
 

  

 



 

  

 

© Copyright (Vem som har upphovsrätten) + årtal 

Fotografs/illustratörs namn  

ISBN (Malmö) 

ISSN (Malmö) 

ISBN (Ev Partneruniversitet) 

ISSN (Ev Partneruniversitet)  

Holmbergs, Malmö 20XX 

 
ght (Vem som har upphovsrätten) + årtal 

Fotografs/illustratörs namn  

ISBN (Malmö) 

ISSN (Malmö) 

ISBN (Ev Partneruniversitet) 

ISSN (Ev Partneruniversitet)  

Holmbergs, Malmö 20XX 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö högskola, 2015 

Områdesnamn 

ev. Partneruniversitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö högskola, 2015 

En explorativ studie av idrott som medel inom ramen för 

internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska 

exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Foot-

ball Schools i Moldavien.  

 

 

 

 

 

 

En explorativ studie av idrott som medel inom ramen för 

internationellt utvecklingsarbete genom de skandinaviska 

exemplen LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Foot-

ball Schools i Moldavien.  

 

 

 

 

 



 

  

  

Titel 1 
Titel 2 
 
Publikationen finns även elektroniskt, 
se www.mah.se/muep 
 

 

Titel 1 
Titel 2 
 
Publikationen finns även elektroniskt, 
se www.mah.se/muep 
 



 

  

Dedikation 

 





 

  

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ................................................. 1 

 

PROBLEMFORMULERING ................................................. 10 

Syfte och frågeställningar ............................................................ 16 

Preciseringar och avgränsningar ................................................. 16 

Disposition ................................................................................... 17 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................... 19 

Inledning ...................................................................................... 19 

Internationellt utvecklingsarbete – en historisk tillbakablick ........ 20 

Trumandoktrinen, developmentalism och det moderna 

projektet ....................................................................................... 22 

Developmentalism mot Beroendeskolan ..................................... 24 

Orientalism och den vita mannens börda .................................... 28 

Nyliberalismens intåg .................................................................. 32 

Den kreativa kapitalismen ........................................................... 36 

Parollen ´Sport for Development and Peace´ .............................. 38 

 

FORSKNINGSLÄGET......................................................... 42 

Inledning ...................................................................................... 42 

Den okritiska förståelsen ............................................................. 43 

Den postkoloniala förståelsen ..................................................... 46 

Den nyliberala förståelsen ........................................................... 50 

Idrott och HIV/AIDS-prevention ................................................... 54 

Idrott och fredsarbete .................................................................. 57 

 



 

  

METOD OCH FORSKNINGSDESIGN ................................. 60 

Inledning ...................................................................................... 60 

Etnografisk metod ........................................................................ 60 

Studiens genomförande ............................................................... 63 

Det empiriska materialet .............................................................. 64 

Intervjuerna .................................................................................. 67 

Observationerna .......................................................................... 69 

Fältanteckningarna ...................................................................... 72 

Tematisering, tolkning och analys ............................................... 75 

Forskningsrelaterade problem ..................................................... 78 

Etiska överväganden ................................................................... 80 

 

DELSTUDIE. 1 – FOTBOLLSPROGRAMMET LDB FC 

FOR LIFE .......................................................................... 87 

En resa tar sin början ................................................................... 87 

LdB FC For Life ............................................................................ 88 

Mötet ............................................................................................ 91 

World Village of Women Sports och LdB FC Malmö ................... 91 

På väg till Hluhluwe...................................................................... 93 

HIV/AIDS i Sydafrika .................................................................... 94 

Fotbollsträningen ......................................................................... 96 

Sponsoren .................................................................................... 97 

Inspektionsrundan .................................................................. 97 

Veidekke Entreprenad ................................................................. 97 

Vita elefanter .............................................................................. 100 

Sägen om den vita elefanten ..................................................... 101 

Varumärken och värdegrunder .................................................. 105 

Syns du inte, finns du inte! ................................................... 105 

Panduro Hobby .......................................................................... 106 

Transparens och öronmärkning ................................................. 108 

Välgörenhetsgalan ..................................................................... 111 

Marching For Life .................................................................. 111 

Företagsmässigt socialt ansvar (CSR) ...................................... 111 

Staten kan inte göra allt ............................................................. 115 

Skönhetsmjölk, cement och fotboll ............................................ 118 

No excuse to lose! ................................................................ 118 

Idealitet eller profit?.................................................................... 119 



 

  

Rörelsemönstret ........................................................................ 126 

Utveckla damfotboll eller stävja spridningen av HIV/AIDS? ...... 126 

Förbrödring ................................................................................ 130 

Den goda tron på idrott: en vit mans börda för det nya 

millenniet? .................................................................................. 131 

 

DELSTUDIE 2. – FOTBOLLSPROGRAMMET OPEN 

FUN FOOTBALL SCHOOLS .............................................. 138 

På väg mot Chisinau ................................................................. 138 

Open Fun Football Schools ....................................................... 139 

Välkomstkommittén ................................................................... 141 

Cross Cultures Project Association (CCPA) .............................. 142 

Eldsjälen .................................................................................... 145 

Den politiska situationen i Moldavien ........................................ 145 

Fotbollsskolan ............................................................................ 148 

Bidragsgivarna ........................................................................... 150 

SIDA ..................................................................................... 150 

Rockwool ................................................................................... 152 

Statoil ......................................................................................... 154 

Company Karma ........................................................................ 156 

Videoklippet .......................................................................... 156 

Hummel ..................................................................................... 156 

Café Laundromat ....................................................................... 159 

Company Karma – en ny form av CSR? ................................... 160 

Trärutbildningen ......................................................................... 163 

Fotograferingen .................................................................... 163 

Moldavisk Fotboll ....................................................................... 163 

Föreläsningen ............................................................................ 165 

Fotboll för jämställdhet .............................................................. 166 

Potemkinkulisser ....................................................................... 169 

(Dam)fotboll, fred och glädje? ................................................... 172 

Huvudkontoret ...................................................................... 172 

Förändra världen med fotboll ..................................................... 172 

Fotbollsgalaxen ......................................................................... 178 

Open Fun Football Schools: ett alternativt sätt att hjälpa? ........ 179 

Må bästa lag vinna .................................................................... 182 

Idrottsutveckling eller fredsutveckling? ...................................... 183 



 

  

SAMMANFATTANDE DISKUSSISON .................................188 

Inledning .................................................................................... 188 

Den goda tron på idrott (fotboll) ................................................. 190 

Internationellt utvecklingsarbete ................................................ 191 

CSR och varumärken ................................................................ 193 

Idrottsutveckling kontra idrott som medel för utveckling ............ 194 

Avslutande ord ........................................................................... 197 

 

REFERENSER OCH KÄLLMATERIAL ................................199 



 

 9 

 



 

 10 

 

Idrott är ständigt i ropet när det handlar om att åtgärda olika sam-

hällsproblem, såväl nationellt som internationellt.1 Ohälsa i form 

av övervikt och fetma bekämpas bland annat med fysisk aktivitet 

på recept och genom ökade resurser för idrott och hälsa i skolan.2 

Därtill anses den föreningsbaserade idrotten hålla besvärliga ung-

domar i schack och socialisera dem till skötsamma och ansvarsfulla 

medborgare.3  Tanken om idrottens samhällsförtjänster kan i 

många avseenden anses trivial, inte minst eftersom det ofta handlar 

om typiska ”i-landsproblem”. Det som emellertid har blivit en ny 

trend är hur dessa länder börjat intressera sig för idrottens förtjäns-

ter även i andra delar av världen. Den historiska bakgrunden till 

detta kan sökas i den Developmentalism som utvecklades inom 

ramen för Trumandoktrinen efter andra världskriget.4 Doktrinen 

åsyftar det åtgärdsprogram som lanserades för att stärka länderna i 

Asien, Afrika och Latinamerika. Målet var att hjälpa dessa att ut-

                                                   
1 Adams. Andrew `Sports development and social capital` i: Green, Mick & Houlihan, Barrie (eds.) 

(2011) “Routledge Handbook of Sports Development”. s. 72 
2 Karlsson Jon, Jansson Eva, Ståhle, Agneta & Dolck-Lagrell, Yvonne. (2009) (red.) Ordination mot-
ion: vägen till bättre hälsa: FYSS - fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling & 

SOU 2008:59. s. 243-244 
3 SOU 2008:59 s. 201 och Schwery, Rolf & Cade, Daniel (2009) “Sport as a Social Laboratory to 

Cure Anomie and Prevent Violence”. s. 469  
4 Trumandoktrinen har sitt namn efter USA:s president Harry Truman som år 1947 lanserade ett 

program för att stärka länderna i Asien, Afrika och Latinamerika genom investeringar i social och 

ekonomisk utveckling för att därigenom också lägga grunden för demokratisk politisk utveckling. 

Detta ska vidare ses i ljuset av USA:s behov av att främja demokratiseringsprocesser i de länder som 

inte redan kontrollerades av Sovjetunionen och som således uppfattades som potentiella offer för 

kommunism om inte åtgärder sattes in för att förhindra detta. (Hydén, Göran (eds) (1998) “Demo-

kratiseringsprocesser i tredje världen”. s. 17) 
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vecklas och uppnå samma sociala och ekonomiska välstånd som 

västvärlden. Ett mer sentida exempel är Förenta Nationernas Mil-

leniemål. Inför millennieskiftet fanns en stark vilja bland världens 

ledare att ta sig an globala utvecklingsfrågor. Det kan bland annat 

förklaras av kalla krigets slut där ekonomiska resurser plötsligt 

kunde flyttas från militär kapprustning till insatser för mänsklig 

utveckling. I FN:s regi anordnades därför flera konferenser och 

toppmöten med fokus på fattigdomsbekämpning, mänskliga rät-

tigheter, utbildning, hälsa, demokrati och fred. Det resulterade i ett 

enande om att det fanns ett kollektivt ansvar för en positiv sam-

hällsutveckling i världen.5 Millenniemålen, vilka samtliga av FN:s 

medlemsstater har ställt sig bakom, ska vara uppnådda år 2015.6 

På ett övergripande plan handlar målen om att skapa ökad medve-

tenhet kring utsatta människors behov runt om i världen.7 Det in-

tressanta är dock hur idrott har lyfts fram som ett betydelsefullt  

medel när det gäller att nå vissa av målen.8 Det beror i mångt och 

mycket på antagandet att idrott har en förmåga att appellera till en 

                                                   
5 Milleniedeklarationen slår fast att global utveckling kräver en helhetssyn. För att förverkliga dekla-

rationens intentioner utformades således åtta så kallade milleniemål som är mätbara och tidsbundna. 

FN samordnar arbetet med milleniemålen direkt under generalsekreteraren genom såväl en uppföl-

jande del som en kampanj för att förmå samtliga medlemsländer att öka kunskapen om målen och 

därmed skapa opinion för målens förverkligande. Milleniemålen inbegriper i sin tur (1) att bekämpa 

extrem fattigdom och hunger (2) att tillhandahålla goda möjligheter för bra utbildning (3) att aktivt 

arbeta för jämställdhet (4) att förbättra barns hälsa (5) att förbättra mödrars hälsa (6) att bekämpa 

HIV/AIDS och andra epidemier (7) att främja hållbar utveckling kring miljöfrågor och (8) att ut-

veckla globala samarbeten mellan länder och organisationer i utvecklingsfrågor. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/30775 LÄST 2011-11-30) samt 

http://www.milleniemalen.nu/malen-2/sa-kom-malen-till/ LÄST 2011-11-30 
6 http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/30775 LÄST 2011-04-08 
7 http://www.milleniemalen.nu/malen-2/sa-kom-malen-till/ LÄST 2011-11-30 
8 Inte minst vittnar policydokumentet ”Sport for Development and Peace: Towards Achieving the 

Millennium Development Goals” från 2003 om detta: 

http://www.un.org/wcm/webdav/site/sport/shared/sport/pdfs/Reports/2003_interagency_report_ENG

LISH.pdf LÄST 2011-04-15. Så sent som år 2011 proklamerade FNs generalsekreterare Ban Ki-

moon att idrotten har en viktig funktion när det gäller att nå de uppsatta Millenniemålen. Även förre 

generalsekreteraren Kofi Annan var inne på samma linje. Se. 

http://www.un.org/sg/statements/?nid=5263 LÄST 2014-03-21 & 

http://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/sport/history LÄST 2015-03-02 Se även forskning: 

Coalter, Fred (2010) “The politics of sport-for-development: Limited focus programmes and broad 

gauge problems?” s. 296, Darnell C. Simon & Black, R. David (2011) “Mainstreaming Sport into 

international Development Studies”. s. 368, Hartmann, Douglas & Kwauk, Christina (2011) “Sport 

and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction”, s. 285, Nicholls, Sara, Giles R. 

Audrey & Sethna, Christabelle (2010) “Perpetuating the ´lack of evidence´ discourse in sport for 

development: Privileged voices, unheard stories and subjugated knowledge”, s. 249, Kidd, Bruce 

(2011) “Cautions, Questions and Opportunities in Sport for Development and Peace”, s. 603, Don-
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stor del av världen befolkning genom sin gränslöshet och glädje-

fulla karaktär. Därtill anses den främja fysiskt och psykiskt välbe-

finnande samt stimulera ekonomisk tillväxt genom större idrottse-

venemang.9 På så sätt, har det hävdats, kan idrott integreras i ett 

brett spektrum av sociala och kulturella sammanhang.10  Den ökade 

tilltron till idrott inom FN, och internationellt utvecklingsarbete i 

gemen, sammanfattas i parollen Sport for Development and Peace. 

Enligt forskning på området avser det ett avsiktligt användande av 

idrott och fysisk aktivitet i syfte att uppnå fred samt social och 

ekonomisk utveckling runt om i världen.11 I det avseendet samspe-

lar begreppet utveckling tämligen väl med idrottsrörelsen inom vil-

ken ledord så som träning, tävling och förbättring alltjämt varit 

bärande ideologiska pelare.12 Det samspelar även med den olym-

piska rörelsens aforism Citius, Altius, Fortius (snabbare, högre, 

starkare) 13 – en rörelse som för övrigt gått i bräschen för olika id-

rottsbaserade hjälpinsatser genom organisationen Olympic Aid, se-

dermera kallad Right To Play.14 En gemensam nämnare för dessa 

insatser är tron att idrotten kan skapa någon form av positiv sam-

hällsförändring vilken sträcker sig bortom idrotten som sådan.  

 

I mångt och mycket har tilltron till idrott vuxit fram som en reakt-

ion och missnöje mot gängse utvecklingsteorier och deras oför-

                                                                                                            
nelly, Peter, Atkinson, Michael, Boyle, Sarah & Szto, Courtney (2011) “Sport for Development and 

Peace: a public sociology perspective”, s. 593, Tiessen, Rebecca (2011) “Global Subjects or Objects 

of Globalization? The promotion of global citizenship in organisations offering sport for develop-

ment and/or peace programmes”, s. 572, Giulianotti, Richard & Armstrong, Gary (2011) “Sport, 

The Military and Peacemaking: history and possibilities”, s. 379 och Cornelissen, Scarlett (2011) 

“More than a Sporting Chance? Appraising the sport for development legacy of the 2010 FIFA 

World Cup”, s. 504 
9 Darnell, Simon (2012) Sport for development and peace: a critical sociology. s. 7 & Levermore, 

Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 83 
10 Kay, Tess `Sport and international development. Introduction: The unproven remedy` i: Green, 

Mick & Houlihan, Barry (eds.) (2011) “Routledge Handbook of Sports Development”. s. 281 
11 Se bland annat; Kidd, Bruce (2008) “A new Social movement: Sport for development and peace”, 

Donnelly, Peter (2011) “Sport for Development and Peace: a public sociology perspective”, Hayhurst 

M.C Lyndsay (2009) “The power to shape policy: Charting sport for development and peace dis-

courses” & Darnell C. Simon (2012) “Sport for development and Peace. A critical sociology” 
12 Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) “Sport and international development”. s. 257 
13 Loland, Sigmund (1995) ”Coubertin’s Ideology of Olympism from the Perspective 

of the History of Ideas” samt www.olympic.org/olympism-in-action LÄST 2012-12-16   
14 Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) “Sport and International Development”. s. 156-

157  
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måga att råda bot på värdsliga problem.15 Parollen Sport for Deve-

lopment and Peace kan därmed betraktas som en ny form av ut-

vecklingsdiskurs för det nya millenniet.16 Den har även banat vägen 

för ett nytt sätt att se på internationellt utvecklingsarbete. Den 

största förändringen är att detta inte längre endast är förbehållet 

staten utan i lika stor utsträckning civilsamhället och det privata 

näringslivet.17 Som ett resultat har idrottsliga celebriteter, nation-

ella och internationella idrottsförbund, icke-statliga organisationer 

samt kommersiella företag tagit efter Right To Plays sätt att arbeta 

genom att lansera olika former av hjälpinsatser, främst i tredje 

världen, men även i utsatta delar av den första.18 Denna våg av id-

rottslig filantropi kan illustreras genom insatser där idrott används 

för att skapa medvetenhet kring HIV/AIDS,19 lyfta människor ur 

fattigdom och hemlöshet20 och skapa fredlig samexistens i kon-

fliktdrabbade länder.21  

 

För skandinaviskt vidkommande kan två specifika insatser näm-

nas: svenska LdB FC For Life i Sydafrika och danska Open Fun 

Football Schools i Moldavien. LdB FC For Life syftar till att 

minska spridningen av HIV/AIDS bland unga svarta sydafrikanska 

kvinnor med hjälp av fotboll.22  Open Fun Football Schools avser å 

                                                   
15 Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 83 
16 Coalter, Fred (2010) ”The politics of sport-for-development: limited focus programmes and broad 

gauge problems?”. s.303 
17 Desai, Vendana & Potter B. Robert (eds.) (2008) “The Companion to development studies”. s. 1, 

Bexell, Magdalena & Mörth, Ulrika (eds.) (2010) “Democracy and Public-Private Partnerships in 

Global Governance”. s.3, 90, 103, 108, Kremer, Monique, van Lieshout, Peter & Went, Robert 

(eds.) (2009) “Doing Good or Doing Better. Development Policies In A Globalizing World”. s. 19 

och van Tulder, Rob & Fortanier, Fabienne i:  Kremer, Monique, van Lieshout, Peter & Went, Rob-

ert (eds.) (2009) “Doing Good or Doing Better. Development Policies In A Globalizing World”. s. 

226,  
18 Kidd, Bruce (2008) “A new Social movement: Sport for development and peace”. s.370-380 & 

Levermore, Roger (2009) ´Sport-in-Development: Theoretical frameworks´ i: Levermore, Roger & 

Beacom, Aaron (eds.) “Sport and international development”. s. 26-27 
19 Se bland annat LdB Fc For Life (http://www.itsawomensworld.se), Kicking AIDS Out 

(http://www.kickingaidsout.net) och EMIMA (http://www.emima.org)  
20 Se bland annat MYSA (http://www.mysakenya.org) och Homeless World Cup 

(http://www.homelessworldcup.org)  
21 Se bland annat Open Fun Football Schools (http://www.ccpa.dk), Football for Peace 

(http://www.football4peace.eu), Peaceplayers (http://www.peaceplayersintl.org) och Skateistan 

(http://www.skateistan.org)  
22 http://www.ccpa.dk 
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sin sida överbrygga den politiska konflikt som råder mellan mol-

daver och transnistrier genom lekfyllda fotbollsaktiviteter.23 Ge-

mensamt för de båda insatserna är följaktligen idrott, och mer spe-

cifikt fotboll, som medel snarare än självändamål. Därtill förenas 

de utifrån sitt nära samröre med den privata sektorn: bägge insat-

ser använder sig nämligen både explicit och implicit av idrottslig 

Corporate Social Responsibility (CSR)24.  

 
Vid en första anblick kan insatserna te sig både nobla och legitima, 

inte minst eftersom de syftar till att förändra världen till det bättre. 

Det finns emellertid anledning att granska både LdB FC For Life 

och Open Fun Football Schools samt parollen Sport for Develop-

ment and Peace med kritiska ögon. Något som Allen Guttmann, 

Richard Giulianotti, Simon Darnell och Aaron Beacom lyfter fram 

är att merparten av dagens hjälpinsatser bedrivs av västerländska 

organisationer. Av den anledningen kan föreställningar om idrot-

tens tilltänkta förtjänster i utsatta delar av världen spåras tillbaka 

till den europeiska kolonialismen. Då användes nämligen idrott 

som ett effektivt medel av kolonisatörerna för att befästa sin makt 

och införliva den egna kulturens värderingar och normer.25 En 

grundläggande utgångspunkt var tron om idrottens disciplinerande 

och civiliserande egenskaper.26 Från den utgångspunkten kan väst-

världens syn på idrott och utveckling följaktligen betraktas som en 

form av kulturell imperialism där ett specifikt sätt att se på saker 

görs överordnat och med rätt att spridas till resten av världen. I det 

avseendet kan, menar Giulianotti och Darnell, föreställningar om 

idrottens samhälleliga förtjänster därmed betraktas som en väster-

ländsk konstruktion.27 

                                                   
23 http://www.itsawomensworld.se 
24 Corporate Social Responsibility (CSR) kan på svenska översättas till företags sociala, ekonomiska 

och miljömässiga ansvarstagande i samhället. För en mer utförlig beskrivning se; Grafström, Anna, 

Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) ”CSR: Företagsansvar i förändring”.    
25 Se bland annat, Guttmann, Allen (1994) ”Games & Empires. Modern sports and cultural imperi-

alism”, Giulianotti, Richard (2004) “Human Rights, Globalization and Sentimental Education: The 

Case of Sport” och Beacom, Aaron (2007) “A question of motives: Reciprocity, Sport and Develop-

ment Assistance”.  
26 Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 130  
27 Giulianotti, Richard (2004) s. 358 & Darnell, Simon (2014) “Orientalism through sport: towards 

a Said-ian analysis of imperialism and ´Sport for Development and Peace´”. s.1010-1012. Se även. 

Burnett, Cora (2009) “Engaging sport-for-development for social impact in the South African con-
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Ytterligare en invändning rör den nyliberala underton flera av in-

satserna genomsyras av.28 Från det sättet att se, särskilt anfört av 

Darnell, Lyndsay Hayhurst och Jay Coakley, kan insatserna, i 

egenskap av icke-statliga initiativ, sägas ha vuxit fram som en re-

aktion mot en, enligt västvärlden, misslyckad statlig politik i aktu-

ella länder. Insatserna verkar således medvetet utan statlig in-

blandning och, kanske till och med, mot staten som slagkraftiga 

alternativ.29 I sammanhanget anses staten ofta vara en del av pro-

blemet varpå tilltron till den privata sektorn ökat. Det samspelar i 

sin tur med nyliberal utvecklingsideologi, i synnerhet när det gäller 

tanken om social och ekonomisk progression utan statlig intervent-

ion.30 Den nyliberala förståelsen baseras även på idén att männi-

skor är kapabla att förändra sitt eget livsöde. Ur det hänseendet 

anses idrottsliga hjälpinsatser främst fokusera individuella pro-

blem, inte bakomliggande samhällsstrukturer. På så vis, menar 

Coakley, anses idrotten i första hand fungera som ett medel genom 

vilket utövarna kan bli sin egen lyckas smed.31  

 

Föreliggande tankar visar att idrottens roll inom ramen för inter-

nationellt utvecklingsarbete kan analyseras utifrån en mängd teore-

tiska perspektiv. I sammanhanget väcks icke desto mindre en del 

frågor. Hur kan den ”goda” tron på idrott som medel för olika 

ändamål förstås och problematiseras? Och vad är det egentligen 

idrotten (fotbollen) avser att utveckla? Vad händer när det privata 

näringslivet iklär sig rollen som idkare av välgörenhet? Den frågan 

vidgar i sin tur perspektivet för hur den kommersiella marknadens 

intåg på den biståndspolitiska arenan skulle kunna problematise-

ras. Vilka intressen ligger egentligen bakom kommersiella företags 

engagemang? Föreligger uppenbara vinstintressen eller genomsyras 

                                                                                                            
text”. s. 1195 & Spaaij, Ramón (2009) “The Social impact of Sport: diversities, complexities and 

contexts”.  s. 1265 
28 Darnell, Hayhurst, Wilson och Frisby (2010) i: Coakley, Jay (2011) “Youth Sports: What counts 

as ´Positive Development?´” s. 308-309 
29 Darnell C. Simon (2010) “Power, Politics and ´Sport for Development and Peace´: Investigating 

the Utility of Sport in International Development”. s. 56 & Hayhurst, Lyndsay (2009) 
30 Darnell C. Simon (2010) s. 56, Hayhurst, Lyndsay (2009) s. 220, Kidd, Bruce (2008) s. 374 

,Lindsey, Iain & Banda, Davies (2011) “Sport and the fight against HIV/AIDS in Zambia: A 

´partnership approach´? s. 93 och Spaaij, Ramón (2009) s. 1109  
31 Coakley, Jay (2011)” Ideology doesn´t just happen: Sports and Neoliberalism”.  s. 76-77  
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hjälpinsatserna primärt av altruistiska motiv? Frågeställningarna 

väcker en hel del tankar kring västvärldens kulturella inflytande 

men också kring den biståndspolitiska arenans förändrade förut-

sättningar, där kommersiella och civila aktörer har fått en allt mer 

framträdande roll.  

