet. I 

samförstånd med mina informanter har jag även valt att inte presentera vederbörande vid 

deras riktiga namn. Det avslutande kravet som rör nyttjande av materialet har tillgodosetts 

genom att min insamlade empiri endast kommer att användas för att slutföra föreliggande 

studie och att därefter raderas från såväl dator som diktafon. 

                                                 
29

 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer – inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. s. 5-

14 



 21 

TIDIGARE FORSKNING 

Nedanstående avsnitt kommer att behandla relevant tidigare forskning som behandlar 

idrottens roll som ett gränsöverskridande verktyg ifråga om att överbrygga etniska och sociala 

barriärer mellan människor. Vidare kommer jag även att belysa hur forskningen beskriver 

idrotten som en katalysator för fred och demokrati i länder som har präglats av krig och 

konflikt. Avsikten med detta tillvägagångssätt är att tydliggöra för läsaren i vilken kontext 

mitt empiriska material ska ses och förstås.  

Idrott och integration 
I Marion Keims avhandling Nation Building At Play är utgångspunkten att kritiskt analysera 

idrottens roll som ett gränsöverskridande verktyg ifråga om att överbrygga etniska och sociala 

barriärer bland Sydafrikas befolkning som ett resultat av det tidigare apartheidsystemet. Trots 

att apartheid officiellt avskaffades för många år sedan är dess effekter än idag tydliga att 

utkristallisera i stora delar av det Sydafrikanska samhället. Detta gör sig främst gällande inom 

skolväsendet där tydliga skillnader mellan skolor ifråga om etnisk sammansättning får fungera 

som bra exempel på ett polariserat samhälle mellan vita och svarta medborgare.
30

 

 

Mot denna bakgrund menar Keim att idrotten bland annat kan fungera som ett effektivt 

verktyg ifråga om att bygga broar mellan människor eftersom den inbegriper flera populära 

aktiviteter som vidare tilltalar de flesta människor. Inte minst blir idrottens roll viktig att 

bejaka i detta sammanhang eftersom skolan i stor utsträckning, som den mest centrala 

institutionen i detta avseende, totalt har misslyckats med att skapa en effektiv plattform för 

dialog och ömsesidig förståelse mellan människor oberoende av hudfärg.
31

  

 

Keims empiriska underlag utgörs av både vita och svarta elever från fem olika privatskolor, 

lärare, föräldrar, tränare och dansinstruktörer från 20 olika kommunala skolor samt 

representanter från såväl politiken, samhällslivet och kyrkan. En av Keims slutsatser är att 

rasmässiga barriärer fortfarande gör sig gällande bland den sydafrikanska befolkningen och 

att eleverna från de olika skolorna således sällan eller nästintill aldrig umgås med andra elever 

utanför den egna sociala grupptillhörigheten. Vidare visar studien att den materiella 

standarden mellan skolorna skiljer sig avsevärt åt från varandra. De skolor som är förlagda i 
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områden som generellt sätt har en överrepresentation av svarta är betydligt mer överfyllda av 

elever, saknar materiella resurser och har i sin tur mer omotiverade och underkvalificerade 

lärare jämfört med de skolor som är överrepresenterade av vita.  Detta visar att trots att 

apartheid som politiskt system inte längre existerar har det satt djupa spår i det sydafrikanska 

samhället ifråga om uppdelningen mellan vita och svarta och hur detta således ligger till 

grund för en ökad segregation och skilda livsvillkor.
32

 

 

Med denna utgångspunkt kan idrotten sägas ha en stor betydelse ifråga om att integrera 

antagonistiska samhällsgrupper med utgångspunkt i dess gränslösa karaktär och breda 

attraktionskraft. En av idrottens positiva aspekter att bejaka i detta sammanhang är lagsporten 

och hur människor via den bland annat ges möjlighet att lära sig samarbeta med varandra 

utifrån gemensamt uppsatta mål och hur detta i sin tur kan bidra till att förändra människors 

attityder. Keims konklusion är att idrottens roll i detta arbete är betydelsefull men vill 

samtidigt understryka att det finns andra faktorer som är av minst lika stor betydelse. För att 

det idrottsliga fältet ska kunna fungera som en effektiv plattform ifråga om att skapa ökad en 

förståelse mellan olika folkgrupper är det av stor vikt att även övriga samhällssektorer 

genomsyras av en stark vilja att arbeta mot fördomar i form av diverse projekt med 

multikulturell prägel. Först då kan idrottens potential att överbrygga broar mellan olika 

samhällsgrupper nyttjas fullt ut.
33

 

 

John Sugden intresserar sig för idrottens roll att överbrygga broar mellan människor i 

polariserade samhällen. En central utgångspunkt för Sugden är att konstatera att nästintill alla 

samhällen är uppdelade på ett eller annat sätt. Detta kan exemplifieras genom etniska eller 

rasmässiga barriärer, uppdelning mellan fattiga och rika, unga och gamla, kvinnor och män 

eller sjuka och friska. Dessa strukturella uppdelningar i samhället påverkar i sin tur idrotten 

som ett socialt fenomen ifråga om hur den utövas, organiseras och åskådas. Idrotten kan 

således både bidra till att förstärka rådande skillnader mellan människor samtidigt som den 

kan överbrygga dessa skillnader vilket påvisar dess komplexitet i detta avseende.
34

 

 

I Sugdens avhandling Sport and Community Relations in Northern Ireland behandlas den 

historiska konflikten mellan katoliker och protestanter och hur denna har bidragit till att skapa 
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ett djupt polariserat samhälle. Olika former av projekt i syfte att stävja denna religiösa 

uppdelning mellan människor har under årens gång visat sig vara mindre framgångsrika.
 35

 En 

av förklaringarna till detta kan relateras till katolikers och protestanters maktpositioner i 

samhället. Situationen på Nordirland har historiskt sett inneburit att det har varit lättare att 

engagera den katolska minoriteten i diverse integrationsprojekt än den protestantiska 

majoriteten. Detta förklarar Sugden genom att protestanterna ofta besitter den politiska 

makten i samhället och således i många fall ser skeptiskt på alla former av initiativ som 

bejakar minoritetens intressen.
36

 Det är först på senare tid som idrotten har fått en ökad 

betydelse som ett gränsöverskridande verktyg i detta sammanhang och utgångspunkten för 

Sugden är att kritiskt granska idrottens förmåga att integrera och skapa kontakt mellan 

katoliker och protestanter.
37

   

 

Undersökningen genomfördes under ett år för att utforska vilka idrotter som åtnjöt störst 

inflytande bland Nordirlands befolkning. Mot denna bakgrund kartlades de 16 mest populära 

idrotterna i landet för att skapa en ökad förståelse för vilken roll dessa spelar ifråga om att 

skapa kontakt mellan olika samhällsgrupper och hur dessa idrotter således kan överbrygga 

barriärer mellan katoliker och protestanter. En av Sugdens konklusioner är att idrotten 

generellt sätt kan spela en avgörande roll i detta avseende eftersom katoliker och protestanter 

vanligtvis inte beblandar sig med varandra i andra sociala sammanhang. Det framgick att 

barriären mellan katoliker och protestanter ifråga om social interaktion i olika 

idrottsföreningar framförallt gick att skönja bland barn. Detta kan sättas i relation till de 

idrottsföreningar som hade en mer uttalad seniorverksamhet och där den religiösa mångfalden 

i sin tur var mer uttalad. Sugden menar att dessa resultat tydligt går att koppla till det 

Nordirländska skolsystemet som är uppdelat mellan katoliker och protestanter. Det blir 

således redan från början svårt för barn från de båda sidorna att stifta bekantskap med 

varandra, inte minst eftersom skolan som institution åtnjuter ett stort inflytande i samhället 

och därmed tydligt bidrar till att särskilja snarare än att förena.
38

 

 

Utifrån samtliga idrotter som undersöktes i studien menar Sugden att det framförallt är fotboll 

som visar sig ha stor betydelse ifråga om att överbrygga barriärer mellan människor. Detta 

förklarar han bland annat genom dess enkelhet och starka attraktionskraft samt av det faktum 
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att som den mest populära idrotten har den också erhållit störst andel ekonomiska medel för 

att möjliggöra diverse integrationsprojekt. Sugden konkluderar att idrott både kan verka för att 

förena människor samtidigt som den kan bidra till att förstärka rådande skillnader vilket 

påvisar dess paradoxala natur i detta avseende. Sugden ställer sig trots allt positiv till idrotten 

men understryker samtidigt att det inte är upp till idrotten själv att förbättra relationen mellan 

katoliker och protestanter. För att möjliggöra förändrade attityder och bygga broar mellan 

människor krävs i sin tur betydligt fler insatser som inbegriper flera av samhällets olika 

sektorer. Först då kan idrottens förmåga att skapa kontakt och ömsesidig förståelse för dess 

utövare verkligen analyseras och kritiskt granskas.
39

 

 

Detta avsnitt har handlat om idrottens gränslösa karaktär och dess förmåga att skapa en ökad 

tilltro och förståelse mellan antagonistiska samhällsgrupper som ett resultat av dess breda 

attraktionskraft bland människor. Nedan kommer idrottens roll inom internationellt 

fredsarbete att presenteras och vidare analyseras. 

Idrott, fred och demokrati 
I Jonathan Lea-Howarths avhandling Sport and Conflict: Is Football an Appropriate Tool to 

Utilise in Conflict Resolution, Reconciliation or Reconstruction? analyseras idrotten som ett 

politiskt verktyg ifråga om att demokratisera och att upprätthålla fred i före detta krigshärjade 

länder. Idrottens roll i detta avseende handlar således om dess förmåga att skapa försoning 

mellan tidigare stridande parter och skapa en plattform för en gemensam återuppbyggnad av 

samhället. Avhandlingen riktar fokus mot diverse idrottsprojekt på gräsrotsnivå som, i motsats 

till myndigheter och militär på ett övergripande plan, kan ha en mer betydelsefull roll i syfte 

att upprätthålla fred eftersom de initieras från grunden och således kan integreras i människors 

vardagsliv.
40

 

 

Fredsbyggande arbete har länge präglats av en alldeles för optimistisk tidsram vilket har varit 

en bidragande förklaring till att flera projekt har blivit misslyckade. Fredsbyggande arbete är 

en fortlöpande process vilken aldrig tar slut varpå det är av stor vikt att förändringsarbetet 

initieras på gräsrotsnivå och därmed blir en naturlig del i människors liv. Mot denna bakgrund 

lyfts idrottens förmåga att generera sociala nätverk fram eftersom den i många fall spänner 

över flera olika sociala fält i samhällen runt om i världen. Idrotten kan således anses ge goda 
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förutsättningar att skapa en plattform för dialog mellan människor med skilda bakgrund där 

framförallt samarbete och ömsesidig respekt blir centrala aspekter att bejaka.
41

    

 

När det gäller idrottens roll inom internationellt fredsarbete är det framförallt fotboll som 

dominerar. Denna dominans förklarar Howarth genom fotbollens enkelhet och globala 

popularitet men även utifrån det faktum att den globala industrin kring professionell fotboll 

omsätter så enormt mycket pengar vilket i sin tur har möjliggjort en lansering av diverse 

fotbollsprojekt i syfte att bistå internationellt fredsarbete med värdefull hjälp. Genom 

idrottsutövning i form av exempelvis fotboll menar Howarth att såväl barn som vuxna ges 

goda förutsättningar att skapa sig positivt laddade erfarenheter utifrån demokratiska principer 

kring ömsesidigt ansvar och respekt. Mot denna bakgrund kan idrottens betydelse vid 

fredsarbete sägas vara essentiell eftersom det glädjefulla i själva idrottsutövandet ger goda 

förutsättningar till sociala möten mellan deltagarna vilka i sin tur genomsyras av förtroende 

och respekt istället för hat och rädsla.
42

  

 

En av Howarths konklusioner är att idrotten som ett socialt fält är betydelsefull med 

utgångspunkt i dess gränslösa karaktär och att den i sin tur kan generera sociala nätverk för 

dess utövare. Användandet av fotboll anses vara bra då den både är billig, enkel att utöva och 

lätt att organisera. Dessutom kan den globala industrin kring den professionella fotbollen 

underlätta dess tillämpning eftersom det finns en hel del pengar till förfogande. Fotboll som 

idrottslig aktivitet är vidare något som genomsyrar de flesta samhällen och kulturer vilket 

medför att den lätt kan användas och således tillskrivas mening för de inblandade. Howarth är 

dock noga med att understryka att alla människor inte nödvändigtvis tilltalas av idrott och att 

idrott således inte uteslutande kan användas som ett effektivt verktyg i internationellt 

fredsarbete. Vidare konkluderar Howarth att om idrott överhuvudtaget ska kunna användas på 

ett effektivt sätt ifråga om att bygga broar mellan människor som utkämpat krig mot varandra 

så är det av stor betydelse att fair-play-aspekten lyfts fram, att glädjen är central, att 

tävlingsmomentet tonas ner och att vederbörande ges möjlighet att själva ansvara för 

verksamhetens utformning.
43
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Samtidigt som idrotten öppnar upp för olika möjligheter ifråga om att verka som ett 

gränsöverskridande verktyg bör den trots allt granskas med kritiska ögon. Howarth 

utkristalliserar en del problem med idrotten i detta avseende. För det första är det inte säkert 

att alla som involveras inom de olika idrottsprojekten har fred i åtanke utan snarare ser 

glädjen i att få utöva idrott som det centrala. För det andra blir idrottsprojekten problematiska 

då de endast inkluderar de som anmäler sig av fri vilja. Med andra ord finns det stora 

mörkertal av människor som inte vill beblanda sig och därmed verka för att upprätthålla fred. 

Det är således här som resurserna bör läggas eftersom målet med projekten är att inkludera så 

många som möjligt. Att därmed sätta all sin tilltro till idrotten kan därför bli problematisk då 

andra aktiviteter möjligtvis hade gett andra resultat. Avslutningsvis ser Howarth även en del 

problem när idrott och fredsarbete som två vitt skilda samhällsfält möts eftersom det saknas 

en ömsesidig kunskap kring varandras verksamheter för att kunna kombineras på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Trots viss kritik mot idrottens roll som ett demokratiskt verktyg 

inom internationellt fredsarbete ställer dock Howarth sig positiv till dess gränsöverskridande 

karaktär och förmåga att skapa glädjefulla möten mellan dess utövare.
44

  

 

I artikeln Teaching and Playing Sport for Conflict Resolution and Co-Existence in Israel 

granskar John Sugden kritiskt idrottens potential som en gränsöverskridande aktivitet ifråga 

om att förbättra relationerna mellan araber och judar i Israel. Sugden utgår från att analysera 

idrottsprojektet Football For Peace (F4P) som grundades år 2001 i samarbete mellan 

Universitetet i Brighton och brittiska myndigheter vilket har som mål att verka som ett 

politiskt verktyg ifråga om att överbrygga sociala barriärer i ett polariserat Israel. Idrotten som 

en populär kulturform kan ha en avgörande betydelse i detta avseende eftersom den enkelt 

kan implementeras på gräsrotsnivå. Barn och ungdomar ges således tillfälle att i ett tidigt 

skede förändra attityder gentemot varandra genom att lära sig samarbeta, utveckla ömsesidig 

förståelse och skapa kontakt med varandra där det glädjefulla i själva idrottsutövandet blir en 

katalysator för att möjliggöra denna förändring. Med utgångspunkt i den historiskt djupa 

konflikten mellan araber och judar i staten Israel argumenterar Sugden för att fredsarbetet 

måste genomsyras av försoning vilket i sin tur endast kan uppnås om ömsesidig respekt och 

förståelse mellan dessa folkgrupper hamnar i fokus.
45
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I dagens Israel har idrotten en stark ställning i samhället. Under många år dominerades den 

professionella fotbollen av den judiska befolkningen men som ett resultat av den 

professionella fotbollens globalisering har den idrottsliga kartan idag ritats om där en större 

mångfald av judiska och arabiska fotbollsspelare blir en tydlig markör för denna förändring. 

Utifrån fotbollens kommersialisering har det blivit mer naturligt att spelare från de båda 

sidorna rekryteras för att skapa så framgångsrika klubbar som möjligt. Denna utveckling har 

således lett till att det idag har blivit allt mer vanligt för araber att både utöva och åskåda 

fotboll inom ramen för en idrottsrörelse som traditionellt sett har dominerats av den judiska 

befolkningen. Mot denna bakgrund har fotboll som idrottslig aktivitet kommit att utmärka sig 

som en kulturform som har visat sig ha en stor betydelse för båda parter och kring vilken det 

långsiktiga fredsarbetet i sin tur kan kopplas på ett effektivt sätt.
46

 

 

Sugdens konklusion är att idrotten har en stor betydelse i processen kring att skapa ömsesidig 

förståelse mellan antagonistiska samhällsgrupper eftersom den representerar en populär 

kulturform som spänner över flera sociala fält. Då vuxna människor i delade samhällen har en 

tendens att skuldbelägga varandra blir användandet av idrott särskilt betydelsefullt eftersom 

det i många fall ger barnen nya kommunikationsalternativ som på sikt kan bidra till att 

förändra attityder då barnen inte delar samma historia som sina föräldrar. Sugden understryker 

dock att det krävs betydligt mer än enbart utövandet av idrott för att effekterna av fredsarbetet 

ska kunna bli bestående. Det är således stor skillnad på att å ena sidan låta barn och ungdomar 

har roligt tillsammans genom enbart den idrottsliga aktiviteten och att å andra sidan 

förespråka glädjen men samtidigt stimulera till konstruktiva samtal där den politiska 

dimensionen blir en naturlig och integrerad del i fredsarbetet. Idrottsprojekten bör således 

genomsyras av likvärdig status för deltagarna, gemensamt uppsatta mål och vikten av att lära 

sig samarbeta för att kunna åstadkomma förändring vad gäller deltagarnas attityder och deras 

möjligheter att knyta nya värdefulla kontakter med varandra. Genom att upprätthålla en balans 

mellan det glädjefulla och det politiska skapas i sin tur goda förutsättningar för att fredsarbetet 

ska kunna bli så effektivt som möjligt.
47

 

 

Det är inte bara fotboll som används i Israel som ett gränsöverskridande verktyg mellan 

araber och judar. I artikeln Hooping with the enemy understryker Chad Ford idrottens 

betydelse som en katalysator för fred, demokrati och ömsesidig förståelse mellan 
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antagonistiska samhällsgrupper. Sedan år 2005 bedrivs idrottsprojektet Playing For Peace i 

Israel där basket som idrottslig aktivitet används i syfte att förbättra relationen mellan araber 

och judar. Ford menar att användningen av idrott kan bidra till att skapa positiva möten dessa 

emellan och att de sociala nätverk som uppstår som ett resultat av detta på sikt kan bidra till 

att förena snarare än att särskilja människor. Genom tillämpandet av idrott kan de arabiska 

och judiska barnen bland annat lära sig att samarbeta och kommunicera på ett konstruktivt sätt 

vilket på sikt ökar deras möjligheter att kunna leva sida vid sida utifrån fridfulla 

förutsättningar.
48

 

 

Användningen av idrott blir intressant att bejaka i det internationella fredsarbetet då den i 

många avseenden är en spegel av samhället. Om förändringar initieras inom idrottens ramar 

menar Ford att dess effekter inte helt oväntat även går att överföra på det omgivande 

samhället och dess invånare. I likhet med Sugden konkluderar Ford att användandet av idrott i 

polariserade samhällen ger nya och intressanta kommunikationsalternativ för barn och 

ungdomar eftersom de i många fall inte delar samma historia som deras föräldrar och andra 

vuxna. På så vis skapar idrotten som en populär kulturform goda förutsättningar för barnen 

och ungdomarna att samlas kring en gemensam och tilltalande aktivitet som på sikt kan bidra 

till att öka deras förtroende för varandra och således överbrygga sociala barriärer.
49

  

 

I artikeln Sport for Peace Report granskar Ali Amjad kritiskt idrottens betydelse som en 

katalysator för demokrati och dess förmåga att skapa positivt laddade möten mellan 

människor. Artikeln tar sin utgångspunkt i idrottsprojektet Swat Youth Front som genom 

tillämpandet av diverse idrotter aktivt arbetar för att förena människor och skapa sociala 

nätverk som kan överbrygga de kulturella motsättningar som har skapats utifrån den allt mer 

påtagliga talibaniseringen av Pakistan. Idrotten kan i detta sammanhang generera positivt 

laddade möten mellan människor genom det glädjefulla i utövandet och kan vidare fungera 

som en effektiv plattform för kommunikation där deltagarna bland annat lär sig att 

samarbeta.
50

  

 

En av Amjads konklusioner är att idrotten skapar goda förutsättningar till dialog mellan 

människor vilket kommer till uttryck såväl verbalt som icke-verbalt genom olika former av 
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övningar. Genom att använda idrott skapas goda möjligheter att utnyttja dess breda 

attraktionskraft för att få människor att underställa sig kollektiva mål och att i sin tur lära sig 

att samarbeta för att uppnå dessa. Arenan för idrottsutövning kan vidare ses om en fristad för 

människor där dessa ges möjlighet att komma bort från vardagliga trauman i form av 

exempelvis krig, konflikt och hat. Amjad understryker vidare vikten av att det glädjefulla i 

själva idrottsutövandet lyfts fram och att tävlingsaspekten således tonas ner. På så vis blir det 

inte en fråga om vinst eller förlust utan om deltagarnas likvärdiga status och förmåga att 

arbeta tillsammans mot gemensamt uppsatta mål. Detta kan i många fall bidra till ett ökat 

självförtroende hos deltagarna och i sin tur bli ett viktigt incitament till att förändra attityder. 

