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Tillgänglig och stärkande idrott i stadens utsatta områden
Den politiska rationaliteten bakom insatser och samverkan för att främja
fotbollsverksamhet för tjejer i Skäggetorp
Samtalsintervjuer med representanter från Linköpings kommun, Östergötlands fotbollsförbund och
lokala föreningsföreträdare i Skäggetorp har besvarat uppsatsens frågeställningar om vilka insatser
som har gjorts för att skapa fotbollsverksamhet för flickor i Skäggetorp, vilken rationalitet som legat
bakom och hur samverkansprocesser har upplevts.
Huvudsakliga slutsatser
Faktorer som gör att stadsdelen räknas som utsatt gör också föreningslivet utsatt. Många
respondenter nämnde brist på stöd från föreningen och svårigheter med skjuts till bortamatcher som
avgörande för att flicklaget i Skäggetorp lades ner. Föräldrar har många barn, inte tillgång till bil, sena
arbetstider och ingen vana att följa med eller leda barnens fritidsaktiviteter.
Av de insatser som gjorts framträder olika typer av rationalitet, där idrott för flickor är till för att
aktivera dem medan idrott för pojkar är främst av uppfostranskäl. Därför är det lättare att få mätbara
resultat av satsningar på killar, och troligen därför det ofta prioriteras.
Nya aktörer anpassar sig efter bidragssystem och gör social nytta för att kunna söka pengar,
samtidigt som mycket tyder på att kommunen föredrar att de traditionella, ofta underbemannade,
idrottsföreningarna ska göra social nytta. Idrott har börjat arrangeras också som fritidsaktivitet
utanför föreningsliv och seriespel, t.ex. genom nattfotboll och UngPuls. Bidragssystemet är ofta
kortsiktigt utformat enligt projektrationalitet, trots att alla aktörer önskar långsiktighet. Det är oklart
vilka aktörer som kan och vill göra vad samt hur samverkan med kommunen önskas utformas.
Personliga slutsatser och reflektioner
Reflektionerna nedan baseras även på eget arbete som verksamhetsledare för inkluderande
fotboll/futsal i Berga genom Bollihop. Det finns många hinder för att idrotten ska kunna vara
inkluderande, integrerande och jämlik för alla ungdomar. I utsatta områden är idrottsföreningarna
sargade och i t.ex. Berga har fotbollsföreningar inte nått tjejer med utländsk bakgrund, som istället
ofta spelar spontanfotboll. Enligt mig krävs ambitiösa insatser för att inkludera fler i föreningslivet
och skapa verklig integration, inte minst för att nå ut till föräldrar med utländsk bakgrund. Vi har just
nu två halvtidstjänster finansierade som räcker en bit men långt ifrån hela vägen.
Det bör skapas möjligheter till ett annat sätt att se på idrottande, skjuts till bortamatcher ska inte
vara avgörande för att tjejer ska kunna spela fotboll. Med dagens stora segregation i Linköping
kommer de ojämlika förutsättningarna för idrott fortsätta öka om inga insatser görs.
Förslag




Kommunalt anställda fritidsledare som också arbetar som idrottsledare i föreningar i utsatta
områden, bland annat med öppna träningar för alla åldrar.
Möjligheter till billiga lagbiljetter i kollektivtrafiken. Idag kostar det 600 kr för att lag att åka
buss till match eller träning på annan plats i staden.
Öppna upp för nya möjligheter för fotbolls/futsalspelande utanför det konventionella
seriesystemet: sammandrag, blandade träningar, öppna klasser för olika åldrar,
spontanfotbollsturneringar. Detta skapar både möjlighet till idrottande och
integrationsmöjligheter på ett helt annat sätt än vanliga bortamatcher gör, där både spelare
och föräldrar bara möter olika motståndare.