Ambitionen med föreliggande avhandling är att förstå idrottens 

roll inom ramen för internationellt utvecklingsarbete (Sport for 

Development and Peace) genom de skandinaviska hjälpinsatserna 

LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i Mol-

davien. Från den ståndpunkten är syftet att kartlägga och analysera 

motiven bakom insatserna, dels utifrån initiativtagarnas sätt att se, 

dels utifrån de förståelser av idrott och internationellt utvecklings-

arbete som forskningen lyfter fram. Syftet utmynnar således i frå-

geställningarna: hur ser initiativtagare, sponsorer och bidragsgivare 

på den verksamhet som bedrivs? Vilken eller vilka är drivkrafter-

na?  Och vilken betydelse tillskriver vederbörande idrotten (fotbol-

len) för respektive ändamål? Vad är det egentligen fotbollen avser 

att utveckla? En avslutande frågeställning rör i sin tur hur parollen 

Sport for Development and Peace kan förstås i relation till veder-

tagna utvecklingsteorier. 

 

Den här avhandlingen är skriven inom det flervetenskapliga ämnet 

idrottsvetenskap. Även om ämnet spänner över ett brett spektrum 

av ämnesdiscipliner (statsvetenskap, sociologi, historia, organisat-

ionsteori, management, etc.) är avhandlingen till syvende og sidst 

idrottslig. Av den anledningen görs inte heller något anspråk på te-

oretiskt djup inom respektive disciplin. Valda utgångspunkter har 

snarare använts som hjälpmedel för att kontextualisera idrottens 

roll inom ramen för internationellt utvecklingsarbete. Med det 

konstaterat har det också varit omöjligt att göra utgångspunkterna 

någon större rättvisa. Förhoppningen är emellertid att redogörelsen 

är tillräckligt djup och relevant för att besvara avhandlingen syfte. 

I sammanhanget är det även viktigt att understryka att jag med-

vetet valt att sätta likhetstecken mellan teori och ideologi, inte 
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minst då begreppen, så som de beskrivs i litteraturen, åsyftar 

samma sak. Likställandet har varit särskilt behjälpligt i den histo-

riska redogörelsen kring framväxten av internationellt utvecklings-

arbete, framförallt när det gäller den syn på utveckling som presen-

teras. Samtliga utvecklingsperspektiv kan nämligen både klassas 

som teorier och ideologier. I vissa fall skulle man även kunna prata 

om diskurser.  Detta begrepp har dock medvetet valts bort ef-

tersom det förutsätter ett specifikt teoretisk ramverk, metodologi 

och analys av Foucauldianskt snitt. Och eftersom det ligger utanför 

studiens explorativa syfte förefaller en sådan avgränsning berätti-

gad. Därtill har frågan om genus utelämnats. Det beror i första 

hand på att avhandlingens delstudier har olika målsättningar och 

målgrupper. Men också för att det ligger bortom avhandlingens 

syfte. Ett sista klargörande rör begreppen utvecklingsar-

bete/biståndsarbete, i-länder/västvärlden och tredje värl-

den/utvecklingsländer. I den följande texten avser utvecklingsarbete 

och biståndsarbete samma sak, så även i-länder och västvärlden 

samt tredje världen och utvecklingsländer. 

 

Avhandlingen inleds med en historisk redogörelse kring framväx-

ten av internationellt utvecklingsarbete. Kapitlet syftar till att kon-

textualisera parollen Sport for Development and Peace, inte minst 

för att sätta in aktuella hjälpinsatser i ett relevant sammanhang. 

Därefter presenteras tidigare forskning och de förståelser av idrott 

och internationellt utvecklingsarbete som denna lyfter fram. Ka-

pitlet redogör även för den forskning som specifikt behandlar 

HIV/AIDS-prevention i Afrika samt freds- och integrationsarbete i 

konfliktdrabbade länder. Tanken är att läsaren därigenom ska få 

ökad förståelse för den kontext inom vilken LdB FC for Life och 

Open Fun Football Schools är verksamma. Efteråt diskuteras vald 

metod och hur insamlad empiri har bearbetats och analyserats. I 

sammanhanget diskuteras även etiska överväganden och forsk-

ningsrelaterade problem. Därefter presenteras avhandlingens två 

delstudier. Kapitlen är strukturerade så att empiri och analys var-

vas omlott. Därtill är framställningsformen etnografisk. Det inne-

bär att observationer och fältanteckningar har integrerats i den lö-
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pande texten för att skapa en mer ”levande” berättelse. Avslut-

ningsvis följer en slutdiskussion där bägge delstudier summeras. 

Med hänsyn därtill ges en slutplädering och förslag på framtida 

forskning.  
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Synen på utveckling inom ramen för internationellt utvecklingsar-

bete32 har genomgått stora förändringar genom åren. Den största 

förändringen skulle kunna sägas vara uppfattningen att arbetet inte 

längre endast är förbehållet nationalstaten utan i lika stor ut-

sträckning civilsamhället och det privata näringslivet. Det kan i sin 

tur manifesteras genom tillkomsten av allt fler icke-statliga bi-

ståndsorganisationer och en ökad trend bland företag att arbeta 

med CSR.33 I kölvattnet av denna förändring kan Millenniedekla-

rationen och parollen Sport for Development and Peace nämnas, 

inte minst eftersom de banat vägen för ett nytt sätt att arbeta vilket 

inbegriper såväl privata som civila inslag.34  Det råder emellertid 

oenighet idag gällande hur begreppet utveckling ska förstås. I före-

liggande avhandling åsyftar begreppet den process genom vilken 

människors levnadsstandard, framförallt i låginkomstländer, kan 

förbättras genom insatser för social och ekonomisk tillväxt.35 Det 

är således utifrån den definitionen parollen Sport for Development 

and Peace ska förstås.  

                                                   
32 I föreliggande avhandling är begreppen internationellt utvecklingsarbete och internationellt bi-

ståndsarbete synonymt med varandra. Jag har valt att utgå från Bertil Odéns definition av begreppen 

i boken ”Biståndets idéhistoria: från Marshallhjälp till millenniemål”. s. 19. Odén är för närvarande 

konsult på Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och har tidigare varit verksam inom SIDA. 
33 Desai, Vendana & Potter B. Robert (eds.) (2008) “The Companion to development studies”. s. 1 

& Bexell, Magdalena & Mörth, Ulrika (eds.) (2010) “Democracy and Public-Private Partnerships in 

Global Governance”. s.3 
34 Desai, Vendana & Potter B. Robert (eds.) (2008) “The Companion to development studies”. s. 1 

& Bexell, Magdalena & Mörth, Ulrika (eds.) (2010) “Democracy and Public-Private Partnerships in 

Global Governance”. s.90,103, 108 
35 Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) “Sport and international development”. s. 7.  
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Mot denna inledande bakgrund är ambitionen med kapitlet att ge 

en historisk redogörelse för framväxten av internationellt utveckl-

ingsarbete samt kartlägga olika teorier kring utveckling som gjort 

sig gällande inom ramen för denna. Här fokuseras de två mest ton-

givande tillika antagonistiska utvecklingsteorierna: Developmental-

ism (modern ekonomisk utvecklingsteori) och Beroendeskolan 

(Dependencia). Den senares kritiska ansats ger även upphov till en 

redogörelse för postkolonial teoribildning. Därtill redogörs för 

andra perspektiv på utveckling med särskild tonvikt på nyliberal-

ism utifrån inflytelserika aktörer som Internationella Valutafonden 

(IMF) och Världsbanken. I sammanhanget redogörs även för be-

greppen Filantrokapitalism (kreativ kapitalism)36, Corporate Phi-

lanthropy37 och CSR38 utifrån den privata sektorns ökade bi-

ståndspolitiska inflytande. Avslutningsvis anläggs ett idrottsveten-

skapligt perspektiv för att kontextualisera avhandlingens två empi-

riska delstudier: LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Foot-

ball Schools i Moldavien.  

När internationellt utvecklingsarbete lyfts fram för diskussion åsyf-

tas ofta, och tämligen undermedvetet, tredje världens länder. Som 

begrepp myntades tredje världen under kalla kriget. Då avsåg 

tredje världen de länder som varken tillhörde västvärldens demo-

kratier anförda av USA, eller Sovjet och dess östliga kommunist-

iska satellitstater.39 I samband med den så kallade Brandtrappor-

ten40 på 1980-talet kom emellertid nya definitioner av utvecklings-

                                                   
36 Edwards, Michael (2009) i: Kremer, Monique, van Lieshout, Peter & Went, Robert (eds.) (2009) 

“Doing Good or Doing Better. Development Policies In A Globalizing World”. s. 237 & Edwards 

Michael (2010) “Small Change. Why Business Won´t save the World”. s.2 
37 Maignan & Ralston (2002) i: Kremer, Monique, van Lieshout, Peter & Went, Robert (eds.) 

(2009) “Doing Good or Doing Better. Development Policies In A Globalizing World”. s. 222-223 
38 Grafström, Anna, Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) “CSR: Företagsansvar i förän-

dring”. s. 15 & Edwards, Michael (2010) “Small change: why business won’t save the world”. s. 21  
39 Odén, Bertil (2006) s. 19 
40 Brandtrapporten fick stort genomslag under 1980-talets första hälft. Rapporten är uppkallad efter 

den tyska förbundskanslern Willy Brandt och baserades på en sorts global Keynesianism där ökat 

biståndspolitiskt inflytande från staten stod i fokus.  Rapporten motverkades dock successivt av ny-

liberala tankegångar under slutet av samma årtionde. (Odén, Bertil (2006) ”Biståndets idéhistoria: 

från Marshallhjälp till millenniemål”. s. 95  
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länder att lanseras, inte minst eftersom begreppet tredje världen 

ansågs förlegat. Istället åberopades benämningarna Nord och Syd 

där den förstnämnde avsåg rika industriländer från norra halvklo-

tet och den sistnämnde fattiga utvecklingsländer från södra halv-

klotet. Trots att uppdelningen mellan Nord och Syd inte stämmer 

riktigt geografiskt (industrialiserade länder som Australien och 

Nya Zeeland befinner sig på södra halvklotet) har den blivit allt 

mer vedertagen runt om i världen. Utvecklingsländer är dock fort-

farande den vanligaste benämningen på socialt och ekonomiskt ut-

satta länder.41 Det knyter även an till Hans Blomqvists och Mats 

Lundahls definition.  För deras vidkommande kännetecknas nämli-

gen ett utvecklingsland av låg produktivitet, enkelt jordbruk och 

sparsam användning av kapital.42 

 
Internationellt utvecklingsarbete har intagit olika skepnader genom 

åren. Under kalla kriget, exempelvis, genomsyrades arbetet främst 

av ideologisk propaganda där västvärlden riktade sin hjälp mot 

demokratier och östblocket sin hjälp mot socialistiska diktaturer.43  

Som ytterligare historiskt exempel kan forna kolonialmakter näm-

nas. Här har i synnerhet Storbritannien och Frankrike profilerat sig 

som tongivande pådrivare för utveckling i sina före detta kolonier, 

motiverat, hävdar kritiker, främst genom en ambition att upprätt-

hålla inflytande.44  Oberoende av vilka motiven bakom internat-

ionellt utvecklingsarbete än är, och alltjämt varit, bygger dess logik 

på ett så kallat spridningsparadigm vilket innebär att utvecklade 

länder i Nord sprider kapital, attityder och kunskap till mindre ut-

vecklade länder i Syd genom sina hjälpinsatser.45 Även om utveckl-

ingsarbetet genomgått olika historiska faser med olika innehåll har 

dock tillväxt och modernisering alltjämt stått högst upp på agen-

dan.46 I sammanhanget ska USA:s Marshallhjälp ses vilken möjlig-

gjorde för produktionen i Europa att komma igång igen efter andra 

                                                   
41 Odén, Bertil (2006) s. 20 & Desai, Vandana & Potter R. Robert (eds.)(2008) s. 1, 4 
42 Blomqvist C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-

ländernas ekonomiska problem”. s. 16-17 
43 Odén, Bertil (2006) s. 141 
44 Odén, Bertil (2006) s. 61 
45 Ibid s. 13 
46 Ibid s. 140 
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världskrigets slut, framförallt genom ökade infrastrukturella insat-

ser.47 Grundtanken var att underutvecklade länder, i det här fallet 

sönderbombade europeiska länder, kunde bli ”utvecklade” på nytt 

genom ökade investeringar i industrin: något som på sikt ansågs 

skapa både social och ekonomisk tillväxt. På så sätt var den tidens 

syn på utveckling tämligen linjär tillika positivistisk i sin karaktär 

eftersom den förväntades kunna tillämpas om och om igen för 

samma resultat och oberoende av kontext. Den fick sålunda tidigt 

kritik för att vara stöpt ur västerländsk form, speciellt eftersom den 

sedermera blivit den gängse måttstocken för utveckling i tredje 

världen.48 Kritiken har främst handlat om att modellen applicerats 

på forna kolonier vilka därmed på nytt anses ha blivit utsatta för 

västerländsk maktutövning.49  

 

Efterkrigstiden präglades i mångt och mycket av preventiva åtgär-

der för att undvika nya ekonomiska kriser, speciellt eftersom dessa 

legat till grund för båda världskrigen.50 Med denna utgångspunkt 

blev Marshallplanen en biståndspolitisk milstolpe vilken vidare 

lade grunden till den så kallade developmentalism som utvecklades 

inom ramen för Trumandoktrinen.51 Trumandoktrinen har sitt 

namn efter USA:s president Harry Truman som under sin andra 

presidentperiod år 1949 lanserade ett program för att stärka län-

derna i Asien, Afrika och Latinamerika genom investeringar i soci-

al och ekonomisk utveckling, för att därigenom också lägga grun-

den för demokratisk politisk utveckling. Denna ambition ska ses i 

ljuset av USA:s behov av att främja demokratiseringsprocesser i de 

länder som inte redan kontrollerades av Sovjetunionen, och som 

således uppfattades som potentiella offer för kommunism om inte 

åtgärder sattes in för att förhindra detta.52 Trumandoktrinen kan 

                                                   
47 Odén, Bertil (2006) s. 44 
48 Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.)(2009) s. 6 
49 Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 85 
50 Odén, Bertil (2006) s. 41 
51 Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 81  
52 Hydén, Göran (eds.)(1998) ”Demokratiseringsprocesser i tredje världen”, s. 17 & Odén, Göran 

(2006) s. 46 
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även sägas hämta inspiration från upplysningstiden under 1700-

talet, inte minst eftersom sociala och ekonomiska insatser riktade 

mot länderna i Afrika, Latinamerika och Asien sågs som ett slutgil-

tigt försök att fullborda upplysningens idéer om det ”moderna”.53 

Ur det hänseendet blev modernitet synonymt med ekonomisk ut-

veckling.54 Tanken var vidare att denna utveckling endast kunde 

ske genom ökade investeringar.55 På så sätt stipulerades att USA 

och andra industrialiserade länder från väst skulle åläggas det hu-

vudsakliga ansvaret för ekonomisk tillväxt i den underutvecklade 

delen av världen, framförallt genom ökade investeringar i produkt-

ionssektorn. Tankegångarna lade sedermera grunden för ett nytt 

utvecklingsparadigm vilket baserades på Adam Smiths idéer om 

industrialismens och kapitalismens betydelse för socialt och eko-

nomiskt välstånd. Idéerna framfördes redan år 1776 i det klassiska 

verket ”Wealth of Nations” och utgick från att industrin är vital 

för ett lands tillväxt.56 Något som än idag genomsyrar utvecklings-

teorier kring social och ekonomisk progression.57 

 
Developmentalismen, föranledd av Trumandoktrinen, handlade 

förenklat om att från västerländskt håll, och genom statliga ingri-

panden, centrera kapital, vetenskap och teknologi för att tackla 

problem som fattigdom, hög dödlighet, dålig hälsa och brist på ut-

bildning runt om i tredje världen. Ambitionen baserades emellertid 

på en stigmatisering av tredje världens länder som homogent bak-

åtsträvande. Ekonomiska och sociala investeringar ansågs därmed 

vara det enda sättet genom vilket dessa kunde bli ”moderna”.58 I 

det avseendet likställdes alltså modernitet med ekonomisk utveckl-

ing.59 Tanken var att tredje världens länder kunde bli ”utvecklade” 

precis på samma sätt som västvärlden under industrialismen. Av 

                                                   
53 Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 74  
54 Darnell, Simon (2012) “Sport for Development and Peace: A critical sociology”. s. 43 
55 Odén, Bertil (2006) s. 49 
56 Smith, Adam (1804) “Wealth of Nations”. Även om verket skrevs redan 1776 utgör 1804 års 

version den äldsta elektroniska versionen att tillgå. 
57 Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 82 
58 Nederveen i: Darnell, Simon (2012) s. 43 & Westra, Richard (2010) (ed.) “Confronting global 

neoliberalism. Third world resistance and development strategies”. s. 18 
59 Westra, Richard (2010) (ed.) “Confronting global neoliberalism. Third world resistance and de-

velopment strategies”. s. 18  
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den anledningen blev Walt Whitman Rostow känd genom verket 

”The process of economic growth” som lanserades på 1960-talet.60 

Verket utgick från en europeisk och amerikansk kontext och syf-

tade till att illustrera de faser som länderna i de båda världsdelarna 

hade genomgått från primitiva bondesamhällen till industriella och 

avancerade ekonomier. Rostows idéer baserades på den förgivet-

tagna uppfattningen att industrialiserade länders utvecklingsfaser 

avlöser varandra linjärt oberoende av kontext: en idé som seder-

mera har fått kritik för sin västerländska skepnad, inte minst ef-

tersom den satte Europa och USA som måttstock för andra länders 

sociala och ekonomiska utveckling. Developmentalismen har även 

kritiserats för sin nykoloniala ansats ifråga om att stigmatisera 

tredje världen som socialt, ekonomiskt och kulturellt eftersatt.61  

 

Upprättandet av ett nytt och modernt Europa efter andra världs-

kriget lade alltså grunden för en idélära som utgick från att sam-

hällelig progression hängde ihop med en utvecklad och modern in-

dustri med hjälp av ekonomiska investeringar. I det avseendet blev 

slutet på andra världskriget startpunkten på den moderna utveckl-

ingsekonomin, främst manifesterad genom Marshallplanen.62 På så 

vis etablerades en åskådning som utgick från att även tredje värl-

dens länder kunde bli utvecklade genom att imitera västvärlden. 

Detta började dock successivt att ifrågasättas av den latinameri-

kanska och tillika socialistiska utvecklingsteorin beroendeskolan.63  

 

Beroendeskolan, eller Dependencia som den också kallas, utveck-

lades i Latinamerika på 1930-talet där den hade inhemska rötter i 

kontinentens ekonomiska erfarenheter, men påverkades i radikal 

                                                   
60 Rostow, Walt Whitman (1960) “The Process of economic growth” i: Levermore, Roger & Bea-

com, Aaron (eds.) (2009) s. 27 
61 Rostow, Walt Whitman (1960) “The Process of economic growth”, Rostow (1960) i: Desai, Van-

dana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 51,75, 124-125 & Mc Ewan i: Darnell, Simon (2012) s. 54 

& McKay i: Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 40 
62 Blomström & Hettne (1981) samt Kay (1989) i: Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) 

s. 8 & Blomqvist C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-

ländernas ekonomiska problem”. s. 28  
63 Blomström & Hettne (1981) samt Kay (1989) i: Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) 

s. 8  



 

 25 

riktning av 1960-talets nymarxistiska teoribildning. Denna utgick 

från att synliggöra hur den globala kapitalismen, initierad av väst, 

hade bidragit till underutvecklingen av tredje världens länder. I fo-

kus stod följaktligen den globala marknadsekonomin och dess ne-

gativa inverkan på tredje världen.64 Beroendeskolan fokuserade 

främst de socioekonomiska strukturer som försatte västvärldens 

länder i en överordnad maktposition. Av den anledningen före-

språkade flera av dess anhängare, däribland Gunder Frank och 

Theodonio dos Santos, en brytning med världsekonomin för att 

möjliggöra en mer självtillitsorienterad nationell utveckling av 

tredje världens länder.65 Vidare tog beroendeskolan avstamp i en 

postkolonial förståelse av internationellt utvecklingsarbete ef-

tersom den var uppbyggd kring den så kallade centrum-periferi-

teorin.66 Teorin, vilken baserades på Immanuel Wallersteins infly-

telserika tankar om olika världssystem67, syftade till att synliggöra 

exploateringen av tredje världens (perifera) länders resurser till 

förmån för västvärldens industrialiserade (centrerade) länders ut-

veckling. Teorin byggde sålunda på antagandet att exploateringen 

av perifera länders råvaror försatte dessa i ett beroendeförhållande 

till länderna i centrum, inte minst eftersom dessa gjorde sig bero-

ende av industrialiserade länders insatsvaror för att kunna behålla 

sin råvaruexport. Den tilltagande underutvecklingen av tredje värl-

dens länder ansågs därför bero på imperialistiska handelsstruk-

turer. I ett sådant sammanhang exploateras perifera länder såväl 

ekonomiskt som politiskt av länderna i centrum. Konsekvensen blir 

att de vinster som genereras i de perifera länderna per automatik 

                                                   
64 Baran (1972) i: Blomqvist C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En intro-

duktion till u-ländernas ekonomiska problem”. s. 103, se även s. 109 
65 Blomqvist C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-

ländernas ekonomiska problem”. s. 98-101och Blomström, Magnus & Hettne, Björn (1981) ”Bero-

ende och underutveckling. Den latinamerikanska beroendeskolans bidrag till utvecklingsteorin”. s. 