Amjad konkluderar att det är av stor vikt att idrottsprojekt i syfte att upprätthålla fred 

genomsyras av dessa tankegångar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt.
51

 

 

Detta avsnitt har i stor utsträckning handlat om idrottens roll inom internationellt fredsarbete 

och hur idrotten kan tillhandahålla en förutsättningslös mötesplats där människor från olika 

sociala sammanhang kan lära sig av varandra. Ett annat perspektiv som också har lyfts fram är 

idrottens förmåga att generera sociala nätverk för dess utövare vilket kan ses som en 

grundläggande förutsättning för att det civila samhället ska kunna växa sig starkt. Mot denna 

bakgrund känns det relevant att lyfta fram Robert D. Putnam och dennes resonerande om att 

det är tyngden i det civila samhället som utgör en grundläggande förutsättning för att 

demokratin ska kunna fungera så effektivt som möjligt. Idrott, som en viktig del av det civila 

samhället, kan i detta avseende sägas generera ett ökat socialt kapital för dess utövare 

eftersom relationerna dessa emellan kan förbättras genom en ökad grad av förtroende för 

varandra.
52

 Med utgångspunkt i idrott och internationellt fredsarbete blir det följaktligen 

intressant att applicera Putnams tankegångar på idrotten som en katalysator för demokrati i 

före detta krigshärjade länder, inte minst då detta perspektiv saknas i den tidigare forskning 

som jag har presenterat.    
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Jag kommer i nedanstående avsnitt att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter vilka 

jag har funnit intressanta och relevanta att analysera mitt empiriska material utifrån. Avsikten 

är att använda sådana teoretiska begrepp vilka har använts sparsamt i den tidigare forskning 

som föreliggande studie tar sin utgångspunkt i. Mot denna bakgrund hoppas jag således kunna 

bidra med en ny och spännande infallsvinkel och i sin tur skapa mig en ökad förståelse för den 

specifika idrottskontext som jag har valt att studera.  

 

Avsnittet inleds med en närmare beskrivning av de teoretiska begreppen demokrati och 

civilsamhälle. Jag har även valt att redogöra för det teoretiska begreppet socialt kapital som 

till största delen är hämtat från Robert D Putnams resonerande kring fungerande demokratier 

och medborgaranda. Jag kommer att göra en distinktion mellan Putnams definition av 

begreppet socialt kapital och begreppet socialt kapital utifrån Pierre Bourdieus terminologi. 

Mot denna bakgrund är det framförallt Putnams resonerande kring överbryggande (bridging) 

socialt kapital som är av intresse för studien. Jag kommer att redogöra för dessa begrepp var 

för sig och förhoppningen är att läsaren ska få en klar bild över hur dessa begrepp kan sättas i 

relation till varandra för att skapa sig en ökad förståelse för det problemområde som jag har 

valt att studera.  

Demokrati 
Demokrati som begrepp är ofta relaterat till makt och detta kommer vanligtvis till uttryck i 

form av maktutövning, underordning och hjälplöshet vilka samtliga genomsyrar det moderna 

samhällets olika sektorer. Mot denna bakgrund kan maktbegreppet vidare relateras till 

klassmotsättningar, rasdiskriminering och patriarkat. Demokrati som folksuveränitet eller 

folkstyre har under lång tid varit en omdebatterad fråga och det som ofta hamnar i fokus är 

demokratin som makt och hur denna genomsyrar människors liv såväl i arbetet, fritiden, 

konsumtionen som i välfärden och blir således en motvikt till storföretagens, den globala 

kulturindustrins, finansmarknadernas och eliternas maktutövning. Med denna makt som 

utgångspunkt kan ofta människor i frivilliga sammanslutningar, präglade av ett gemensamt 

handlande, både vidga och fördjupa demokratin och även bidra till att ge begreppet nya 

innebörder.
53

 Människors autonomi och självstyre och möjligheten att råda över sitt eget öde 

är en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati. Idén om alla människors lika 
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värden är inte bara en beskrivning av den formella demokratins grundvalar utan är även en 

uppmaning att låta denna tanke genomsyra hela samhällslivet och även människors inbördes 

relationer. Många av världens länder har idag formella demokratier men som realitet, ifråga 

om jämlikhet mellan människor och människors lika värde, är demokratin fortfarande något 

som bör strävas efter att uppnå. Politikens och demokratins primära uppgift är således att 

minska samhällets polarisering mellan olika grupper och istället överbrygga de barriärer som 

skiljer dessa åt. Demokratin, såväl dess formella regler som dess demokratiska 

vardagspraktik, erbjuder en effektiv metod för att möjliggöra detta.
54

  

 

Ett samhälles olika sektorer ska inte och bör inte styras utifrån en och samma punkt. Det finns 

ett stort egenvärde i självständiga och alternativa former av maktövning och samhället bör 

således sträva efter att förespråka mångfald för att i sin tur motverka att allt införlivas i en och 

samma statliga koncern. Däremot borde den offentliga arenan för politik ha som huvudsaklig 

uppgift att i så stor utsträckning som möjligt sprida demokratins ideal och beslutsformer till 

andra delar av samhället. Ofta ställs politiken i motsatsförhållande till mångfald och pluralism 

men detta ställningstagande tål att kritiskt granskas. Politiken kan i många fall mycket väl 

vara den faktor som garanterar mångfald och pluralism medan frånvaron av politiska beslut 

och en politisk vilja i praktiken kan betyda motsatsen. Den offentliga politiken är således ett 

viktigt arbetsinstrument och dess primära uppgift bör främst vara att demokratisera snarare än 

att försöka omfatta hela samhället.
55

 Om demokrati definieras utifrån detta perspektiv går det 

att utkristallisera två mönster. Det första är att demokrati inte enbart tillhör statens och 

regeringens domäner vilket är en vanligt förekommande uppfattning bland allmänheten. Det 

andra är att demokratiska principer är applicerbara för kollektivt beslutsfattande i alla slags 

organisationer och grupper. Det finns således en viktig relation mellan demokrati på statlig 

nivå och demokrati inom ett samhälles övriga institutioner.
56

  

Civilsamhälle 
Det civila samhället är idag ett allmänt omfattande begrepp. Med stor sannolikhet har 

begreppet medverkat till att förändra vårt sätt att betrakta politiken och samhället. Det kom 

först att introduceras under en period då demokratin och politiken började omdefinieras och 

innefattar förenklat alla verksamma organisationer och sammanslutningar utanför statens 

ramar. Det har i sin tur sina rötter i Östeuropa och den kritik som växte sig stark där mot den 
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kommunistiska diktaturen men kom efterhand att få en stor betydelse för samhällen även i den 

demokratiska världen.
57

 

 

Utgångspunkten för sambandet mellan den offentliga politiken och det civila samhället är att 

det demokratiska systemet blir svagt om det lever sitt eget liv utan levande kanaler och 

kontakter med medborgarna. Det demokratiska systemet blir på motsvarande sätt också 

bräckligt om medborgarna lever sina egna liv utan att bry sig om politiken. Om avståndet 

mellan politikerna och medborgarna ökar försvagas i sin tur den tilltro och det förtroende som 

gör demokratin stark. Världshistorien uppvisar flera illvarslande exempel på hur ett brustet 

kontrakt mellan medborgarna och politikerna kan rasera förtroendet dessa emellan vilket i sig 

utgör en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati. Det finns således starka 

skäl att rikta fokus mot interaktionen och samspelet mellan medborgarna, organisationerna i 

det civila samhället och politikerna. Det intressanta i sammanhanget är att studera hur 

samspelet mellan det demokratiska representativa systemet och de demokratiska arbets- och 

levnadsformerna i det civila samhället ser ut och hur de påverkar varandra.
58

 

 

Det råder inte full enighet idag kring vad begreppet civilsamhälle inrymmer och debatten har 

dominerats av två olika perspektiv. Det ena perspektivet tar sin utgångspunkt i att politiken 

under en längre tidsperiod har dragit sig tillbaka och att den privata marknaden i allt större 

utsträckning har stärkt sin ställning i samhället i form av ökade ekonomiska, sociala och 

kulturella klyftor. Som ett resultat av denna utveckling har vissa privilegierade 

samhällsgrupper stärkt sina positioner ytterligare och isolerat sig än mer från det omgivande 

samhället. Utifrån detta perspektiv tycks således det civila samhället gå hand i hand med 

ökade klyftor och det omtalade politikerföraktet och krisen för den representativa demokratin 

är på så vis en av förklaringarna till denna samhällsutveckling. Dessa tankegångar är i stor 

utsträckning en reaktion mot det perspektiv som har ställt politiken och demokratin i 

motsatsförhållande till det civila samhället. Det utgår från en föreställning om att det civila 

samhället är en förutsättning för en civiliserad tillvaro och erbjuder i sin tur en möjlighet för 

medborgarna att stå emot statens invadering av samhället och den hotande offentliga sektorn. 

Det hyser en misstänksamhet mot demokratin och politiken och talar ofta om att 

politiseringen i samhället hotar företagen, familjen och individen och slutsatsen grundar sig på 

att ju minskat inflytande den offentliga sektorn får desto mer gynnsamma förhållanden kan 
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det civila samhället växa sig starkt utifrån. Statlig politisk makt antas leda till att det civila 

samhället blir svagare samtidigt som ett starkt civilt samhälle försvagar staten.
59

 

 

Det andra perspektivet tar sin utgångspunkt i att det civila samhället inte behöver ses som ett 

apolitiskt begrepp och inte heller som ett hot mot det demokratiska samhället. Det kan alltså 

betraktas som en essentiell arena för det demokratiska engagemanget där det representativa 

systemet och röstningsförfarandet bara är den yttersta bekräftelsen på att samhället är 

demokratiskt. Mot denna bakgrund kan Robert D Putnam nämnas som på ett nydanande sätt 

lyckades lyfta fram sambandet mellan ett levande civilt samhälle och en effektiv politisk 

demokrati som både åtnjöt medborgarnas förtroende och kunde leverera resultat.
60

 

Socialt kapital 
Det samhällsvetenskapliga forskningsfältet genomsyras idag av flera olika förklaringar på hur 

begreppet socialt kapital ska tolkas men det är framförallt Robert D Putnams och Pierre 

Bourdieus definitioner som åtnjuter störst inflytande. Merparten av definitionerna 

understryker dock att socialt kapital i stor utsträckning handlar om relationer, nätverk och 

strukturer.
61

  

 

Putnams bok den fungerande demokratin kan redan sägas vara en modern 

samhällsvetenskaplig klassiker. Utgångspunkten för Putnam var att studera Italiens 

regionalisering av det politiska systemet i början av 1970-talet för att se om det skilde sig åt 

mellan landets tjugo olika institutioner ifråga om effektivitet. En av Putnams konklusioner är 

att det är tyngden i det civila samhället som är avgörande för hur effektivt den regionala 

politiken bedrivs. Ju mer människor har varit engagerade i frivilliga organisationer som 

exempelvis sångkörer, fågelskådarklubbar och idrottsföreningar, desto bättre fungerar 

demokratin. Putnam utvecklar detta resonemang genom att hävda att en väl fungerande 

demokrati bygger på en utvecklad och stark medborgaranda. Utifrån detta perspektiv måste 

medborgarna, när de ägnar sig åt politiska frågor, förmås att inte enbart se till sin egen nytta 

utan även till helheten och således till det gemensamma bästa. Enligt Putnam är denna 

förmåga något som utvecklas och främjas i ett väl förgrenat nät av frivilliga 

sammanslutningar. Mot denna bakgrund blir deltagandet i det ideella organisationslivet en 

central utgångspunkt eftersom detta skapar ett socialt kapital som i sin tur innebär att 
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relationerna mellan medborgarna kan förbättras genom en ökad grad av förtroende. 

Människor vågar således söka samarbete med varandra eftersom det skapas ett stort 

förtroende för att behovet av samarbete är ömsesidigt. I organisationslivets många olika 

nätverk uppstår en sammanhållande form av normsystem som i sin tur bidrar till att underlätta 

ett sådant samarbete.
62

  

 

Det som framförallt kännetecknar ett medborgerligt engagemang är ett aktivt deltagande i 

offentliga angelägenheter. Mot denna bakgrund blir det relevant att lyfta fram 

medborgargemenskapen eftersom denna ligger till grund för i vilken utsträckning ett samhälle 

genomsyras av lika rättigheter och förpliktelser för alla. Ett sådant samhälle binds samman av 

horisontella relationer av ömsesidighet och samarbete snarare än vertikala relationer av 

auktoritet och beroende. Medborgarna agerar sinsemellan som jämlikar, inte som beskyddare 

och klienter och inte heller som härskare och underlydande. Ju mer det politiska systemet 

genomsyras av jämlikhet utifrån normerna för ömsesidighet bland samhällets medborgare, 

desto mer präglat av moral kan detta samhälle sägas vara. De människor som ingår i en 

medborgerlig gemenskap är oftast mer än enbart aktiva, samhällstillvända och jämlika. 

Dygdiga medborgare är hjälpsamma och respektfulla och hyser i sin tur förtroende för 

varandra oberoende om de har olika uppfattningar i viktiga frågor. Ett sådant samhälle kan 

självklart inte sägas vara skonat från konflikt men trots att medborgarna kan tänkas ha 

bestämda och skilda åsikter i offentliga angelägenheter är de ändå toleranta gentemot 

varandra.
63

 Förtroende mellan människor är förmodligen den moraliska inriktning som 

starkast bör spridas bland folket om en demokrati ska kunna fungera optimalt.
64

   

 

De normer och värderingar som genomsyrar medborgargemenskapen förstärks av tydliga 

sociala strukturer. Forskning visar att olika former av sammanslutningar bland samhällets 

medborgare bidrar till demokratins effektivitet och stabilitet vilket både kan förklaras utifrån 

sammanslutningarnas interna effekter på dess medlemmar men även utifrån dess externa 

effekter på samhället.
65

 Internt inger sammanslutningarna sina medlemmar förmåga att 

samarbeta, att visa solidaritet gentemot varandra och att känna samhällsmoral.
66

 Om 

människor är aktiva i medborgarorganisationer lär sig dessa att samarbeta och att ta på sig ett 
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delat ansvar för kollektiva projekt. Tillhör individen dessutom olika föreningar med andra mål 

och medlemmar formas ens åsikter som ett resultat av gruppkontakter och tryck från olika 

håll.
67

 Värt att notera i sammanhanget är att dessa effekter inte kräver att 

sammanslutningarnas övergripande syfte är av politisk natur. Att föreningsidrotta eller att 

sjunga i kör kan i lika stor utsträckning generera såväl självdisciplin som glädjen i att kunna 

samarbeta friktionsfritt tillsammans med andra människor.
68

  

 

Frivilligt arbete mellan medborgare underlättas i ett samhälle som har ärvt ett stort socialt 

kapital i form av normer för ömsesidighet och nätverk av samhällsengagemang.
69

 Mot denna 

bakgrund kan socialt kapital i Putnams andemening sägas vara förtroende, normer och nätverk 

som tillsammans kan bidra till att förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta 

samordnade arbetssätt.
70

 I likhet med andra former av kapital är det sociala kapitalet 

produktivt och möjliggör att vissa uppsatta mål kan uppnås vilka annars inte skulle ligga inom 

räckhåll. Mot denna bakgrund kan en grupp vars medlemmar visar att de är värda förtroende 

och att de litar på varandra åstadkomma mycket mer än en jämförbar grupp som saknar dessa 

karakteristika.
71

  En grundläggande skillnad mellan Bourdieu och Putnam ifråga om socialt 

kapital är att Bourdieu inte förutsätter att utbytena i sociala nätverk bygger på tillit och 

ömsesidighet. Bourdieu förklarar inte heller uppkomsten av socialt kapital utifrån kollektiva 

aspekter utan kopplar istället det sociala kapitalet till individens tillgångar. Bourdieu 

intresserar sig främst för på vilka olika sätt det sociala kapitalet förmedlas och lagras och hur 

det i sin tur kan omvandlas till andra former av kapital som exempelvis ekonomiskt kapital 

eller utbildningskapital.
72

 

 

Putnam menar att såväl moderna som traditionella samhällen, auktoritära eller demokratiska, 

feodala eller kapitalistiska, kännetecknas av nätverk av formell och informell kommunikation 

av utbyte. Vissa nätverk är horisontella och bidrar till att föra samman individer med likvärdig 

status och makt. Andra nätverk är främst vertikala och för samman ojämlika personer i en 

hierarkisk struktur som främst utgörs av relationer baserade på beroende. I dagens samhälle är 

nästan alla sociala nätverk en kombination av såväl horisontella som vertikala nätverk. 

Kollektiva sammanslutningar som exempelvis idrottsföreningar karakteriseras av horisontella 
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nätverk. Dessa nätverk är en oerhört viktig form av socialt kapital och ju tätare dessa nätverk 

är i samhället desto mer sannolikt är det att dess invånare kan samarbeta till ömsesidig nytta.
73

  

 

Samhällsengagerade nätverk omfattar i regel breda segment av samhället och underbygger 

samarbete på lokal nivå.
74

 Nätverk som således spänner över olika sociala fält ger i sin tur 

upphov till ett bredare samarbete mellan människor och det är detta som gör dessa till en så 

central och viktig beståndsdel i ett samhälles sociala kapital.
75

 Mot denna bakgrund kan 

människor således hysa stort förtroende för varandra utifrån de sociala normer och nätverk 

som deras handlingar är förankrade i och det är dessa faktorer som ligger till grund för och 

som kännetecknar medborgargemenskapen.
76

  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att socialt kapital inte uteslutande har positiva effekter på 

samhällen och dess medborgare. Detta kan illustreras genom det sociala kapitalets förmåga att 

både inkludera samt exkludera människor ifråga om tillgång till kollektiva sammanslutningar. 

Mot denna bakgrund känns Putnams resonerande kring skillnaderna mellan överbryggande 

(bridging) och sammanbindande (bonding) socialt kapital relevant att lyfta fram för vidare 

analys. Sammanbindande nätverk kännetecknas av att dessa är inåtriktade och slutna till sin 

karaktär. Dessa nätverk kan därmed sägas fungera som en förstärkare av en gemensam 

identitet i form av homogent sammansatta grupper som i sin tur genomsyras av exempelvis 

religiösa, etniska eller politiska faktorer. Överbryggande nätverk däremot kännetecknas av att 

dessa är utåtriktade och öppna till sin karaktär och att möjligheten till att förena människor 

från olika sociala sammanhang ökar som ett resultat av detta. Dessa nätverk består av svagare 

band mellan medlemmarna men eftersom nätverken spänner över olika sociala fält skapas 

värdefull information och möjligheter som nätverkets medlemmar i sin tur kan dra fördel av.
77

  

 

Överbryggande socialt kapital handlar om hur sociala nätverk, normer och förtroende skapas 

som ett resultat av individers olikheter i kollektiva sammanslutningar. På så vis skapas ett 

socialt kapital som är gränsöverskridande snarare än att det förstärker rådande strukturella 
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skillnader i samhället. Sammanbindande socialt kapital däremot genomsyras av hur normer, 

sociala nätverk och förtroende upprätthålls och reproduceras genom individers likheter.  

Överbryggande socialt kapital anses ofta ha positiva effekter på samhället medan 

sammanbindande socialt kapital anses ha negativ inverkan. Detta eftersom sammanbindande 

socialt kapital bland annat kan ge upphov till sammanslutningar av icke-demokratisk natur 

med anledning av dess slutenhet och tendens att selektera sina medlemmar. För att möjliggöra 

skapandet av överbryggande socialt kapital för människor är en grundläggande förutsättning 

att dessa ingår i kollektiva sammanslutningar som genomsyras av mångfald ifråga om sociala, 

politiska och professionella faktorer. I detta avseende blir det överbryggande sociala kapitalet 

således mer inkluderande än exkluderande.
78

  

 

Mot denna bakgrund utgör idrotten som ett socialt fält en utomordentligt bra arena för 

skapandet av överbryggande socialt kapital i Putnams andemening eftersom den i många fall 

är en gränsöverskridande aktivitet som förenar människor med vitt skilda förutsättningar. 