105-113 
66 Se bland annat Blomqvist C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En intro-

duktion till u-ländernas ekonomiska problem”. s. 98 och Blomström, Magnus & Hettne, Björn 

(1981) ”Beroende och underutveckling. Den latinamerikanska beroendeskolans bidrag till utveckl-

ingsteorin”. s. 100 
67 Wallerstein, Immanuel (1974) ”The modern world-system. 1, Capitalist agriculture and the 

origins of the European world-economy in the sixteenth century”, (1980) “The modern world-

system. 2, Mercantilism and the consolidation of the European world-economy”, 1600-1750, 

(1989) “The modern world-system. 3, The second era of great expansion of the capitalist world-

economy”, 1730-1840. 
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slussas tillbaka till länderna i centrum istället för att investeras där 

de har skapats från början: något som alltså har gett upphov till 

ojämna ekonomiska maktförhållanden.68 Poängen med teorin var 

att illustrera det faktum att även om industrialiseringen också har 

ägt rum i perifera länder har den alltjämt skett på ett sådant sätt 

att dessa fortfarande är beroende av länderna i centrum. Dessa kan 

alltså växa och utvecklas av egen kraft, medan perifera länder end-

ast kan förändras som en följd av förändringar i centrum.69 An-

hängarna bakom beroendeskolan strävade följaktligen efter att 

synliggöra tredje världens underordnade position gentemot indust-

rialiserade länder i väst. Tredje världens länder uppmanades därför 

att bryta sig loss från den globala marknadsekonomin och istället 

fokusera den inhemska marknaden.70 På så sätt, menade man, 

skulle den ekonomiska tillväxten gynnas eftersom de då gjorde sig 

kvitt sitt beroende från väst.71 

 

Även om beroendeskolan har rönt stort inflytande har den samti-

digt kritiserats, inte minst från svenskt håll av Blomqvist och Lun-

dahl. Deras ståndpunkt är att den har riktat ett alldeles för ensidigt 

fokus mot tredje världens ekonomiska beroende. För deras vid-

kommande är det för lättvindigt att påstå att alla länder i tredje 

världen skulle vara ekonomiskt beroende av väst. Därtill anses det 

nästintill omöjligt att fastställa vilka länder som i så fall skulle vara 

det. Poängen är att frågan om beroende är något som i högre och 

lägre grad genomsyrar samtliga länder i en global marknadseko-

nomi. Av den anledningen, hävdar de båda, är det följaktligen 

svårt att operationalisera beroendebegreppet i relation till tredje 

                                                   
68 Blomqvist, C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-

ländernas ekonomiska problem”. s. 98-113, Blomström, Magnus & Hettne, Björn (1981) ”Beroende 

och underutveckling. Den latinamerikanska beroendeskolans bidrag till utvecklingsteorin”. s. 95-113 

och Kay (1989) i: Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 8  
69 (Blomqvist C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-

ländernas ekonomiska problem”. s. 109) 
70 Odén, Bertil (2006) s. 74 & Blomström & Hettne, samt Kay & Nerfin i: Desai, Vandana & Potter 

B. Robert (eds.) (2008)  s. 69. Se även Blomqvist, C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk 

utveckling. En introduktion till u-ländernas ekonomiska problem”. s. 98-113  
71 Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 505 samt Blomqvist, C. Hans & Lundahl, 

Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-ländernas ekonomiska problem”. s. 98-

113  
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världens sociala och ekonomiska marginalisering.72 Ytterligare kri-

tik rör Beroendeskolans oförmåga att förklara varför perifera län-

ders beroende uppstår. Än mindre varför beroendet inte ändras 

över tid. I det avseendet utgör de så kallade NIC-ländernas73 fram-

växt ett besvärande faktum, inte minst eftersom dessa utjämnat 

skillnaden mellan inkomster och levnadsstandard mellan dem och 

länderna i väst.74  Kritiken baseras därför främst på att tredje värl-

dens underutveckling inte enbart kan förklaras utifrån centrum-

periferi-teorin. Istället bör sökljuset riktas mot de faktorer som lig-

ger bakom underutvecklingen i sig.75 

  
På ett konkluderande plan skiljde beroendeskolan sig inte nämn-

värt från Developmentalismen gällande synen på modernitet och 

samhällelig utveckling. Däremot var den mer systemteoretiskt 

(självreglerande) orienterad och blev på så sätt en motvikt till all-

mänt vedertagna utvecklingsteorier.76 Därtill blev den en röst åt 

världens marginaliserade länder eftersom frigörelse och jämlikhet 

fördes upp på dagordningen.77 På så sätt aktualiserades även be-

greppet empowerment, framförallt utifrån beroendeskolans ambit-

ion att blottlägga sociala strukturer av ojämlikhet. Empowerment, 

på svenska översatt till egenmakt, har använts flitigt inom internat-

ionellt utvecklingsarbete med fokus på tredje världen, i synnerhet 

som ett analytiskt verktyg när det gäller att synliggöra strukturer 

av makt, underordning och förtryck.78 Förenklat handlar empo-

werment om att bemedla människor med rätt resurser så att de kan 

                                                   
72 Blomqvist, C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-

ländernas ekonomiska problem”. s. 112-113 
73 NIC-länder, newly industrialized countries, ibland även NIE (newly industrializing economies) 

avser länder som har genomgått en snabb industrialiseringsprocess, framför allt genom en tydlig 

exportindustri. Till de främsta exemplen idag hör Kina, Indien, Turkiet och Mexiko. Se. 

http://www.ne.se/nic-lander LÄST 2014-02-04 
74 Blomqvist, C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-

ländernas ekonomiska problem”. s. 112-113  
75 Blomqvist, C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-

ländernas ekonomiska problem”. s. 105 
76 Blomqvist, C. Hans & Lundahl, Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-

ländernas ekonomiska problem”. s. 101  
77 Nerfin & Schuurman, Blomström & Hettne 1984, Kay 1989 i: Desai, Vandana & Potter B. Ro-

bert (eds.) (2008) s. 8 & Westra, Richard (2010) (ed.) “Confronting global neoliberalism. Third 

world resistance and development strategies”. s. 20 
78 Parpart i: Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 355 
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bryta strukturerna på egen hand.79 Det är också därför begreppet 

knyter an till beroendeskolan eftersom den fokuserar förhållandet 

mellan förtryckare och förtryckta.80  

 

Beroendeskolan övergav inte tanken om det ”moderna” projektet 

men riktade stark kritik mot Developmentalismen för att stigmati-

sera tredje världen som primitivt och bakåtsträvande.81 Kritiken 

baserades sålunda på att västvärlden gavs tolkningsföreträde vilket 

försatte denna i en överordnad maktposition.82 I det samman-

hanget fördes den postkoloniala förståelsen av internationellt ut-

vecklingsarbete upp på dagordningen, främst manifesterad genom 

Edward Said och dennes tankar kring Orientalism. 

 

Grunden till dagens postkoloniala teoribildning kan spåras tillbaka 

till 1970-talet och Saids tankar om orientalism.83 Övriga för-

grundsgestalter utgörs av Homi Bhabha och Gayatri Spivak. Bhab-

ha, Spivak och Said utgör för övrigt den så kallade ”heliga treenig-

heten” inom postkolonial skolbildning.84  

 

För Said fångade orientalism som begrepp i första hand en politisk 

vision av verkligheten vars struktur framhävde skillnaden mellan 

det kända i egenskap av Occidenten (västerlandet) och ”vi”, och 

det okända i form av Orienten (österlandet) och ”de”.85 Poängen 

var att illustrera hur den västerländska människan alltigenom 

historien delat in världen i regioner som genom verkliga eller inbil-

lade egenskaper har ansetts skilja sig från varandra. Indelningen 

                                                   
79  Se bland annat. Stein, Jane (1997) “Empowerment & Women´s health”. s. 8 och Askheim, Petter 

Ole & Starrin, Bengt (eds.) (2007) ”Empowerment i teori och praktik”. s. 9 
80 Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 505 samt Blomqvist, C. Hans & Lundahl, 

Mats (1992) ”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-ländernas ekonomiska problem”. s. 98-

113 se även http://www.ne.se.proxy.mah.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/centrum-periferi-teorier, 

LÄST 2014-02-04. 
81 Slater i: Darnell, Simon (2012) s. 44 
82 Nederveen i: Ibid. s. 44 
83 Said W. Edward (2000) Orientalism. s. 117  
84 Young, Robert (1995) i: Moore-Gilbert, Bart. Stanton, Gareth & Maley, Willy (eds.) (1997) 

“Postcolonial Criticism”. s. 27 
85 Said W. Edward (2000) “Orientalism”. s.7, 117 
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har vidare legat till grund för ett slags europeisk maktutövning i 

olika delar av världen, dock främst i den tredje.86 Mot denna pola-

risering av orient och occident driver Said tesen att orientalism är 

en felaktig kolonial konstruktion, skapad av västvärlden.87 På så vis 

konstruerades tidigt en imaginär skiljelinje mellan de kulturellt 

överlägsna europeiska länderna i väst och de okända tillika mindre 

utvecklade länderna i öst. I denna understrykning av olikheter var 

västerlänningen ständigt överordnad då denne hade den starkare 

kulturen. Detta privilegium medförde i sin tur tolkningsföreträde 

och den förgivettagna rätten att ge gestalt och mening åt Orienten 

som mystisk geografisk företeelse.88 Detta västerländska privile-

gium tangerar även vad Said benämner som en form av kulturell 

imperialism.89  

 

Saids tankar kring orientalism och kulturell imperialism samman-

faller väl med hur den europeiska kolonialismen bredde ut sig, och 

framförallt legitimerades, under slutet av 1800-talet. En som sällar 

sig till detta resonemang är Frantz Fanon. Enligt honom medförde 

den europeiska kolonialismen att de koloniserade människorna 

uppslukades av den västerländska kulturens normer och värdering-

ar eftersom dessa ansågs överordnade.90 I det avseendet kan det 

engelska ordspråket ”west and the rest” åberopas. Uttrycket ut-

vecklades av Avtar Brah och åsyftar det faktum att västvärlden 

har, och alltigenom historien har haft, en överordnad kulturell 

maktposition gentemot övriga delar av världen.91 På den punkten 

får Brah även medhåll från Stuart Hall. Hall menar att den europe-

iska koloniseringen av tredje världen inte enbart resulterade i eko-

nomiskt och politiskt förtryck. Den innebar även att de europeiska 

länderna överförde sin kultur, sitt språk och sina idéer för att besk-

riva och i sin tur ta tolkningsföreträde åt tredje världens länder. 

Frågan om kulturell imperialism inom ramen för internationellt ut-

                                                   
86 Said W. Edward (2000) “Orientalism”. s. 112 
87 Said W. Edward (2000) “Orientalism”. s.7, 117  
88 Said W. Edward (2000) “Orientalism”. s. 117  
89 Said W. Edward (1994) “Culture & Imperialism”. s. 8-9 
90 Fanon, Frantz (2007) ”Jordens fördömda”. s. 178. Se även Fanon (1997) ”Svart hud, vita 

masker”. 
91 Brah, Avtar (1996) “Cartographies of Diaspora. Contesting identities”. s. 221 
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vecklingsarbete blir därmed, menar han, ytterst påtaglig idag, inte 

minst då västvärlden fortsatt sätter riktlinjerna för tredje världens 

progression.92  

 
På ett övergripande plan handlar orientalism om hur västerländsk 

kunskap om andra människor och kulturer har gett upphov till ett 

ojämnt maktförhållande mellan väst och andra delar av världen 

som en direkt följd av den europeiska kolonialismen.93 Av den an-

ledningen anses följaktligen kunskap och makt nära sammanflätat 

med varandra. Det är också därför Said har inspirerats av stora 

tänkare som Michel Foucault och Antonio Gramsci.94 Said menar 

att det specifikt är den västerländska ”kunskapen” om andra män-

niskor och kulturer som har legat till grund för orientalismens 

framväxt, och att denna kunskap följaktligen härrör från en över-

ordnad maktposition. På så sätt, och utifrån en västerländsk be-

traktelsehorisont, har Orienten således varit något man bedömer, 

studerar och i sin tur disciplinerar. Poängen är att Orienten har 

skildrats utifrån en världslig samhällsstruktur som bygger på kultu-

rell dominans utövad av västvärlden. Ända sedan 1800- och 1900-

talen har nämligen västerlandet gjort antagandet att Orienten, likt 

andra världsdelar, har varit klart underlägsen den förra och i be-

hov av att undersökas för att kunna utvecklas och förbättras. 

Orientalismen, så som Said beskriver den, skulle alltså kunna sägas 

vara den kunskap om Orienten som förlagt det ”orientaliska” till 

ett slags studieobjekt för att granskas, bedömas och styras.95 Här 

kan begreppet newtonianism åberopas. Enligt Said är västvärlden 

klara anhängare av denna vetenskapliga ideologi.96 Det newtonska 

tänkandet härrör från den vetenskapliga revolution som kulmine-

rade i Europa under slutet av 1600-talet i och med Isaac Newtons 

upptäckter. Newtonianismen medförde en mekanisk syn på männi-

skan och naturen: en syn som senare blev den gängse runt om i 

                                                   
92 Hall, Stuart (1992) i: Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008). S. 51 
93 Said W. Edward (2000) “Orientalism”. s. 113  
94 Moore-Gilbert, Bart. Stanton, Gareth & Maley, Willy (eds.) (1997) “Postcolonial Criticism”. s. 22 
95 Said W. Edward (2000) “Orientalism”. s. 113 
96 Kissinger A. Henry i: Said W. Edward (2000) ”Orientalism”. s.121  
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Europa.97 Said menar att det specifikt är den newtonska synen på 

vetenskap som har banat vägen för västvärldens kulturella domi-

nans. En dominans som sedermera möjliggjorde Europas kolonise-

ring av tredje världen. Länder och kulturer som undgick de första 

verkningarna av det newtonska tänkandet har alltså i huvudsak 

stigmatiserats som primitiva och bakåtsträvande eftersom de aldrig 

genomgått den vetenskapliga revolution och upplysning som följde 

i kölvattnet av newtonianismen. På så sätt differentierade det 

newtonska tänkandet västerlandet från övriga delar av världen i 

termer av utvecklad respektive underutvecklad.98 Av den anled-

ningen, skulle kunna hävdas, korrelerar newtonianismen tämligen 

väl med Developmentalismens ”vetenskaplighet” ifråga om synen 

på modernitet och utveckling.  Det är även mot denna bakgrund 

som beroendeskolans kritik mot Developmentalismen ska ses, 

framför allt avseende den senares västerländska skepnad och upp-

byggnad kring ”vi” och ”de”. I ljuset av beroendeskolans kritik 

kan även Rudyard Kiplings kända dikt ”The white man’s burden” 

lyftas fram. Dikten, vilken av många fortfarande framkallar starka 

känslor, förmedlar en beklagan över de orimliga bördor och plikter 

som vita västerländska människor alltigenom historien har ålagts 

gentemot människor och länder i tredje världen. Dikten har på 

många sätt blivit en symbol för den överdrivna, om än imaginära, 

skyldighet hos vita européer att hjälpa tredje världens människor 

”utvecklas”.99  

 
Saids tankar om hur maktutövning och tolkningsföreträde kan för-

stås i relation till det för västvärlden okända och outforskade delas 

även av Henk Wesseling. Han menar att tredje världen, särskilt an-

förd av den afrikanska kontinenten, ständigt blivit betraktad som 

ett objekt av Europa och de europeiska kolonisatörerna.100 Av den 

anledningen, skulle kunna hävdas, är det alltså av föga betydelse 

                                                   
97 Liedman, Sven-Eric (1993) ”Från Platon till kommunismens fall”. s. 110 Se även. Domski, Mary 

(2012) “Introduction: Newton and Newtonianism” och Force, James E. & Hutton, Sarah (red.) 

(2004) “Newton and Newtonianism: new studies”. 
98 Kissinger A. Henry i: Said W. Edward (2000) “Orientalism”. s.121  
99 Easterly, William (2007) “The white man’s burden. Why the west’s efforts to aid the rest have 

done so much ill and so little good”. s. 3, 244-245 
100 Wesseling, Henk (2006) ”Söndra och Härska. Uppdelningen av Afrika 1880-1914”. s. 15-19  
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om Orienten eller tredje världen som sådan tas i beaktande. Av be-

tydelse är snarare hur den västerländska kulturens tilltänkta för-

träfflighet gentemot främmande kulturer och människor kan för-

stås och i sin tur problematiseras. Insikten kan sålunda vara värde-

full att begrunda vid en mer utförlig granskning av internationellt 

utvecklingsarbete runt om i tredje världen, inte minst då detta ar-

bete allt som oftast har initierats från västerländskt håll. 

 

Samtidigt som Saids tankar har rönt stort inflytande har de också 

kritiserats. Något som ofta lyfts fram är Saids oförmåga att för-

klara huruvida orientalism är en direkt orsak eller enbart en kon-

sekvens av europeisk imperialism. Därtill anses det svårt att se nå-

got alternativ till orientalism då kunskapen om ”andra”, så som 

den beskrivs av Said, ändå alltid är en fiktiv konstruktion legitime-

rad av strukturella maktrelationer. Av den anledningen, särskilt an-

förd av Bart Moore-Gilbert, Gareth Stanton och Willy Maley, ef-

terlyses följaktligen fler nyanser.101 Said har även kritiserats för att 

utelämna frågan om genus när det gäller att förklara hur struktu-

rella maktrelationer skapas och i sin tur reproduceras. En som gör 

det är Ania Loomba. Hon sällar sig förvisso till Saids tankar men 

understryker samtidigt att begreppet ”vi” i sammanhanget under-

förstått inbegriper den vita europeiska mannen. Häri, menar hon, 

utkristalliseras därmed ytterligare en dimension av strukturell 

maktutövning eftersom ”vi” och ”de” primärt handlar om väster-

ländska vita män och deras överordnade position gentemot andra 

människor.102 

 

Spänningen mellan developmentalism och den postkolonialt orien-

terade beroendeskolan ledde till en återvändsgränd. Anhängare till 

Developmentalismen såg sin tanke kring utveckling som den mest 

optimala lösningen på tredje världens fattigdom medan beroende-

skolans anhängare menade att Developmentalismen var en del av 

problemet, inte minst eftersom hela idén kring modernitet byggde 

                                                   
101 Moore-Gilbert, Bart. Stanton, Gareth & Maley, Willy (eds.) (1997) “Postcolonial Criticism”. s. 

24 
102 Loomba, Ania (1998) “Colonialism/Postcolonialism”. s. 104 
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på kapitalism och tillväxt vilket, menade man, bara försatte tredje 

världens länder i ett större beroendeförhållande.103 I kölvattnet av 

denna strid uppstod sedermera nyliberalism som ny utvecklings-

ideologi. Den var sprungen ur den ekonomiska liberalism som blev 

en tongivande idéströmning under 1800-talet, främst manifesterad 

genom John Stuart Mills idéer. Mill påverkades i sin tur av den 

klassiska liberalismens tankar anförda av John Locke och Adam 

Smith.104 Liberalismen uppstod initialt som en reaktion mot olika 

former av överhet som kyrkan, kungadömet, statsmakten och de 

priviligierade samhällsklasserna. Av den anledningen betonade den 

vikten av frihet och alla människors lika värden.105 Den tidiga in-

dustriella revolutionen i Storbritannien gav liberalismen särskilt 

tyngd utifrån kraven på avreglering och tullfrihet.  Ur det hänseen-

det är liberalismen och den klassiska nationalekonomins106 fram-

växt således nära sammanflätade med varandra.107  

 
Utifrån Lockes och Smiths betraktelsehorisont byggde liberalismen 

på det sociala och ekonomiska livets utveckling utan statliga ingri-

panden. På så vis har den sitt ursprung i naturrättsliga föreställ-

ningar kring social, politisk och ekonomisk frihet. Ekonomin an-

sågs därmed vara styrd av egna lagar vilka om de fick verka fritt 

skulle leda till allmänt välstånd för hela samhället. I det avseendet, 

och som en reaktion mot en i tiden förhärskande merkantilism och 

protektionism runt om i Europa, myntades det franska slagordet 

                                                   
103 Schuurman i: Loomba, Ania (1998) “Colonialism/Postcolonialism”. s. 44  
104 Se bland annat. Locke, John (1998) ”Andra avhandlingen om styrelseskicket. En essä angående 

den civila styrelsens sanna ursprung, räckvidd och mål”, Blomqvist, Hans & Lundahl, Mats (1992) 

”Ekonomisk utveckling. En introduktion till u-ländernas ekonomiska problem”. s. 38, Blomström, 

Magnus & Hettne, Björn (1981) ”Beroende och underutveckling. Den latinamerikanska beroende-

skolans bidrag till utvecklingsteorin”. s. 27, Westra, Richard (2010) ”Confronting global neoliberal-

ism. Third world resistance and development strategies”. s. 15, Liedman, Sven-Eric (1993) “Från 

Platon till kommunismens fall”. s. 168-170, Smith (1776) i: Coakley, Jay (2011) “Ideology doesn´t 

just happen: sports and neoliberalism”. s. 68, Turner, S. Rachel (2011) “Neo-Liberal Ideology. His-

tory, Concepts, and Policies”. s. 7, 22-24 
105 Liedman, Sven-Eric (1993) ”Från Platon till kommunismens fall”. s. 111-125 
106 I den nationalekonomiska doktrinhistorien brukar man förövrigt urskilja tre faser: den klassiska, 

den neoklassiska och den keynesianska. Till den klassiska skolans främsta företrädare räknas, föru-

tom Smith, Thomas Malthus och David Ricardo. (Blomström, Magnus & Hettne, Björn (1981) ”Be-

roende och underutveckling. Den latinamerikanska beroendeskolans bidrag till utvecklingsteorin”. s. 

18)  
107 Liedman, Sven-Eric (1993) ”Från Platon till kommunismens fall”. s. 168 
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”laissez faire” (låt gå, låt göra). Förenklat handlar det om sam-

hällsekonomin endast fungerar om individer och företag fritt får 

besluta om hur de använder sina resurser.108 Slagordet har varit ett 

av liberalismens och sedermera nyliberalismens främsta känneteck-

en.109 Den nyliberala utvecklingsideologin vurmade alltså för 

minskat statlig inflytande och en avreglerad marknad som ett nytt 

och effektivt framgångsrecept för tredje världens progression.110 På 

så sätt anklagades Developmentalismen för att ge upphov till över-

drivet byråkratiska stater i tredje världen. Därtill ansågs statliga 

interventioner hämma den privata sektorns expansion och förmåga 

att generera ekonomisk tillväxt på egen hand.111  

 

Vurmandet för avregleringar fick ett rejält uppsving under 1980-

talet.112 I mångt och mycket växte det fram som ett svar på en till-

tagande globalisering. Ur det hänseendet ansågs det internationella 

utvecklingsarbetet främst inbegripa världsomfattande marknads-

processer initierade av den privata sektorn. Staten ansågs därmed 

ha spelat ut sin roll som pådrivare för utveckling.113 Nyliberal ut-

vecklingsideologi vilar med andra ord på en tilltro till marknadsba-

serad kapitalism. Vidare ger den uttryck för individuell frihet när 

det gäller människors möjligheter att förändra sin egen livssituat-

ion. I det sammanhanget har en mikropolitisk ansats manifesterad 

genom slagordet ”hjälp till självhjälp” blivit en central utgångs-

                                                   
108 Se bland annat; Liedman, Sven-Eric (1993) ”Från Platon till kommunismens fall”. s 115-125, 

168-186, 280, Smith (1976) & Mill (1982) i: Turner, S. Rachel (2011) ”Neo-Liberal Ideology. His-

tory, Concepts and Policies”. s. 22-24, 7,43, Gowan, Peter (1999) “The Global Gamble: Washing-

ton´s Faustian bid for world dominance”. s. 248-249 och Jessop, Bob (2002) “Liberalism, Neoliber-

alism and Urban Governance: A State-Theoretical Perspective”. s. 453 
109 Hatch, Walter & Yamamura, Kozo (1996) “Asia in Japan´s embrace: Building a Regional Pro-

duction Alliance”. s. 53, Blomqvist, Hans & Lundahl, Mats (1992) “Ekonomisk utveckling. En in-

troduktion till u-ländernas ekonomiska problem”. s. 40, 229 & Blomström, Magnus & Hettne, 

Björn (1981) ”Beroende och underutveckling. Den latinamerikanska beroendeskolans bidrag till 

utvecklingsteorin”. s. 22-23. 
110 Slater i: Darnell, Simon (2012) “Sport for Development and Peace: A critical sociology”.  s. 44, 

Harrison, Graham (2010) “Neoliberal Africa. The impact of global social engineering”. s. 18-19 & 

Harvey, David (2005) “A brief history of neoliberalism”. s. 2-3 
111 Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 505  
112 Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 505 
113 Ibid. s. 87 
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punkt.114  Här kan framförallt Världsbanken och IMF nämnas. I 

kölvattnet av den stora skuldkrisen på 80-talet115, och genom det så 

kallade Washington Consensus116, har de båda organisationerna 

nämligen profilerat sig som tongivande aktörer inom ramen för ny-

liberal biståndspolitik, främst utifrån de ekonomiska sparpaket 

som lanserats, och som i sin tur blivit synonymt med frigörande 

utvecklingsarbete i icke-statlig regi.117 Just detta lyfts ofta fram som 

kritik, främst eftersom deras arbete baseras på idén att investering-

ar och sparpaket initierade av den privata sektorn är den enda 

”riktiga” lösningen på tredje världens problem.118 Kritiken har 

framförallt riktats från anhängare till beroendeskolan som menar 

att den stora skuldkrisen främst har resulterat i att IMF och 

Världsbanken har fått ökat ekonomiskt inflytande och politisk 

makt över tredje världens länder. På så sätt anses de båda ha fram-

tvingat ohållbara löften genom att ytterligare stärka ländernas 

skuldsättning genom ökade lån och sparpaket. Som en direkt följd 

har dessa därmed blivit allt mer beroende av västvärlden för sin so-

ciala och ekonomiska utveckling.119   

 

Kritiken skulle även kunna belysas utifrån de postkoloniala tanke-

gångar som Said med flera har bidragit med. Trots att kolonial-

ismen har avskaffats vore det möjligt att argumentera för att dess 

ideologiska doktrin fortfarande reproduceras i och med IMF och 

                                                   
114 Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 46, Long i: Darnell, Simon (2012) s. 31, Syl-

vester i: Darnell, Simon (2012)  s.45 och Liedman, Sven-Eric (1993) ”Från Platon till kommunismens 

fall”. s. 280 
115 Den stora skuldkrisen åsyftar hur flera av tredje världens länder, däribland Mexiko, under 1980-

talet inte förmådde betala tillbaka sina skulder till IMF och Världsbanken. Av den anledningen fick 

de båda organisationerna en central ställning inom ramen för internationellt utvecklingsarbete, i 

synnerhet eftersom de ålades huvudsakligt ansvar för det ekonomiska saneringsarbetet. Skuldkrisen 

ska vidare ses mot bakgrund av 1970-talets internationella omvälvande oljekris. (Odén, Bertil (2006) 

s. 42-43, 99,106 & Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 6, 87)      
116 Washington Consensus åsyftar den ekonomiska modell för utveckling i tredje världen som IMF 

och Väldsbanken har gått i bräschen för sedan 80-talets stora skuldkris. Förenklat handlar modellen 

om avregleringar av den privata marknaden, minskat statligt inflytande, lägre skatter och ökad han-

del: allt för att få socialt och ekonomiskt utsatta länder på rätt köl igen. (Sylvester i: Darnell, Simon 

(2012) s. 45 & Westra, Richard (2010) (ed.) “Confronting global neoliberalism. Third world re-

sistance and development strategies”. s. 24-29)    
117 Odén, Bertil (2006) s. 95-97, 106, 155, Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s.6, 87 

& Rydén, Daniel (2012) ”Här går gränsen mellan Europa och tredje världen”. 
118 Odén, Bertil (2006). s. 96  
119 Odén, Bertil (2006) s. 106 & Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s.509, 548  
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Världsbankens påtagliga inflytande i tredje världen. I detta reso-

nemang, framfört av Anthony Thirlwall, ligger det faktum att or-

ganisationerna på många sätt dikterar villkoren för utvecklingen av 

dessa länder genom de lån och avtal som länderna tvingas teckna 

för sin progression.120 Därav blir frågan om kulturell imperialism 

återigen aktuell, inte minst då organisationerna, i egenskap av väs-

terländska sådana, tar tolkningsföreträde och sätter riktlinjerna för 

tredje världens utveckling.121  

Under slutet av 1900-talet och början av det nya millenniet fick 

den privata sektorn som bekant allt mer inflytande inom ramen för 

internationellt utvecklingsarbete.122  Denna form av marknadsori-

enterad biståndspolitik kallas även filantrokapitalism och kan här-

ledas till den nyliberala utvecklingsideologi som diskuterats i före-

gående avsnitt. Filantrokapitalismens intåg vid angiven tidpunkt 

ska framförallt ses i ljuset av kalla krigets slut där demokrati, 

marknadsbaserad kapitalism och individuell frihet växte fram som 

centrala ledord.123 I likhet med nyliberal ideologi vurmar den alltså 

för ett ökat inflytande av den privata sektorn, inte minst då den 

anses mer frigörande och effektiv jämfört med statlig verksam-

het.124 I det avseendet knyter begreppet också an till så kallad Cor-

porate Philanthropy vilket avser företagsmässig välgörenhet.125 

Här kan världens största stiftelse, Bill & Melinda Gates Foundat-

ion, nämnas vilken på många sätt blivit filantrokapitalismens 

flaggskepp runt om i världen.126 Denna, enligt Gates kallade ”krea-

                                                   
120 Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008)  s. 38  
121 Escobar i: Desai, Vandana & Potter B. Robert (eds.) (2008) s. 50  
122 Odén, Bertil (2006) s. 133 
123 Rydén, Daniel (2011) ”Den gode Gates möter motstånd” & Long i: Darnell, Simon (2012) s. 31 
124 Edwards, Michael (2010) “Small change: why business won’t save the world”. s. 2, Edwards, 

Michael (2009) i: Kremer, Monique, Lieshout van Peter & Went, Robert (2009) (eds.) “Doing good 

or doing better”. s. 237, Slater i: Darnell, Simon (2012) “Sport for Development and Peace: A critical 

sociology”.  s. 44, Harrison, Graham (2010) “Neoliberal Africa. The impact of global social engi-

neering”. s. 18-19, Harvey, David (2005) “A brief history of neoliberalism”. s. 2-3 & Ekström, An-

ders (2011) “Google och gåvorna”. 
125 Fleming, Peter (2009) “Authenticity and the cultural politics of work: new forms of informal con-

trol”. S.3 
126 Odén, Bertil (2006) s.132, Bexell, Magdalena & Mörth, Ulrika (eds.) (2010) s.174 & Rydén, 

Daniel (2011) ”Den gode Gates möter motstånd”.  
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tiva kapitalism”, har bistått det internationella utvecklingsarbetet 

med åtskilliga miljarder kronor sedan stiftelsen bildades.127  

 
Den ökade trenden kring företagsmässig välgörenhet har på många 

sätt förändrat förutsättningarna för internationellt utvecklingsar-

bete.128 Den största förändringen kan som bekant sägas vara att 

ansvaret för globala utvecklingsfrågor successivt har blivit ålagda 

andra samhällsaktörer än enbart statliga.  Av den anledningen har 

det privata näringslivet följaktligen vunnit allt mer mark som slag-

kraftigt alternativ.129 Inte minst märks förändringen när det gäller 

en ökad förekomst av CSR världen över.130 Denna form av före-

tagsmässigt ansvar kan i sin tur definieras både snävt och brett. 

Den första innebär att företag är skyldiga att maximera sin nytta 

för samhället. Den andra att företag, i en allt mer globaliserad 

marknadsekonomi, är skyldiga att minska skadeverkningarna på 

det omgivande samhället ur såväl socialt, ekonomiskt som miljö-

mässigt hänseende.131  

 

Trots att företagsmässig välgörenhet i olika former medfört ett 

ökat ansvar för globala utvecklingsfrågor kan den privata sektorns 

växande inflytande emellertid kritiseras för att primärt tjäna eko-

nomiska intressen.132 Därtill kan inflytandet problematiseras uti-

från ett demokratiskt perspektiv. Det rör i synnerhet det faktum att 

företagsmässig välgörenhet oftast saknar allt från politisk styrning 

och kontroll till transparens och ansvar jämfört med statliga ini-

tiativ.133 Ytterligare kritik, anförd av Magdalena Bexell och Ulrika 

Mörth, är att lokalbefolkningen i de länder till vilka privata företag 

                                                   
127 Edwards, Michael (2010) “Small change: why business won’t save the world”. s. 6. Se även 

http://www.gatesfoundation.org LÄST 2014-02-14  
128 Bexell, Magdalena & Mörth, Ulrika (eds.) (2010)  s. 6, 55  
129 Se bland annat. Edwards, Michael (2010) “Small change: why business won’t save the world”. 

s.16-17, 2, Frostberg, Thomas (2013) ”Fåfänga och Politik” & Ekström, Anders (2011) “Google 

och gåvorna”.  
130 Ibid. s. 8, 205 
131 Grafström, Anna, Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) “CSR: Företagsansvar i för-

ändring”. s. 15 & Edwards, Michael (2010) “Small change: why business won’t save the world”. s. 

21 
132 Bexell, Magdalena & Mörth, Ulrika (eds.) (2010) s. 16-17, 205  
133 Frostberg, Thomas (2013) ”Fåfänga och Politik”.  
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riktar sina insatser inte har haft någon möjlighet att godkänna 

hjälpen i enlighet med demokratiska valsystem. Av den anledning-

en uppstår en prekär situation vilken har försvårat möjligheten att 

hålla den privata sektorn ansvarig om något skulle gå fel.134 Frågan 

om ansvar tangerar vad som i statsvetenskaplig forskning benämns 

som accountability. Begreppet används ofta i relation till så kallad 

governance vilket på svenska åsyftar olika former av politisk styr-

ning bortom statlig kontroll.135  

 
De negativa aspekterna av företagsmässig välgörenhet till trots har 

den privata sektorns intåg på den biståndspolitiska arenan onekli-

gen gett upphov till ett ökat ansvar för social och ekonomisk ut-

veckling runt om i världen. Det kan i sin tur gestaltas genom till-

komsten av alltfler internationella och institutionella samarbeten 

mellan privat, civil och offentlig sektor.136  Av den anledningen kan 

Millenniedeklarationen och parollen Sport for Development and 

Peace nämnas, inte minst då de inbegriper såväl privata och offent-

liga som civila inslag. Den senare känns särskilt relevant att disku-

tera utifrån dess nära samröre med samtliga samhällssektorer och, 

kanske mest relevant, tillskrivna betydelse när det gäller att nå 

FN:s Millenniemål.137  

I mångt och mycket blev Vinter-OS i norska Lillehammer 1994 

startskottet för idrott och internationellt utvecklingsarbete.138 I 

samband med evenemanget bildades nämligen organisationen 

Olympic Aid sedermera kallad Right To Play med den norske 

skridskoåkaren Johann Olav Koss som grundare.139 Tanken om 

idrottens förbrödrande (och utvecklande) förmåga är dock inte ny. 

Redan för hundra år sedan var de Olympiska Spelen ett idrottsligt 

projekt för världslig fred och utveckling. Den Olympiska symbo-

                                                   
134 Bexell, Magdalena & Mörth, Ulrika (eds.) (2010) s. 15,42,55, 106 
135 Bexell, Magdalena & Mörth, Ulrika (eds.) (2010) s. 12-13, 55, 213 
136 Bexell, Magdalena & Mörth, Ulrika (eds.) (2010) s. 106 
137http://www.un.org/wcm/webdav/site/sport/shared/sport/pdfs/Reports/2003_interagency_report_E

NGLISH.pdf LÄST 2012-06-06, Kidd, Bruce (2008), Darnell (2012) mfl.  
138 Kidd, Bruce (2008) 
139 Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 156-157  
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len, de fem sammanlänkande ringarna, introducerades av grunda-

ren Pierre de Coubertin och symboliserar de fem världsdelarna som 

ett tecken och hoppfull önskan om fredlig samexistens och samhäl-

lelig progression i världen.140  

 

Right To Play, tillsammans med en mängd andra icke-statliga or-

ganisationer, driver i dagsläget en uppsjö av idrottsbaserade hjäl-

pinsatser i utsatta delar av världen, dock främst i den tredje.141 Så 

sent som 2013 förekom 438 idrottsprojekt med social och ekono-

misk utveckling på agendan.142 En gemensam nämnare för dessa 

projekt, och för hela parollen Sport for Development and Peace, är 

synen på idrott som ett medel snarare än ett självändamål. Idrotten 

anses följaktligen skapa olika former av positiva samhällsföränd-

ringar vilka i sin tur sträcker sig bortom idrotten som sådan.143 I 

sammanhanget har olika perspektiv på utveckling lanserats där id-

rottsutveckling (sport development) kontra idrott som medel för 

utveckling (sport for development) hör till de mest tongivande.144 

Tanken bakom den förra (idrottsutveckling) är att en vital idrotts-

rörelse ger synergieffekter på det omgivande samhället. Det kan i 

sin tur exemplifieras genom större idrottsevenemang och deras in-

verkan på såväl infrastruktur (upprustning) som ekonomi (spon-

soravtal och skapandet av nya arbetstillfällen). Men det bygger 

också på att förbättrade idrottsutövare kan lyfta sig ur social misär 

på egen hand genom sina idrottsliga karriärer.145 Detta synsätt 

tangerar även vad Fred Coalter benämner som Sport Plus, det vill 

                                                   
140 Lindström, Sverker (2008) ”Det stora sveket : den olympiska rörelsen i diktaturens tjänst”. s. 5 
141 Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 156-157 
142 Straume, Solveig (2013) “´Sport for all´ in new settings. A study of the Norwegian Confederation 

of Sports´ Sport for All projects in Tanzania in the 1980s and Zimbabwe in the 1990s”. s. 2 
143 Ibid. s. 177 samt Coalter & Giulianotti  i: Darnell, Simon (2012) s. 22 
144 Kidd (2008) & Maguire (2006) i: Darnell, Simon (2012) s. 6 
145 Se bland annat Kidd, Bruce (2008) “A new social movement: Sport for development and peace”, 

Hayhurst, Lyndsay (2009) “The power to shape policy: charting sport for development and peace 

policy discourses”, Schulenkorf, Nico (2010) “Sport events and ethnic reconciliation: Attempting to 

create social change between Sinhalese, Tamil and Muslim sportspeople in war-torn Sri Lanka”, 

Sugden, John (2008) “Community and the instrumental use of football. Anyone for Football for 

Peace? The challenges of using sport in the service of co-existence in Israel”, Sugden, John 

(2010) “Critical left-realism and sport interventions in divided societies” och Burnett, Cora 

(2001) “Social impact assessment and sport development: Social spin-offs of the Australia-South 

Africa Junior Sport programme”. 
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säga, ett primärt fokus på idrottsrörelsen och ett sekundärt fokus 

på samhällsutveckling i gemen. Idrott som medel för utveckling 

(Sport for development) däremot, av Coalter även benämnd som 

Plus Sport, avser en idrottslig utvecklingsideologi som sätter den 

övergripande samhällsutvecklingen som det primära målet. Idrot-

ten blir i det avseendet därmed bara ett medel för att skapa någon 

form av övergripande samhällsförändring.146 I regel initieras id-

rottsbaserade hjälpinsatser inom ramen för idrott som medel för 

utveckling (sport for development) av icke-statliga organisationer 

medan den senare (idrottsutveckling) mer frekvent bedrivs av 

större idrottsorganisationer som Internationella Olympiska Kom-

mittén (IOK) och Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA).147  

 
Idrottens tillskrivna betydelse som medel för utveckling baseras i 

mångt och mycket på dess globala samhällspåverkan utifrån poli-

tiska, sociala och ekonomiska faktorer.148 Det råder dock delade 

meningar huruvida denna betydelse är berättigad. Det beror främst 

på att det till dags dato saknas vetenskapliga belägg beträffande 

idrottens reella förmåga att skapa social och ekonomisk föränd-

ring, särskilt i utsatta delar av världen. Med det konstaterat har 

tron på idrott som ett slags universalmedel för alla världens pro-

blem följaktligen blivit stämplad som alltför anekdotisk och glori-

fierande.149 Spridandet av denna smått förhärligande syn på idrott 

blir därmed intressant att problematisera utifrån globala och tillika 

mäktiga idrottsinstitutioner som IOK och FIFA, inte minst utifrån 

deras centrala ställning som inflytelserika institutioner. Av den an-

ledningen kan de båda även jämföras med andra betydelsefulla ak-

törer i form av IMF och Världsbanken. Jämförelsen är relevant då 

idrott i mångt och mycket intar formen av en ren och skär han-

                                                   
146 Darnell, Simon (2012) s. 6 & Coalter (2009) i: Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) 

s. 58. Se även: Coalter, Fred (2010) “The Politics of Sport-for-Development: Limited Focus Pro-

grammes and Broad Gauge Problems?” s. 295-314 och Coalter, Fred (2010) “Sport-for-

Development: Going beyond a Boundary?” s. 1374-1391 
147Levermore i: Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 16  
148 Levermore i: Shehu, Jimoh (ed.) (2010) “Gender, sport and development in Africa: cross-cultural 

perspectives on patterns of representations and marginalization”. s. 92 
149 Coalter i: Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 56 
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delsvara vilken styrs utifrån marknadsmässiga logiker baserade på 

konkurrens och tillväxt.150 Ur det hänseendet skulle man kunna ar-

gumentera för att större idrottsevenemang, för att lyfta fram det 

mest talande exemplet, visst kan ge upphov till social utveckling 

och ekonomisk tillväxt i utsatta länder. Faktum kvarstår emellertid 

att merparten av dessa evenemang, och andra hjälpinsatser under 

parollen Sport for Development and Peace, är stöpta i västerländsk 

form och kommer sålunda alltid vara överordnade utifrån tanke-

gångar baserade på ”vi” och ”de”. Med det konstaterat, och för 

att tala i Saids termer, föreligger därmed risken att den forna kol-

onialismens maktstrukturer reproduceras eftersom principerna 

kring utveckling och modernitet bygger på västerländska idéer. Det 

innebär i sin tur att tanken om idrottens informella, jämlika och 

apolitiska karaktär riskerar att gå förlorad. Att idrott och internat-

ionellt utvecklingsarbete dessutom tangerar marknadsmässiga logi-

ker riskerar att urholka Millenniedeklarationens legitimitet, i syn-

nerhet beträffande den uppsjö av hjälpinsatser idag vilka ryms 

inom ramen för kommersiella företag och deras arbete med idrotts-

lig CSR.151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
150 Rist i: Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 27 
151 Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 45  



 

 42 

Merparten av den forskning som tangerar parollen Sport for Deve-

lopment and Peace utgår från Millenniedeklarationen.152Att forsk-

ningen tar sin utgångspunkt i denna har, på ett intressant och smi-

digt sätt, möjliggjort att jämföra och analysera den utifrån olika 

ståndpunkter. De mest framträdande är å ena sidan en tämligen 

praktiknära forskningstradition vilken tenderar att förespråka ett 

okritiskt förhållningssätt till idrott, och som därmed tenderar att 

försköna dess samhälleliga betydelse. Det är här som återkoppling-

en, och i sin tur tilltron, till Millenniedeklarationen är som tydlig-

ast.153 Å andra sidan, och som en påtaglig kontrast, framträder en 

motsatt och kritisk forskningstradition som ihärdigt problematise-

rar idrott och internationellt utvecklingsarbete utifrån såväl post-

koloniala som nyliberala tankegångar.154 Här ifrågasätts den av FN 

                                                   
152 Milleniedeklarationen slår fast att global utveckling kräver en helhetssyn. För att förverkliga de-

klarationens intentioner utformades således åtta så kallade milleniemål som är mätbara och tids-

bundna. FN samordnar arbetet med milleniemålen direkt under generalsekreteraren genom såväl en 

uppföljande del som en kampanj för att förmå samtliga medlemsländer att öka kunskapen om målen 

och därmed skapa opinion för målens förverkligande. Milleniemålen inbegriper i sin tur (1) att be-

kämpa extrem fattigdom och hunger (2) att tillhandahålla goda möjligheter för bra utbildning (3) att 

aktivt arbeta för jämställdhet (4) att förbättra barns hälsa (5) att förbättra mödrars hälsa (6) att be-

kämpa HIV/AIDS och andra epidemier (7) att främja hållbar utveckling kring miljöfrågor och (8) att 

utveckla globala samarbeten mellan länder och organisationer i utvecklingsfrågor. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/30775 LÄST 2011-04-08) 
153 Se bland annat Beutler, Ingrid (2008) “Sport serving development and peace: Achieving the Goals 

of the United Nations through sport”, Kunz, Valeria (2009) “Sport as a post-disaster psychosocial 

intervention in Bam, Iran” och Kvalsund, Pelle (2007) “Sport and Peace Building”. 
154 Se bland annat Hartmann, Douglas & Kwauk, Christina (2011) “Sport and Development: An 

Overview, Critique, and Reconstruction”, Darnell C. Simon & Black R. David (2011) “Mainstream-

ing Sport into International Development Studies”, Coakley, Jay (2011) “Youth Sports: What counts 

as ´Positive Development?´”, Coalter, Fred (2010) “The Politics of sport-for-development: Limited 
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skapade, och i många avseenden gängse, uppfattningen om idrot-

tens självklara roll som pådrivare för social och ekonomisk ut-

veckling.155 Avsikten är vidare att synliggöra den del av forskningen 

som specifikt har inriktat sig på HIV/AIDS-prevention och fredsar-

bete. Syftet med detta tillvägagångssätt är att ge en heltäckande 

bild av den kontext inom vilken de båda hjälpinsatserna LdB FC 

For Life och Open Fun Football Schools är verksamma.  

 

Eftersom Milleniedeklarationen lanserades år 2000 ingår idrottsve-

tenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter författade inom 

tidsintervallet 2000-2015. Materialet baseras uteslutande (förutom 

tre undantag156) på anglosaxisk forskning där USA, Kanada, Au-

stralien, Storbritannien, Irland och Sydafrika hör till de främsta 

länderna.   Litteratursökningen har i första hand gjorts genom så 

kallade blocksökningar. Dessa används om man vill kombinera ord 

och begrepp på ett fördelaktigt sätt och därigenom begränsa om-

fånget på ett specifikt valt område av intresse.157 Av den anledning-

en har begreppen idrott (sport), fysisk aktivitet (physical acitivity), 

utveckling (development), fred (peace) och HIV/AIDS använts i 

olika konstellationer.  

  

Merparten av den praktiknära forskningen ger vid handen att id-

rottens roll inom ramen för internationellt utvecklingsarbete är av 

                                                                                                            
focus programmes and broad gauge problems?” samt Nicholls, Sara, Giles R. Audrey & Sethna, 

Christabelle (2011) “Perpetuating the ´lack of evidence´ discourse in sort for development: Privileged 

voices, unheard stories and subjugated knowledge”.  
155 Se även Giulianotti, Richard (2004), Spaaij, Ramón (2009), Guest M. Andrew (2009) Levermore, 

Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) “Sport and international development”, Darnell C. Simon 

(2007) “Playing with Race: Right to Play and the Production of Whiteness in `Development through 

Sport´”. s. 561, Darnell C. Simon & Hayhurst, Lyndsay (2011) “Sport for decolonization: Exploring 

a new praxis of sport for development”. s. 193, Nicholls, Sarah, Giles R. Andrey & Sethna, Christa-

belle (2010) “Perpetuating the ´lack of evidence´ discourse in sport for development: Privileged voic-

es, unheard stories and subjugated knowledge”. s. 261, Darnell C. Simon (2010) “Power, Politics 

and Sport for Development and peace: investigating the Utility of sport for international Develop-

ment”. s. 55 och Hayhurst, Lyndsay (2009) s. 210-211.  
156 Här kan Solveig Straumes avhandling “´Sport for all´ in new settings. A study of the Norwegian 

Confederation of Sports´ Sport for All projects in Tanzania in the 1980s and Zimbabwe in the 

1990s” från 2013 nämnas. Därtill kan landsmannen Pelle Kvalsund och rapporten “Sport and Peace 

Building” från 2007 för IOK:s räkning lyftas fram. Få även in Hasselgård! 
157 Holmström, Charlotta (2010) ”Migration och sexuell hälsa”. s. 10 
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stor betydelse. I denna betydelse ligger framförallt idrottens infor-

mella samt glädjefulla karaktär och, som ett resultat, förmåga att 

integreras inom ett brett spektrum av samhälleliga kontexter. På så 

vis anses den särskilt lämplig att använda när det gäller att nå de 

uppsatta Milleniemålen. Därtill tillskrivs idrotten stor betydelse ur 

politiskt, socialt och ekonomiskt hänseende. Här lyfts idrottens 

förmåga att generera ekonomisk tillväxt genom olika idrottseve-

nemang fram, men också dess potential att överbrygga sociala 

motsättningar i konfliktdrabbade länder.158 

 

Mest signifikant för den praktiknära forskningen är dess deskrip-

tiva karaktär när det gäller att kartlägga och lovorda olika idrotts-

liga hjälpinsatser. 159 Här träder dels ett slags ”god” tro på idrott 

fram, dels ett legitimerande av FN:s arbete kring globala idrotts- 

och utvecklingsfrågor. Det senare förefaller särskilt intressant att 

beakta utifrån Ingrid Beutlers bidrag till genren.160 Hon var nämli-

gen representant för FN under flera år.161  Det som framförallt lyfts 

fram av Beutler är idrottens gränslösa och lättsamma karaktär. Av 

den anledningen anses den generera både glädje och mening åt sina 

utövare.162 Med utgångspunkt i detta resonemang menar flera lika-

sinnade forskare att idrotten ger upphov till glädjefulla och infor-

mella möten mellan antagonistiska samhällsgrupper: möten där 

vederbörande i sin tur ges möjlighet att distansera sig från en utsatt 

och konfliktfylld tillvaro.163 I sammanhanget lyfts särskilt fotboll 

                                                   
158 Se bland annat Beutler, Ingrid (2008) “Sport serving development and peace: Achieving the goals 

of the United Nations through sport”, Kvalsund, Pelle (2007) “Sport and Peace Building”, UN Inter 

Agency Task-Force (2003) “Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millennium 

Development Goals”, Martinková, Irena (2012) “Pierre de Coubertine´s vision of the role of sport in 

peaceful internationalism”. s. 788 och Spaaij, Ramón (2012) “Olympic rings of Peace? The Olympic 

movement, peacemaking and intercultural understanding”. S 761  
2 Se bland annat Beutler, Ingrid (2008), Kay, Tess (2009) “Developing through sport: evidencing 

sport impacts on young people” och Kunz, Valeria (2009) “Sport as a post-disaster psychosocial 

intervention in Bam, Iran”. 
160 Beutler, Ingrid (2008) “Sport serving development and peace: Achieving the goals of the United 

Nations through sport”.  
161 http://www.sportanddev.org/en/connect/userprofile.cfm?user=304 LÄST 2015-03-05 
162 Beutler, Ingrid (2008) “Sport serving development and peace: Achieving the goals of the United 

Nations through sport”. 
163 Se bland annat Schulenkorf, Nico (2010) “Sport events and ethnic reconciliation: Attempting to 

create social change between Sinhalese, Tamil and Muslim sportspeople in war-torn Sri Lanka”, 

Merkel, Udo (2008) “The politics of sport diplomacy and reunification in divided Korea: One na-
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fram som effektivt medel. Det som talar för fotbollen, särskilt an-

fört av John Sugden, är dess globala attraktionskraft, dess enkelhet 

ifråga om regler samt ringa kostnader gällande utrustning.164 Det är 

emellertid inte enbart fotboll som tillskrivs betydelse som gränsö-

verskridande medel. Lagidrotter i gemen hyllas unisont när det gäl-

ler insatser för integration. Genom dessa, hävdas det, lär männi-

skor sig samarbeta och kommunicera genom att underställa sig 

kollektiva intressen. Det anses i sin tur positivt när det gäller att 

skapa fredlig samexistens i konfliktdrabbade länder.165  

 

Ett annat utmärkande drag för den praktiknära forskningen är 

vurmandet för idrottens självskrivna psykosociala effekter, särskilt 

bland unga människor i katastrofdrabbade länder. Här kan i syn-

nerhet Valeria Kunz´s forskning nämnas. Som representant för den 

Schweiziska hjälporganisationen SAD (Swiss Academy for Deve-

lopment) har hon studerat idrottens inverkan på traumatiserade 

barn och ungdomars fysiska samt psykiska välmående. En av kon-

klusionerna är att idrotten är betydelsefull när det gäller att skapa 

glädje, stärka deltagarnas självkänsla och skapa välbehövlig distans 

från en utsatt och ångestfylld vardag. I det sammanhanget, menar 

hon, får idrottsledarna en viktig roll, inte minst då det är upp till 

dem att skapa positiva mervärden för deltagarna utifrån de aktivi-

teter som anordnas.166  

 

På ett konkluderande plan tar den praktiknära forskningen av-

stamp i den förgivettagna uppfattningen att idrott är bra och att 

alla (oberoende av kön, etnicitet eller religion) därmed tycker om 

att idrotta. Därtill fastlås att idrottsligt deltagande skapar värde-

                                                                                                            
tion, two countries and three flags”, Kunz, Valeria (2009) och Levermore i: Shehu, Jimoh (ed.) 