Putnam utvecklar detta resonemang genom att hävda att idrottsliga aktiviteter som 

genomsyras av en mångfald ifråga om den kollektiva sammanslutningens medlemmar löper 

mindre risk att generera sammanbindande socialt kapital. Detta av den enkla anledningen att 

olikheter snarare än likheter mellan människor skapar ett ökat förtroende och ömsesidig 

respekt dessa emellan vilket utgör grunden för en god medborgaranda, ett starkt civilsamhälle 

och i sin tur en fungerande demokrati.
79

 

 

För att skapa en ökad förståelse för de teoretiska utgångspunkter som har presenterats i detta 

avsnitt känns det nu naturligt att se hur dessa kan tillämpas i ett praktiskt sammanhang för att 

göras begripliga och tillskrivas en större mening. Med denna utgångspunkt känns det därmed 

högst aktuellt att applicera Putmans tankegångar på ett verkligt idrottsprojekt, nämligen Open 

Fun Football Schools, med det övergripande målet att skapa en ökad tilltro och förståelse 

mellan antagonistiska samhällsgrupper i före detta krigshärjade länder.  
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OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS 

Open Fun Football Schools är ett idrottsligt projekt vilket har som övergripande syfte att 

verka för fred i före detta krigshärjade länder genom tillämpandet av fotboll som en 

gränsöverskridande aktivitet för barn och ungdomar. Projektet drivs av den danska icke-

statliga organisationen Cross Cultures Project Association (CCPA) och genomsyras av två 

primära mål. Det första målet handlar om att använda de pedagogiska inslagen av ”Fun-

Football”- konceptet som en glädjefull och gränsöverskridande aktivitet för barn och föräldrar 

i polariserade samhällen. Det andra målet handlar om att använda idrott i syfte att stärka 

strukturerna i det civila samhället genom att skapa mötesplatser för människor med olika 

bakgrund där sociala nätverk och ett aktivt samhällsengagemang bland deltagarna kan 

frodas.
80

 

 

Projektet lanserades år 1998 i syfte att hjälpa de krigsdrabbade samhällena i Bosnien och 

Hercegovina att återhämta sig efter kriget i det forna Jugoslavien. Idén om att använda fotboll 

som ett gränsöverskridande medel i konfliktdrabbade samhällen initierades av dansken 

Anders Levinsen som också grundade organisationen Cross Cultures Project Association 

(CCPA) vilken administrerar och organiserar fotbollsskolorna.
81

 I dagsläget finansieras 

verksamheten bland annat av de nordiska länderna, FN och det europeiska fotbollförbundet 

UEFA.
82

 Sedan projektet lanserades har det spridit sig till övriga länder på Balkan samt andra 

krigshärjade länder.
83

 År 2000 anordnades den första skolan i Makedonien.
84

 

 

Open Fun Football Schools baseras på konceptet ”Fun-Football” som tillämpas av det danska 

fotbollförbundet. Konceptet har i sin tur hämtat inspiration från den skandinaviska 

idrottsmodellen där ett starkt lokalt fokus, demokratiska principer, ideellt arbete, 

föräldraengagemang och en ”idrott för alla” utgör en grundläggande förutsättning för 

verksamheten. Den pedagogiska aspekten av programmet och i sin tur det utmärkande 

inslaget är att det glädjefulla kring att spela fotboll lyfts fram och betonas vilket således 

innebär att tävlingsmomentet får en underordnad betydelse. Aktiviteterna är utformade på ett 
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sätt som gör att barnen upplever att de lyckas flera gånger under en och samma match eller 

övning.
 85

  

 

Fotbollsskolorna utgörs av ett femdagarsprogram som organiseras i anslutning till barnens och 

ungdomarnas skollov. Skolorna förenar i sin tur barn och ungdomar från olika etniska grupper 

där den gemensamma nämnaren för engagemang är det glädjefulla i att få utöva idrott 

tillsammans med andra. Skolorna utformas i en strävan efter att vara en festlig tillställning där 

tydliga inslag av populärkultur i form av musik utgör en grundläggande faktor för att tilltala 

barnen och ungdomarna. Genom att betona glädjen och festen kring de idrottsliga 

aktiviteterna och samtidigt tona ner tävlingsmomentet bidrar fotbollsskolorna till att förmedla 

den centrala värdegrunden kring en ”idrott för alla”. Genom att tillämpa tilltalande miljöer för 

de unga får ledarna en central roll då deras primära uppgift är att se till att barnen stärker sitt 

självförtroende, utvecklar sin sociala kompetens och får ett ökat förtroende för de andra 

deltagarna. Målet för ledarna är således att betona vikten av att det är tillåtet att misslyckas 

och att samtidigt lära barnen att ta ansvar och att bidra till gruppen på ett konstruktivt sätt.
86

  

 

I ett initierande skede organiserades fotbollsskolorna av varje enskild kommun i de olika 

länderna men år 2000 tillämpades ett koncept kallat ”twin city” vilket innebar att kommuner 

från olika etniskt baserade samhällen var tvungna att samarbeta i organiserandet av varje 

fotbollsskola. Genom att tillämpa detta koncept ökade förutsättningarna för projektet att verka 

som ett gränsöverskridande medel ifråga om fredfull samexistens för olika etniska 

folkgrupper. Detta koncept fungerar inte enbart som en katalysator för sociala nätverk mellan 

barn inom polariserade samhällen utan bidrar även till att stärka banden mellan föräldrarna till 

barnen, tränarna, idrottsföreningarna och kommunerna vilka samtliga involveras genom 

organiseringen av skolorna.
87

 Värdskapet för varje fotbollsskola roterar mellan de deltagande 

orterna och bygger på ett delat ansvar där ingen samhällsgrupp utesluts på grund av etnisk 

härkomst eller gamla gränsdragningar sedan kriget. Som ett resultat av detta ställningstagande 

syftar skolorna till att engagera alla deltagare i tillräckligt stor utsträckning så att dessa i sin 

tur ges möjlighet att, åtminstone för en stund, glömma den rädsla och det obehag som krig för 

med sig.
88
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Fotbollsskolorna är öppna för pojkar och flickor i åldrarna 8 till 14. Fotbollsskolorna ger i sin 

tur dessa barn och ungdomar en möjlighet att umgås kring en aktivitet där de kan utbyta 

erfarenheter med varandra och ha roligt trots att de kommer från samhällen som tidigare har 

utkämpat krig mot varandra. Idag går barnen vanligtvis i segregerade skolor och har som ett 

resultat av detta begränsade möjligheter att skapa kontakter med andra barn i närliggande 

städer och områden. Genom fotbollsskolorna ges barnen således möjlighet att stärka sina 

självförtroenden och knyta nya värdefulla kontakter. Med hjälp av de idrottsliga aktiviteterna 

förmedlas i många fall de sociala nätverk som anses vara nödvändiga för att stärka det civila 

samhället och kan därmed bidra till att skapa nya och fungerande demokratier genomsyrade 

av ett aktivt samhällsengagemang bland deltagarna. En grundläggande förutsättning för att 

åstadkomma detta är att en etnisk balans mellan deltagare och ledare upprätthålls och att 

fotbollsskolorna i sin tur verkar som apolitiska arenor där alla är välkomna. I vilken grad 

dessa skolor fungerar som apolitiska arenor är uteslutande ett ansvar för ledarna och tränarna 

ifråga om vilket ledarskap och strategier för motivation som tillämpas. En grundläggande 

förutsättning för att barnen ska tilltalas av de idrottsliga aktiviteterna är att ledarna och 

tränarna skapar rätt sorts atmosfär där barnen känner sig bekväma och tillräckligt säkra att 

våga delta.
89

 

 

Föräldrarna till de deltagande barnen har också en betydelsefull roll ifråga om hur 

framgångsrika fotbollsskolorna blir. I likhet med barnen tillhör de en viss samhällsgrupp 

präglad av såväl etniska som kulturella faktorer. Inom ramen för Open Fun Football Schools 

får föräldrarna plötsligt möjlighet att heja fram barnen tillsammans med forna fiender som i 

sin tur har barn vilka ingår i samma lag. I många fall ger dessa skolor föräldrarna en möjlighet 

att engagera sig gemensamt för barnen istället för att engagera sig gentemot varandra och 

skolorna kan i vidare utsträckning förmedla en känsla av hur ett normalt och vardagligt liv 

kan se ut igen. Fotbollsskolornas framgångar i form av glada barn som har roligt tillsammans 

kan således skapa goda förutsättningar till ett ökat självförtroende hos deltagarna gällande 

deras möjligheter att leva och arbeta ihop igen under fredliga former.
90

 

                                                 
89

 Gasser K. Patrick & Levinsen, Anders (2004) s. 463-464  
90

 Ibid. s. 465, 469-470 



 41 

DEN POLITISKA SITUATIONEN I MAKEDONIEN 

I flera av länderna på Balkan idag har utvecklandet av en stark medborgaranda och ömsesidigt 

förtroende bland befolkningen hämmats som ett resultat av en alltför utpräglad fixering vid 

ländernas kulturhistoriska arv efter upplösandet av forna Jugoslavien. Mot denna bakgrund 

har sammanhållningen mellan medborgarna i de olika länderna i stor utsträckning kommit att 

baseras på historiska händelser, kultur och etnicitet vilket har bidragit till en ökad polarisering 

mellan olika folkgrupper. Denna utveckling har lett till ett tämligen infekterat politiskt 

samhällsklimat där fokus har handlat om att utfästa skillnader och skapa sociala barriärer 

mellan olika folkgrupper trots att vederbörande många gånger tillhör samma land.
91

 

 

Makedonien står idag inför en rad tuffa utmaningar. Landet genomsyras av utbredd fattigdom, 

hög arbetslöshet (34.9 procent år 2007) och etniska motsättningar mellan framförallt 

makedonier och albaner. Sedan de politiska oroligheterna år 2001 då landet stod på gränsen 

till ett inbördeskrig har integreringen av den albanska minoriteten i samtliga av samhällets 

sektorer fått ett allt större utrymme i den offentliga debatten. Den politiska tvisten med 

Grekland kring rätten att titulera sig namnet Makedonien har under en längre tid överskuggat 

integrationsfrågan vilket i sin tur har visat sig få negativa konsekvenser för landet ifråga om 

en ökad polarisering mellan de två etniska folkgrupperna. Tvisten med Grekland är 

framförallt något som engagerar de etniska makedonierna och således majoriteten av landets 

befolkning eftersom det handlar om deras historia och deras strävan efter en gemensam 

identitet. Det politiska läget i detta sammanhang har således visat sig vara en viktig faktor att 

ta hänsyn till för att förklara varför de etniska motsättningarna inom landet har gjort sig så 

påtagliga under årens gång.
92

 

 

Makedoniens befolkning uppgår idag till drygt två miljoner människor varav 64 procent 

utgörs av etniska makedonier, 25 procent av etniska albaner, 4 procent av etniska turkar och 

resterande 7 procent av Romer, Serber, Vlaher och Bosniaker. Efter den väpnade konflikten år 

2001 mellan makedonier och albaner tecknandes avtalet The Orchid Framework Agreement 

(OFA) mellan den makedonska republiken och representanter från den albanska befolkningen. 

Avtalet innebär att etniska folkgrupper som utgör mer än 20 procent av befolkningen inom 
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landets kommuner har rätt till att få sin skolundervisning på modersmålet. Avtalet har vidare 

gett den albanska minoriteten en viss upprättelse eftersom det albanska språket idag har fått 

ett större erkännande i landet jämfört med tidigare. Erkännandet var på många sätt en 

nödvändighet för att stävja de eskalerande motsättningarna mellan makedonier och albaner 

under år 2001.
93

 

 

Samtidigt som The Orchid Framework Agreement var en nödvändighet för att lösa den 

väpnande konflikten har avtalet kommit att få allt mer negativa konsekvenser på det 

makedonska samhället. Majoriteten av landets skolor har som ett resultat av detta delats in 

efter etnisk tillhörighet vilket har legat till grund för en allt mindre grad av social interaktion 

mellan makedonier och albaner. Utifrån en av SIDA:s undersökningar kring de båda etniska 

folkgruppernas attityder gentemot varandra visade det sig att det var mer vanligt att 

makedonier och albaner umgicks med varandra i de kommuner där den albanska befolkningen 

var i tydlig minoritet. Detta visar i sin tur att den sociala interaktionen dessa emellan minskar 

ju större etniskt mångfald kommunerna och städerna uppvisar. Mot denna bakgrund är det 

således mer vanligt att de större städerna, med Skopje som främsta exempel, tenderar att 

skapa en parallell samexistens där de båda etniska folkgrupperna lever sida vid sida utan att 

för den sakens skull beblanda sig med varandra.
94

 

 

SIDA:s undersökning visade även att 40 procent av tillfrågade studenter ansåg att deras 

attityder gentemot andra folkgrupper till stor del var ett resultat av vilka lärare de hade haft 

under årens gång och att lärarna i många fall hade gjort etniska anmärkningar i sin 

undervisning. En tredjedel av eleverna ansåg dessutom att deras skola kunde göra betydligt 

mer för att skapa positiva relationer mellan makedonier och albaner. Över 80 procent av de 

tillfrågade studenterna gav uttryck för en stark vilja att få delta i olika integrationsprojekt för 

att på så vis ges möjligheten att träffa andra människor med olika etnisk bakgrund. Trots den 

rådande politiska situationen i landet ansåg majoriteten av studenterna att multietniska projekt 

av olika slag kan generera en ökad förståelse och förtroende mellan människor samt bidra till 

att skapa en mer positiv sammanhållning mellan landets medborgare. Intressant och värt att 

lyfta fram i sammanhanget är att det framförallt var albanska och turkiska studenter som 

ansåg detta.
95

  

                                                 
93

 Anger, Joakim et al. (2009) s. 9 
94

 Ibid. s. 9  
95

 Ibid. s. 9-10 



 43 

 

The Orchid Framework Agreement har lett till ett mer polariserat samhälle och i sin tur till 

mer uttalade etniska motsättningar i Makedonien. Som ett resultat av detta lever majoriteten 

av makedonier och albaner sida vid sida utan att umgås med varandra. Denna utåt sett 

fredfulla samexistens är dock väldigt skör och risken för nya konflikter är inte helt oväntad. 

Den yngre generationen i landet har inte några minnen eller erfarenheter från det Jugoslaviska 

skolsystemet ifråga om etnisk mångfald och kommer på sikt, som ett resultat av dagens 

politiska klimat, att få det allt svårare att kommunicera med varandra. Unga albaner lär sig 

inte makedonska och makedonier lär sig nästan aldrig albanska. Om denna utveckling blir 

bestående finns det stor risk för att vederbörande i framtiden tvingas att använda engelska för 

att kommunicera med varandra på samma vis som det idag ser ut i exempelvis Kosovo mellan 

etniska serber och albaner.
96
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ANALYS- OCH RESULTATDEL 

Nedan följer min studie vilken är upplagd på så vis att resultat och analys varvas för att 

läsaren ska få ett tydligare helhetsperspektiv och för att jag finner det mer intressant om det 

empiriska materialet analyseras omgående. 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att kritiskt granska idrotten som en katalysator för 

demokrati i före detta krigshärjade länder och hur idrotten, genom sin gränsöverskridande 

karaktär, kan tänkas bidra till en ökad förståelse och tilltro mellan antagonistiska 

samhällsgrupper. För att fullfölja detta syfte har jag valt att skapa mig en ökad förståelse för 

vilken betydelse föräldrar och ledare tillskriver Open Fun Football Schools och vilka motiv 

som ligger till grund för deras engagemang. Studiens upplägg är att jag inledningsvis kommer 

att diskutera vilken betydelse mina informanter tillskriver Open Fun Football Schools för att 

sedan diskutera vilka motiv som mina informanter har lyft fram som centrala när det gäller 

valet att engagera sig. Den givna idrottskontext som jag har valt att studera är föräldrar och 

ledare inom ramen för Open Fun Football Schools i Skopje, Makedonien. Det är i sin tur nio 

informanters svar som ligger till grund för studiens resultat och analys, varav fyra stycken är 

ledare, två stycken är föräldrar och tre stycken är både föräldrar och ledare. Av samtliga 

informanter är sju stycken makedonier och två stycken är albaner. Av de makedonska 

informanterna är i sin tur två stycken kvinnor. Vidare är tre stycken av mina informanter inom 

åldersspannet 25-31 år och resterande sex informanter är inom ålderspannet 36-52 år. 

Samtliga av informanterna har varit verksamma inom Open Fun Football Schools i flera år 

(För ytterligare info se Bilaga 2). 

Betydelsen av Open Fun Football Schools 
Jag kommer inledningsvis att diskutera vilken betydelse mina informanter tillskriver Open 

Fun Football Schools och i sin tur analysera deras svar med hjälp av såväl mina teoretiska 

utgångspunkter som tidigare forskning. Mot denna bakgrund har fyra olika aspekter kring 

betydelsen av Open Fun Football Schools utkristalliserats. Den första aspekten rör vilken 

betydelse informanterna tillskriver fotboll som idrottslig aktivitet med utgångspunkt i dess 

enkelhet och enorma popularitet och hur den således på ett effektivt sätt kan användas som ett 

gränsöverskridande verktyg. Den andra aspekten rör vilken betydelse informanterna tillskriver 

Open Fun Football Schools ifråga om att generera en ökad förståelse mellan olika folkgrupper 

genom skapandet av överbryggande socialt kapital för deltagarna. Den tredje aspekten handlar 
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om vilken betydelse informanterna tillskriver Open Fun Football Schools som något i 

opposition till politiken och hur informanterna genom sitt engagemang medvetet strävar efter 

att stärka det civila samhället. Den fjärde och sista aspekten att bejaka utifrån vilken betydelse 

informanterna tillskriver Open Fun Football Schools är vilka effekter projektet kan tänkas få 

på det makedonska samhället utifrån dess gränsöverskridande karaktär. 

Fotbollens gränslösa karaktär 

Utifrån intervjuerna med mina informanter ifråga om vilken betydelse vederbörande 

tillskriver Open Fun Football Schools och tillämpandet av fotboll framgår ett tydligt mönster. 

Merparten av informanterna menar att det som framförallt talar för användandet av fotboll i 

syfte att skapa förbättrade relationer mellan människor i polariserade samhällen är dess 

enkelhet ifråga om regler och utrustning och att fotbollen som en populär kulturform 

genomsyrar de flesta samhällen runt om i världen. Det som talar för användandet av fotboll i 

detta avseende enligt informanterna är att människor kan utöva fotboll i stort sett överallt och 

under vilka former som helst. Detta har i sin tur medfört att fotboll i jämförelse med många 

andra idrotter och aktiviteter enkelt kan appliceras inom en mängd olika sociala sammanhang 

för att skapa meningsfulla och positivt laddade möten mellan människor. Mot denna bakgrund 

lyfter således flera av informanterna fram fotbollens potential att överbrygga sociala barriärer 

och där bollen i sin tur blir ett effektivt verktyg att tillgripa för utövarna i syfte att 

kommunicera och skapa ett ökat förtroende för andra människor. 