(2010). s. 92 & Andrew Adams (2011) i: Green, Mick & Houlihan, Barry (eds.) (2011)” Routledge 

Handbook of Sports Development”. s. 83 
164 Se bland annat Sugden, John & Harvie, Scott (1995) “Sport and community relations in North-

ern Ireland”. s. 4,72 & Howarth-Lea, Jonathan (2006) “Sport and Conflict: Is Football an Appro-

priate Tool to Utilise in Conflict Resolution, Reconciliation or Reconstruction?” s. 42-44.  
165 Se bland annat. Se bland annat, Sugden, John & Scott, Harvie (1995) “Sport and community 

relations in Northern Ireland”. s.4,72, Sugden, John (2006) “Teaching and Playing Sport for Con-

flict Resolution and Co-Existence in Israel”. s. 47 och Keim, Marion (2003) “Nation Building At 

Play – Sport as a Tool for Social Integration in Post-apartheid South Africa”. s. 183-185   
166 Kunz, Valeria (2009) “Sport as a post-disaster psychosocial intervention in Bam, Iran”. s. 1152-

1156 
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fulla sociala nätverk för sina utövare. En som sällar sig till denna 

uppfattning är Pelle Kvalsund. Som representant för IOK, och med 

särskilt fokus på idrott i konfliktdrabbade länder, menar han att 

nätverksskapandet är av stor vikt för att trygga fredlig samexistens 

runt om i världen. Dessutom menar han att idrotten gör sig särskilt 

lämplig i sammanhanget eftersom den bygger på demokratiska 

principer kring öppenhet, delaktighet och tolerans.167 Idrottens be-

tydelse när det gäller demokrati och förmåga att skapa värdefulla 

nätverk utvecklas av Emma Sherry. För hennes vidkommande ger 

idrottens gränsöverskridande karaktär upphov till samhällsnyttiga 

kontaktnät för människor. Med VM i fotboll för hemlösa som 

primärt studieobjekt är några av slutsatserna att idrotten hjälper 

till att stärka marginaliserade samhällsgrupper genom de nätverk 

vederbörande får tillgång till. Därtill bidrar idrotten till att för-

ändra deras attityder gentemot sig själva och sin omvärld: något 

som i sin tur anses värdefullt för att slussas in i och aktivt bli en del 

av majoritetssamhället.168   Mot denna bakgrund kan den praktik-

nära forskningen därmed sägas ge uttryck för en funktionalistisk 

förståelse av idrott och utvecklingsarbete: att det som händer inom 

idrotten också ger effekter till det omgivande samhället.169 

Enligt företrädare för den postkoloniala förståelsen av idrott och 

internationellt utvecklingsarbete användes idrott systematiskt som 

ett led i att civilisera lägre stående kulturer under den europeiska 

kolonialismen. Idrotten blev därmed ett medel genom vilket kolo-

nisatörerna kunde befästa sin makt och införliva den egna kul-

turens normer och värderingar i de ockuperade länderna.170 Mot 

                                                   
167 Kvalsund, Pelle (2007) “Sport and Peace Building”. s. 4-7 
168 Sherry, Emma (2010) “(Re) engaging marginalized groups though sport: The Homeless World 

Cup”. s. 68-69 
169 Se bland annat. Eichberg, Henning (2010) “Bodily Democracy and Development through Sport-

towards Intercultural Recognition” och Spaaij, Ramón (2009) “Personal and social change in and 

through sport: crosscutting themes”.  
170 Se bland annat. Guttmann, Allen (1994) “Games and Empires: Modern Sport and Cultural Impe-

rialism”, Holt, Richard (1989) “Sport and the British: A Modern History”, Mangan A. James (2013) 

“The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal”, Stoddart, Brian (1988) 

“Sport, Cultural Imperialism and Colonial Response in the British Empire”, Combeau-Mari, Evelyne 

(2011) “Colonial Sport in Madagascar 1896-1960. s. 1557, Combeau-Mari, Evelyne (2011) “Tradi-

tional Fighting Practices: The Root and Expression of Malagasy Culture”. s. 1566, Combeau-Mari, 
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den bakgrunden hävdas alltså att parollen Sport for Development 

and Peace, manifesterat genom västerländska hjälpinsatser i tredje 

världen, genomsyras av postkoloniala undertoner.171 Därtill, mani-

festerat av exempelvis Aaron Beacom och Roger Levermore, fast-

slås att forna imperialistiska staters, i synnerhet Storbritanniens, 

koloniala syn på utveckling lade grunden för den framstegsdoktrin 

som än idag genomsyrar västerländska hjälpinsatser i tredje värl-

den. Deras poäng är följaktligen att det är västvärldens syn på id-

rott och utveckling som har blivit normbärande. Den tydliga foku-

seringen av idrott överskuggar emellertid detta eftersom idrott ofta 

anses frikopplat från politik genom att betona fysisk aktivitet, lek 

och glädje.172  

 

Den postkoloniala förståelsen baseras även på de moderna Olym-

piska spelens framväxt.  Det som lyfts fram, framfört av Allen 

Guttmann och Byron Peacock, är att IOK tidigt gick i bräschen för 

att använda idrott som medel för utveckling, framförallt i länder 

som ansågs mindre civiliserade.173 Som exempel propagerade Pierre 

de Coubertin, de Olympiska spelens grundare, för idrottens civili-

serande egenskaper med hänvisning till Frankrikes kolonisering av 

stora delar av den afrikanska kontinenten.174  Synen på idrott som 

medel för utveckling i socialt utsatta länder ansågs alltså redan på 

                                                                                                            
Evelyne (2011) “Rugby on the High Plateaus: A physical culture of Combat and Emancipation”. s. 

1704 & Meier, Marianne & Saavedra, Martha (2009) “Esther Phiri and the Moutawakel effect in 

Zambia: an analysis of the use of female role models in sport-for-development”. s. 1160 
171 Se bland annat Giulianotti, Richard (2004), Spaaij, Ramón (2009), Guest M. Andrew (2009) 

Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) “Sport and international development”, Darnell 

C. Simon (2007) “Playing with Race: Right to Play and the Production of Whiteness in `Develop-

ment through Sport´”. s. 561, Darnell, Simon C. (2010). “Sport, Race, and Bio-Politics: Encounters 

With Difference in “Sport for Development and Peace” Internships”, Darnell, Simon C. & Hayhurst, 

Lyndsay (2012). “Hegemony, postcolonialism and sport-for-development: a response to Lindsey and 

Grattan”, Darnell C. Simon & Hayhurst, Lyndsay (2011) “Sport for decolonization: Exploring a 

new praxis of sport for development”. s. 193 samt Nicholls, Sarah, Giles R. Andrey & Sethna, 

Christabelle (2010) “Perpetuating the ´lack of evidence´ discourse in sport for development: Privi-

leged voices, unheard stories and subjugated knowledge”. s. 261 
172 Beacom, Aaron (2007) s. 85 & Levermore i: Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) “Sport 

and international development”. s. 40  
173 Peacock, Byron (2011)” ´A Secret Instinct of Social Preservation´: legitimacy and the dynamic (re) 

constitution of Olympic conceptions of the ´good´”. S. 478 & Guttmann, Allen (1994) “Games and 

Empires: Modern Sport and Cultural Imperialism”. s. 124  
174 Guttmann, Allen (1994) “Games and Empires: Modern Sport and Cultural Imperialism”. s. 124 
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den här tiden som legitim: ett förmenande som på många sätt lever 

vidare genom Right To Plays sätt att arbeta.175  

 

Ytterligare en postkolonial aspekt som lyfts fram är kopplingen 

mellan forna kolonisatörer och vart i världen olika idrottsliga hjäl-

pinsatser bedrivs idag. Det kan illustreras genom insatser initierade 

av såväl brittiska som franska organisationer på den afrikanska 

kontinenten: en kontinent som tidigare utgjort kolonier till de båda 

länderna. Beacom med flera menar att det är rimligt att hävda att 

flera av dessa hjälpinsatser därmed är ett sätt för forna kolonial-

makter att vidmakthålla sitt inflytande över tidigare kolonier.176 

Det överensstämmer i sin tur med den historiska redogörelsen 

kring framväxten av internationellt utvecklingsarbete. Här trädde 

nämligen forna kolonialmakter som Frankrike och Storbritannien 

fram som tongivande biståndspolitiska aktörer.177 I det avseendet 

har i synnerhet dessa länder profilerat sig som pådrivare för ut-

veckling i sina före detta kolonier, motiverat, menar Beacom, 

främst genom en ambition att upprätthålla inflytande.178 Andra 

forskare menar till och med att flera av dagens hjälpinsatser har 

blivit ett sätt för forna kolonialmakter att tävla med varandra när 

det gäller hur många länder hjälpen riktar sig till. Som Richard Gi-

ulianotti lite provokativt ger uttryck för kan merparten av dagens 

västerländska idrottsliga hjälpinsatser därmed sägas ägna sig åt 

världsherravälde ifråga om att sätta sitt lands flagga på ”kartan”, 

och att denna ambition, tråkigt nog, verkar ha större betydelse än 

att faktiskt utveckla de länder inom vilka verksamheterna bed-

rivs.179  

  

                                                   
175 Se bland annat. Combeau-Mari, Evelyne (2011 “After 1947 – Towards a Youth and Sports Poli-

cy Sports: The Bond of the French Union?” s. 1688, Guest M. Andrew (2009) s. 1337 samt Deville-

Danthu i: Meier, Marianne & Saavedra. Martha (2011) “Ester Phiri and the Moutawakel effect in 

Zambia: an analysis of the use of female role models in sport-for-development”. s. 52. Se även 

http://www.righttoplay.com/International/Pages/Home.aspx 
176 Se bland annat. Combeau-Mari, Evelyne (2011 “Sport and Decolonization: the Community 

Games, April 1960”. s. 1716  &  Beacom, Aaron (2007) s. 86 
177 Odén, Bertil (2006) ”Biståndets Idéhistoria. Från Marshallhjälp till millenniemål”. s. 61 
178Beacom, Aaron (2007)  s. 61  
179 Giulianotti, Richard (2004) s. 362 

http://www.righttoplay.com/International/Pages/Home.aspx


 

 49 

Den postkoloniala förståelsen av idrott och internationellt utveckl-

ingsarbete kan även kopplas samman med begreppet kulturell im-

perialism. En del forskare, däribland Ramón Spaaij, hävdar nämli-

gen att flera av dagens hjälpinsatser genomsyras av västerländska 

idrotter vilket i sin tur kan ses som en kvarleva från kolonialti-

den.180 Det som framförallt lyfts fram är exporten av cricket och 

fotboll under denna tidsperiod.181 I sammanhanget dras även paral-

leller till kristna missionärer och hur dessa under kolonialtiden, 

med hjälp av idrott, spred det västerländska idealet, muscular 

christianity182, där den kristna tron, en vältränad kropp och karak-

tärsdaning utgjorde bärande pelare. Denna export av religiöst för-

ankrad idrott blev på så vis ett sätt för kolonisatörerna att upp-

rätthålla sin kulturella särställning och dominans. Den väster-

ländska idrottens överordnade kulturella maktposition har således, 

hävdar Giulianotti och Cora Burnett, banat vägen för forna kol-

onialmakter att upprätthålla sitt inflytande över resten av världen: 

något som alltså gör sig gällande än idag.183 

 

En annan aspekt på kulturell imperialism som lyfts fram är hur sy-

nen på idrott som en mänsklig rättighet, framförallt manifesterat 

genom FN:s Millenniemål, blivit ett slagord för dagens hjälpinsat-

ser. Det som lyfts fram som problematiskt är västvärldens syn på 

mänskliga rättigheter, och hur detta begrepp förväntas ha univer-

sell täckning trots kulturella skillnader.184 Av den anledningen häv-

dar både Giulianotti och Burnett att västerländska hjälpinsatser 

bör betraktas med kritiska ögon, inte minst med tanke på västvärl-

dens koloniala historia och exploatering av tredje världens län-

                                                   
180 Spaaij, Ramón (2009)  s. 1265 
181 Guttmann, Allen (1994) “Games and Empires: Modern Sport and Cultural Imperialism”. s. ? 
182 Det engelska “muscular-christianity”- idealet utgör en kristen variant av ett muskulärt mansideal 

som bredde ut sig i Västeuropa och USA under slutet av 1800-talet. Idealet växte fram som ett av-

ståndstagande från feminitet och syftade, bland annat, till att göra de män som tillägnade sig idealet 

socialt accepterade som ”riktiga” män. (Werner, Maria Yvonne (2008) (red.) ”Kristen manlighet: 

Ideal och verklighet 1830-1940”. s. 128) 
183Giulianotti, Richard (2004) s. 358 och Burnett, Cora (2009) “Engaging sport-for-development for 

social impact in the South African context”. s. 1195 
184 Giulianotti, Richard (2004) s. 358& 362 och Sugden, John (2010) s. 268 
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der.185 Giulianotti hävdar även, aningen provokativt, att de västeu-

ropeiska kolonialmakterna först förslavade tredje världen, sög ur 

alla resurser, och när vederbörande länder inte längre kunde upp-

rätthålla sin dominans lanserades deklarationen om mänskliga rät-

tigheter. Synen på mänskliga rättigheter och detta ideals förkropps-

ligande genom idrott, allt i enlighet med Millenniedeklarationen, 

har således, menar han, en tydlig underton av kulturell imperial-

ism, framförallt eftersom västvärlden tar för givet att detta ideal 

ska omfamnas och accepteras över hela världen. Mot denna bak-

grund, konkluderar Giulianotti, finns det därför all anledning att 

inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot idrottsliga hjälpinsatser 

vilka initieras av västerländska länder, och som vidare legitimerar 

sin verksamhet genom att betona vikten av idrott som en mänsklig 

rättighet, i synnerhet då begreppet är ett västerländskt påfund.186 

Intressant att beakta är följaktligen vems intressens som tillgodoses 

genom aktuella hjälpinsatser och hur maktförhållandet mellan den 

som hjälper och den som blir hjälpt ser ut.  

 

Den nyliberala förståelsen av idrott och internationellt utvecklings-

arbete tar sin utgångspunkt i developmentalismen eftersom denna 

lanserades för att hjälpa tredje världens länder med olika former av 

(ekonomiska) investeringar, allt i en strävan efter att denna del av 

världen skulle utvecklas och uppnå samma status som västvärl-

den.187 Darnell och Hayhurst menar att denna syn på utveckling i 

sin tur legat till grund för flera av dagens hjälpinsatser, inte minst 

eftersom de ofta bedrivs i icke-statlig regi och i nära anslutning till 

näringslivet. Deras ståndpunkt är därför att idrott och internation-

ellt utvecklingsarbete på många sätt har blivit synonymt med 

minskat statligt inflytande.188 Det minskade inflytandet från staten 

                                                   
185 Giulianotti, Richard (2004) s. 358 och Burnett, Cora (2009) “Engaging sport-for-development 

for social impact in the South African context”. s. 1195  
186 Giulianotti, Richard (2004) s. 358 & 362 
187 Darnell C. Simon (2010) “Power, Politics and Sport for Development and peace: investigating the 

Utility of sport for international Development”. s. 55 och Hayhurst, Lyndsay (2009) s. 210-211 
188 Nyliberalism är en politisk och ekonomisk ideologi som utgår från den klassiska liberalismens 

tankar om det ekonomiska och sociala livets utveckling utan statlig intervention. 

(http://www.ne.se/SOK/nyliberalism?type=NE LÄST 2011-04-12)   
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hänger på många sätt ihop med tiden efter kalla kriget i och med 

Sovjetunionens kollaps. I samband med denna ökade nämligen den 

generella tron på människors (individens) frihet och förmåga att 

skapa sig bättre förutsättningar på egen hand och utan statens 

hjälpande hand. Den nyliberala förståelsen handlar alltså om att 

idrott och internationellt utvecklingsarbete i mångt och mycket be-

drivs bortom statlig kontroll.189 

  

Resonemangen väcker många intressanta tankar. En som lyfts fram 

av Ramon Spaaij och Iain Lindsey är att västvärldens syn på idrott 

och utveckling i tredje världen i första hand vuxit fram som en re-

aktion mot en, enligt västvärlden, misslyckad statlig politik i denna 

del av världen. Det kan illustreras genom åtskilliga afrikanska län-

der som fatalt har misslyckats förhindra spridningen av HIV/AIDS 

eller på annat sätt misslyckats råda bot på övriga samhällsproblem. 

Insatserna, bedrivna i icke-statlig regi, har därmed lanserats för att 

tillhandahålla andra och mer effektiva alternativ. En central ut-

gångspunkt är tanken att staten ofta är en del av problemet och att 

insatserna därmed bör bedrivas utan statlig inblandning och, 

kanske till och med, motarbeta staten som slagkraftiga alternativ. I 

det avseendet, anfört av Lindsey och Davies Banda, blir den nylibe-

rala förståelsen följaktligen kännbar, framförallt när det gäller att 

värna om den fria individen och dennes rätt att ta kommando över 

sitt eget liv.190  

 

Från en historisk ståndpunkt härstammar tron på idrott som medel 

för social och ekonomisk utveckling från Europa under den Vikto-

rianska eran.191 Industrialismens omvälvande samhällsförändringar 

under 1800-talet gav upphov till en arbetarklass som behövde 

ökade möjligheter för rekreation efter långa arbetsdagar för att 

hålla sig friska och produktiva. Storföretagen kom tidigt till denna 

                                                   
189 Darnell C. Simon (2010) s. 56, Hayhurst, Lyndsay (2009) s. 220 och Kidd, Bruce (2008) s. 374 
190 Lindsey, Iain & Banda, Davies (2011) “Sport and the fight against HIV/AIDS in Zambia: A 

‘partnership approach’?” s. 93 och Spaaij, Ramón (2009) “The Social impact of Sport: diversities, 

complexities and contexts”. s. 1109 Se även. Forde D. Shawn & Frisby, Wendy (2015) “Just be em-

powered: how girls are represented in a sport for development and peace HIV/AIDS prevention 

manual”. s. 2 
191 Guttmann i: Darnell, Simon (2012) s. 12 
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insikt och förespråkade därför ökade möjligheter för idrottsövning 

som ett led i att säkerställa en lukrativ industrisektor genom ökad 

produktion.192 Av mer sentida exempel kan kopplingen mellan id-

rott och ekonomisk tillväxt härledas till idrottens centrala ställning 

inom världsekonomin.193 Den nyliberala förståelsen baseras alltså 

även på tanken att idrott skapar tillväxt genom investeringar, sats-

ningar på infrastruktur och ökad sysselsättning i samband med 

större idrottsevenemang.194 På så vis anses idrottsligt utvecklingsar-

bete genomsyras av ekonomiska intressen, både när det gäller sy-

nen på idrott som produkt men också ifråga om den tävlingslogik 

som genomsyrar både idrottsrörelsen och den globala marknadse-

konomin. Resonemanget kan vidareutvecklas utifrån tanken att så-

väl idrottsutövare som socialt utsatta länder kan förbättra sig 

själva i en form av tävling där kapitalismen står som slutgiltig seg-

rare. Inte minst, menar Darnell, blir detta tydligt då idrott och ut-

veckling i tredje världen ofta likställs med tillförsel av kapital. Po-

ängen är sålunda att framgångsrika idrottsutövare inom ramen för 

en kapitaliserad västvärld personifierar ett slags tävlingsrationell 

modernitet i enlighet med nyliberal utvecklingsideologi.195  

 

Den nyliberala, och till viss mån kapitalistiska, förståelsen av idrott 

och internationellt utvecklingsarbete kan vidareutvecklas. Här, sär-

skilt anfört av Levermore, träder idén att människor i tredje värl-

den och deras fysiska status kan förbättras med hjälp av idrott 

fram. Tanken är att detta på sikt gagnar ett socialt och ekonomiskt 

lukrativt klimat för investeringar. Poängen är alltså att ökade in-

satser för idrottsutövning ger privata företag möjligheten att stimu-

lera ekonomisk tillväxt med hjälp av en vital arbetsför befolk-

ning.196 Den nyliberala förståelsen handlar därmed återigen om 

hjälpinsatsernas icke-statliga karaktär. Därtill, hävdar Levermore 

och Hayhurst, har insatsernas nära samröre med den privata sek-

torn banat vägen för allt fler marknadsdrivna lösningar genom id-

                                                   
192 Ingham & Hardy i: Ibid. s. 12 
193 World tourism organization i: Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 80  
194 Bale & Moen, Hall samt Baade & Matheson i: Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) 

s. 76 
195 Li i: Darnell, Simon (2012) s. 16 
196 Levermore i: Ibid. s. 50 
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rottslig CSR.197 Som exempel har multinationella företag som Nike 

och Adidas gått i bräschen för idrottsliga hjälpinsatser i socialt ut-

satta delar av världen.198 Av den anledningen blir den nyliberala 

och kapitalistiska förståelsen påtaglig, framförallt eftersom det 

ofta, av förklarliga skäl, finns ekonomiska intressen med i bilden.  