 

Fotbollen är ju så enkel att utöva, det är en enkel idrott, det är ju viktigt att tänka på, du kan i 

princip spela var som helst, med vem som helst, det enda du behöver är en boll, så enkelt är det, 

jag menar jämför du med många andra idrotter så är dom mer komplicerade, det talar för 

fotbollen tror jag, när du spelar fotboll sätter du bara upp två mål och sen börjar du spela, du kan 

ju även spela själv så länge du har bollen, har du ingen riktig boll så tillverkar du en själv, 

[Aleksandar, 46 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Jag tror att det som gör fotbollen så populär är att den inte har något specifikt språk, när du 

spelar fotboll så är det fotbollens språk som gäller, när barn spelar och leker så är det glädjens 

språk som gäller, det är inte viktigt om de pratar albanska, serbiska eller makedonska, dom 

förstår varandra perfekt ändå, [Ivana, 31 år, makedonier, ledare] 

 

Alla spelar ju fotboll, var du än befinner dig på jorden, det är enkelt, det enda du behöver är en 

boll, fotbollen skänker en hel del glädje och möjligheten att spela mot varandra, [Vladi, 52 år, 

makedonier, förälder och ledare] 
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Jag tror att fotbollens enkelhet ifråga om utrustning och regler gör att många människor tilltalas 

av den, jag menar det enda du behöver är ju en boll och någonstans att spela, det är ju inte så 

komplicerat, andra idrotter kräver ofta en massa utrustning och annat, i fotbollen behöver man 

bara bollen och några kompisar, sen kan man ju i stort sett spela var som helst, på en fotbollsplan, 

i parker, på ängar, men jag tror att den främsta anledningen till att så många människor gillar 

fotboll beror på att den utövas likadant över hela världen, [Goran, 25 år, makedonier, ledare] 

 

Jag kan ju bara prata för egen del, när jag går ut på en plan med mina kompisar för att spela då 

handlar det ju om att ha roligt, för mig är det därför fotbollen är så stor som idrott, den är enkel, 

man är seriös och vill vinna men man har samtidigt roligt ihop, man lär sig att kommunicera med 

varandra, det är väl det viktigaste tycker jag, [Nenad, 25 år, makedonier, ledare] 

 

Det är ju en trevlig form av idrott, det som gör den attraktiv för så många människor är nog dess 

enkelhet och att den är billig att utöva, du behöver ju i stort sett inget, du behöver dig själv och en 

boll så klart, det är ju det som gör den så populär och gränslös, [Dejan, 36 år, alban, ledare] 

 

Med utgångspunkt i mina informanters svar kring vilken betydelse vederbörande tillskriver 

Open Fun Football Schools framgår ett tydligt mönster där fotbollens gränslösa karaktär och 

förmåga att bryta barriärer mellan människor lyfts fram som särskilt betydelsefullt. Det som 

framförallt talar för användandet av fotboll i detta avseende är dess enkelhet ifråga om regler 

och utrustning samt att fotbollen som en populär kulturform åtnjuter ett stort inflytande utifrån 

ett globalt perspektiv. Att fotbollen är enkel ifråga om utförande och att den samtidigt är en 

tämligen attraktiv form av idrottsutövning för många människor går i sin tur att relatera till 

Sugdens avhandling där användandet av fotboll visade sig vara effektivt i en strävan efter att 

förbättra relationen mellan katoliker och protestanter på Nordirland. Sugden är dock noga 

med att poängtera att det inte uteslutande handlar om fotboll som idrottslig aktivitet i detta 

avseende men att dess enkelhet och stora popularitet trots allt spelar en stor roll för hur 

polariserade samhällen kan överbryggas genom att förena människor kring en gemensam och 

tilltalande aktivitet.
97

 Mot denna bakgrund hänvisar Sugden även till Israel och hur 

motsättningar mellan israeler och araber kan överbryggas genom att implementera fotboll som 

en idrottslig aktivitet i det långsiktiga fredsarbetet.
98

 Även Howarth menar att fotboll som 

idrottslig aktivitet på ett effektivt sätt kan tillämpas inom det internationella fredsarbetet med 

utgångspunkt i att den är billig, enkel att utöva och lätt att organisera.
99
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Merparten av mina informanters svar kring vilken betydelse vederbörande tillskriver Open 

Fun Football Schools och användandet av fotboll som idrottslig aktivitet går att relatera till 

den tidigare forskning som jag har valt att utgå ifrån. Det som främst hamnar i fokus är 

fotbollens enkelhet ifråga om regler, utövning och organisering och hur den således på ett 

effektivt sätt kan bidra till att förena antagonistiska samhällsgrupper utifrån dess gränslösa 

karaktär. Då Open Fun Football Schools i Makedonien lanserades som en fridfull mötesplats 

för makedonier och albaner efter konflikten år 2001, känns tillämpandet av fotboll som ett 

demokratiskt verktyg för konstruktiva samtal dessa emellan högst betydelsefullt. Detta med 

anledning av fotbollens förmåga att bryta barriärer som ett resultat av dess globala popularitet 

men även utifrån dess förmåga att samverka olika människor kring ett gemensamt handlande 

som i sin tur bygger på ett ömsesidigt intresse för en specifik idrottsform. Mot denna 

bakgrund skapar fotbollen som idrottslig aktivitet således goda förutsättningar att generera 

överbryggande socialt kapital
100

 för dess utövare, vilket är en grundläggande förutsättning för 

att polariserade samhällen ska kunna överbryggas genom en ökad grad av förtroende och 

förståelse mellan samhällets medborgare. 

En ökad förståelse för varandra 

Utifrån intervjuerna med mina informanter ifråga om vilken betydelse vederbörande 

tillskriver Open Fun Football Schools är det i synnerhet barnens möjligheter att stifta 

bekantskaper och skapa sig en ökad förståelse för andra barn som lyfts fram som särskilt 

viktigt. Flera av informanterna menar att många människor i dagens Makedonien lever 

åtskilda som ett resultat av konflikten mellan makedonier och albaner år 2001 och att Open 

Fun Football Schools således ger barnen goda möjligheter att umgås med varandra inom en 

social kontext som inte tar hänsyn till exempelvis etnicitet eller andra särskiljande faktorer. 

Mot denna bakgrund menar flera av informanterna att fotbollsskolorna tillhandahåller en 

trygg och tilltalande miljö för barnen där ingen känner sig exkluderad och där goda 

förutsättningar i sin tur ges för att barnen ska kunna lära sig av varandra genom utbyte av 

idéer och erfarenheter. Informanterna menar vidare att Open Fun Football Schools har en stor 

betydelse i detta avseende genom att barnen redan i ett tidigt skede ges möjlighet att umgås 

med varandra under förutsättningslösa former och där glädjen av att få idrotta tillsammans 

hamnar i förgrunden.  

 

                                                 
100

 Putnam i: Nicholson, Matthew & Hoye, Russell (2008) s. 7,12 och Putnam, D. Robert (2001) s. 18-27 



 48 

Personligen anser jag att effekterna av Open Fun Football Schools är väldigt tydliga, ett exempel 

är hur barnen genom olika inlämningsuppgifter i skolan berättar om de upplevelser dom har haft i 

samband med fotbollsskolorna och hur dom har träffat nya kompisar från delar av staden och 

landet som dom vanligtvis inte kommer i kontakt med, barn med annan etnicitet till exempel, det är 

något väldigt positivt tycker jag, [Marija, 45 år, makedonier, förälder] 

 

Barnen vill ju ha roligt tillsammans med andra barn så visst är det också viktigt, att träffa olika 

barn och lära sig av varandra, [Goce, 48 år, alban, förälder ] 

 

Inledningsvis så startades dessa fotbollsskolor för att skapa fred mellan stridande folkgrupper, 

från båda sidor, alltså både från den makedonska och den albanska sidan, i alla våra skolor finns 

det en etnisk mångfald där barn från alla etniska grupper finns representerade, här är alla 

likvärdiga, alla får precis lika mycket och ingen särskiljs på grund av olika saker, alla behandlas 

likvärdigt, man skapar förståelse för varandra, ingen känner sig åsidosatt utan alla känner sig 

som en vinnare, det är mottot ju, [Goran, 25 år, makedonier, ledare]  

 

Alla barnen är ju olika på ett eller annat sätt, och detta vet vi ju om, det viktiga är ju att se till att 

barnen känner sig trygga med varandra och lär sig samarbeta, just så att det inte ska uppstå 

några grupperingar mellan människor i det övriga samhället, [Marko, 40 år, makedonier, förälder 

och ledare] 

 

Här i Open Fun Fotball Schools använder vi ju konceptet kring rolig fotboll för att förmedla 

viktiga budskap till barnen som framförallt handlar om allas lika värde och att alla är välkomna, 

det är viktigt att nå ut med dessa budskap, [Dejan, 36 år, alban, ledare]  

 

Om merparten av informanterna tillskriver Open Fun Football Schools stor betydelse ifråga 

om barnens möjligheter till en ökad förståelse för andra barn ger vederbörande även uttryck 

för vilken betydelse fotbollsskolorna har för deras egen del och i relation till andra människor. 

Informanterna menar att fotbollsskolorna har en stor betydelse för de vuxna deltagarna ifråga 

om att lära sig samarbeta med varandra under fredliga former och där barnens 

idrottsaktiviteter blir en vital länk för att upprätthålla detta samarbete. Vederbörande menar 

således att som ett resultat av fotbollsskolornas öppenhet och gränsöverskridande karaktär ges 

goda förutsättningar för att förståelsen och förtroendet mellan människor även blir bestående i 

andra sociala sammanhang. I intervjuerna menar flera av informanterna att fotbollsskolorna 

därmed blir en viktig markör för denna förändringsprocess med anledning av att involverade 

parter drivs av en gemensam strävan som genomsyras av allas rätt att få vara med och där det 

glädjefulla kring idrottsutövandet i sin tur underlättar denna öppenhet. Något som även 

hamnar i fokus är hur Open Fun Football Schools skapar möjligheter för deltagarna att 
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uppleva en gemensam tillhörighet som inte baseras på exempelvis etnisk härkomst eller andra 

särskiljande faktorer som vanligtvis gör sig gällande i andra delar av samhället. En av de 

yngre informanterna menar att fotbollsskolorna skapar goda möjligheter för deltagarna att lära 

sig av andra människors kulturer och att makedonier och albaner således kan lära sig mycket 

av varandra vilket på sikt kan bidra till förändrade relationer dessa emellan.  

 

Jag upplever helt klart ett ökat förtroende för andra människor eftersom vi ständigt måste 

samarbeta med varandra, det ger ju i sin tur en ökad respekt för varandra, det anser jag vara 

oerhört viktigt, när vi reser tillsammans och vi tävlar mot varandra i andra sammanhang än Open 

Fun Football Schools, då finns ju denna respekt kvar, förståelsen för varandra och det som är 

annorlunda, det är inte som det var tidigare då det var mycket mer spänt mellan olika 

samhällsgrupper, att tävla blev ett sätt att elda upp varandra på ett negativt sätt, just att skapa 

förståelse och ömsesidig respekt för varandra, det är det som Open Fun Football Schools handlar 

om, självklart får ju det även effekter utanför vår verksamhet, [Aleksandar, 46 år, makedonier, 

förälder och ledare] 

 

Det handlar om att minska motsättningarna mellan människor, det är ju det som vårt program 

handlar om, alltså att alla är på samma nivå, ingen är bättre än någon annan, vi är lika mycket 

värda, [Vladi, 52 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Framförallt så tror jag att denna miljö skapar goda förutsättningar kring att inte kategorisera 

människor, här är alla välkomna, här är alla olika, unga och gamla och barn från olika skolor, 

det tycker jag är en oerhörd styrka, dessutom skapar dessa skolor goda möjligheter för att 

sammanföra människor från olika etniska grupper, det är ju en idé som präglar samtliga av 

fotbollsskolorna och det är väldigt viktigt tycker jag, [Goce, 48 år, alban, förälder]  

 

Det är klart att jag upplever ett ökat förtroende gentemot andra medborgare genom mitt 

engagemang, annars hade jag ju inte fortsatt, förtroendet skapas ju av de personer som engageras 

inom projektet, alla som har sett vad vi gör dom inser att detta projekt är öppet för alla i 

samhället, att det är framgångsrikt och enligt mig finns det inget bättre sätt att öka förtroendet 

mellan människor på, när jag ser att barnen har roligt ute på planen tillsammans, då slås man av 

hur betydelsefullt detta projekt är, [Vladi, 52 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Nä men det är ju klart att saker och ting har förändrats, ett stort problem har ju varit förtroendet 

mellan människor, bristen på förståelse för varandra, jag menar ju bättre du känner folk desto 

större förståelse får du för andra, så jag menar detta är ju något grundläggande som man måste 

arbete hårt för, det är viktigt tycker jag, [Marko, 40 år, makedonier, förälder och ledare] 
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Jag vet inte riktigt vad Open Fun Football Schools betyder för landet men om jag pratar för egen 

del så är det ju nyttigt att få möjligheten att träffa nya människor, att lära sig om andra kulturer 

till exempel, det är ju bra för alla, det är ju något som är viktigt och samtidigt positivt, [Nenad, 25 

år, makedonier, ledare] 

 

Med utgångspunkt i mina informanters svar kring vilken betydelse vederbörande tillskriver 

Open Fun Football Schools har två olika perspektiv lyfts fram gällande deltagarnas 

möjligheter att skapa sig en ökad förståelse för varandra. Det första perspektivet handlar om 

att informanterna ser fotbollsskolorna som en god möjlighet för olika barn att samlas kring en 

gemensam aktivitet för att på så vis öka förståelsen för varandra. Som ett resultat av 

konflikten mellan makedonier och albaner under år 2001 har kontakten mellan dessa båda 

folkgrupper successivt kommit att minska
101

 varpå barnens gemensamma idrottande kan bli 

ett effektivt verktyg att använda sig av i fråga om att generera en ökad förståelse för varandra 

och således överbrygga denna barriär. Det andra perspektivet handlar om informanternas syn 

på fotbollsskolorna som ett gränsöverskridande verktyg att använda sig av för egen del. Detta 

då vederbörandes gemensamma engagemang för barnen bidrar till att skapa en ökad förståelse 

för varandra eftersom incitamentet för delaktighet bottnar i en strävan efter att skapa dialog 

och att utbyta erfarenheter med varandra. Mot denna bakgrund menar merparten av 

informanterna att Open Fun Football Schools fungerar som en förutsättningslös arena där 

såväl vuxna som barn ges möjlighet att lära sig av varandra och respektive kultur.  

Utifrån vilken betydelse mina informanter tillskriver Open Fun Football Schools vad gäller en 

ökad förståelse mellan både deltagande barn och vuxna känns mina svar relevanta att relatera 

till såväl Keims avhandling som Amjads artikel. Detta då idrott i många fall är ett effektivt 

medel att använda sig av i syfte att bygga broar mellan människor som ett resultat av dess 

gränslösa karaktär och breda attraktionskraft. Det som främst hamnar i fokus i detta avseende 

är idrottens förmåga att lära utövarna att kunna samarbeta med varandra utifrån gemensamt 

uppsatta mål och hur detta kan bidra till att förändra människors attityder gentemot 

varandra.
102

 Då samtliga av mina informanter ser fotbollsskolorna som betydelsefulla ifråga 

om att lära sig mer om andra människor och deras kulturer känns Keims och Amjads 

tankegångar högst intressanta att återknyta till. Även Howarths avhandling känns intressant 

att belysa då arenan för idrott ses som en effektiv plattform för dialog mellan människor från 

olika sociala sammanhang.
103

 Med utgångspunkt i konflikten mellan makedonier och albaner 
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under år 2001 kan betydelsen av Open Fun Football Schools således relateras till hur mina 

informanter genom sitt engagemang ges möjligheten att lära känna varandra genom samarbete 

och en strävan efter att underställa sig gemensamma mål. Detta med anledning av att idrottens 

gränslösa karaktär i många fall ger goda förutsättningar för dess utövare att skapa sig ett 

överbryggande socialt kapital
104

 vilket i sin tur kan generera en ökad förståelse mellan 

människor från olika sociala sammanhang.  

Open Fun Football Schools, något annat än politik 

Utifrån intervjuerna med merparten av mina informanter kring vilken betydelse vederbörande 

tillskriver sitt engagemang inom Open Fun Football Schools framgår ett intressant och tydligt 

mönster. Flera av informanterna menar att fotbollsskolorna fyller en viktigare funktion än den 

statliga politiken ifråga om att förbättra relationen mellan makedonier och albaner. Det 

framgår även tydligt att informanterna ser skeptiskt på politiker och att vederbörande således 

bejakar Open Fun Football Schools som en apolitisk arena där förutsättningarna kring 

förändrade relationer dessa folkgrupper emellan anses vara bättre än den hjälp som vanliga 

politiker kan tillhandahålla. I flera av intervjuerna framgår att informanterna tydligt tar 

avstånd från allt som har med politik att göra och att intresset för att engagera sig i politiska 

frågor därmed är tämligen svagt. En av informanterna är väldigt tydlig med att uttrycka sitt 

missnöje inför landets politiska representanter då han menar att det råder stor korruption och 

att människor således gör bäst i att inte beblanda sig. Mot denna bakgrund blir engagemanget 

i Open Fun Football Schools således en möjlighet för vederbörande att aktivt differentiera sig 

från det allmänna politiska fältet ifråga om hur etniska motsättningar ska kunna överbryggas 

mellan makedonier och albaner genom tillämpandet av idrott. 

 

Om våra idrottsaktiviteter kan förena olika barn och deras föräldrar genom att ha roligt 

tillsammans, så visst, men inte att jag skulle vara intresserad av politik i största allmänhet, 

[Aleksandar, 46 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Jag är inte det minsta intresserad av politik, det är nog den saken jag verkligen inte bryr mig 

något om, Open Fun Football Schools är större än politiken, vi tydliggör för alla som involveras i 

våra program att vi är politiskt oberoende och det är en linje som är väldigt viktig för oss att 

upprätthålla, de två viktigaste beståndsdelarna av vår organisation är att vi inte får gå med vinst 

och att vi är politiskt oberoende, däri ligger vår trovärdighet, [Ivana, 31 år, makedonier, ledare] 
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Jag är verkligen inte intresserad av politik eller engagerad i politiska frågor, visst följer jag 

samhällsdebatten i tidningar och teve men längre än så sträcker sig inte mitt intresse, att läsa 

tidningen exempelvis tillhör det vardagliga livet för normala människor, klart att jag är 

intresserad av vad som händer runt omkring mig men inte mer, [Vladi, 52 år, makedonier, förälder 

och ledare] 

 

Politik är jag inte det minsta intresserad av, så fort teven visar något politiskt så stänger jag av 

den eller byter kanal, jag är inte intresserad, dom försöker få mig att bli hjärntvättad av deras 

lögner, dom ljuger ju för folket, man säger en sak och sen går man och gör en helt annan sak, dom 

styrs av sina personliga intressen, dom bryr sig inte om oss andra, dom senaste tio till femton åren 

när vi har varit självständiga (Makedonien min anm.), så är det ju politikerna som har skapat alla 

våra problem, [Marko, 40 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Jag kan ju inte direkt påstå att jag är intresserad av politik, visst hör man saker på radio eller 

kollar på teve men mer avancerat än så blir det inte för egen del, jag menar, om jag öppnar 

tidningen så är det främst sportsidorna som jag finner intressanta, inte de politiska delarna direkt, 

[Nenad, 25 år, makedonier, ledare] 

 

I mina samtal med informanterna framgår det tydligt att vederbörande tillskriver Open Fun 

Football Schools stor betydelse eftersom verksamheten anses skilja sig avsevärt från den 

statliga politiken. Det är främst föräldrarna som ger uttryck för denna åsikt då de menar att 

verksamhetens fokus på barn och utövandet av idrott skiljer sig radikalt från vad politiker i 

allmänhet sysslar med ifråga om att överbrygga etniska motsättningar i landet. En intressant 

aspekt att belysa ifråga om vilken betydelse informanterna tillskriver Open Fun Football 

Schools är att verksamheten symboliserar ett nytänk gällande möjligheten för människor i 

polariserade samhällen att interagera med varandra under fredliga former eftersom 

verksamheten är öppen för alla. Som ett resultat av upplösandet av forna Jugoslavien och den 

efterföljande konflikten mellan makedonier och albaner anser flera av mina informanter att 

den statliga politiken i landet enbart har påverkat människors liv negativt utifrån tankegångar 

baserade på ett ”vi” och ett ”dom”. Open Fun Football Schools blir därmed ett tydligt 

exempel på hur vederbörandes engagemang aktivt går i motsatt riktning i förhållande till 

statens politik eftersom verksamheten genomsyras av en gemensam strävan efter att förena 

snarare än att särskilja människor. En av informanterna menar att politiker i allmänhet ser 

hotfullt på Open Fun Football Schools verksamhet eftersom denna tydligt skiljer sig åt från 

hur många andra statliga institutioner väljer att arbeta. Informanten menar således att 

verksamhetens fortlevnad kan vara i fara då det i framtiden kan bli svårt att motivera 

myndigheter och olika institutioner att bidra med finansiella medel för att få verksamheten att 
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gå runt. En gemensam ståndpunkt för samtliga informanter är att vederbörande ser sitt 

engagemang som något i direkt opposition till den politiska världen och att engagemanget 

således tillskrivs som särskilt betydelsefullt ifråga om att stärka det civila samhället och att i 

sin tur skapa en jämvikt mellan det politiska och det apolitiska. 

 

Jag är inte politiskt engagerad, däremot drivs jag av humanitärt arbete, jag tycker att dom (Open 

Fun Football Schools min anm.) sysslar med viktiga frågor, men jag anser inte att det handlar om 

politik direkt, för mig är det här något annorlunda eftersom det handlar om barn, [Marija, 45 år, 

makedonier, förälder] 

 

Det är skönt att vara helt oberoende, politiken har verkligen inte fört med sig något bra, därför 

bör man lämna den ifred, om du frågar mig, [Ivana, 31 år, makedonier, ledare]  

 

Open Fun Football har inget med politik att göra, det är öppet för alla, det är dess styrka, det går 

inte att relatera till något politiskt, för mig är inte politik något viktigt, det som är viktigt är 

barnen och deras framtid, vi är mer verksamma på gräsrotsnivå så att säga, vi lämnar det 

politiska åt politikerna, [Vladi, 52 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Hela problematiken kring motsättningarna mellan olika etniska grupper skapades av politikerna, 

dom underblåste ju hela konflikten, [Goran, 25 år, makedonier, ledare] 

 

Jag tror faktiskt inte att någon här tänker på fotbollsskolorna som något politiskt, det är en bra 

atmosfär här som bygger på barnens glädje i kombination med idrott, det är inte mer komplicerat 

än så, jag ser i alla fall ingen koppling till den politiska världen, jag tror att det är det omöjligt att 

göra politik av detta och det är bra, [Goce, 48 år, alban, förälder]  

 

Jag ser verkligen inte Open Fun Football Schools som en politisk arena, detta är ju en humanitär 

organisation, vi är ju inte färgade av en viss politisk ideologi och så vidare, ingen av oss pratar 

om politik, vi har vårt eget tillvägagångssätt, det är nog därför vi får så positiv respons från 

föräldrar och andra, just därför att vi skiljer oss från det politiska, folk kan relatera till vår 

verksamhet på ett annat sätt tror jag, [Goran, 25 år, makedonier, ledare]  

 

Politiken har mest fört med sig problem för befolkningen eftersom det oftast handlar om att dela 

på människor, vi är ju i opposition till den politiska världen eftersom våra program handlar om att 

förena människor, det är en stor skillnad, om vi ber om pengar från staten för att förena 

människor, och detta ligger i motsats till den politik som dom bedriver, då blir det ganska svårt för 

dom att bli motiverade att ge oss finansiella medel, vi kanske inte kommer att kunna fortsätta 

eftersom det vi sysslar med går i motsatt riktning mot vad politikerna sysslar med, [Dejan, 36 år, 

alban, ledare]  
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Politiken handlar ofta om att utfästa skillnader mellan människor medan det vi håller på med går i 

motsatt riktning, vi vill ju förena och skapa mångfald i det vi gör, det är stor skillnad, därför vill vi 

vara självständiga och inte beblanda oss politiskt, det handlar om att vi alla är lika mycket värda 

och att vi är öppna för alla, [Goran, 25 år, makedonier, ledare]  

 

En avslutande reflektion gällande vilken betydelse mina informanter tillskriver Open Fun 

Football Schools är att engagemanget tydligt speglar ett avståndstagande från samhället och 

den statliga politik som genomsyrar detta. Det framgår även tydligt att flera av informanterna 

ser föraktfullt på politiker och statliga institutioner eftersom vederbörande anser att det ökade 

avståndet mellan makedonier och albaner är ett direkt resultat av den statliga politik som 

bedrivs idag. Mot denna bakgrund tillskriver således informanterna Open Fun Football 

Schools stor betydelse eftersom verksamheten tydligt genomsyras av värden kopplade till 

allas rätt att få vara med och där det glädjefulla i att utöva idrott tillsammans blir ett alternativt 

verktyg att tillgripa för att överbrygga de rådande etniska motsättningarna i landet. Med denna 

utgångspunkt känns det relevant att återkoppla mina informanters svar till Fords artikel där 

idrottens förmåga att skapa positiva möten mellan dess utövare samt dess förmåga att 

generera sociala nätverk lyfts fram som särskilt betydelsefullt ifråga om att förena människor i 

polariserade samhällen.
105

 

 

Med utgångspunkt i att demokratins primära uppgift är att överbrygga sociala barriärer mellan 

människor
106

 känns det intressant att lyfta fram vilken betydelse mina informanter tillskriver 

sitt engagemang. Detta med anledning av att vederbörande tydligt uppfattar Open Fun 

Football Schools som något i opposition till det politiska fältet. Även om det inte finns något 

uttalat intresse för politiska frågor hos någon av mina informanter speglar deras engagemang 

trots allt en stark drivkraft ifråga om att stärka det civila samhället genom att tillhandahålla en 

alternativ lösning till en, enligt informanterna, misslyckad statlig politik. Open Fun Football 

Schools blir utifrån detta resonemang ett tydligt exempel på hur informanternas frivilliga 

engagemang kan bidra till att både vidga och fördjupa demokratin
107

 trots att vederbörande ser 

skeptiskt på politik och statlig maktutövning. Det känns vidare intressant att relatera mina 

informanters svar till Putnam och dennes resonerande kring att det är tyngden i det civila 

samhället som lägger grunden för en stark medborgaranda och i sin tur en fungerande 
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demokrati.
108

 Mot denna bakgrund är det således intressant att belysa mina informanters 

uttalade ointresse för politiska frågor samtidigt som deras engagemang i fotbollsskolorna, 

ofrivilligt, bidrar till att stärka det civila samhället genom att tillhandahålla en effektiv 

plattform för demokrati där människors lika värden kan diskuteras förutsättningslöst.  

Effekterna på samhället 

Den fjärde och sista aspekten att belysa ifråga om vilken betydelse mina informanter 

tillskriver Open Fun Football Schools är vilka effekter vederbörande anser att verksamheten 

har på det makedonska samhället vad gäller en ökad förståelse mellan makedonier och 

albaner. I första hand menar informanterna att fotbollsskolorna är en bra mötesplats för barn 

med olika bakgrund att stifta bekantskap med varandra med hjälp av idrottsliga aktiviteter. 

Det är främst barnens möjligheter att stifta bekantskap med andra barn som de vanligtvis inte 

kommer i kontakt med som lyfts fram som särskilt betydelsefullt i detta avseende. Då 

informanterna menar att det svårt att mäta fotbollsskolornas effektivitet i konkreta siffror och 

tabeller är vederbörande trots allt noga med att understyrka hur många nya kontakter som har 

etablerats mellan de deltagande barnen sedan projektet drog igång. Genom att hänvisa till 

betydelsen av Internet och mobiltelefoner och hur många av de deltagande barnen som via 

dessa kommunikationsmedel har lyckats hålla kontakt med varandra även utanför 

fotbollsskolorna, menar flera av informanterna att detta är ett tydligt bevis på verksamhetens 

effektivitet ifråga om att överbrygga sociala barriärer i landet. 

 

Det är ju svårt att direkt mäta hur många nya vänner som barnen skaffar sig, men det är 

fantastiskt hur många som faktiskt upprätthåller kontakten med varandra även efter våra skolor 

med mobiltelefoner och Internet, det är ju ett sätt för oss att mäta programmens effektivitet, 

[Ivana, 31 år, makedonier, ledare] 

 

Barnen kommer hit för att ha roligt med varandra och för att träffa nya kompisar, så det är ju 

väldigt många nya kontakter som förmedlas via våra fotbollsskolor, många barn får alltså nya 

kompisar här, jag menar, pojkar blir kompisar med flickor, makedonier med albaner, serber med 

romer och så vidare, det är ju naturliga inslag här i Open Fun Football Schools, [Goran, 25 år, 

makedonier, ledare] 

 

Min pojke, han har bara varit med en gång, men min flicka har varit med under fyra års tid nu, 

dom tycker ju att det är jätte roligt, dom träffar nya kompisar, dom har roligt med varandra, dom 

har ju även haft en hel del kontakt efteråt via Internet och Facebook, lagt upp olika bilder och så, 
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fotbollsskolorna påverkar barnens sociala liv, dom träffar mängder av nya kompisar, under 

uppväxten är det ju viktigt att känna att man tillhör något, att man inte blir utelämnad, [Marko, 40 

år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Här har vi ju massa barn från olika skolor som överhuvudtaget inte känner varandra eller hade 

umgåtts i vanliga fall, barn från olika skolor kommer hit, dom känner inte varandra men efteråt så 

är det många som fortsätter att hålla kontakten och då har man ju verkligen lyckats förmedla ett 

viktigt budskap till barnen, [Dejan, 36 år, alban, ledare] 

 

Jag tycker att det är viktigt att det finns sådana här projekt som sätter barnen i fokus, det är ju 

deras framtid det handlar om, det är viktigt att påverka i rätt riktning tycker jag, att barnen genom 

dessa skolor kan ta med sig positiva erfarenheter eftersom dom träffar olika sorters människor och 

har roligt tillsammans, [Goce, 48 år, alban, förälder] 

 

Ett annat framträdande mönster bland mina informanters svar ifråga om vilken betydelse 

vederbörande tillskriver Open Fun Football Schools och dess effekter på samhället är hur 

barnen i ett tidigt skede genom fotbollsskolorna ges de rätta verktygen för att kunna förändra 

etniskt baserade tankegångar i samhället kring ett ”vi” och ett ”dom”. Mot denna bakgrund 

betonar flera av informanterna betydelsen av hur viktigt det är att det gränsöverskridande 

arbetet inleds i ett skede när barnen är små och där dessa således har större möjligheter att 

förändra sina attityder gentemot varandra jämfört med om verksamheten hade fokuserat på 

vuxna som i sin tur är mer präglade av sin sociala bakgrund. Flera av informanterna menar att 

Open Fun Fooball Schools skiljer sig avsevärt från andra institutioner i samhället eftersom 

barnen under sitt deltagande har samma kläder, får samma mat och behandlas på ett likvärdigt 

sätt vilket i sin tur kan sättas i relation till hur den ordinarie skolan bedrivs där makedonier 

och albaner ofta hålls åtskilda. Fotbollsskolorna kan således förmedla viktiga värden kopplade 

till jämlikhet vilka vidare kan bidra till att öka respekten och förståelsen mellan dessa 

folkgrupper. Inom ramen för Open Fun Football Schools ges barnen möjlighet att stifta 

bekantskap med andra barn genom en gemensam samverkan kring glädjefulla 

idrottsaktiviteter och detta är något som merparten av informanterna lyfter fram som något 

väldigt positivt ifråga om verksamhetens effekter på samhället. En av informanterna menar att 

den pedagogiska aspekten av Open Fun Football Schools är av särskilt stor betydelse att 

bejaka ifråga om att överbrygga de etniska motsättningarna i landet. Genom tillämpandet av 

olika sånger för barnen blandas både albanska, makedonska och andra språk för att alla 

barnen ska kunna lära sig av varandra på ett enkelt och roligt sätt. Med denna utgångspunkt 
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menar informanten därmed att fotbollsskolorna blir en essentiellt gränsöverskridande 

samhällsarena som tydligt skiljer sig åt från det övriga samhället. 

 

Allt negativt lämnas åt sidan eftersom vårt program fokuserar på barnen, det är för dom vi finns, 

för att dom ska kunna ha roligt tillsammans, vi vårdar barnen med stor omsorg eftersom dom är 

vår blivande generation vuxna, [Goran, 25 år, makedonier, ledare] 

 

Redan från början får barnen samma t-shirt, samma keps, mat, allt är samma för alla vilket 

innebär att det aldrig blir en fråga om olikheter, det är viktigt, det är enkelt, om du inte gör saker 

som skiljer på människor då kommer du inte heller att få några problem, så borde det ju vara 

inom politiken också, politikerna skapar bara en massa problem, makedonierna ska ha det här, 

albanerna ska ha det där, vänta lite nu människor, stanna upp en minut, vi är ju alla makedonier, 

vi har alla samma rätt att existera, här är alla välkomna och vi behandlar alla lika, [Marko, 40 år, 

makedonier, förälder och ledare]  

 

Jag tror att fotbollsskolorna har en stor betydelse för landet, det viktigaste är ju att vi engagerar 

så många barn och att dom har roligt tillsammans, inför framtiden är våra skolor väldigt 

betydelsefulla eftersom nya generationer med barn ständigt kommer i kontakt med vår verksamhet 

eftersom dom vill ha roligt, barn vill ju ha roligt med varandra, [Nenad, 25 år, makedonier, ledare] 

 

I den traditionella skolan så är det ju väldigt uppdelat, dom delas upp i olika etniska grupper, typ 

albaner, romer, turkar, makedonier och så vidare, här är ju alla på samma nivå, alla är lika 

mycket värda och vi delar inte upp barnen som dom kanske är vana vid i det vardagliga livet, jag 

menar alla människor och framförallt barnen formas väldigt tidigt utifrån den miljö dom vistas i, 

vad föräldrarna tycker och så vidare, detta handlar ju om att ha roligt tillsammans och att sudda 

ut skillnaderna och skapa en känsla av samhörighet, [Dejan, 36 år, alban, ledare]  

 

Detta är väldigt viktigt för samhället, ju mer man kan involvera barn i en tidig ålder genom idrott, 

desto större möjlighet ger vi barnen att få positiva attityder kring viktiga frågor, till exempel 

tolerans gentemot varandra, [Vladi, 52 år, makedonier, förälder och ledare]  

 

Det jag ger till barnen kommer aldrig att försvinna och därför är det så viktigt för mig att 

verkligen ge allt jag har, till exempel när jag sjunger sånger försöker jag lära ut små fraser så att 

alla kan sjunga med, jag tar med fraser på albanska, makedonska, på engelska, franska och så 

vidare, just därför att barnen ska lära sig att förstå varandra, det är viktigt, det finns ju till 

exempel många makedonska barn här som aldrig tidigare har haft någon kontakt med ett albanskt 

barn, de olika språken låter olika men budskapet är det samma, jag menar oavsett om du är 

makedonier, romer, turk, alban och så vidare, så skapar sångerna en ökad förståelse för varandra 

eftersom de lär sig lite av de olika språken genom sångerna, det är fantastiskt, i övriga samhället 
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skulle detta kanske inte vara så realistiskt, att man sjöng sånger ihop på olika språk som vi gör 

här, [Dejan, 36 år, alban, ledare]  

 

Det är inte enbart barnen och deras möjligheter till en ökad förståelse för varandra som lyfts 

fram som betydelsefullt ifråga om vilka effekter verksamheten har på det makedonska 

samhället. Merparten av informanterna menar även att föräldrarnas och ledarnas möjligheter 

att lära sig av varandra genom barnens idrottande är av stor vikt att bejaka. Mot denna 

bakgrund blir de vuxnas möjligheter att stifta bekantskap med andra vuxna relevant att föra 

fram eftersom det gemensamma engagemanget för barnen i många fall visar sig vara en 

begynnelse till vänskap dessa emellan. Genom att tillsammans få möjlighet att heja fram 

barnen ute på planen blir mötet mellan de vuxna mindre laddat jämfört med om vederbörande 

hade umgåtts i andra sociala sammanhang där etniska barriärer gör sig mer påtagliga. Trots att 

Open Fun Football Schools primärt fokuserar på barnen menar flera av informanterna att 

många vuxna ser engagemanget som en möjlighet att själva få idrotta och ha roligt 

tillsammans med varandra. På så vis ges även de vuxna goda förutsättningar att förändra sina 

attityder gentemot varandra eftersom Open Fun Football Schools tillhandahåller en effektiv 

arena för utbyte av idéer och erfarenheter som kan involvera både barnen och de vuxna. I flera 

av intervjuerna med informanterna framgår det även att många deltagare har lyckas bli vänner 

med varandra även utanför verksamhetens ramar, eftersom vederbörande har träffats 

upprepade gånger i egenskap av föräldrar och där ett gemensamt intresse för de idrottande 

barnen har uppstått som i sin tur har kunnat utvecklas vidare. Med denna utgångspunkt får 

barnen en betydelsefull roll ifråga om att fungera som en länk mellan föräldrar från olika 

sociala sammanhang och hur dessa kan lära känna varandra genom ett gemensamt intresse 

och engagemang för barnens bästa.  

 

Föräldrarna sitter bredvid varandra och hejar fram sina barn, dom pratar med varandra om sina 

barn och börjar engagera sig för varandra, dom knyter kontakter med varandra, när skolorna 

sedan är över kanske dom stöter på varandra på stan, dom säger hej till vandra och så vidare, det 

ena leder till det andra, man kan ju säga att barnen blir en länk mellan föräldrar med olika 

bakgrund, [Goran, 25 år, makedonier, ledare] 

 

Vi kan ju se hur många kulturella möten som våra skolor ger upphov till och det är ju verkligen 

fantastiskt, jag har träffat en hel del nya vänner och skapat mig värdefulla kontakter genom mitt 

engagemang under åren, [Aleksandar, 46 år, makedonier, förälder och ledare] 

 



 59 

Många föräldrar har blivit goda vänner med varandra, och det är tack vare Open Fun Football 

Schools, dom lärde känna varandra genom detta program när deras barn var delaktiga, efteråt 

började dom umgås och nu spelar dom årliga turneringar ihop, dom träffades alltså genom Open 

Fun Football Schools och nu är dom vänner, det är verkligheten, [Vladi, 52 år, makedonier, 

förälder och ledare]  

 

Du träffar ju verkligen alla sorts människor inom ramen för detta projekt, så du har en stor mix av 

olika sorters människor vilket gör det hela mer intressant, alla kan ta lärdom från varandra, vi 

skapar på det sättet väldigt breda nätverk som sträcker sig över många olika gränser, [Goran, 25 

år, makedonier, ledare]  

 

Det är enkelt, man träffas, man umgås och man blir kanske goda vänner på grund av att man har 

saker gemensamt, inte på grund av vem du är, så är det för mig i alla fall, man hittar alltid sätt att 

kommunicera med varandra, [Marko, 40 år, makedonier, förälder och ledare]  

 

Här är alla på samma nivå, det skapas inga motsättningar på samma sätt som i övriga samhället, 

barnen är ju i fokus och föräldrarna engagerar sig gemensamt för dom, alla är här för att ha 

roligt, träffa nya människor och lära sig samarbeta med varandra, [Aleksandar, 46 år, 

makedonier, förälder och ledare] 

 

Utifrån den fjärde och sista aspekten att bejaka ifråga om vilken betydelse mina informanter 

tillskriver Open Fun Football Schools och vilka effekter vederbörande anser att verksamheten 

har på det makedonska samhället har en del intressanta svar utkristalliserats. För det första 

menar informanterna att Open Fun Football Schools har stora effekter på det makedonska 

samhället eftersom verksamheten tillhandahåller en mötesplats där barn kan umgås och ha 

roligt tillsammans under förutsättningslösa former och där etniska barriärer i sin tur inte gör 

sig lika påtagliga som i många andra sociala sammanhang. Mot denna bakgrund kan mina 

informanters svar kopplas till Keims och Sugdens avhandlingar där idrotten ses som ett 

effektivt verktyg att tillgripa för att motverka den segregation som skolsystemet i polariserade 

samhällen ofta ger uttryck för. Med denna utgångspunkt blir det således ofta svårt för barn 

från olika sociala sammanhang att stifta bekantskap med varandra eftersom skolan som 

samhällsinstitution åtnjuter ett stort inflytande och därmed tydligt bidrar till att särskilja 

snarare än att förena människor.
109

 Open Fun Football Schools kan utifrån detta perspektiv 

sägas tillhandahålla goda förutsättningar för barnen att umgås tillsammans under lika villkor 

där vederbörande i sin tur kan öka förståelsen för varandra vilket på sikt kan bidra till att 

förändra förhållandet mellan makedonier och albaner. 
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Informanterna menar vidare att Open Fun Football Schools har en stor betydelse ifråga om att 

bygga broar mellan olika folkgrupper i landet då barnen genom sin låga ålder är lättare att 

förända och påverka i jämförelse med vuxna människor som har en annan livserfarenhet 

bakom sig. Med denna utgångspunkt känns det relevant att koppla informanternas svar till 

såväl Sugdens som Fords artiklar där båda två konkluderar att vuxna människor i polariserade 

samhällen tenderar att skuldbelägga varandra i större utsträckning än vad barn gör. 

Användandet av idrott och dess effekter på polariserade samhällen blir således av särskilt stor 

betydelse i detta avseende eftersom barnen inte delar samma historia som sina föräldrar. Detta 

innebär i sin tur att idrotten kan fungera som effektiv plattform för kommunikation där barnen 

ges möjligheten att förändra attityder gentemot varandra under förutsättningslösa former och 

det där det glädjefulla kring idrottsutövandet blir en förutsättning för denna 

förändringsprocess.
110

 

 

Informanterna menar slutligen att betydelsen av Open Fun Football Schools ifråga om dess 

effekter på det makedonska samhället går att relatera till de sociala nätverk som de idrottsliga 

aktiviteterna ger upphov till för deltagarna. Informanterna menar att många vuxna inom 

ramen för verksamheten ges goda möjligheter att lära känna andra vuxna eftersom 

vederbörande engagerar sig gemensamt för barnen. På så vis ger fotbollsskolorna upphov till 

kulturella möten även för de vuxna deltagarna vilka är av stor vikt att lyfta fram ifråga om hur 

attityder kan förändras mellan makedonier och albaner genom ett ökat förtroende och en ökad 

förståelse dessa emellan. Med utgångspunkt i Open Fun Football Schools möjligheter att 

förena olika människor med varandra och hur detta kan sättas i relation till genererandet av 

sociala nätverk känns därmed Putnams resonerande kring överbryggande socialt kapital 

relevant att lyfta fram för vidare diskussion. Överbryggande socialt kapital handlar om hur 

förtroende mellan människor skapas som ett resultat av vederbörandes olikheter i kollektiva 

sammanslutningar.
111

 Mot denna bakgrund blir de vuxna deltagarnas gemensamma 

engagemang för barnen således en möjlighet för vederbörande att kunna förändra attityder 

gentemot varandra eftersom det är olikheterna snarare än likheterna dessa emellan som ligger 

till grund för engagemanget. Med denna utgångspunkt kan den största effekten på det 

makedonska samhället således sägas vara hur deltagare från olika sociala sammanhang kan 

skapa sig en ökad förståelse för varandra genom ett gemensamt engagemang för barnen.  
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Motiv till att engagera sig i Open Fun Football Schools 
Jag kommer nu att diskutera vilka motiv som mina informanter har angett som centrala ifråga 

om deras engagemang inom Open Fun Football Schools och i sin tur analysera deras svar med 

hjälp av såväl mina teoretiska utgångspunkter som tidigare forskning. Mot denna bakgrund 

har fyra centrala aspekter kring informanternas motiv utkristalliserats. Den första aspekten rör 

informanternas eget förhållande till idrott och hur detta har påverkat deras engagemang inom 

Open Fun Football Schools. Den andra aspekten handlar om det glädjefulla med Open Fun 

Football Schools och hur barnens möjligheter att umgås och att ha roligt tillsammans med 

andra barn hamnar i förgrunden för informanterna i fråga om deras motiv till delaktighet. Den 

tredje aspekten handlar om informanternas möjligheter att få träffa andra människor som de 

vanligtvis inte kommer i kontakt med och hur detta i sin tur speglar deras engagemang. Den 

fjärde och sista aspekten att redogöra för ifråga om motiven till informanternas engagemang 

är deras möjlighet att blicka framåt och således kunna gå vidare efter kriget som präglade 

flera av länderna på Balkan under upplösandet av forna Jugoslavien.  