 

Den nyliberala förståelsen av idrott och internationellt utvecklings-

arbete handlar på ett konkluderande plan om individens förmåga 

och frihet att förändra samhället snarare än tvärtom. I denna tro 

stipuleras att trots att kommersiell framgång inom idrott är svår är 

den ändå möjlig. Med andra ord: så länge individen arbetar hårt 

och enträget går det att skapa förändring. På så vis hamnar ett 

vurmande för mikropolitiska snarare än makropolitiska åtgärder i 

blickfånget.199  Scarlett Cornelissen menar även att den nyliberala 

förståelsen hänger ihop med en ökad trend idag kring kommersi-

ella idrottsevenemang världen över. Tanken är att evenemangen 

ska ge sociala och ekonomiska effekter till samhället.200 För att tyd-

liggöra med det mest kända exemplet nämner hon de Olympiska 

Spelen vilka bygger på idén att sätta städer, länder och regioner på 

”kartan”: en idé som följaktligen korrelerar ganska väl med ökad 

tillväxt i form av diverse investeringar och sponsorskap.201 I mångt 

och mycket blev OS i Los Angeles 1984 startskottet för den kom-

mersiella eran kring idrott och utveckling vilken sammanfaller väl 

med nyliberalismens utbredning under samma årtionde. Då lanse-

rades som bekant åtskilliga liberaliseringsformer vilka gav ökad le-

                                                   
197 Hayhurst i: Darnell, Simon (2012) s. 50, Levermore, Roger (2011)”The Paucity of, and Dilemma 

in, Evaluating Corporate Social Responsibility for Development through sport”. s.551, Levermore, 

Roger (2010) “CSR for Development through Sport: examining it´s potential and limitations”. s.223, 

Hayhurst, Lyndsay “Corporatizing Sport, Gender, and Development: postcolonial IR feminisms, 

transnational private governance and global corporate social engagement” s. 531& Lyndsay, 

Hayhurst (2011) “´Governing´ the ´Girl Effect´ through Sport, Gender and Development? Postcolo-

nial Girlhoods, Constellations of Aid and Global Corporate Social Engagement”. s. 337 
198 Beacom, Aaron (2007) s. 89  
199 Darnell, Simon (2012) s. 70. Se även. Darnell, Simon (2009) “Changing the World through Sport 

and Play: A Post-colonial analysis of Canadian volunteers within the ´Sport for Development and 

Peace´ movement. s. 293 
200 Cornelissen, Scarlett (2011) “More than a Sporting chance? Appraising the sport for development 

legacy of the 2010 FIFA world cup”. s. 526 
201 Ibid. s. 103-104, Tomlinson i: Ibid. s. 105 samt Darnell, Simon (2012) “Olympism in Action, 

Olympic hosting and the politics of ’Sport for Development and Peace’: investigating the develop-

ment discourses of Rio”. 2016. s. 869 
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gitimitet åt den privata sektorn som pådrivare för social och eko-

nomisk utveckling.202 Enligt Darnell vilar tron på kommersiella id-

rottsevenemang och deras positiva samhällsinverkan således på 

idén att ökade privata investeringar och sponsringsavtal per auto-

matik skapar ekonomisk utveckling och ökat välstånd. På så sätt 

anses idrottsevenemangen också skapa goda förutsättningar för 

tredje världens länder att utvecklas i enlighet med marknadseko-

nomiska premisser.203 Darnell menar emellertid att evenemangens 

underton av marknadsbaserad kapitalism tenderar att försätta 

tredje världens länder i konkurrens med varandra eftersom ingen 

vill gå miste om de förmodade ekonomiska effekter ett sådant eve-

nemang för med sig. Konkurrensen, så som Darnell beskriver den, 

reduceras därmed till en kamp mellan tredje världens länder vilken 

till syvende og sidst går ut på att lyckas bli ”utvecklad”.204 

 

Synen på utveckling inom ramen för idrott och internationellt ut-

vecklingsarbete baseras alltså på ett rationellt tänk kring tävling 

och effektivitet vilket utgör stommen i dagens globala marknadse-

konomi. Darnells poäng är följaktligen att det är anmärkningsvärt 

att idrottsevenemang ges legitimitet som effektiva pådrivare för ut-

veckling när de i själva verket enkom förespråkar ekonomiska in-

tressen.205 Ur det hänseendet, menar han, kan en ökad trend kring 

kommersiella idrottsevenemang sålunda härledas till development-

alismen och det ”moderna” projektet utifrån tanken att investerat 

kapital i ena änden ger ökad tillväxt i den andra.206  

 

En stor del av dagens idrottsliga hjälpinsatser bedrivs på den afri-

kanska kontinenten med syftet att minska spridningen av 

HIV/AIDS, särskilt i länder söder om Sahara. Insatserna riktar sig 

generellt till barn och ungdomar, även om flickor och kvinnor ofta 

utgör huvudsakligt fokus.  Det beror främst på att unga kvinnor 

                                                   
202 Hall i: Ibid s. 105 
203 Darnell, Simon (2012) s. 106 
204 Darnell, Simon (2012) s. 109  
205 Darnell, Simon (2012) s. 109 
206 Ibid. s. 116 



 

 55 

generellt sätt, och i förhållandevis tidig ålder, ägnar sig åt riskfyllt 

sexuellt beteende som ett resultat av patriarkala samhällsstruk-

turer. Insatserna kan även sägas ha lanserats eftersom den tradit-

ionella sexualundervisningen misslyckats med att nå fram med sitt 

budskap.207 Upprinnelsen till insatserna beror emellertid också på 

sjukdomarnas negativa samhällspåverkan, såväl ekonomiskt som 

socialt. Men det beror även på att stävjandet av epidemin utgör en 

av Millenniedeklarationens främsta målsättningar.208 Av den anled-

ningen tillskriver FN idrotten stor betydelse som medel genom vil-

ket unga människor kan tillgodogöra sig information kopplat till 

sex och samlevnad. Det baseras i sin tur på antagandet att idrotten 

utgör en viktig del av barn och ungdomars tillvaro.  I det avseendet 

tycks den vara mer informell och lättsam jämfört med skolan. Det 

är också därför förutsättningarna att nå fram med viktiga budskap 

bedöms som mer lyckosamma.209 Här lyfts idrottsledarnas betydelse 

fram särskilt tydligt. Inte minst eftersom ledarna ofta har en mer 

personlig relation till barn och ungdomar jämfört med andra 

vuxna. Dessutom ser unga människor ofta upp till sina idrottsle-

dare. Tanken är sålunda att barn och ungdomar är mer receptiva, 

och i sin tur mer benägna att förändra vissa beteenden, när in-

formationen tillhandahålls av idrottsledare jämfört med lärare och 

andra vuxna inom ramen för den ordinarie skolverksamheten.210 

Detta styrks av Cyprian Maro som studerat det HIV/AIDS-

preventiva fotbollsprojektet EMIMA i Tanzania. Maros resultat 

visar att de ungdomar vilka ingick i fotbollsprojektet var betydligt 

mer benägna att förändra sitt sexuella beteende jämfört med den 

kontrollgrupp som endast erhållit vanlig sexualundervisning i sko-

lan. I sammanhanget tillskrevs de yngre idrottsledarna, så kallade 

peer-coaches, stor betydelse, framförallt eftersom de hade en posi-

                                                   
207 Ijsselmuiden et al (1993) & NACP (1998) i: Maro C.N, Roberts. G.C & Sørensen. M (2009) 

“Using sport to promote HIV/AIDS education for at-risk youths: an intervention using peer coaches 

in football”. s. 130 
208 I detta sammanhang kan det sjätte millenniemålet, att stävja spridningen av HIV/AIDS samt 

andra epidemier, nämnas. För mer info se. (http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/30775 LÄST 

2013-06-24 samt http://www.milleniemalen.nu/malen-2/sa-kom-malen-till/ LÄST 2013-06-24)  
209 “Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millennium Development Goals. Re-

port from the United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace”. s.. 22 
210 “Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millennium Development Goals. Re-

port from the United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace”. s. 22 
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tiv inverkan som förebilder. En av Maros konklusioner är därmed 

att idrottsledarna når fram mer effektivt med sitt budskap jämfört 

med lärare.211  

 

Med tanke på att unga kvinnor i afrikanska länder söder om Sa-

hara löper störst risk att drabbas av HIV/AIDS, är det relevant att 

lyfta fram den forskning som specifikt adresserar dessa frågor. Här 

kan en studie av Molly Mayonganise nämnas. Hennes studie visar 

att kvinnors möjligheter att skapa ökad medvetenhet kring dessa 

sjukdomar underlättas om de ges de rätta verktygen att utmana 

traditionella könsbarriärer. På så vis tillskrivs idrotten stor bety-

delse eftersom det i första hand är en manlig domän.212 Slutsatsen 

korrelerar tämligen väl med hur FN genom ett av sina policydo-

kument ser på saken. Här framgår att idrott inte bara förbättrar 

människors fysiska hälsa. Den anses även stärka utövarnas själv-

känsla och självförtroende. Uppfattningen är att flickor och kvin-

nor därmed vågar ta för sig mer i samhället: en förändring som vi-

dare skulle kunna medföra att unga kvinnors sexuella debut sena-

reläggs och att ett riskfyllt beteende kopplat till denna faktiskt 

minskar eftersom kvinnorna vågar säga nej.213 Därtill anses idrotten 

medföra att unga kvinnor omvärderar sin sexuella livsstil på ett 

nytt sätt. Uppfattningen är att idrotten således skapar nya åtagan-

den för kvinnorna. Det kan i sin tur röra allt från att lära sig sam-

arbeta med andra och passa tider till att underställa sig kollektiva 

intressen och, kanske viktigast av allt, lära sig att inte utsätta sig 

för onödiga hälsorisker.214 Coalter utvecklar dessa tankegångar. 

Dagens HIV/AIDS-preventiva insatser tycks nämligen bygga på 

                                                   
211 Maro C.N, Roberts. G.C & Sørensen. M (2009) “Using sport to promote HIV/AIDS education 

for at-risk youths: an intervention using peer coaches in football”. s. 129. Se även Sovell L. Richard 

i: Cola di Giovanni (ed.) (2006) “Beyond the scoreboard. Youth employment opportunities and skills 

development in the sports sector”. s. 59-60 
212 Manyonganise, Molly i: Shehu, Jimoh (ed.) (2010) “Gender, Sport and Development in Africa. 

Cross-cultural perspectives on patterns of representations and marginalization”. s. 23-25 Fler stud-

ier! 
213 “Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millennium Development Goals. Re-

port from the United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace”. s. 22 

Se även. Forde D. Shawn & Frisby, Wendy (2015) “Just be empowered: how girls are represented in 

a sport for development and peace HIV/AIDS prevention manual”. s. 1 
214 “Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millennium Development Goals. Re-

port from the United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace”. s.. 22 
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samma princip: att förbättrade idrottsliga resultat ska ge upphov 

till stärkt självkänsla och självförtroende bland utövarna.215 Här, 

menar han, är det rimligt att aktualisera förhållandet mellan id-

rottsutveckling och idrott som medel för utveckling eftersom insat-

serna ofta rymmer inslag av bägge delar.216 Därtill hävdas att insat-

serna ofta genomsyras av västerländska idéer kring idrott, hälsa 

och fitness: tankar vilka följaktligen anses påverka deltagarna i po-

sitiv riktning.217  

 

Oberoende av idrottens förmåga att stävja spridningen av 

HIV/AIDS behövs fler empiriska studier för att stödja detta sam-

band. Först då, menar Coalter, kan idrottens stävjande potential 

legitimeras fullt ut. Framförallt anses det saknas bevis som styrker 

att idrottsligt deltagande faktiskt ger upphov till förändrade sexu-

ella beteenden. Kanske är det så, menar Coalter, att idrotten anses 

effektiv, och i sin tur lämplig, eftersom den har en förmåga att at-

trahera unga människor: den grupp som utgör den enskilt största 

riskgruppen att insjukna i HIV/AIDS. Med det konstaterat ställer 

han sig således den något provocerande, om än befogade frågan, 

om det kanske just är på grund av detta, och inget annat, som gör 

idrotten så lämplig i sammanhanget?218  

 

  

Merparten av den forskning som tangerar idrott och internationellt 

fredsarbete tar sin utgångspunkt i länder som Sydafrika, Nordir-

                                                   
215 Coalter, Fred i: Green, Mick & Houlihan, Barry (eds.) (2011) “Routledge Handbook of Sports 

Development”. s. 571  
216 Se bland annat. Spaaij, Ramón (2009) “Personal and social change in and through sport: cross-

cutting themes”. s. 1266 och Beacom, Aaron (2007) “A question of motives: Reciprocity, Sport and 

Development Assistance” s. 84  
217 Coalter, Fred i: Green, Mick & Houlihan, Barry (eds.) (2011) “Routledge Handbook of Sports 

Development”. s. 571  
218 Coalter, Fred i: Green, Mick & Houlihan, Barry (eds.) (2011) “Routledge Handbook of Sports 

Development”. s. 570 
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land, Sri Lanka och Israel samt regionen/staten Palestina.219 Ett ut-

märkande drag för genren är tron på idrottens demokratiska ka-

raktär när det gäller att lära sina utövare kommunicera och samar-

beta kring gemensamt uppsatta mål.220 Här betonas även vikten av 

idrottens fysiska natur, och hur människor genom denna lär sig be-

jaka såväl positiva som negativa känsloyttringar med kroppen.221 

Forskningen ger även vid handen att idrotten kan ge upphov till 

nya grupptillhörigheter vilka skulle kunna överbrygga den segre-

gation som ofta gör sig gällande i länder som har drabbats av krig 

och etniska konflikter. Det som lyfts fram, särskilt anfört av 

Andrew Adams, är idén om att sociala barriärer mellan människor 

kan överbryggas om man lyckas hitta andra vägar för social ge-

menskap som inte är påverkade av exempelvis etnisk härkomst el-

ler religiös uppfattning. I det avseendet, menar han, blir idrotten 

följaktligen betydelsefull.222  

 

Resonemanget om idrottens, och andra kollektiva sammanslut-

ningars, betydelse för demokrati och integration knyter i mångt 

och mycket an till Robert Putnams teorier om överbryggande, så 

kallat bridging, socialt kapital. Essensen är att idrotten, som en 

viktig del av det civila samhället, anses gränslös, och att människor 

från vitt skilda sociala sammanhang därmed kan förenas kring ett 

gemensamt intresse. Det överbryggande sociala kapitalet, så som 

Putnam beskriver det, bygger alltså på att relationen människor 

                                                   
219 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 Resolu-

tion and Co-Existence in Israel”, Keim, Marion (2003) “Nation Building At Play – Sport as a Tool 

for Social Integration in Post-apartheid South Africa” & Schulenkorf, Nico (2010) “Sport events and 

ethnic reconciliation: Attempting to create social change between Sinhalese, Tamil and Muslim 

sportspeople in war-torn Sri Lanka”.  
220 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, Keim, Marion (2003) Nation Building At Play – Sport as a Tool for Social Inte-

gration in Post-apartheid South Africa samt Dyck B. Cristopher (2011) “Football and Post-War Re-

integration: exploring the role of sport in DDR processes in Sierra Leone”. s. 409 
221 Se bland annat Eichberg, Henning (2009) s. 357 och Kvalsund, Pelle (2007) s. 5  
222 Se bland annat Eichberg, Henning (2009), Kvalsund, Pelle (2007),Sterchele, Davide (2007) “The 

limits of inter-religious dialogue and the form of football rituals: The case of Bosnia-Herzegovina”, 

Spaaij, Ramón (2009) The glue that holds the community together? Sport and sustainability in rural 

Australia &  
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emellan stärks genom en ökad grad av ömsesidigt förtroende och 

förståelse för varandra.223  

 

Visst kan idrotten ge upphov till nya grupptillhörigheter och däri-

genom bryta barriärer i polariserade samhällen. Samtidigt blir det 

problematiskt att sätta alltför stor tilltro till just idrott. Här hävdar 

en del forskare att idrott och idrottsrörelsen som sådan faktiskt 

kan ses som allt annat än gränsöverskridande. En som driver detta 

resonemang är Spaaij. Hans poäng är att alla människor inte har 

samma tillgång till idrott vilket kan förklaras utifrån såväl kön och 

etnicitet som socioekonomisk status. På så vis, menar han, är det 

möjligt att argumentera för att idrotten lika mycket särskiljer som 

förenar. 224 Det kan i sin tur illustreras utifrån idrottens tävlingsrat-

ionella indelning i ”vi” och ”de”, men även utifrån att vara en ak-

tivitet främst förbehållen pojkar och män.225 Idrottens särskiljande 

natur skulle även kunna belysas utifrån det faktum att den ofta 

handlar om att statuera vinnare respektive förlorare: något som 

därmed avviker markant från de attribut den praktiknära forsk-

ningen tillskriver idrotten.226 En relevant fråga är således på vilket 

sätt denna uppdelning främjar idrottsliga hjälpinsatser att verka för 

fred i konfliktdrabbade länder? Kan inte idrottens fundament kring 

vinst och förlust snarare sägas ge upphov till en ökad uppdelning 

mellan människor? Mot bakgrund av dessa frågeställningar finns 

det sålunda anledning att problematisera den, i många avseenden, 

romantiserade bilden av idrott som något gränsöverskridande och 

inkluderande.  

                                                   
223 Se bland annat Putnam D. Robert (1996) ”Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter 

i Italien”. s. 7, Putnam i: Nicholson, Matthew & Hoye, Russell (2008) ”Sport and Social Capital”. s. 

7,12 och Putnam, D. Robert (2001) ”Den ensamme bowlaren - Den amerikanska medborgarandans 

upplösning och förnyelse”. s. 18-2, Adams, Andrew (2011) i: Green, Mick & Houlihan, Barry (eds.) 

(2011) “Routledge Handbook of Sports Development”. s.74-76 samt Donnelly, Peter, Harvey, Jean 

& Lévesque, Maurice (2007) “Sport Volunteerism and Social Capital”. s.206-223.  
224 Spaaij, Ramón (2009) “Personal and social change in and through sport: cross-cutting themes”. s. 

1135 
225 Bousfield, Dan & Montsion, Michel, Jean (2012) “Transforming an international organization: 

norm confusion and the International Olympic Committee”. s. 833 
226 Se bland annat. Förenta Nationernas policydokument, Sport for Development and Peace: To-

wards Achieving the Millennium Development Goals, från 2003 (tillgänglig via http://www.un.org) 

samt rapporten ”Sport and Peace Building” från år 2006 författad av Pelle Kvalsund, representant 

för den norska Olympiska Kommittén (tillgänglig via 

http://assets.sportanddev.org/downloads/sport_and_peace_paper_pelle_kvalsund.pdf)   

http://assets.sportanddev.org/downloads/sport_and_peace_paper_pelle_kvalsund.pdf
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I detta kapitel beskrivs den metod som avhandlingen bygger på. 

Kapitlet inleds därför med en kortare redogörelse för etnografi och 

en övergripande diskussion kring kvalitativt inriktad forskning.  

Därefter presenteras det empiriska materialet, de metodologiska 

tillvägagångsätt som använts samt hur materialet har bearbetats 

och analyserats. Vidare redovisas de forskningsrelaterade problem 

och funderingar som uppdagats under arbetsprocessens gång. Slut-

ligen diskuteras etiska överväganden. 

 

Denna avhandling tar avstamp i en kvalitativt inriktad etnografisk 

forskningstradition. Det kvalitativa i sammanhanget ska förstås 

som ett intresse för mänskligt tänkande och mänskligt handlande 

samt förklaringar baserade på förståelse. Den etnografiska forsk-

ningsmetoden är följaktligen ett sätt genom vilket denna förståelse 

kan uppnås.227 Som begrepp knyter etnografi an till nära beskriv-

ningar och analyser av sociala och kulturella fenomen.228 Som 

forskningsstrategi har den sitt ursprung i socialantropologins me-

toder för att studera kulturer, samhällen och levnadssätt. Ur det 

hänseendet syftar etnografin till att försöka förstå och förklara so-

                                                   
227 Aspers, Patrik (2011) ”Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden”. s. 14.37 
228 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvali-

tativ metod”. s. 178 
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ciala och kulturella företeelser ur de involverades perspektiv.229 

Därtill kännetecknas den av ingående beskrivningar, detaljrikedom 

och precision i det som framställs och den insikt i den studerade 

situationen som erbjuds läsaren.230 En annan utmärkande egenskap 

är att forskaren har ett öppet sinnelag i förhållande till det som 

studeras.231 På så sätt påminner etnografin om Grundad teori 

(Grounded Theory) såtillvida att den studerade empirin utgör 

nyckeln till resultat och att teori och tolkning är sekundära i för-

hållande till data.232 Metoden har därmed en tämligen bred ansats 

genom vilken forskaren snävar in och preciserar sina frågeställ-

ningar allteftersom.233 Därtill, särskilt anfört av Harry F. Wolcott, 

kännetecknas den av att forskaren är på ”plats” för att inhämta 

sitt material, ofta genom en längre tids deltagande i den miljö som 

ska studeras.  Deltagandet sker främst genom olika former av fält-

arbeten.234 David M. Fetterman sällar sig till denna uppfattning. 

För honom utgör fältarbetet själva kärnan i all etnografisk forsk-

ning. Det är här, menar han, som forskaren lär sig att förklara och 

förstå det studerade ur ett inifrånperspektiv.235 På så sätt handlar 

fältarbetet i mångt och mycket om att bevittna dagliga ting och att 

beskriva detta på ett konkret och detaljerat sätt. För att kunna 

göra det, särskilt anfört av Billy Ehn och Orvar Löfgren, bör hu-

vudsakligen deltagande observationer och kvalitativa intervjuer 

användas som metodologiska tillvägagångssätt.236  

 

För avhandlingens vidkommande kan därmed såväl fältarbetena i 

Sydafrika och Moldavien som granskningen av verksamheterna i 

Sverige och Danmark nämnas. Det är nämligen genom dessa som 

                                                   
229 Denscombe, Martyn (1998) ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna”. s. 84-85 & Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (2007) ”Ethnography: 

principles in practice”. s. 1 
230 Denscombe, Martyn (1998) ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna”. s. 87 
231 Fetterman M. David (1998) “Ethnography. Step by step”. s.1 
232 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvali-

tativ metod”. s. 177,180 & Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (2007) ”Ethnography: principles 

in practice”. s. 166 
233 Aspers, Patrik (2011) ”Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden”. s. 13-14 
234 Wolcott F. Harry (2008) “Ethnography. A Way of Seeing”. s. 44  
235 Fetterman M. David (1998) “Ethnography. Step by step”. s. 2 
236 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar (2012) ”Kulturanalytiska verktyg”. s. 7 
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information kring LdB FC For Life och Open Fun Football Schools 

har kunnat inhämtas på ett närgånget och beskrivande sätt, främst 

genom intervjuer och observationer. Att tillämpa mer än en sorts 

metod benämns ofta som triangulering och används för att åstad-

komma högre validitet, dvs. ökad giltighet i resultaten.237 Poängen 

är att forskaren ringar in det som är av studiemässigt intresse. För-

farandet benämns även på engelska som ”zooming in”. Viss kritik 

har emellertid riktats mot att triangulering snarare tenderar att ge 

upphov till ”zooming out” dvs. ett resultat som spretar åt olika 

håll.238  Kritiken baseras främst på att olika metoder ofta genererar 

olika slutsatser. På så vis blir det svårare för forskaren att nå ett 

samstämmigt resultat. Etnografer brukar dock hävda det motsatta: 

att det specifikt är den metodologiska bredden som genererar sam-

stämmiga resultat.239 För att nå samstämmighet har följaktligen in-

tervjuer, deltagande och icke-deltagande observationer samt 

dokumentanalys använts som metodologiska angreppssätt. 

  

Trots att etnografisk metod möjliggör för forskaren att komma 

nära inpå det som studeras finns emellertid en del kritik mot just 

detta.240 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg menar att etnografin, i 

likhet med många andra kvalitativa metoder, medför svårigheter 

för forskaren att göra resultaten någon rättvisa, inte minst då dessa 

oftast baseras på ett väldigt omfattande empiriskt material.  Deras 

poäng är att även om etnografer ofta hävdar att deras första-

handsupplevelser utgör en styrka i sig är resultaten trots allt deras 

egna. Av den anledningen är det också svårt att hävda att forska-

rens iakttagelser överensstämmer med de studerades verklighet.241 

Insikten ställer frågan om generaliserbarhet på sin spets. Med 

                                                   
237 Se b.la. Lalander, Philip (2004) ”Den statliga spelapparaten. Mellan ekonomisk succé och social 

realitet”. s. 37, Fetterman M. David (1998) ”Ethnography. Step by step”. s. 93, Bryman, Alan 

(1997) ”Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning”. s. 157 & Thomsson, Hélene 

(2010) ”Reflexiva intervjuer”. s. 31 
238 Potter & Wetherell 1987 i: Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: 

ve-tenskapsfilosofi och kvalitativ metod”. s. 179  
239 Denzin 1994 i: Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfi-

losofi och kvalitativ metod”. s. 179  
240 Fetterman M. David (1998) “Ethnography. Step by step”. s. 1  
241 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvali-

tativ metod”. s. 181 
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andra ord: hur allmängiltiga är egentligen resultaten i etnografisk 

forskning? Ett annat problem som Alvesson och Sköldberg lyfter 

fram rör etnografins fiktiva karaktär utifrån textförfattandets cen-

trala ställning. Inom etnografin berättar texten nämligen en egen 

historia. I det avseendet blir texten ett medel genom vilket forska-

ren försöker förmedla vissa effekter. Det kan röra allt från känslor 

till subtila detaljer som trovärdighet och legitimitet. Den sociala 

verkligheten kan inspirera författaren men präglar också texten på 

ett oförutsägbart sätt. Även om denna problematik inte endast gäl-

ler etnografi, är det emellertid ofta etnografer och andra kvalitativt 

inriktade forskare som gör anspråk på såväl bredd och djup i sina 

resultat genom att vilja berätta hur något ”är”, särskilt om sådant 

som ofta är svårfångat.242 Även om det just är detta som kan sägas 

utgöra etnografins styrka har avsikten aldrig varit att försöka ta 

tolkningsföreträde för parollen Sport for Development and Peace. 

Ambitionen har snarare varit att försöka ge nära och täta beskriv-

ningar från ”fältet” genom två specifika idrottsexempel. I det avse-

endet har det etnografiska angreppssättet därmed möjliggjort en 

egen berättelse som i sin tur förhoppningsvis kan säga något om 

den verklighet aktuella exempel är hämtade från.  

 

Under tre år, närmare bestämt mellan juni 2011 och juli 2013, 

gjordes materialinsamlingen. Insamlingen skedde på tre sätt, dock 

utan någon inbördes rangordning. Den första var kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer med programansvariga personer inom ra-

men för LdB FC For Life och Open Fun Football Schools. Den 

andra var deltagande och icke-deltagande observationer av verk-

samheterna på plats i Sverige, Danmark, Sydafrika och Moldavien. 

Den tredje var dokumentanalys där hjälpprogrammens hemsidor, 

informationsfolders och årsredovisningar granskades. Intervjuerna 

genomfördes mellan juni 2011 och juli 2013 medan fältarbetena i 

Sydafrika och Moldavien ägde rum januari 2012 och juli 2013. 

Dessutom spenderades en vecka på Cross Cultures Project Associ-

ations (CCPA) huvudkontor utanför Köpenhamn i september 

                                                   
242 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvali-

tativ metod”. s. 182  
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2012.243 För LdB FC For Lifes räkning genomfördes motsvarande 

observationer och intervjuer på LDB FC Malmös kansli och på 

World Village of Women Sports huvudkontor, även det med hu-

vudsäte i Malmö, under perioden juni 2011 till februari 2012. Där-

till har observationer genomförts på Veidekke Entreprenads kontor 

i Lund244 och på Malmö Arena i anslutning till välgörenhetsgalan 

Marching for Life. Observationerna ägde rum under oktober 2011 

och oktober 2012. I juli 2013 deltog jag även på en workshop i 

Halmstad om damfotboll och varumärken med LdB FC Malmö 

som exempel. 

 

Valet att granska LdB FC For Life och Open Fun Football Schools 

har varit strategiskt. Inte minst gäller det verksamheternas målsätt-

ningar där idrott, och mer specifikt fotboll, används som ett medel 

för olika samhällspolitiska mål. Men det gäller även frågan om till-

gänglighet då båda verksamheter har funnits nära till hands och 

därigenom varit enkla att studera. Därtill förkroppsligar verksam-

heterna två vanligt förekomna fokusområden inom ramen för id-

rott och internationellt utvecklingsarbete: HIV/AIDS-prevention 

och fredsarbete.  

 

Granskningen av LdB FC For Life inleddes först. Av den anled-

ningen blev resan till Sydafrika den första av totalt tre fältarbeten 

förlagda utomlands. Mellan den 30:e januari och den 7:e februari 

2012 bedrevs fältarbete i Sydafrika i syfte att kartlägga verksam-

heten på plats i KwaZulu-Natal. Upprinnelsen till resan var att hu-

vudsponsoren till verksamheten, det norska byggföretaget 

Veidekke, planerar att anlägga ett antal fotbollsanläggningar på 

                                                   
243 I sammanhanget kan det vara värt att nämna att samtliga intervjuer (dvs. fem) utom en genom-

fördes under denna vecka.  Den återstående intervjun genomfördes först året efter under fältarbetet i 

Moldavien i juli 2013. Det beror på att medarbetaren ifråga inte blev anställd förrän detta år. Därtill 

var denne den enda från CCPA:s danska huvudkontor som följde med på resan till Moldavien.  
244 Under observationen, som ägde rum under ett planeringsmöte mellan LdB FC Malmö, World 

Village of Women Sports och Veidekke, genomfördes även en ostrukturerad intervju med en av 

Veidekkes informationsansvariga kring sponsringen av LdB FC For Life. Upprinnelsen till mötet var 

att planera den stundande resan till Sydafrika till vilken Veidekke skickade två av sina anställda. 

Mötet ägde rum i Lund den 24 oktober år 2011. 
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strategiskt utvalda platser i landet.245 Resan var således i första 

hand tänkt som en möjlighet för Veidekke att knyta nya kontakter 

i form av lokala samarbetspartners i KwaZulu-Natal samt under-

söka om byggnadsprojektet var praktiskt genomförbart eller ej. 

Deltagare på resan, förutom mig själv, var två representanter för 

Veidekke, två representanter för LdB FC Malmö och en represen-

tant för World Village of Women Sports. Fältarbetet avverkades 

tämligen fort och intensivt. Det förberedande arbetet tog dock flera 

månader. En stor del av arbetet ägnades åt att kartlägga organisat-

ionerna bakom LdB FC For Life, såväl administrativt som opera-

tivt. I det avseendet var min kontakt med World Village of Women 

Sports viktig. Via organisationen har samtliga kontaktuppgifter till 

verksamhetens medarbetare förmedlats. Rekryteringen av infor-

manter skulle därmed kunna härledas till ett så kallat snöbollsur-

val, det vill säga genom en process där informanterna har hänvisat 

till varandra på egen hand, och utan påverkan från mig.246 Rekryte-

ringen av informanter stannade vid de fyra personer som utgör 

LdB FC For Lifes organisatoriska stomme: en person från World 

Village of Women Sports och tre personer från LdB FC Malmö, 

varav en av dessa arbetar operativt med fotbollsverksamheten på 

plats i Sydafrika. Utöver dessa nyckelinformanter ingår även två 

personer från Veidekke som båda deltog under vistelsen i Sydaf-

rika. Båda tillhör Veidekke Entreprenad i Sverige. Vidare har även 

en av Veidekkes informationsansvariga intervjuats. Denne var dock 

inte med på resan till Sydafrika men har ändå bistått med värdefull 

information. Därtill ingår ytterligare en sponsor i form av det 

Malmöbaserade företaget Panduro Hobby. Här har en av företa-

gets informationsansvariga intervjuats.247 Det empiriska materialet 

kopplat till LdB FC For Life baseras därmed på utsagor av totalt 

åtta informanter.  

 

                                                   
245 I min kontakt med Veidekke i april år 2014 framgår att företaget har beslutat sig för att endast 

anlägga en byggnad, inte tio. Planen är emellertid fortfarande att anlägga denna under hösten 2014. 

Information erhållen via email-korrespondens med Veidekke. 2014-04-14 
246 Denscombe, Martyn (2000) ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna”. s. 24 & Thomsson, Heléne (2010) ”Reflexiva intervjuer”. s. 62 
247 Intervjun med Panduro Hobby genomfördes via telefon den 25:e oktober 2011 
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Sedermera påbörjades granskningen av Open Fun Football 

Schools. Innan avresan till Moldavien bedrevs emellertid fältarbete 

på Cross Cultures Project Associations huvudkontor i Bröndby, ut-

anför Köpenhamn. Det ägnades åt att kartlägga organisationen ge-

nom observationer och intervjuer med verksamhetens medarbetare. 

Kartläggningen gav i sin tur viktig kunskap om det vardagliga ar-

betet kring Open Fun Football Schools bland medarbetarna. Möj-

ligheten att få spendera tid på huvudkontoret har underlättats av 

min bekantskap med flera av organisationens medarbetare sedan 

ett tidigare forskningsprojekt.248 Rekryteringen av informanter har 

alltså i det här fallet inte baserats på ett snöbollsurval. Snarare har 

kontakten etablerats på egen hand. Av den anledningen skiljer ur-

valsprocessen sig från föregående studie. De informanter som har 

valts ut är sex till antalet och utgjorde vid tillfället för insamlingen 

Open Fun Football Schools organisatoriska stomme på huvudkon-

toret i Danmark.249 Utöver dessa har även en fotbollstränare på 

plats i Moldavien inkluderats. Tränaren var min kontaktperson 

under vistelsen i Vad Lui Voda och agerade tolk under de moment 

som tränarutbildningen hölls på moldaviska.  Kontakten till denne 

förmedlades via Cross Cultures Project Associations danska med-

arbetare. Utöver dessa informanter har även fyra centrala bidrags-

givare till verksamheten inkluderats: den svenska biståndsmyndig-

heten SIDA, den norska gas-och oljekoncernen Statoil, det danska 

byggföretaget Rockwool och det danska sportklädesföretaget 

Hummel. Samtliga kontaktuppgifter till dessa organisationer, med 

undantag för Statoil, har förmedlats via Cross Cultures Project As-

sociation. Kontakten till den senare etablerades därmed på egen 

hand.250 En representant från samtliga organisationer har intervju-

                                                   
248 Under tiden för min magisteruppsats skrev jag om Open Fun Football Schools i Makedonien. 

Tillsammans med två av organisationens medarbetare spenderades en vecka i Skopje, Makedoniens 

huvudstad, under mars månad år 2010 för att bevittna en Open Fun Football School i vardande. 

Genom resan lärde jag känna två av de medarbetare som fortfarande arbetar för organisationen.  
249 I sammanhanget är det värt att nämna att en av informanterna som ingår i avhandlingen inte 

längre arbetar för CCPA. Därtill har två heltidsanställda och tre praktikanter tillkommit. Den med-

arbetare som följde med till Moldavien är en av de heltidsanställda.  
250 Via telefon ringde jag till StatoilHydros huvudkontor i Stavanger, Norge. Via huvudkontoret fick 

jag i sin tur email-adressen till en av företagets medarbetare i Azerbajdzjan som hade varit ansvarig 

för sponsringen av Open Fun Football Schools i landet via eventet ”Statoil Festival” några år tidi-

gare. Kontakten med StaoilHydro ägde rum mellan 31:e juli och 20:e november 2013.  
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ats, antingen via mejl eller per telefon.251 Det empiriska materialet 

kopplat till Open Fun Football Schools baseras alltså på utsagor av 

totalt elva informanter. 

 

Förutom intervjuer, observationer och fältanteckningar har även en 

del tekniska hjälpmedel använts för att dokumentera det insamlade 

materialet. Till dessa hör en diktafon och en digitalkamera vilka 

kommit till användning under möten, informella samtal, renodlade 

intervjuer, på träningar och matcher samt under andra sociala 

sammankomster både i Sydafrika och Moldavien, men också i Sve-

rige och Danmark. Att använda kamera som verktyg vid datain-

samling har stora fördelar, inte minst när forskaren ska omarbeta 

sina fältanteckningar till en mer sammanhängande och lättläst text. 

I sådana situationer kan bilderna ge visuellt ”liv” åt berättelsen ge-

nom att tillhandahålla detaljer kring tid och rum vilka ofta är mer 

tillförlitliga än om forskaren försökt att själv erinra saker i efter-

hand.252  För avhandlingens del har bilderna varit behjälpliga såtill-

vida att jag har kunnat återskapa värdefulla resedetaljer, exempel-

vis kring de miljöer jag vistats i, situationer jag hamnat i samt per-

soner jag kommit i kontakt med. Det kan i sin tur röra allt från in-

redning, kläder, kroppsstorlekar, arkitektur och väderförhållanden 

till mer subtila detaljer som mina informanters och andra personers 

sinnesstämning vid det aktuella fotograferingstillfället. Värt att un-

derstryka är att bilderna endast har använts för eget bruk och som 

minnesstöd för fältanteckningarna. Det har därmed inte bidragit 

till att kränka någons integritet.  

   

Intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide där 

olika teman strukturerat samtalets riktning. Intervjuguiden har 

hämtat inspiration från Hélene Thomssons tankar kring temabase-

rade intervjuer. Det innebär att intervjufrågorna har konkretiserats 

                                                   
251 Intervjuerna med sponsorerna har följt samma intervjuguide som väglett övriga intervjuer. Även 

om de svar som erhållits via mejl inte varit fullt lika uttömmande som övriga intervjuer har de trots 

allt bistått med tillräcklig information för att besvara avhandlingens syfte och frågeställningar. 
252 Bäckström, Åsa (2005) ”Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet”. s. 79-

80  
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i olika ämnesområden som intervjun avsett täcka och röra sig 

kring.253  Av den anledningen har en så kallad semistrukturerad in-

tervjuguide använts. Det innebär att jag har haft en färdig lista med 

ämnesområden i hopp om att få svar på vissa frågor.254 Jag har 

emellertid varit flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd. Där-

till har jag låtit informanterna utveckla sina idéer och tala utförligt 

kring de ämnen som tagits upp. Varje intervju har inletts med en 

fråga kring vilken roll den enskilda individen eller organisationen 

har inom respektive verksamhet. Därefter har samtalet kretsat 

kring teman som knyter an till det egna engagemanget och/eller or-

ganisationens/företagets involvering eller sponsring, verksamhetens 

tilltänkta samhällseffekter och det personliga förhållandet till id-

rott, både som medel och självändamål. Andra teman har rört 

verksamhetens ekonomi, synen på internationellt utvecklingsarbete 

samt motiven bakom den egna verksamheten och välgörenhet i ge-

nerell mening. Även om den semistrukturerade intervjuguiden har 

varit statisk såtillvida att den agerat underlag för samtliga inter-

vjuer har den samtidigt förändrats i de fall då vissa teman varit mer 

intressanta än andra att följa upp. Det kan bland annat röra in-

formanternas tankar om verksamheternas ekonomi, tankar kring 

kolonialism, tankar kring för- och nackdelar med det privata nä-

ringslivets intåg på den biståndspolitiska arenan samt generella 

funderingar kring problem och möjligheter med idrott som medel 

för olika samhällspolitiska ändamål. Att intervjuguiden har kunnat 

ändras och anpassas i varje enskild intervju är emellertid, som 

Philip Lalander påpekar, en av fördelarna med kvalitativ metod. 

Särskilt då den syftar till att beskriva och analysera den verklighet 

som de studerade finner relevant.255 

 

Samtliga intervjuer har tagit mellan 40 minuter och drygt två tim-

mar att genomföra. Vissa informanter har dessutom blivit intervju-

ade mer än en gång. Till dessa hör en representant för LdB FC 

                                                   
253 Thomsson, Hélene (2010) ”Reflexiva intervjuer”. s. 59 
254 Denscombe, Martyn (2000) ”Forskningshandboken – för småskaliga projekt inom samhällsve-

tenskaperna”. s. 135 
255 Lalander, Philip (2004) ”Den statliga spelapparaten. Mellan ekonomisk succé och social realitet”. 

s. 38 
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Malmö, en representant för Veidekke, en representant för World 

Village of Women Sports och en representant för Cross Cultures 

Project Association.  Det beror dels på att jag inte har haft möjlig-

het att ställa samtliga frågor vid första intervjutillfället256, dels för 

att stärka vissa hypoteser som väckts under avhandlingsarbetes 

gång. Det rör exempelvis synen på idrottens ökade samhällsbety-

delse i de fall då den bedrivs utanför Sveriges och Danmarks grän-

ser, särskilt i socialt och ekonomiskt utsatta delar av världen. Det 

rör även tanken om idrottens ”godhet” och lämplighet som verk-

tyg när det gäller att lösa värdsliga problem av olika slag. När det 

gäller genomförandet av intervjuerna har informanterna själva be-

stämt tid och plats. I de flesta fall har intervjuerna ägt rum på in-

formanternas arbetsplatser. Det innebär följaktligen att intervjuer-

na har genomförts i både Sverige och i Danmark samt i Sydafrika 

och i Moldavien.  I övriga fall har intervjuerna genomförts via 

email eller telefon efter informanternas önskemål. Det rör uteslu-

tande kontakten med verksamheternas sponsorer.257 Att informan-

terna själva har fått bestämma tid och plats för intervjun kan, pre-

cis som Thomsson påpekar, motiveras med att det är viktigt att in-

formanterna känt sig bekväma och avslappnade, inte minst då del-

tagandet uteslutande bör ske på deras villkor.258 

 

Observationerna av LdB FC For Life och Open Fun Football 

Schools har både varit av deltagande och icke-deltagande karaktär. 

Distinktionen är viktig att understryka eftersom observationsfor-

merna baseras på två skilda tillvägagångsätt. Icke-deltagande ska  

i sammanhanget förstås som en mer distanserad (objektiv)form av 

observation medan den deltagande varianten bygger på det mot-

satta: att forskaren blir en aktiv (subjektiv) del av det som stude-

                                                   
256 Att jag inte haft möjlighet att ställa samtliga frågor vid första intervjutillfället beror dels på att 

informanterna inte har haft tid att fullfölja intervjun, dels på att intervjun oväntat intagit formen av 

ett möte där flera informanter varit närvarande samtidigt. Av den anledningen har det också varit 

svårt att tillämpa intervjuguiden fullt ut.  
257 Här är det emellertid viktigt att understryka att informanterna från Veidekke varken blivit inter-

vjuade via email eller telefon. 
258 Thomson, Hélene (2010) “Reflexiva intervjuer”. s. 83  
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ras.259 Som icke-deltagare har jag dels observerat fotbollsverksam-

heterna i Sydafrika och Moldavien från läktarplats, dels det admi-

nistrativa arbetet på ”hemmaplan” i Sverige och Danmark bakom 

ett skrivbord. Som icke-deltagare har jag alltså intagit en passiv roll 

där jag suttit för mig själv och observerat min omgivning medan 

jag som deltagare haft en mer framträdande och tillika aktiv roll. 

Det innebär i sin tur att jag bitvis varit med och påverkat mina ob-

servationer eftersom mina åsikter, och blotta närvaro för den de-

len, varit betydelsefulla för informanterna i olika situationer. Som 

deltagare har jag nämligen suttit med vid olika möten, utbildnings-

seminarier, workshops och välgörenhetsgalor. Därtill har jag träf-

fat politiker, företagsledare, stadsplanerare, skolpersonal, statsan-

ställda och representanter för det sydafrikanska fotbollförbundet 

SAFA under olika sammankomster i Sydafrika. I Moldavien har 

jag dock inte haft möjlighet att aktivt närvara vid lika många 

sammankomster, även om jag också där deltagit under möten med 

det moldaviska fotbollförbundet FMF. Att antalet deltagande ob-

servationstillfällen har varit fler när det gäller LdB FC For Life be-

ror dels på att vistelsen i Sydafrika varade längre260, dels på att den 

genomfördes som en rekognoseringsresa för Veidekkes räkning.261 

 

Kombinationen av observationer och intervjuer har på det hela ta-

get medfört ökat djup och detaljrikedom i mitt empiriska material. 

Lalander menar att forskaren bör reflektera över vad en observat-

ion kan tillföra. Framförallt, menar han, bör observationen använ-

das för att besvara frågor kopplade till hur det studerade ter sig i 

verkligheten.262 Även Ehn och Lövgren sällar sig till denna uppfatt-

ning. Från deras betraktelsehorisont bör forskaren ständigt reflek-

tera över om de iakttagelser som görs är korrekta eller missvisande. 

Därtill bör forskaren reflektera över vilken slags kunskap observat-

                                                   
259 DeWalt M. Kathleen & DeWalt R. Billie (2010) “Participant observation: a guide for fieldwork-

ers” s. 262-264 
260 Vistelsen i Sydafrika varade i åtta dagar jämfört med fyra dagar i Moldavien. 
261 Antalet observationstillfällen blev fler i Sydafrika eftersom resan var tänkt som ett sätt för 

Veidekke att knyta nya kontakter med olika sydafrikanska aktörer. Av den anledningen kunde jag 

observera en mängd olika möten och platsbesök runt om i KwaZulu-Natal.  
262 Lalander, Philip (2004) ”Den statliga spelapparaten. Mellan ekonomisk succé och social realitet”. 

s. 37 
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ionerna ger och hur denna samspelar med övrigt empiriskt materi-

al.263 Här, menar de, är de viktigt att fundera över hur forskarens 

sociala position, förhandskunskap, perspektiv och vetenskapliga 

frågeställningar påverkar observationerna. Med andra ord: vad 

väljer forskaren att fokusera – och vad väljs bort?264 Denna pro-

blematik till trots hävdar de emellertid att observationer medför 

ökat analytiskt djup eftersom forskaren ges möjlighet att uppleva 

det som studeras med egna ögon. Det är därför stor skillnad mellan 

att läsa om något och att uppleva detta ”något” på egen hand.265 

Med avstamp i denna diskussion har observationerna fyllt en viktig 

funktion eftersom jag varit intresserad av att studera hur aktuella 

hjälpinsatser bedrivs på vardaglig (praktisk) basis, både i Sverige 

och Danmark men också i Sydafrika och Moldavien: allt för att 

kunna kartlägga och analysera motiven bakom insatserna. Här har 

en mängd frågeställningar varit vägledande: Vilka är medarbetar-

na? Hur agerar de? Vad säger de till varandra? Vad säger de om 

sin egen verksamhet? Är det skillnad mellan hur de pratar om 

verksamheterna och vad som faktiskt görs? Här har det varit in-

tressant att fästa vikt vid den verklighetskrock som kan tänkas 

uppstå mellan teori och praktik. För Open Fun Football Schools 

del har det främst handlat om att synliggöra hur verksamhetens ut-

talade fokusering av fred och integration efterlevs i ett land som 

Moldavien. På samma sätt har det även handlat om att synliggöra 

LdB FC For Lifes verklighetsförankring, dvs. hur det preventiva 

arbetet kring HIV/AIDS efterlevs i KwaZulu-Natal. Jag har även 

intresserat mig för den ”dubbelhet” som förmedlats kring den syd-

afrikanska verksamheten. Som exempel uppmanade LdB FC 

Malmö samtliga medresenärer att framstå som trovärdiga affärs-

människor under vår rekognoseringsresa. Samtidigt fick vi inte 

framstå som alltför extravaganta eftersom det ansågs urholka det 

lokala förtroendet för Veidekkes byggprojekt. Balansgången har 

därmed varit intressant att studera med hjälp av observationerna. 

                                                   
263 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar(2012) ”Kulturanalytiska verktyg”. s. 52-53, 59 & Arvastson, Gösta 

& Ehn, Billy ´Observationens dynamik´ i: Arvastson, Gösta & Ehn, Billy (2009) (eds.) ”Etnografiska 

observationer”. s. 23 
264 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar(2012) ”Kulturanalytiska verktyg”. s. 52-53, 59  
265 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar(2012) ”Kulturanalytiska verktyg”. s. 15 
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Även de strikta direktiven kring en proper klädsel266 under dagarna 

på plats har utgjort en intressant problematisering av LdB FC For 

Lifes verklighetsförankring. Vad händer egentligen när det privata 

näringslivet iklär sig rollen som idkare av välgörenhet? Är de yttre 

attributen av större vikt än själva innehållet? Hur talar man egent-

ligen om verksamheten hemma i Sverige jämfört med KwaZulu-

Natal? För att kunna besvara dessa frågor har observationerna 

följaktligen varit till stor hjälp. I likhet med Lalanders forskning 

har de även varit behjälpliga när det gäller att stärka och nyansera 

det empiriska materialet.267  Det vore därför rimligt att påstå att ob-

servationerna och intervjuerna gett upphov till ökad validitet i de 

resultat som redovisas längre fram. 

 

En stor del av det empiriska materialet utgörs även av fältanteck-

ningar. Rent metodologiskt har jag ständigt varit försedd med ett 

anteckningsblock och en penna för att kunna registrera och syste-

matisera den information observationerna gett upphov till. An-

teckningarna baseras bland annat på vad informanterna sagt 

sinsemellan, vad de sagt till mig, vilken jargong de haft, vad de 

gjort på kontoren kontra vad de gjort på plats i Sydafrika och 

Moldavien, hur lokala människor på plats pratat och betett sig 

samt hur jag själv upplevt mina informanter och min egen roll som 

forskare. Därtill har jag fört noggranna anteckningar kring alla 

miljöer jag vistats i för att i så stor utsträckning som möjligt kunna 

rekonstruera hur dessa de facto sett ut. Jag har både fört anteck-

ningar i samband med mina observationer men även noterat saker i 

efterhand för att gå igenom och fördjupa vissa resonemang av in-

tresse. På så sätt har fältanteckningarna fungerat som ett slags 

dagbok där handfast fakta varvats med personliga reflektioner. Ef-

ter varje observationstillfälle har de manuellt skrivna fältanteck-

ningarna renskrivits med hjälp av en dator.  

                                                   
266 Här kan nämnas att samtliga medresenärer blivit uppmanade av LdB FC Malmö att klä sig pro-

pert inför våra inplanerade möten i Sydafrika. Männen uppmanades att bära kostym och kvinnorna 

kjol och skjorta.  
267 Lalander, Philip (2004) ”Den statliga spelapparaten. Mellan ekonomisk succé och social realitet”. 

s. 38 



 

 73 

Fältanteckningarna baseras uteslutande på mina observationer men 

är bearbetade i efterhand för att underlätta läsningen. Mer konkret 

handlar det om att jag har omvandlat lösryckta meningar och ned-

skrivna stödord, så kallade ”jottings”268, till en mer sammanhäng-

ande och lättläst text. Fältanteckningarna baseras på mina egna 

iakttagelser vilket innebär att de är färgade av mina tankar och 

känslor. Denna form av subjektivitet korrelerar tämligen väl med 

Åsa Bäckströms resonerande om att fältanteckningar i mångt och 

mycket kan liknas vid att skriva en egen berättelse om det man 

själv har upplevt och sett på ”plats”.  Oavsett hur mycket forska-

ren än vrider och vänder på innehållet, samt hur noga denne än är 

med att vara deskriptiv och ”objektiv”, är berättelsen till syvende 

og sidst forskarens egen.269 Med det konstaterat behöver mina fäl-

tanteckningar därmed inte nödvändigtvis stämma överens med 

mina informanters tankar och upplevelser. Anteckningarna kanske 

rent av kommer att uppfattas som främmande. Det beror på att de 

är präglade av min förförståelse för ”fältet” utifrån mina erfaren-

heter, förkunskaper och forskning på området.270 Denna förförstå-

else knyter an till en mer övergripande diskussion om rationalitet 

och relativism i samhällsvetenskaplig forskning. Ytterst är all ve-

tenskaplig kunskap socialt, kulturellt och politiskt konstruerad. 