Det egna idrottandet 

I merparten av intervjuerna med mina informanter framgår att en central och högst relevant 

aspekt att bejaka ifråga om motiven till deras engagemang i Open Fun Football Schools går 

att utläsa utifrån en egen bakgrund som aktiva idrottsutövare och då främst inom fotboll. Det 

framgår även att flera av mina informanter har varit aktiva på elitnivå och som ett resultat av 

detta har sett engagemanget som något naturligt och självklart med anledningen av att detta är 

något som ligger vederbörande varmt om hjärtat. I första hand är detta något som mina 

manliga informanter ger uttryck för men även de två kvinnliga informanterna ger uttryck för 

idrotten som en självklar och integrerad del av deras liv och kan således ses som ett 

framträdande incitamentet bland de flesta av informanterna och deras resonerande kring 

engagemanget. Mot denna bakgrund går det därmed att konkludera att merparten av 

informanterna i ett initierande skede blev engagerade inom Open Fun Football Schools som 

ett resultat av deras eget förhållande till det idrottsliga fältet snarare än projektets politiska 

natur. 

 

Jag spelat handboll under stora delar av mitt liv, aktivt då, i Open Fun Football Schools har jag 

varit involverad i över tio år, i den byn där jag kommer ifrån älskar barnen idrott och det 

anordnas idrottsliga aktiviteter med jämna mellanrum vilket jag tycker är bra, så det föll sig 

naturligt för mig att även bli involverad inom detta projekt, [Marija, 45 år, makedonier, förälder]  
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Under i stort hela mitt liv har jag varit verksam som fotbollstränare för barn och ungdomar, det 

var så min resa påbörjades, när detta projekt startade i början av år 2000 blev jag involverad som 

ledare med tanke på min egen bakgrund som aktiv fotbollsspelare, efterhand fortsatte jag mitt 

engagemang genom att även bli instruktör, [Vladi, 52 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Jag har ju ett förflutet som professionell fotbollsspelare, så jag har ju alltid haft en speciell 

relation till fotboll och idrott generellt sätt, därför tilltalades jag av detta projekt eftersom det 

behandlar något som ligger mig varmt om hjärtat, jag har ju haft turen att stifta bekantskap med 

många nya vänner genom mitt engagemang i Open Fun Football Schools, jag känner ju helt klart 

att min erfarenhet inom området har varit till stor nytta för vad jag kan bidra med, [Marko, 40 år, 

makedonier, förälder och ledare] 

 

Idrott har alltid funnits i mitt liv, de senaste femton åren har jag hållit på med idrott, jag spelade 

professionell fotboll under många år men tvingades ställa skorna på hyllan på grund av en 

knäskada, jag blev skadad, var tvungen att operera mig flera gånger och tyckte liksom inte att det 

var värt det längre, [Nenad, 25 år, makedonier, ledare] 

 

Jag har spelat tennis under stora delar av mitt liv men tvingades tyvärr sluta under tonåren på 

grund av en skada, jag blev också sjuk så jag tvingades sluta med idrott vilket jag tyckte var 

väldigt tråkigt, [Goce, 48 år, alban, förälder] 

 

Idrotten har helt klart spelat en stor roll i mitt liv, jag spelade ju en hel del volleyboll som ung, 

dom flesta av mina vänner spelade basket, jag trodde inte direkt att jag skulle bli involverad i 

fotboll, det trodde jag faktiskt aldrig, under många år fanns det överhuvudtaget ingen fotboll för 

kvinnor, om man jämför då med idag så är det ju en oerhört stor skillnad, [Ivana, 31 år, 

makedonier, ledare] 

 

Så långt tillbaka som jag kan minnas har idrotten alltid varit en naturlig del av mitt liv, idag ser ju 

samhället annorlunda ut, jag började ju spela fotboll när Jugoslavien var enat, alltså före kriget, 

då var vi ju ett stort land, sen efter kriget hade vi plötsligt sju nya länder, och det förändrade ju 

verkligen ens eget liv som aktiv fotbollsspelare, [Aleksandar, 46 år, makedonier, förälder och 

ledare] 

 

Ett annat tydligt mönster som går att skönja utifrån intervjuerna med mina informanter ifråga 

om motiven till deras engagemang är deras starka tilltro till idrottens förmåga att generera 

sociala nätverk för dess utövare och hur barnen kan gynnas av detta genom att aktivt deltaga i 

idrottsliga aktiviteter. Merparten av informanterna menar vidare att idrotten är en effektiv 

form av socialisationsarena där barnen ges möjlighet att tillägna sig värdefulla egenskaper 

som kan vara till gagn inför det vuxna livet. Med utgångspunkt i idrotten som en 
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socialisationsarena är det framförallt barnens förmåga att lära sig samarbeta med varandra, att 

lära sig ta ansvar och möjligheten att stifta bekantskap med nya barn som lyfts fram som 

särskilt signifikant. Tre av informanterna är även noga med att understryka hälsoaspekten 

kring ett aktivt idrottande och menar att det är av stor vikt att barn ges möjligheten att få 

komma ut och röra på sig genom diverse fysiska aktiviteter. Två av informanterna ger uttryck 

för en stark tilltro till idrotten ifråga om att förbereda sig inför det vuxna livet och att idrotten 

således blir en förberedelse för barn att lära sig hantera såväl framgångar som motgångar 

vilket i sin tur är en återspegling av det verkliga livet. Merparten av informanterna ger ett 

starkt uttryck för att idrotten är en viktig del av det civila samhället och vars positiva effekter 

går att skönja inom flera av samhällets olika sektorer.  

 

Framförallt så tycker jag att idrotten i många fall förmedlar fair-play, den är ofta öppen för alla, 

det är väl i stort sett den viktigaste beståndsdelen, barn lär sig att ha roligt tillsammans, dom 

träffar nya kompisar och lär sig samarbeta med varandra, [Ivana, 31 år, makedonier, ledare]  

 

Jag har faktiskt tänkt en hel del på det där, jag vet faktiskt inte, jag tycker att det är viktigt för 

barn att få möjlighet att idrotta, det finns många saker som är bra med idrotten, för det första är 

det bra för deras hälsa, att dom rör på sig, jag tror även att idrotten ger mer positiv energi som 

påverkar ens vardagliga liv, jag tror att det blir lättare att kommunicera med varandra då, nä men 

sådana saker tror jag underlättas av att man håller på med någon form av idrott, alla tjänar på 

det, [Nenad, 25 år, makedonier, ledare] 

 

Genom idrotten lär man ju sig om livet, att få vara vinnare och att få vara förlorare, det är viktigt, 

så är det ju i det verkliga livet också, det kan ju inte alltid gå bra, man kan inte alltid vinna, man 

måste lära sig att hantera nederlag, så är livet, det är ju en förberedelse inför det verkliga och 

vardagliga livet, man måste ha erfarenhet från båda sidor, jag tror att du har nytta av det senare i 

livet, man måste kämpa, man måste ha mål, [Marko, 40 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Det bästa med idrotten är ju att barnen kan ha roligt med varandra och att dom ges möjligheten 

att träffa andra barn med olika bakgrund och erfarenheter, det är oerhört viktigt för barns sociala 

liv anser jag, [Goce, 48 år, alban, förälder] 

 

Idrotten speglar i många fall verkligheten, barn utövar den för att ha roligt med varandra och för 

att träffa nya kompisar, det är ju många kontakter som förmedlas till barnen, [Goran, 25 år, 

makedonier, ledare] 

 

Personligen tror jag att man genom idrotten kan lära sig värdefulla saker som man har nytta av i 

det verkliga livet, jag tror helt klart att man blir en bättre människa med hjälp av idrott, det ger en 



 64 

stark karaktär, idrott ger om inget annat en bra hälsa vilket får ses som något positivt, barnen 

socialiseras till ansvarsfulla människor genom att lära sig samarbeta med andra, man träffar 

kompisar och skapar sig nya vänner, [Vladi, 52 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Jag har ju fått mycket värdefull livserfarenhet under min tid som aktiv fotbollsspelare, man fick 

lära sig ta hand om sig själv utan sina föräldrar, man fick lära sig att bli social så att man kunde 

träffa nya kompisar och så vidare, idrotten har nog framförallt lärt mig att vara lojal mot mina 

åtaganden, [Aleksandar, 46 år, makedonier och ledare]   

 

Först och främst är hälsan det som jag tycker är viktigt när jag tänker på idrottens betydelse för 

människor, inget annat, [Dejan, 36 år, alban, ledare] 

 

Med utgångspunkt i mina informanters svar kring vilka motiv som anges som centrala för 

engagemanget känns framförallt den egna idrottsbakgrunden relevant att lyfta fram. Med 

anledning av att idrotten i många fall har varit en naturlig del i vederbörandes liv har det 

också fallit sig naturligt att engagera sig för den som ledare eller som aktiv förälder inom 

ramen för Open Fun Football Schools. Merparten av informanterna lyfter även fram idrottens 

betydelse som socialisationsarena där barnen kan tillägna sig värdefull erfarenhet som kan 

vara till gagn inför det vuxna livet. Detta kan exemplifieras genom informanternas 

propagerande för vikten av att lära sig att hantera vinster och förluster, att lära sig samarbeta 

med andra människor och att lära sig kommunicera på ett konstruktivt sätt.  Mot denna 

bakgrund känns det relevant att relatera mina informanters svar till Keims avhandling där 

idrott och framförallt lagsport anses ge goda möjligheter för dess utövare att lära sig 

samarbeta med varandra utifrån gemensamt uppsatta mål.
112

 Svaren är även intressanta att 

belysa utifrån både Howarths avhandling och Sugdens artikel där idrotten anses ge goda 

förutsättningar för kommunikation mellan olika människor och där samarbete och ömsesidig 

respekt blir centrala aspekter att bejaka i sammanhanget.
113

 Informanterna ger även ett starkt 

uttryck för idrottens förmåga att generera sociala nätverk för dess utövare i form av nya 

vänskapsband i och med dess öppenhet och mångfald. Mot denna bakgrund känns Putnams 

resonerande kring överbryggande socialt kapital relevant att lyfta fram. Detta eftersom idrott i 

många fall är en gränsöverskridande aktivitet som kan bidra till att förena människor med vitt 

skilda förutsättningar och som i sin tur kan ge upphov till sociala nätverk vilka spänner över 

flera olika samhällsfält. Det som således är intressant att bejaka i detta avseende är att 

människors olikheter snarare än likheter skapar ett ökat förtroende och ömsesidig respekt 
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dessa emellan vilket i sin tur utgör grunden för ett starkt civilsamhälle och en fungerande 

demokrati.
114

   

Open Fun Football Schools och barnens glädje 

I intervjuerna med mina informanter kring vilka motiv dessa anger som centrala för sitt 

engagemang inom Open Fun Football Schools framträder ett tydligt mönster kring det 

glädjefulla i barnens idrottsaktiviteter. Det är således barnens möjligheter att ha roligt 

tillsammans med andra barn som lyfts fram som ett viktigt incitament kring vederbörandes 

engagemang. Med utgångspunkt i den glädjefulla aspekten av barnens idrottande tenderar 

informanterna att tydligt poängtera att glada barn ger glada föräldrar. Idrottens sociala 

dimension ifråga om barnens möjligheter till interaktion med andra barn lyfts även fram som 

en viktig aspekt att ta hänsyn till för samtliga av informanterna ifråga om deras engagemang. 

Tre av informanterna är även noga med att understryka idrottens gränsöverskridande karaktär 

och barnens möjligheter att stifta bekantskap med andra barn oberoende av exempelvis 

etnicitet eller kön och där det glädjefulla blir en förutsättning för att dessa ska kunna umgås 

och att lära sig av varandra. Två av informanterna menar även att Open Fun Football Schools 

är ett ypperligt tillfälle för såväl föräldrarna som barnen att umgås och att ha roligt 

tillsammans. Inte minst är detta av stor vikt enligt informanterna då många föräldrar idag som 

ett resultat av en allt mer påtaglig strävan efter att göra karriär inom jobbet successivt glider 

ifrån sina barn. Open Fun Football Schools blir således en länk mellan förälder och barn och 

där det glädjefulla i sin tur blir en förutsättning för att denna länk ska kunna upprätthållas.  

 

Jag känner mig väldigt mån om att det är viktigt att satsa tid och energi på barnen, att jag 

engagerades inom detta projekt handlar framförallt om att för mig finns det inget mer värdefullt 

än att få se mitt barn le, barnens glädje står över allt annat, för mig är det så i alla fall, det 

handlar ju om barnen, lyckliga barn ger lyckliga föräldrar, så enkelt är det, [Marija, 45 år, 

makedonier, förälder] 

 

I dagens samhälle när alla verkar jaga karriärer och tjäna pengar, man spenderar nog relativt lite 

tid med sina barn, när vi har aktiviteter för barnen och deras föräldrar, så är det ju något som 

både uppskattas och som är viktigt, jag menar alla barn vill ju ha sina föräldrar nära sig, och när 

vi anordnar dessa aktiviteter så kan barnen och föräldrarna umgås och ha roligt tillsammans, 

man idrottar, man skojar och så vidare, att kunna frigöra sig från vardagens stress och bara ha 

roligt, det är det som är viktigt, att finna tiden och möjligheten att kunna spendera mer tid 

tillsammans med sina barn, det tjänar alla på, [Marko, 40 år, makedonier, förälder och ledare] 
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Det som framförallt tilltalar mig är att barnen har roligt tillsammans och att dom ges möjligheten 

att träffa olika barn med olika bakgrund och erfarenheter, det är oerhört viktigt för det sociala 

livet tycker jag, idag är det ju sådant fint väder dessutom, jag tog ledigt från jobbet så att jag 

kunde vara här tillsammans med min dotter, det är härligt att se så många barn ha roligt 

tillsammans, [Goce, 48 år, alban, förälder] 

 

Det är kul att få se så många barn ha roligt på en och samma gång utan några gränser mellan sig, 

oavsett vilken hudfärg du har eller vilken etnisk grupp du tillhör, om du är pojke eller flicka, om 

du är lång eller kort, jag menar, här är alla likvärdiga och vi organiserar olika idrottsliga 

aktiviteter för att barnen ska ha roligt, jag är ju själv förälder, och jag menar som förälder finns 

det ju ingen bättre känsla än att få se sitt barn må bra och ha roligt, är mina barn glada så är jag 

dubbelt så glad, det är ju så det funkar, [Marko, 40 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Men det är ju helt klart en stor skillnad mellan att höra om något och uppleva det med egna ögon, 

att få se barnen springa omkring och ha roligt tillsammans på planen, allt positivt finns här, allt 

utom hat, trötthet och sorg, allting är bara glädje, [Dejan, 36 år, alban, ledare] 

 

Från början visste jag inte alls mycket kring vad detta projekt handlar om, jag tycker att det är 

väldigt viktigt att barn med olika bakgrund får möjlighet att träffas och ha roligt tillsammans, att 

dom får idrotta ihop och ha roligt, [Goce, 48 år, alban, förälder] 

 

Utifrån samtliga intervjuer med mina informanter framgår det även tydligt att den 

pedagogiska aspekten kring Open Fun Football Schools ifråga om att betona det glädjefulla 

snarare än den idrottsliga prestationen är en viktig faktor att ta hänsyn till vad gäller motiven 

kring deras engagemang. Det som främst lyfts fram som betydelsefullt i detta avseende är det 

stora utbudet av olika idrottsaktiviteter som i sin tur ger ökade möjligheter för barnen att hitta 

en tilltalande aktivitet som kan utövas utan några som helst krav på resultat och framgång. Att 

prestationen kring barnens aktiviteter tonas ner ser informanterna som något positivt. Detta 

med anledning av att barnen på så vis känner sig mindre pressade och vidare ges goda 

möjligheter att stärka sina självförtroenden vilket underlättar processen kring att stifta 

bekantskap med andra barn. Mot denna bakgrund ges barnen således goda förutsättningar att 

känna sig bekväma eftersom det inte handlar om att tävla och mäta sig med andra barn utan 

om att ha roligt och knyta nya kontakter. Denna aspekt är något som samtliga informanter 

betonar som särskilt viktig ifråga om motiven kring deras engagemang. 

 

Framförallt så får projektet barnen att känna sig betydelsefulla och framgångsrika och det anser 

jag vara den absoluta styrkan, här finns liksom ingen given vinnare utan skolorna är konstruerade 

på ett sätt som gör att alla känner sig duktiga och det är oerhört viktigt tycker jag, alla ska känna 
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sig bekväma och trygga, vi är här för att ha roligt, är man inte duktig med bollen kanske man 

istället är duktig på något annat, [Marija, 45år, makedonier, förälder] 

 

Det är ju viktigt att barnen känner sig trygga när dom kommer till våra skolor så att dom kan ha 

roligt med varandra, det är ju viktigt att dom inte känner att dom måste vara bäst och prestera 

bra, utan att alla är här utifrån sina förutsättningar, vill ju tona ner tävlandet så att vissa barn 

inte ska återvända hem och vara ledsna, vi vill ju lära barnen att ha roligt tillsammans och att 

dom lär sig att samarbeta, [Aleksandar, 46 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Vi lägger inget fokus på att selektera talanger, vi är väldigt tydliga med att förmedla detta, just att 

det viktiga inte är vem som vinner, vi konstruerar de olika aktiviteterna så att alla barnen upplever 

att dom lyckas flera gånger under samma dag, du kommer hit för att ha roligt, [Goran, 25 år, 

makedonier, ledare] 

 

De positiva med skolorna och själva styrkan är att vi inte förespråkar tävlingsmomentet utan att vi 

istället fokuserar på det glädjefulla så att barnen känner sig bekväma i att komma hit, det spelar 

ingen roll vem som är bättre än någon annan, man kommer liksom hit för att ha roligt, vi gör ju så 

att alla barnen känner att de lyckas, att alla kan göra mål till exempel, då har dom roligt, [Nenad, 

25 år, makedonier, ledare] 

 

Vi är väldigt tydliga med att poängtera vikten av att skolorna ska vara roliga så att det inte blir 

för mycket fokus på prestation och tävling, [Vladi, 52 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

I den vanliga skolan så är det ju vanligt att barnen får skäll av läraren om dom inte presterar 

tillräckligt bra och så vidare, här spelar det ingen roll hur bra du presterar, alla har rätt att göra 

mål eller att släppa in mål, det spelar ingen roll, alla får chansen att uppleva hur det känns att 

göra bra ifrån sig och på det sättet blir det mindre laddat eftersom prestationen inte får något 

utrymme, det är glädjen och delaktigheten som är det viktiga, på det här sättet förmedlas positiva 

självkänslor till barnen, [Dejan, 36 år, alban, ledare] 

 

Med utgångspunkt i mina informanters svar gällande vilka motiv som anges som centrala för 

engagemanget är det framförallt den glädjefulla aspekten kring barnens idrottsutövande som 

lyfts fram och att barnens glädje i sin tur påverkar föräldrarnas välbefinnande i positiv 

riktning. En annan aspekt som genomsyrar merparten av informanternas svar är idrottens 

gränslösa karaktär och hur barnen genom det glädjefulla lär sig att samarbeta och skapa en 

ökad förståelse för varandra. Att verksamheten genomsyras av det glädjefulla kring 

idrottsutövandet ger således upphov till att barnen känner sig mer trygga och självsäkra vilket 

påverkar deras förmåga att samarbeta med varandra kring de gemensamma aktiviteterna. Mot 
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denna bakgrund känns återigen det överbryggande sociala kapitalet
115

 i Putnams andemening 

relevant att lyfta fram eftersom det är olikheterna mellan barnen i kombination med det 

glädjefulla i idrottsaktiviteterna som ger upphov till en ökad grad av förtroende dessa emellan. 

Utifrån de glädjefulla idrottsaktiviteterna kan det överbryggande sociala kapitalet således 

gynna en stark medborgaranda där i sin tur barn från olika sociala sammanhang gemensamt 

kan bidra till att både stärka det civila samhället och demokratin genom en ökad grad av 

förståelse för varandra. 

 

Ett annat perspektiv som mina informanter lyfter fram som särskilt betydelsefullt ifråga om 

deras motiv till delaktighet är den pedagogiska aspekten av Open Fun Football Schools. Det 

som främst påpekas i detta avseende är att prestationen tonas ner och att barnen således ges 

stor möjlighet att känna sig fria i sinnet och utan krav på framgång och resultat. Detta kan i 

sin tur relateras till Amjads artikel där fokus på glädjen snarare än prestationen ifråga om 

idrottsutövning skapar goda förutsättningar för deltagarna att öka förtroendet för varandra och 

således överbrygga sociala barriärer. Det glädjefulla skapar i sin tur en effektiv plattform för 

kommunikation mellan barnen och genom att tona ner tävlingsaspekten blir det inte längre en 

fråga om vinst eller förlust. Istället blir det en fråga om deltagarnas likvärdiga status och 

förmåga att arbeta tillsammans mot gemensamt uppsatta mål.
116

 Både Amjad och Howarth 

konkluderar att idrottsrelaterade projekt i syfte att upprätthålla fred bör genomsyras av den 

pedagogiska aspekten kring det glädjefulla i att utöva idrott för att i sin tur skapa så goda 

förutsättningar som möjligt till ömsesidig respekt, kommunikation och förtroende bland 

utövarna.
117

   

Möjligheten att få träffa andra 

Informanterna har än så länge lyft fram den egna idrottsbakgrunden, idrottens socialiserande 

förmåga samt dess gränsöverskridande karaktär som starka skäl till deras engagemang. Den 

pedagogiska aspekten kring Open Fun Football Schools ifråga om att det glädjefulla lyfts 

fram och att prestationen därmed tonas ner ses även som ett viktigt incitament för 

informanterna ifråga om motiv till delaktighet. Gemensamt för samtliga av mina informanter 

är att barnen hamnar i fokus och att det är på grund av dessa som vederbörande engagerar sig. 

Mot denna bakgrund är det således intressant att rikta fokus gentemot vilken vinning 

informanterna ser för sin egen del ifråga om att engagera sig. Med denna utgångspunkt går det 
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att utkristallisera ett tydligt mönster kring informanternas svar gällande vilka motiv dessa 

anger för att involveras. Samtliga informanter menar att en bidragande anledning till att de har 

valt att engageras som ledare eller att följa med barnen till fotbollsskolorna i egenskap av 

föräldrar är möjligheten att träffa andra människor som de vanligtvis inte kommer i kontakt 

med. Flera av informanterna menar att fotbollsskolorna ger bra möjligheter för såväl föräldrar 

som ledare att stifta bekantskap med varandra där det gemensamma engagemanget för barnen 

blir en förenande faktor. Fotbollsskolorna blir således en viktig mötesplats för föräldrar och 

ledare att utbyta idéer och erfarenheter med varandra, vilket i sin tur skapar en ökad förståelse 

dessa emellan och därmed bidrar till att främja en god medborgaranda baserad på ett 

gemensamt samhällsengagemang.  

 

Generellt sett så tror jag att många föräldrar är här på grund av att dom vill träffa andra 

föräldrar, det är ju viktigt att vidga sitt perspektiv, att till exempel få höra andras åsikter och 

utbyta idéer med människor som man kanske inte så ofta kommer i kontakt med, [Marija, 45 år, 

makedonier, förälder] 

 

Jag tror att många föräldrar ser våra skolor som en bra möjlighet för sina barn att utöva fysisk 

aktivitet, dom får chansen att spendera tid med sina barn och dom får även möjlighet att träffa nya 

människor, andra föräldrar som dom kanske inte kommer i kontakt med varje dag, [Ivana, 31 år, 

makedonier, ledare] 

 

Dom flesta föräldrar kommer ju hit för att barnen vill hit, men så träffar dom andra föräldrar som 

dom inte känner sedan tidigare, och efter ett par dagar eller när veckan är över då har ju många 

blivit vänner, man skapar ju nätverk med olika människor, sen i det vardagliga livet så bidrar ju 

detta till att man hjälps åt på ett annat sätt eftersom man kanske förstår varandra bättre, [Marko, 

40 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Som här till exempel när man sitter tillsammans med andra föräldrar på läktaren och tittar på 

barnen när dom har roligt nere på fotbollsplanen, det blir liksom något som förenar oss med 

varandra, vi är här för barnens skull, makedonier, albaner, serber, romer, det spelar liksom inte 

så stor roll, vi sitter här och diskuterar våra barn tillsammans, vi har trevligt tillsammans, vi 

skrattar tillsammans, fotbollsskolorna för ihop oss föräldrar med barnen på ett bra sätt tycker jag, 

det är kul, [Marija, 45 år, makedonier, förälder]  

 

I första hand är ju föräldrarna här för att se över sina barn, att ge dom skjuts till och från 

skolorna och se till att barnen har det bra, men många ser också en chans att få träffa andra 

föräldrar och diskutera barnen och skolorna tillsammans, [Nenad, 25 år, makedonier, ledare] 
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Jag menar, självklart kommer föräldrarna hit för att dom vill att barnen ska ha roligt tillsammans 

med andra barn, vilken förälder vill inte det bästa för sitt barn, men jag tror även att många 

föräldrar får ut något av det själva, dom kommer hit till skolorna, dom lyssnar till musiken, dom 

tittar på när barnen har roligt, spelar fotboll, leker olika leker och dansar, dom sjunger med och 

så vidare, det smittar nog av sig på dom, [Goran, 25 år, makedonier, ledare]  

 

Flera av mina informanter ser även möjligheten att via sitt engagemang och barnens 

idrottsliga aktiviteter knyta kontakter med andra föräldrar och ledare för att själva få chansen 

att involveras i liknande projekt. Merparten av informanterna menar vidare att de vill bli 

involverade i liknande aktiviteter som barnen i och med att det är något som är underhållande 

och att människor från olika sociala sammanhang i sin tur kan förenas som ett resultat av 

detta. Några av informanterna är tydliga med att föreslå olika former av aktiviteter som skulle 

kunna vara lämpliga att introducera även för vuxna. Motiven för informanternas engagemang 

kan alltså både ses som ett engagemang för barnens bästa och deras möjligheter till större 

kontaktnät men även som en investering för egen del ifråga om möjligheten att stifta 

bekantskap med nya människor och där användandet av idrottsliga aktiviteter blir ett effektivt 

verktyg att använda sig av utifrån denna strävan. 

 

Vi har ju anordnat flera möten och olika aktiviteter för föräldrarna där dom kan diskutera barnen 

och skolorna, invånare från olika städer och från andra länder, och det har varit ganska 

framgångsrikt, [Vladi, 52 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Jag tror verkligen att många vuxna skulle tycka att det var roligt att involveras i liknande 

aktiviteter som barnen i Open Fun Football Schools, man skapar nya kontakter och har roligt 

tillsammans, det stora värdet ligger i möjligheten att träffa nya människor, att skapa kontakter och 

samtidigt ha roligt tillsammans, det är ju en oerhörd styrka med just idrott eftersom dom flesta 

tycker att det är roligt, [Goran, 25 år, makedonier, ledare] 

 

Framförallt så tror jag att det är väldigt viktigt både för barn och vuxna att få möjligheten att 

komma ut, att träffas och ha roligt tillsammans, det är något som alla tjänar på, det hade varit 

trevligt att anordna promenader av olika slag, vi har ju en närliggande och inbjudande natur med 

mycket berg och floder, det är ju trevligt och samtidigt bra för hälsan, [Goce, 48 år, alban, 

förälder] 

 

Som det ser ut nu har vi en hel del idrottsaktiviteter för vuxna och de är väldigt populära, det 

började ju med fotbollsskolorna för barnen men så visade det sig att många föräldrar blev 

inspirerade och också ville ha roligt tillsammans, det tycker jag är kul, att det har spridit sig 

liksom, [Nenad, 25 år, makedonier, ledare] 
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Utifrån mina intervjuer ifråga om vilka motiv som anges som centrala för informanternas 

engagemang har det här avsnittet i stor utsträckning handlat om vederbörandes möjligheter att 

stifta bekantskap med andra föräldrar och ledare genom att involveras i Open Fun Football 

Schools. Den främsta anledningen till detta har handlat om möjligheten för informanterna att 

knyta kontakter med människor som de vanligtvis inte kommer i kontakt med och där idrotten 

i sin tur kan bidra till att skapa en effektiv plattform för utbyte av idéer och erfarenheter 

mellan utövarna. Informanterna ger även ett starkt uttryck för att själva involveras i liknande 

aktiviteter och ger i vissa fall konkreta förslag på hur dessa aktiviteter hade kunnat 

introduceras. 

 

Med utgångspunkt i idrott som en enkel och populär kulturform känns både Howarths 

avhandling och Sugdens artikel relevanta att belysa då idrott i många fall kan tillämpas på 

gräsrotsnivå och således integreras på ett ytterst smidigt sätt i människors vardagsliv i syfte att 

överbrygga polariserade samhällen.
118

 Då flera av informanterna ser de idrottsliga 

aktiviteterna för barnen som något användbart även för egen del känns föreliggande tankar 

högst aktuella med tanke på att idrotten är tämligen enkel att använda sig av ifråga om att 

bryta barriärer och skapa en ökad förståelse mellan människor. Då merparten av 

informanterna ser engagemanget i fotbollsskolorna som en möjlighet att stifta bekantskap med 

människor som de vanligtvis inte kommer i kontakt med blir det överbryggande sociala 

kapitalet
119

 i Putnams andemening relevant att lyfta fram. Detta av den enkla anledningen att 

idrottens gränsöverskridande karaktär underlättar kontaktskapande mellan olika människor 

och i många fall kan fungera som en essentiell mötesplats för konstruktiva samtal där 

människor i sin tur kan lära sig av varandra.
120

  

 

Utifrån mina informanters strävan efter att knyta kontakter med andra människor som de 

vanligtvis inte kommer i kontakt med känns även demokratibegreppet relevant att förra fram. 

Detta då människor i frivilliga sammanslutningar, präglade av ett gemensamt handlande, ofta 

bidrar till att både vidga och fördjupa demokratin.
121

 Utifrån detta perspektiv tenderar 

samhällsmedborgare att inte enbart att se till sitt eget bästa utan även till det gemensamma 
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bästa
122

, det vill säga, att skapa en ökad förståelse för varandra genom att engageras inom 

Open Fun Football Schools.   

Att blicka framåt 

Det fjärde och sista temat att bejaka ifråga om vilka motiv som mina informanter anger som 

centrala för sitt engagemang är möjligheten för vederbörande att blicka framåt och således 

göra upp med det förflutna kring kriget som präglade flera av länderna på Balkan under 

upplösandet av forna Jugoslavien. Något som blev väldigt uppenbart under intervjuerna var 

hur känslig frågan kring den etniska konflikten under år 2001 mellan makedonier och albaner 

visade sig vara. Mot denna bakgrund blev flera av intervjufrågorna reviderade under 

intervjuns gång för att på ett så smidigt sätt som möjligt undvika att informanterna kände sig 

kränkta med utgångspunkt i ämnets känsliga karaktär. Gemensamt för flera av informanterna 

är att motiven kring vederbörandes engagemang i Open Fun Football Schools bottnar i en 

strävan efter att försöka göra upp med det förflutna genom att fokusera på barnens framtid och 

deras idrottsengagemang. Ett tydligt mönster bland flera av mina informanters svar är att 

vederbörande inte vill bli påminda om vad som har inträffat utan att istället blicka framåt 

genom att engagera barnen i de idrottsliga aktiviteterna. Det är dock tre av mina yngre 

informanter, samtliga inom ålderspannet 25-31 år, som resonerar annorlunda i detta avseende. 

Vederbörande menar att konflikten är ett avslutat kapitel och att människor idag inte tänker 

nämnvärt på det längre utan lever i harmoni med varandra. En möjlig förklaring till denna 

diskrepans kan vara deras låga ålder och således bristen på egen erfarenhet kring konflikten i 

förhållande till de äldre informanterna. 

 

Barnen kan känna att det ligger något i luften, det var ju inget krig här i staden utan det mesta 

ägde rum i andra delar av landet, men man märker att det varit oroligt genom människors 

attityder, de vuxnas attityder, alla vet vad som har hänt men ingen vill prata om det, [Marija, 45 

år, makedonier, förälder] 

 

Det är ju helt klart så att det fortfarande är spänt mellan olika grupper av människor här i landet, 

men det är ju inte någon som vill prata om det direkt, [Dejan, 36 år, alban, ledare] 

 

Dom flesta var ju motståndare till kriget, ingen ville delta, när kriget bröt ut visste majoriteten av 

befolkningen inte vad kriget handlade om, det handlade mest om att folk sköt på varandra liksom, 

helt meningslöst, alla visste att det pågick en konflikt men ingen visste riktigt vad konflikten 

handlade om, det var ju minst sagt förvirrande, [Goran, 25 år, makedonier, ledare] 
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Vi hade ju en konflikt här i Makedonien 2001, vilken handlade om etnicitet, men det var ju för nio 

år sedan, dom flesta har väl glömt det nu, [Ivana, 31 år, makedonier, ledare] 

 

Jag tror att dom flesta här resonerar på ett sätt som gör att dom har avslutat kapitlet kring 

konflikten och nu går vidare med sina liv, man försöker gå vidare och leva normala liv igen, så 

tror jag att dom flesta resonerar, ingen pratar om det, det är bara politikerna som pratar om det, 

inte människorna på gatan så att säga, det var extremt dumt som alltid när det gäller krig, det 

ledde bara till att folk fick sätta sina liv till för en dum konflikt, att många dog, från båda sidorna, 

kriget förde inte med sig något bra alls, [Goran, 25 år, makedonier, ledare]  

 

Visst fanns det motsättningar mellan människor tidigare men det var främst under 2001, men det 

var då och nu tror jag att dom flesta människorna här lever i harmoni med varandra, [Nenad, 25 

år, makedonier, ledare] 

 

Med utgångspunkt i den etniska konflikten mellan makedonier och albaner under år 2001 

anser merparten av mina informanter att Open Fun Football Schools och dess 

gränsöverskridande effekter för såväl barn som vuxna är av stor vikt att bejaka för att kunna 

göra upp med det förflutna och således blicka framåt. Informanterna menar även att styrkan 

med fotbollsskolorna är att de kan implementeras på gräsrotsnivå och därmed på ett effektivt 

sätt nå ut till olika delar av samhället. Genom idrottens gränslösa karaktär menar även flera av 

informanterna att deltagarna kan lära sig av varandra vilket på sikt kan leda till förbättrade 

relationer mellan de två etniska folkgrupperna. Motiven kring informanternas delaktighet går 

således att relatera till idrottens förmåga att bryta barriärer och stimulera till konstruktiva 

samtal mellan dess utövare vilket, i det här specifika fallet, på sikt kan resultera i förbättrade 

relationer mellan makedonier och albaner utifrån en ökad grad av förtroende dessa emellan.  

 

Det är ju viktigt att barnen får lära sig att umgås med varandra, att lära sig samarbeta och ha 

roligt ihop, att dom förstår varandra, eftersom många har olika etniska och kulturella bakgrunder 

blir detta enormt viktigt att tänka på inför framtiden, att man liksom lär dom förstå varandra och 

lär dom kommunicera utan att skada varandra, att lära dom lösa konflikter utan våld, 

[Aleksandar, 46 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Dom flesta människorna var väldigt skeptiska till hela konflikten, dom som krigade representerade 

ju bara vissa delar av hela befolkningen och det blev ju svårt att ta någons parti, hela konflikten 

var väldigt förvirrande, så därför blev idén kring att förena människor väldigt framgångsrik, 

[Goran, 25 år, makedonier, ledare] 
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När kriget pågick fanns det bara en region i Makedonien som involverades i Open Fun Football 

Schools, det var då vi verkligen kände ett behov av att detta borde spridas till andra delar av 

landet också eftersom vi såg vilka effekter det hade på dom människor som engagerades, 

[Aleksandar, 46 år, makedonier, förälder och ledare] 

 

Open Fun Football Schools startade när det var som mest oroligt i Makedonien, under konflikten, 

föräldrar från båda sidor som normalt sett aldrig hade tillåtit sina barn att gå i samma skola lät 

sina barn delta i vårt program och det är ju helt fantastiskt, så det är ju verkligen styrkan med 

våra fotbollsskolor, att liksom kunna nå ut till olika delar av samhället, [Ivana, 31 år, makedonier, 

ledare] 

 

Inom vårt projekt så har man lyckats lägga historien bakom sig, att låta barnen umgås med 

varandra och spela fotboll och ha roligt tillsammans, att kunna gå ut tillsammans på kvällarna, att 

låta barnen få vara vänner med varandra, så vårt program har verkligen haft en stor betydelse, 

[Goran, 25 år, makedonier, ledare] 

 

Med utgångspunkt i det fjärde och sista temat kring vilka motiv som mina informanter har 

angett som centrala för sitt engagemang i Open Fun Football Schools har möjligheten för 

vederbörande att göra upp med det förflutna genom att tänka på barnens framtid varit särskilt 

framträdande. Utifrån merparten av intervjuerna har ett tydligt mönster utkristalliserats ifråga 

om hur informanterna resonerar kring den etniska konflikten som utspelade sig mellan 

makedonier och albaner under år 2001. Det är främst de yngre informanterna som ger uttryck 

för att konflikten och de etniska motsättningarna inte gör sig gällande längre medan merparten 

av de äldre informanterna menar att etniska motsättningar mellan de båda folkgrupperna 

fortfarande genomsyrar dagens Makedonien. Denna diskrepans mellan informanternas svar 

kan möjligen förklaras utifrån det faktum att de yngre informanterna saknar livserfarenhet 

från den tid då konflikten höll på att utvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig. 

 

Ett annat mönster som också har blivit tydligt ifråga om vederbörandes motiv till engagemang 

med utgångspunkt i den etniska konflikten är idrottens gränslösa karaktär. Det som framförallt 

hamnar i fokus i detta avseende är informanternas inställning till det idrottsliga fältet som en 

effektiv arena för samarbete och kommunikation och där det glädjefulla i idrottsutövandet kan 

vara till hjälp ifråga om att skapa kontakt och förståelse mellan antagonistiska 

samhällsgrupper. Mot denna bakgrund känns det relevant att relatera mina informanters svar 

till både Sugdens och Howarths avhandlingar där idrottens förmåga att integrera och skapa 

kontakt mellan människor lyfts fram som särskilt betydelsefullt. Det glädjefulla i 
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idrottsutövandet lyfts även fram som tongivande i och med att det ger goda möjligheter till 

positivt laddade möten mellan utövarna vilka i sin tur genomsyras av förtroende och respekt 

istället för hat och rädsla
123

. Det intressanta att bejaka i sammanhanget är således idrottens 

betydelse som ett gränsöverskridande verktyg ifråga om att förbättra relationen mellan 

makedonier och albaner och hur detta kan sättas i relation till skapandet av ett överbryggande 

socialt kapital 
124

 för utövarna. 
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SLUTDISKUSSION 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att kritiskt granska idrotten som en katalysator för 

demokrati i före detta krigshärjade länder och hur idrotten, genom sin gränsöverskridande 

karaktär, kan tänkas bidra till en ökad förståelse och tilltro mellan antagonistiska 

samhällsgrupper. För att fullfölja detta syfte har jag valt att skapa mig en ökad förståelse för 

vilken betydelse föräldrar och ledare i Skopje, Makedonien, tillskriver Open Fun Football 

Schools och vilka motiv som ligger till grund för deras engagemang. Mina frågeställningar, 

vilka jag har för avsikt att besvara nu, har således varit: 

 

 Vilken betydelse tillskriver föräldrar och ledare Open Fun Football Schools? 

 Vilka motiv anger föräldrar och ledare som centrala ifråga om deras engagemang i 

Open Fun Football Schools? 

 Hur väl stämmer deras upplevelser kring Open Fun Football Schools överrens med 

tidigare forskning som behandlar idrott, demokrati och fred? 

Betydelse 
Ifråga om vilken betydelse mina informanter tillskrev sitt engagemang inom Open Fun 

Football Schools utkristalliserades fyra olika teman. Det var Fotbollens gränslösa karaktär, 

En ökad förståelse, Open Fun Football Schools, något annat än politik och Effekterna på 

samhället. 

 

Fotbollens gränslösa karaktär handlar om att mina informanter ser användandet av fotboll 

som särkilt betydelsefullt ifråga om dess gränslösa karaktär. Informanterna menar att det som 

framförallt talar för användandet av fotboll i syfte att förbättra relationen mellan makedonier 

och albaner är dess enkelhet ifråga om regler och utrustning samt att fotboll som idrottslig 

aktivitet åtnjuter stor popularitet runt om i världen. Jag menar således att mina informanters 

svar kan relateras till Sugdens avhandling där användandet av fotboll visade sig vara effektivt 

i en strävan efter att förbättra relationen mellan katoliker och protestanter på Nordirland. 

Sugden är dock noga med att poängtera att det inte uteslutande handlar om fotboll som 

idrottslig aktivitet i detta avseende men att dess enkelhet och stora popularitet trots allt spelar 

en stor roll för hur polariserade samhällen ska kunna överbryggas genom att förena människor 
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kring en gemensam och tilltalande aktivitet.
125

 Jag anser även att mina informanters svar kan 

relateras till Howarths avhandling där fotboll som idrottslig aktivitet har visat sig vara effektiv 

att använda inom internationellt fredsarbete som ett resultat av dess popularitet och 

enkelhet.
126

 Med utgångspunkt i fotbollens förmåga att bryta barriärer och samverka 

människor från olika sociala sammanhang menar jag att möjligheterna för deltagarna att 

skaffa sig ett överbryggande socialt kapital
127

 ökar. Det sociala kapitalet är i sin tur en 

förutsättning för att polariserade samhällen ska kunna överbryggas genom ett ökat förtroende 

och en ökad förståelse mellan samhällets medborgare.
128

 

 

En ökad förståelse handlar om att mina informanter anser att Open Fun Football Schools ger 

såväl barn som vuxna en möjlighet att samlas kring en gemensam aktivitet för att på så vis 

kunna öka förståelsen för varandra. Informanterna menar vidare att många föräldrar och 

ledare engagerar sig i fotbollsskolorna för att kunna skapa dialog och att utbyta idéer och 

erfarenheter med varandra. Informanterna menar således att Open Fun Football Schools 

fungerar som en förutsättningslös arena där såväl barn som vuxna ges möjlighet att lära sig av 

varandra. Jag menar att mina informanters svar kan relateras till såväl Keims avhandling som 

Amjads artikel i detta avseende då idrott har visat sig vara ett effektivt medel att tillgripa i 

syfte att bygga broar mellan människor som ett resultat av dess gränslösa karaktär och breda 

attraktionskraft. Det som främst hamnar i fokus är idrottens förmåga att lära utövarna att 

kunna samarbeta med varandra utifrån gemensamt uppsatta mål och hur detta kan bidra till att 

förändra människors attityder gentemot varandra.
129

 Jag anser även att mina informanters svar 

kan relateras till Howarths avhandling där idrott ses som en effektiv plattform för dialog 

mellan människor från olika sociala sammanhang.
130

 Med utgångspunkt i det spända läget 

mellan makedonier och albaner anser jag således att deltagarna inom Open Fun Football 

Schools kan förändra sina attityder och skapa en ökad förståelse för varandra. Detta kan i sin 

tur förklaras genom en ökad grad av överbryggande socialt kapital
131

 dessa emellan som ett 

resultat av idrottens gränslösa karaktär.  
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Open Fun Fottball Schools, något annat än politik handlar om att mina informanter ser sitt 

engagemang som ett tydligt avståndstagande från den statliga politik som genomsyrar det 

makedonska samhället. Informanterna menar att politiska frågor inte är av intresse och att det 

ökade avståndet mellan makedonier och albaner är ett direkt resultat av den politik som 

statliga myndigheter bedriver. Informanterna menar vidare att Open Fun Football Schools 

således är en viktig symbol för allas rätt att få vara med och där det glädjefulla i att utöva 

idrott tillsammans blir ett effektivt verktyg att tillgripa för att överbrygga de etniska 

motsättningarna i landet. Jag menar att mina informanters svar kan relateras till Fords artikel 

där idrottens förmåga att generera positiva möten mellan dess utövare lyfts fram som särskilt 

betydelsefullt ifråga om att förena människor i polariserade samhällen.
132

 Med utgångspunkt i 

att demokratins primära uppgift är att överbrygga sociala barriärer mellan människor
133

 finner 

jag det intressant att lyfta fram vilken betydelse mina informanter tillskriver sitt engagemang. 

Detta med anledning av att informanterna tydligt uppfattar Open Fun Football Shools som 

något i opposition till det politiska. Även om det inte finns något uttalat intresse för politiska 

frågor bland informanterna menar jag att deras engagemang trots allt speglar en stark drivkraft 

ifråga om att stärka det civila samhället genom att på egen hand försöka förbättra relationen 

mellan makedonier och albaner. Mot denna bakgrund finner jag det således relevant att 

relatera mina informanters svar till Putnam och dennes resonerande om att det är tyngden i det 

civila samhället som lägger grunden för en stark medborgaranda och i sin tur en fungerande 

demokrati.
134

 

 

Effekterna på samhället handlar om att mina informanter ser Open Fun Football Schools som 

en mötesplats för såväl barn som vuxna där dessa i sin tur kan umgås och ha roligt 

tillsammans under neutrala former. På så vis menar mina informanter att fotbollsskolorna blir 

en apolitisk arena där etnisk åtskillnad mellan framförallt makedonska och albanska barn inte 

gör sig lika påtaglig som i andra sociala sammanhang. Jag anser att mina informanters svar 

går att koppla till både Keims och Sugdens avhandlingar i detta avseende där idrotten ses som 

ett effektivt verktyg att tillgripa för att motverka den segregation som bland annat 

skolsystemet i polariserade samhällen ofta ger uttryck för.
135

 Informanterna menar även att 

Open Fun Football Schools har en stor betydelse ifråga om att förändra attityder mellan 

makedonier och albaner eftersom verksamheten primärt riktar fokus gentemot barn vilka i sin 
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tur anses vara lättare att påverka än vuxna. Jag menar att mina informanters svar således kan 

kopplas till både Sugdens och Fords artiklar eftersom båda två konkluderar att vuxna 

människor i polariserade samhällen har en tendens att skuldbelägga varandra i större 

utsträckning än vad barn gör.
136

 Jag menar därför att användandet av barnidrott i syfte att 

överbrygga motsättningar mellan makedonier och albaner kan vara av stor betydelse eftersom 

barnen inte delar samma historia som sina föräldrar. Informanterna menar avslutningsvis att 

den största effekten på det makedonska samhället anses vara hur makedonska och albanska 

deltagare tillsammans kan skapa sig en ökad förståelse för varandra genom att gemensamt 

engagera sig för barnen. Som ett resultat av detta samarbete anser jag således att ett 

överbryggande socialt kapital genereras för deltagarna eftersom det är olikheterna snarare än 

likheterna dessa emellan som ligger till grund för engagemanget.
137

  

Motiv 
Ifråga om vilka motiv som mina informanter angav som centrala för sitt engagemang i Open 

Fun Football Schools utkristalliserades även här fyra olika teman. Det var Det egna 

idrottandet, Open Fun Football Schools och barnens glädje, Möjligheten att få träffa andra 

och Att blicka framåt.  

 

Det egna idrottandet handlar om att informanternas egen idrottsbakgrund spelar en avgörande 

roll ifråga om motiven kring deras engagemang inom Open Fun Football Schools. Med denna 

utgångspunkt menar vederbörande att idrott är en betydelsefull socialisationsarena där barnen 

kan lära sig att samarbeta och att kommunicera med varandra på ett konstruktivt sätt. Mot 

denna bakgrund anser jag att det är relevant att relatera mina informanters svar till Keims 

avhandling där idrott och framförallt lagidrott anses ge goda möjligheter för dess utövare att 

lära sig samarbeta med varandra utifrån gemensamt uppsatta mål.
138

 Jag anser även att svaren 

är intressanta att belysa utifrån både Howarths och Sugdens tankegångar där idrott anses ge 

goda förutsättningar för kommunikation mellan olika människor och där samarbete och 

ömsesidig respekt blir centrala aspekter att bejaka i sammanhanget.
139

 Informanterna menar 

även att idrottens förmåga att generera sociala nätverk för barnen i form av nya vänskapsband 

som ett resultat av dess öppenhet och mångfald är en viktig aspekt att ta hänsyn till ifråga om 

deras engagemang. Med denna utgångspunkt menar jag att Putnams resonerande kring 
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överbryggande socialt kapital känns relevant att lyfta fram eftersom idrottens gränslösa 

karaktär i många fall kan ge upphov till sociala nätverk som spänner över flera olika 

samhällsfält. Det är således olikheter snarare än likheter mellan människor som skapar ett 

ökat förtroende dessa emellan vilket i sin tur lägger grunden för ett starkt civilsamhälle och en 

fungerande demokrati.
140

 

 

Open Fun Football Schools och barnens glädje handlar om att den glädjefulla aspekten av 

barnens idrottsutövande lyfts fram som en central faktor ifråga om informanternas 

engagemang. Som ett resultat av det glädjefulla kring de idrottsliga aktiviteterna menar 

informanterna att barnen känner sig mer trygga och självsäkra vilket i sin tur påverkar deras 

förmåga att samarbeta med barn från olika sociala sammanhang. Jag menar att detta kan 

relateras till överbryggande socialt kapital
141

 i Putnams andemening eftersom det glädjefulla i 

idrottsutövandet skapar ett mindre laddat möte mellan barnen vilket i sin tur kan ge upphov 

till en ökad grad av förtroende dessa emellan. På sikt kan det överbryggande sociala kapitalet 

således bidra till att stärka det civila samhället i Makedonien genom att låta barn från olika 

sociala sammanhang ha roligt tillsammans. Informanterna menar även att fokus på det 

glädjefulla snarare än på prestationen är en viktig faktor att ta hänsyn till ifråga om deras 

engagemang. Jag menar att detta kan relateras till både Amjads artikel och Howarths 

avhandling där fokus på glädje snarare än på prestation ger goda förutsättningar för deltagarna 

att skapa ett ökat förtroende för varandra och således överbrygga sociala barriärer. Båda två 

konkluderar att idrottsrelaterade projekt i syfte att upprätthålla fred bör genomsyras av den 

pedagogiska aspekten kring det glädjefulla i att utöva idrott för att i sin tur skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för ömsesidig respekt och förtroende mellan utövarna.
142

   

 

Möjligheten att få träffa andra handlar om att informanterna ser chansen att stifta bekantskap 

med andra föräldrar och ledare som ett viktigt incitament ifråga om deras engagemang. Mot 

denna bakgrund menar informanterna att Open Fun Football Schools kan ge vederbörande 

chansen att knyta värdefulla kontakter med människor som de vanligtvis inte kommer i 

kontakt med och där idrotten i sin tur kan bidra till att skapa en effektiv plattform för utbyte 

av idéer och erfarenheter mellan utövarna. Jag menar att detta kan sättas i relation till 
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överbryggande socialt kapital
143

 i Putnams andemening eftersom idrottens gränsöverskridande 

karaktär i många fall underlättar kontaktskapande mellan olika människor och där 

vederbörande således kan lära sig av varandra. Utifrån mina informanters gemensamma 

strävan efter att knyta kontakter med människor som de vanligtvis inte kommer i kontakt med 

menar jag även att demokratibegreppet känns relevant att belysa. Detta då människor i 

frivilliga sammanslutningar, präglade av ett gemensamt handlande, både kan bidra till att 

vidga och fördjupa demokratin
144

. Utifrån detta perspektiv tenderar deltagarna att inte enbart 

se till sitt eget bästa utan även till det gemensamma bästa i form av att skapa sig en ökad 

förståelse för varandra.
145

  Informanterna ger även uttryck för att själva vilja bli involverade 

inom idrottsliga aktiviteter. Med denna utgångspunkt menar jag att både Sugdens och 

Howarths tankegångar känns relevanta att lyfta fram i sammanhanget då båda konkluderar att 

idrott i många fall kan tillämpas på gräsrotsnivå och således integreras på ett smidigt sätt i 

människors vardagsliv som ett resultat av dess popularitet. Utifrån detta resonemang skapar 

idrotten således tämligen goda förutsättningar ifråga om att bryta barriärer och skapa en ökad 

förståelse mellan människor.
146

 

 

Att blicka framåt handlar om att informanterna ser engagemanget i Open Fun Football 

Schools som en möjlighet att göra upp med ett förflutet kring krig och konflikt och där en 

bättre framtid för barnen således blir den främsta drivkraften för vederbörande i detta 

avseende. Det är främst mina äldre informanter som ger uttryck för att etniska motsättningar 

mellan makedonier och albaner fortfarande gör sig gällande idag. Jag menar att en möjlig 

förklaring till denna diskrepans kan vara att de yngre informanterna saknar egen erfarenhet 

kring den etniska konflikten under år 2001. Ett tydligt mönster som har utkristalliserats bland 

mina informanters svar är även hur känslig frågan kring konflikten är för vederbörande. 

Informanterna menar vidare att det idrottsliga fältet kan fungera som en effektiv arena för 

samarbete och kommunikation och där det glädjefulla i idrottsutövandet kan vara till hjälp 

ifråga om att skapa kontakt och förståelse mellan de båda folkgrupperna. Utifrån detta 

resonemang menar jag att mina informanters svar kan sättas i relation till både Sugdens och 

Howarths avhandlingar där idrottens förmåga att integrera och skapa kontakt mellan 

människor i polariserade samhällen lyfts fram som särkilt betydelsefullt. Det glädjefulla i 

idrottsutövandet lyfts även fram som tongivande i och med att det ger goda möjligheter till 
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positivt laddade möten mellan utövarna vilka i sin tur genomsyras av förtroende och respekt 

istället för hat och rädsla.
147

 Jag menar således att skapandet av ett överbryggande socialt 

kapital
148

 för deltagarna som ett resultat av idrottens gränslösa och glädjefulla karaktär i sin 

tur kan ge upphov till förbättrade relationer mellan makedonier och albaner genom att 

förståelsen dessa emellan ökar. 

Avslutande reflektion 
Jag anser nu att jag har besvarat studiens frågeställningar och att det tydligt framgår vilken 

betydelse mina informanter tillskriver Open Fun Football Schools och vilka motiv som 

vederbörande anger som centrala för sitt engagemang. Genom att utgå från de teoretiska 

begreppen demokrati, civilsamhälle och socialt kapital utifrån Putnams andemening hoppas 

jag ha tydliggjort för läsaren i vilket sammanhang dessa ska ses och förstås. Genom att även 

kontinuerligt ha jämfört mina resultat med den tidigare forskning som jag har valt att redogöra 

för anser jag att det tydligt framgår vilken betydelse idrotten kan ha ifråga om internationellt 

fredsarbete. 

 

Med utgångspunkt i den etniska konflikten mellan makedonier och albaner under år 2001 

vilken har resulterat i en minskad kontakt mellan dessa folkgrupper
149

 kan uppsatsens fokus 

på Open Fun Football Schools ses som ett bra exempel på hur idrott kan sägas fungera som en 

katalysator för demokrati i ett före detta krigshärjat land och hur den i sin tur kan tänkas bidra 

till en ökad förståelse och tilltro mellan två antagonistiska samhällsgrupper. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att idrottsprojekt som genomsyras av samma principer som Open Fun 

Football Schools inte nödvändigtvis behöver vara lika framgångsrika i andra länder eller inom 

andra sociala kontexter. Mot denna bakgrund känns det därför relevant att återkoppla 

föreliggande resonemang med Howarths kritik
150

 mot användandet av idrott inom 

internationellt fredsarbete. Samtidigt som idrott öppnar upp för olika möjligheter ifråga om 

dess gränsöverskridande karaktär bör den trots allt granskas med kritiska ögon. För det första 

är det inte säkert att mina informanter eller andra involverade personer inom ramen för Open 

Fun Football Schools verksamhet har som övergripande mål att förbättra relationen mellan 

makedonier och albaner. Informanterna och andra deltagare kanske uteslutande, eller i stor 

utsträckning, ser möjligheten att få spela fotboll som det essentiella ifråga om vederbörandes 
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engagemang. Inte minst känns detta resonemang relevant att lyfta fram då merparten av mina 

informanter har en egen bakgrund som aktiva idrottsutövare och i sin tur lyfter fram denna 

som ett viktigt incitament kring varför de väljer att engagera sig. Det som jag således ser mig 

tvungen att ställa mig kritisk till är att verksamheten endast inkluderar de som anmäler sig av 

fri vilja vilket i sin tur innebär att det säkerligen finns stora mörkertal av människor som inte 

vill beblanda sig och således verka för att integrera makedonier och albaner genom idrottsliga 

aktiviteter. Utifrån detta resonemang anser jag det vara problematiskt att sätta all sin tilltro till 

det idrottliga fältet eftersom andra aktiviteter möjligtvis hade kunnat ge andra resultat. 

 

En annan kritisk aspekt att belysa ifråga om användandet av idrott och framförallt fotboll är 

att detta är aktiviteter som har en uttalad maskulin prägel och som således främst tilltalar 

pojkar och män. Mot denna bakgrund tål idrotten som ett gränsöverskridande verktyg för 

demokrati inom internationellt fredsarbete att starkt ifrågasättas. Detta eftersom det 

gränsöverskridande arbetet inte uteslutande bör vara förbehållet ena könet om principerna 

kring demokrati och jämlikhet ska kunna göras begripliga för de involverade parterna. Utifrån 

detta resonemang är det således av stor vikt att försöka anpassa barn- och ungdomsaktiviteter 

så att båda könen kan relatera till dessa och tillskriva verksamheterna mening. Först då kan 

idrotten som en katalysator för demokrati och dess förmåga att skapa en ökad förståelse och 

tilltro mellan antagonistiska samhällsgrupper nyttjas fullt ut. 

 

Trots att idrottens roll inom internationellt fredsarbete tål att kritiskt granskas utifrån olika 

perspektiv är det troligtvis få kulturella samhällsfält som åtnjuter ett så stort inflytande bland 

människor runt om i världen. Idrott är ofta enkelt och roligt att utöva och kan således 

integreras i människors vardagsliv på ett smidigt sätt. Mot denna bakgrund kan idrotten som 

en populär kulturform sägas förena människor utifrån dess gränslösa karaktär och i sin tur 

tillhandahålla en effektiv plattform för dialog där människor kan kommunicera och i sin tur 

skapa en ökad förståelse för varandra.
151

 Idrotten är i sig själv inget universalmedel för att 

skapa fred, demokrati och försoning mellan människor i före detta krigshärjade länder men 

kan trots allt betraktas som ett tämligen effektivt verktyg att använda sig av för att bryta 

sociala barriärer, skapa glädje och generera sociala nätverk för dess utövare. 
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BILAGA 1. Intervjuguide 

Betydelsen av Open Fun Football Schools 
Hur såg din livssituation ut under upplösningen av forna Jugoslavien? Hur ser den ut idag? 

Vilka effekter tror du att Open Fun Football Schools har på det Makedonska samhället? 

Vad är det som gör fotboll så attraktivt att utöva för många? Skulle man kunna tillämpa andra 

idrottsliga aktiviteter och uppnå samma resultat? 

Vad betyder Open Fun Football Schools här och nu för dig? Vad betyder det utifrån ett längre 

tidsperspektiv? 

Vilka styrkor respektive svagheter ser du med Open Fun Football Schools?  

Upplever du ett ökat förtroende för andra samhällsmedborgare som du normalt inte kommer i 

kontakt med genom ditt engagemang i Open Fun Football Schools?  

Upplever du att det finns etniska motsättningar i Makedonien? Om ja, hur skulle du säga att 

det kommer till uttryck? 

Är du intresserad av att engagera dig i politiska frågor? Anser du att Open Fun Football 

Schools går att relatera till politik?  

Motiv till engagemang 
Vilken roll har idrotten haft i ditt liv och hur ser ditt förhållningssätt till idrott ut idag? 

Anser du att idrott är viktigt och i så fall, på vilket/vilka sätt? 

Varför låter du ditt/dina barn delta i Open Fun Football Schools?  

Hur blev du involverad i detta projekt, hur har processen sett ut?  

Har du bekanta eller känner du till människor som medvetet har valt att inte deltaga? Om ja, 

vad tror du att det kan bero på? 

Vad får du själv ut av att delta i Open Fun Fotball Schools?  

Tänker du uteslutande på ditt/dina barns framtid eller är det lika mycket personliga skäl som 

ligger till grund för ditt engagemang? 

Open Fun Football Schools riktar sig mot barn och ungdomar, ser du ett behov av att även 

delta i projekt som specifikt riktar sig gentemot vuxna?  

Vilken är den främsta drivkraften bakom ditt engagemang? 
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BILAGA 2. Presentation av informanter  
 

 

 

Datum för intervju Namn Ålder Etnicitet Antal verksamma år inom 
Open Fun Football Schools 

2010-03-19 Marija 45 år Makedonier Har varit engagerad som 
förälder i tio år. Har bland 
annat hjälpt till att donera 
idrottsutrustning till 
verksamheten. Har ett barn 
som har varit med som 
deltagare under flera år. 

2010-03-19 Goce 48 år Alban Är här som förälder. Är den 
enda av samtliga informanter 
som besöker en Open Fun 
Football School för första 
gången. 

2010-03-19 Dejan 36 år Alban Har varit engagerad som 
ledare i tre år.  

2010-03-22 Goran 25 år Makedonier Har varit engagerad som 
ledare i två år. 

2010-03-23 Aleksandar 46 år Makedonier Har varit engagerad som 
ledare i tio år. Är även förälder 
till ett barn som har varit med 
som deltagare under flera år. 

2010-03-23 Marko 40 år Makedonier Har varit engagerad som 
ledare i tio år. Är även förälder 
till två barn som har varit med 
som deltagare under flera år. 

2010-03-24 Ivana 31 år Makedonier Har varit verksam som ledare i 
åtta år. 

2010-03-24 Vladi 52 år Makedonier Är både förälder och ledare. 
Har varit engagerad som 
ledare i tio år. 

2010-03-24 Nenad 25 år Makedonier Har varit engagerad som 
ledare i sex år. 
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BILAGA 3. Bilder152 
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Foto tagna av Niklas Hafen. Skopje, Makedonien. 2010-03-19.  
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Bilder153 
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 Foto tagna av Niklas Hafen. Skopje, Makedonien. 2010-03-19.  