Det är därmed omöjligt att uppnå kunskap om verkligheten utan 

att ta hänsyn till det subjekt som skapar kunskapen ifråga.271 Patrik 

Aspers ger uttryck för denna uppfattning när han påpekar att all 

vetenskaplig kunskap grundas på förvetenskaplig kunskap vilken 

                                                   
268 Emerson, M. Robert, Rachel I. Fretz & Linda L. Shaw (2011) (eds.) “Writing ethnographic fi-

eldnotes”. s. 29 
269 Bäckström, Åsa (2005) ”Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet”. s. 78-

79 
270 Forskning kring Sport for Development and Peace ger som bekant vid handen att fenomenet kan 

betraktas som ett uttryck för såväl postkolonialism som nyliberalism runt om i tredje världen. Se 

bland annat, Guttmann, Allen (1994) “Games & Empires. Modern sports and cultural imperialism”, 

Giulianotti, Richard (2004) “Human Rights, Globalization and Sentimental Education: The Case of 

Sport” och Beacom, Aaron (2007) “A question of motives: Reciprocity, Sport and Development As-

sistance”, Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 130, Burnett, Cora (2009) “Engaging 

sport-for-development for social impact in the South African context”. s. 1195, Spaaij, Ramón 

(2009) “The Social impact of Sport: diversities, complexities and contexts”.  s. 1265 & Darnell, 

Hayhurst, Wilson och Frisby (2010) i: Coakley, Jay (2011) “Youth Sports: What counts as ´Positive 

Development?´” s. 308-309.  
271 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvali-

tativ metod”. s.67 
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forskaren förvärvar enkom genom att vara en del av samhället. Po-

ängen är att ju mer uppkopplad och hemtam en forskare är i en 

viss situation och i ett visst forskningsfält (dvs. det område forska-

ren studerar) desto bättre förståelse har denne för vad som händer 

och hur ett visst socialt fenomen ter sig.272 Av den anledningen har 

forskaren ofta en någorlunda klar föreställning om ett empiriskt 

område eller forskningsämne redan från början.273  

 

Tanken om förförståelse knyter an till hermeneutiken (läran om 

tolkning)274 Förenklat handlar denna om att det inte finns någon 

universell tillika objektiv sanning. Istället förespråkar den att all 

kunskap om verkligheten kan tolkas och förstås på olika sätt bero-

ende på individ och kontext.275 Tankegångarna kan i mångt och 

mycket härledas till Alvessons och Sköldbergs resonerande kring 

konceptuell och perceptuell relativism. För deras vidkommande ut-

går konceptuell relativism från att människor och kulturer ordnar 

sina erfarenheter med hjälp av olika begrepp. Det innebär i sin tur 

att begrepp centrala för tänkandet är beroende av kontext. Percep-

tuell relativism innebär emellertid att inte bara tänkandet utan 

även varseblivningar är kontextuellt betingade. I och med det kan 

människor varsebli olika saker i en och samma situation. Detta 

hänger förvisso ihop med konceptuell relativism då det är klart att 

kategorier och begrepp centrala för tänkandet påverkar männi-

skors seende och styr de helheter med vars hjälp de organiserar sin 

omvärld. Perceptuell relativism innebär följaktligen att teoretiska 

perspektiv genom vilka forskaren väljer att studera sin omvärld be-

stämmer vad som varseblivs. Utifrån det sättet att se finns det såle-

des inget neutralt observationsspråk med vars hjälp forskaren kan 

se verkligheten. Perceptuell relativism knyter därmed an till dis-

kussionen om förförståelse såtillvida att människor uppfattar fe-

                                                   
272 Aspers, Patrik (2011) ”Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden”. s. 38 
273 Aspers, Patrik (2011) ”Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden”. s. 14 
274 Aspers, Patrik (2011) ”Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden”. s. 38-42 & Al-

vesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod”. s. 215-267  
275 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvali-

tativ metod”. s. 215-267 & Aspers, Patrik (2011) ”Etnografiska metoder. Att förstå och förklara 

samtiden”. s. 40-42 
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nomen på olika sätt, framförallt utifrån deras tidigare erfarenheter 

och kunskaper om det specifika fenomenet.276  

 

Av den anledningen kan min förtrogenhet med postkolonial och 

nyliberal teoribildning härledas till både perceptuell och konceptu-

ell relativism i det avseendet att min analys självklart har påverkats 

av min förförståelse för parollen Sport for Development and Peace. 

Fältanteckningarna är så klart även präglade av min personliga re-

lation till informanterna utifrån den information jag erhållit under 

informella samtal och renodlade intervjuer, såväl inför aktuella 

fältresor som på plats i Sydafrika, Moldavien, Sverige och Dan-

mark. Förförståelsen har naturligtvis bidragit till att vissa frågor 

och ämnen getts större utrymme än andra i den färdiga berättelsen. 

Förhoppningen är emellertid att jag ändå lyckats förmedla en hel-

täckande och nyanserad bild av aktuella hjälpinsatser. I bästa fall 

har fältanteckningarna även lyckats förmedla en målande beskriv-

ning av de båda verksamheterna. De har förhoppningsvis också 

gett ökat ”liv” åt avhandlingen då empirin blivit mer levandegjord 

för läsaren.  

 

Jag har valt att ta avstamp i Aspers tankar när det gäller kodning 

och analys av empiriskt material. För hans vidkommande måste 

allt material kodas för att kunna analyseras. Kodningen kan liknas 

vid ett slags sorteringsarbete där forskaren går igenom materialet 

och sorterar det utifrån ett kodschema som skapas i relation till 

vald teori eller valda teoretiska begrepp. Kodschemat växer fram i 

mötet mellan teori och empiri. På så sätt genomsyras den analy-

tiska processen av en växelverkan mellan induktivt och deduktivt 

arbete.277 Jag har även inspirerats av den hermeneutiska tolknings-

processen där det ständiga pendlandet mellan del och helhet utgör 

en central utgångspunkt.278 Pendlingen benämns ofta som hermene-

                                                   
276 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvali-

tativ metod”. s.69-70 
277 Aspers, Patrik (2011) ”Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden”. s. 18 
278 Kvale, Steinar (1997) ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. s. 51 
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utikens cirkel.279 Konkret har det handlat om att de återkommande 

delarna (den ”goda” tron på idrott, motiven bakom verksamheter-

na, synen på internationellt utvecklingsarbete samt idrottens för-

ändrade samhällsbetydelse i socialt utsatta länder) knutits ihop till 

en helhet (dvs. förståelsen av parollen Sport for Development and 

Peace). Ur det hänseendet har det empiriska materialet analyserats 

utifrån en växelverkan mellan enskilda och mer övergripande före-

teelser, allt i en strävan efter att sluta den hermeneutiska cirkeln. 

 

Pendlingen mellan del och helhet har varit som mest framträdande 

när det gäller bearbetningen av intervjumaterialet. För att kunna 

analysera detta på bästa sätt har samtliga intervjuer spelats in med 

diktafon och därefter transkriberats ordagrant för att åskådliggöra 

vad som sägs och skönja vissa mönster. Här har jag använt mig av 

Thomssons resonerande kring reflexiv bearbetning av intervjuer. 

Likt hennes metodologiska tillvägagångssätt har även min bearbet-

ning delats upp i två analytiska delar; en lodrätt och en vågrätt. 

Den lodräta analysen har skurit genom varje enskild intervju me-

dan den vågräta skurit tvärs över samtliga intervjuer. Enligt 

Thomsson finns det ingen egentlig bestämd ordning mellan de två 

analysdelarna. Poängen är snarare att varva dem omlott för att 

synliggöra både specifika och generella tendenser. På så sätt kan 

tillvägagångssättet liknas vid den hermeneutiska cirkeln eftersom 

de enskilda delarna är med och skapar en större helhet.280  I samt-

liga transkriberade intervjuer och renskrivna fältanteckningar har 

jag letat efter enskilda delar av intresse för att sedermera under-

söka hur representativa dessa är för det empiriska materialet i sin 

helhet. Konkret har jag alltså valt att fokusera de delar som kan 

kopplas samman med de förståelser av idrott och internationellt 

utvecklingsarbete som forskningen lyfter fram. Ambitionen har 

därmed varit att se om och i vilken utsträckning dessa förståelser 

överensstämmer med mitt material. Enskilda intervjucitat och spe-

cifika fältanteckningar som bäst ger uttryck för dessa förståelser 

                                                   
279 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvali-

tativ metod”. s. 200,216 
280 Thomson, Hélene (2010) ”Reflexiva intervjuer”. s. 150 & Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj 

(2007) ”Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod”. s. 200,216  
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har därför kopierats. Därefter har de fogats in i ett mer övergri-

pande dokument där samtliga utsagor och fältanteckningar som 

berör aktuella ämnesområden funnits representerade. Tillväga-

gångssättet har därmed möjliggjort en bättre översikt av det empi-

riska materialet i sin helhet. Det har även underlättat för mig att 

dra vissa generella slutsatser. Här är det emellertid viktigt att un-

derstryka att materialet inte alltid har dragit åt samma håll. I de 

fall där det råder oenighet bland informanternas utsagor, och där 

mina egna iakttagelser tenderar att spreta åt olika håll har jag varit 

noga med att påpeka så i den löpande texten. Det skulle även vara 

möjligt att problematisera det faktum att befintlig forskning, i viss 

mån, varit vägledande i min analys. Inte minst gäller det min för-

måga att bekräfta vissa hypoteser. Till dessa hör i synnerhet den 

postkoloniala och nyliberala förståelsen av idrott och internation-

ellt utvecklingsarbete. Jag är även medveten om att jag ofrånkom-

ligen är en del av den postkoloniala struktur som forskningen lyfter 

fram som problematisk. Inte minst rör det min nationalitet och 

hudfärg men också mina reseskildringar där Moldavien och Sydaf-

rika av förklarliga skäl skildras på ett annorlunda sätt jämfört med 

Sverige och Danmark.281 Det beror i sin tur på att de sociala skill-

naderna länderna emellan är enorma. Så även mina egna upplevel-

ser. En annan återgivning av den sociala verklighet som råder i 

dessa länder vore därför missvisande.  Detta till trots har medve-

tenheten kring allt detta ständigt varit närvarande vilket förhopp-

ningsvis bidragit till ökad trovärdighet.  

 

En annan sak värd att nämna är att mina förutsättningar att in-

hämta, tolka och analysera det empiriska materialet självklart har 

påverkats av min sociala position som svensk heterosexuell man. 

Därtill är jag en, vad som i vardaglig mun skulle benämnas som, 

typisk ”idrottskille”282. Det har med stor sannolikhet gjort det lät-

                                                   
281 Som exempel kan nämnas att jag ger målande beskrivningar av dålig infrastruktur i Moldavien 

och Sydafrika medan densamma skildras på ett annorlunda sätt i Sverige och Danmark.      
282 ”Idrottskille” ska i sammanhanget förstås som att jag lever ett aktivt liv.  Utöver mitt akademiska 

intresse för idrott arbetar jag även praktiskt som styrkeinstruktör på ett motionscenter. Min uppfatt-

ning är att dessa dispositioner varit behjälpliga eftersom jag, för att tala i Pierre Bourdieus kulturso-

ciologiska termer, har ett värdefullt idrottsligt kapital vilket skapat trovärdighet gentemot mina in-



 

 78 

tare för mig att få tillträde till fältet. Därtill har jag en bred akade-

misk erfarenhet som idrottsvetare. Även om dessa dispositioner va-

rit behjälpliga är det icke desto mindre möjligt att argumentera för 

att de också kan ha begränsat andra tolkningsmöjligheter. För-

hoppningen dock är det inte ska ha påverkat analysen negativt.  

 

Min kartläggning av LdB FC For Lifes och Open Fun Football 

Schools organisatoriska struktur och ekonomi har bitvis varit en 

väg kantad av hinder. Det rör i synnerhet min kontakt med LdB 

FC Malmö och World Village of Women Sports. Vid upprepade 

tillfällen har jag förgäves försökt få uppgifter om LdB FC For Lifes 

ekonomiska förutsättningar. Via representanter för LdB FC Malmö 

har jag fått svaret att ekonomiska frågor kopplade till verksamhet-

en i Sydafrika är av känslig natur och att jag därmed bör av-

vakta.283 Av den anledningen, och av lojalitetsskäl, har inte heller 

World Village of Women Sports velat bistå mig med hjälp.284  Det 

finns flera tänkbara förklaringar till att jag inte har fått ta del av 

dessa uppgifter. Kanske handlar det om att ekonomin inom klub-

ben varit tämligen ansträngd sedan World Village of Women 

Sports övergav sin roll som huvudsponsor och ekonomisk garant 

vid årsskiftet 2011?285  Kanske beror det på att LdB FC Malmö och 

World Village of Women Sports, i egenskap av representanter för 

det privata näringslivet, följer sin egen vinstdrivande logik och att 

samma transparens därmed inte gör sig gällande jämfört med 

andra samhällssektorer? Frågan stärks av den transparens som rå-

der inom ramen för Cross Cultures Project Associations ideellt 

uppbyggda verksamhet. Här har jag utan problem fått ta del av 

                                                                                                            
formanter. Bourdieus tankar behandlas mer ingående i det klassiska verket “Distinction: a social 

critique of the judgement of taste” från 1984. 
283 Svar erhållet via mejlkorrespondens med LdB FC Malmö den 17:e oktober 2011 
284 Det framgår i min muntliga kontakt med World Village of Women Sports.  Informationen erhölls 

den 17:e februari 2012. 
285 Denna förklaring förefaller mest rimlig då LdB FC Malmö i slutet av år 2012 tvingades gå sam-

man med fotbollsklubben FC Rosengård i Malmö pga. den dåliga ekonomin. Med start säsongen 

2013 upphörde alltså LdB FC Malmö att upphöra som fotbollsklubb. Numera heter klubben FC 

Rosengård. Ändringen har även medfört att verksamheten i Sydafrika bytt namn till ”Football For 

Life” eftersom det inte längre finns någon anknytning till vare sig varumärket LdB eller företaget 

Hardford. För mer info se. http://www.fcrosengard.se/projekt/football-for-life LÄST 2014-04-30 
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samtliga ekonomiska uppgifter som efterfrågats.286 Det är emeller-

tid inte bara LdB FC Malmö och World Village of Women Sports 

som har nekat mig åtkomst till verksamhetens ekonomi. Även 

Veidekke och Panduro Hobby kan sälla sig till den listan.287 Obero-

ende av vilken förklaringsmodell som är mest trolig har mitt in-

tresse av att få ta del av verksamhetens ekonomiska förutsättningar 

till syvende og sidst försatt mig i situationer där jag ibland har 

framställts mer som en granskande journalist än forskare. I detta 

ligger en forskningsrelaterad problematik där jag stundtals har 

känt mig hindrad från att följa upp vissa frågor rörande verksam-

hetens ekonomi eftersom jag inte har velat uppfattas som besvärlig 

eller på annat sätt stöta mig med mina informanter. Frågan om 

LdB FC For Lifes ekonomi är tämligen central för avhandlingen 

och har varit svår att förbise från, framförallt då det finns tydliga 

inslag av kommersiella intressen i ett projekt som anspelar på ett 

känt varumärke inom hud- och hårvårdsprodukter. Detsamma gäl-

ler för flera av Open Fun Football Schools sponsorer. I synnerhet 

eftersom de också kommer från det privata näringslivet. En väsent-

lig skillnad dock är att jag har fått ta del av deras bidrag via min 

kontakt med Cross Cultures Project Association. Bäckström, som 

också använder sig av etnografisk metod, har resonerat kring att 

man som forskare ibland, och till ens nackdel, blir stämplad som 

granskande journalist under olika former av fältarbeten.288  Kanske 

är det på grund av detta som jag har nekats tillträde till vissa in-

gångar av intresse? Oavsett vad korrelerar känslan av att bli miss-

tänkliggjord av sina informanter tämligen väl med Bäckströms 

tankegångar.  

                                                   
286 Även om Cross Cultures Project Associations verksamhet delvis finansieras med hjälp av medel 

från kommersiella aktörer, är programmet trots allt ett humanitärt biståndsprojekt i icke-

vinstdrivande regi. Av den anledningen skiljer sig också Open Fun Football Schools från LdB FC For 

Life, inte minst då den senare anspelar på ett internationellt erkänt varumärke inom kosmetika.  
287 Vid upprepade tillfällen har jag nekats tillgång till Veidekkes och Panduro Hobbys ekonomiska 

bidrag, då de har valt att inte besvara mina mejl i ärendet. 
288 Bäckström, Åsa (2005) ”Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet”. s.79, 

90-92  
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Forskning som avser människor kräver ibland etikprövning och 

därmed ett godkännande av en etiknämnd. En etikprövning kan bli 

aktuell i de fall ett forskningsprojekt innebär (1) ett fysiskt ingrepp 

på försökspersonen (2) utförs enligt en metod som syftar till att 

påverka försökspersonen fysiskt eller psykiskt (3) innebär en up-

penbar risk att skada försökspersonen fysiskt eller psykiskt (4) av-

ser studier på biologiskt material som kan härledas till enskilda 

personer. En etikprövning kan även bli aktuell i de fall ett forsk-

ningsprojekt inbegriper behandling av känsliga personuppgifter en-

ligt personuppgiftslagen.289 I föreliggande fall har dock varken fy-

siska eller psykiska ingrepp gjorts. Därtill har inga metoder an-

vänts som inneburit någon risk för skada eller på annat sätt påver-

kat informanterna negativt. Av den anledningen föreligger inte hel-

ler skäl till etikprövning eftersom forskningsprojektet inte uppfyller 

de krav som föranleder en sådan.290  

 

Jag har emellertid valt att följa Vetenskapsrådets rekommendation-

er för hur god samhällsvetenskaplig forskning skall bedrivas. I det 

avseendet har tre huvudkrav varit vägledande: informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Kraven föreskriver bland 

annat att forskaren är skyldig att informera sina informanter om 

studiens syfte. Därtill är denne skyldig att informera om vilka me-

toder som kommer att användas och att informanternas deltagande 

är frivilligt. Att deltagandet är frivilligt innebär att forskaren stän-

digt måste bejaka informanternas rätt att avbryta sin medverkan 

om så önskas. Slutligen måste forskaren säkerställa att det insam-

lade materialet enbart används för det forskningsändamål som är 

avsett. När det gäller informanternas anonymitet har konfidentiali-

tetskravet inte varit vägledande. Det beror enkom på att de hjäl-

pinsatser och organisationer som kartläggs är alldeles för centrala 

för avhandlingen för att inte nämnas vid namn. Jag har emellertid 

                                                   
289 Vetenskapsrådet (2011) ”God forskningssed”. s. 49 
290 Vetenskapsrådet (2011)”God forskningssed”. s. 49 
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valt att i största möjliga mån undvika direkta hänvisningar till 

namn för att skydda informanterna.291  

 

Trots studiens förankring i Vetenskapsrådets rekommendationer 

har en del forskningsrelaterade problem uppstått under arbetets 

gång. Ett sådant är mitt förhållningssätt gentemot informanterna, 

såväl inför som under aktuella fältarbeten. I ett initialt skede pre-

senterade jag mig själv, min forskning och mitt intresse för LdB FC 

For Life och Open Fun Football Schools. Jag gjorde klart att jag 

doktorerar i idrottsvetenskap och att mitt vetenskapliga fokus 

handlar om att förstå idrottens roll inom ramen för internationellt 

utvecklingsarbete (Sport for Development and Peace). Det är den 

övergripande ingången, även om det har funnits specifika områden 

av intresse som inte känts nödvändiga att blottlägga med risk att 

gå miste om vissa ”poänger”. Till dessa hör som bekant motiven 

bakom insatserna och tilltron till idrott som ett slags universalme-

del för alla världens problem. Att kartlägga motiven har varit av 

stort vetenskapligt intresse. Här har jag främst varit intresserad av 

att undersöka varför initiativtagare och sponsorer/bidragsgivare 

engagerar sig och vad vederbörande avser uppnå genom sitt enga-

gemang. I denna förundran har jag dels velat undersöka hur den 

”goda” tron på idrott kan förstås, dels undersöka hur incitamenten 

bakom två verksamheter som båda befinner sig i gränslandet mel-

lan idealitet och profit kan problematiseras. Utöver dessa ingångar 

av intresse har jag även, och som redan nämnts, en förförståelse för 

postkoloniala och nyliberala perspektiv kopplade till idrott och in-

ternationellt utvecklingsarbete. Tankar som i sin tur, och tämligen 

passande, skulle kunna härledas till båda hjälpinsatser. Då denna 

förförståelse skulle kunna uppfattas som ett i förväg valt kritiskt 

förhållningssätt valde jag att endast delge huvuddragen i avhand-

lingens syfte. Detta avvägande anser jag emellertid legitimt då jag i 

övrigt anammat ett tämligen förutsättningslöst tillvägagångssätt i 

min granskning av verksamheterna. Här kan Fettermans tanke-

gångar åberopas. För honom är det viktigt att forskaren är öppen 

och ärlig gentemot sina informanter. Graden av öppenhet behöver 

                                                   
291 Vetenskapsrådet (1990) ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning”. s. 6-15 
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emellertid endast anpassas efter informanternas behov. Vill infor-

manterna ha detaljerade beskrivningar måste forskaren självklart 

tillhandahålla dessa. I de flesta fall räcker det dock att ge en gene-

rell beskrivning av forskningsprojektets syfte.292 Av den anledning-

en har jag valt att svara öppet på de frågor och funderingar som 

informanterna har ställt till mig. De flesta av dessa har emellertid 

inte rört avhandlingens syfte eller vad tidigare forskning kommit 

fram till. Snarare har det handlat om när jag förväntas bli klar och 

om jag har kommit fram till något ”intressant”. Därigenom, skulle 

jag vilja hävda, föreligger inte något etiskt dilemma eftersom ingen 

av informanterna har förts bakom ljuset. Därtill har min avsikt 

aldrig varit att medvetet försöka synliggöra problem och brister 

med verksamheterna. Istället har huvudsakligt fokus legat på pa-

rollen Sport for Development and Peace med hjälp av LdB FC For 

Life och Open Fun Football Schools som specifika exempel. Detta 

till trots har jag stundtals upplevt viss skepsis från mina informan-

ter då frågor rörande ekonomisk vinning, motiven bakom verk-

samheterna och ett ifrågasättande av idrottens ”godhet” förts upp 

som diskussionsämne. Det är i detta sammanhang, och utifrån 

Bäckströms tankegångar, känslan av att bli betraktad som en 

granskande journalist varit som mest påfallande.293 Precis som 

Bäckström beskriver har känslan av att bli misstänkliggjord av sina 

informanter ställts på sin spets i de sammanhang då jag själv har 

fört anteckningar i samband med mina observationer.294 Den stän-

diga frågan ”vad är det du skriver?” har följaktligen löpt som en 

röd tråd under fältarbetets gång.  

 

Mina erfarenheter överensstämmer även med David Cardells som i 

sin studie av det kommersiella idrottslägret Stadium Sports Camp 

ofta bemöttes av förundran och skepsis bland informanterna. Inte 

sällan tillskrevs han rollen som granskade journalist snarare än rol-

len som forskare, då Stadium Sports Camp ansågs mer intressant 

                                                   
292 Fetterman M. David (1998) “Ethnography. Step by step”. s. 139 
293 Bäckström, Åsa (2005) ”Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet”. s. 

79,90-92 
294 Bäckström, Åsa (2005) ”Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet”. s. 

79.92  
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som medial företeelse än vetenskapligt studieobjekt.295  På liknande 

sätt har mitt akademiska intresse för LdB FC For Life och Open 

Fun Football Schools blivit bemött av mina informanter, särskilt 

bland de med koppling till LdB FC For Life. Snarare än vetenskap-

ligt studieobjekt har verksamhetens förträfflighet velat påvisas som 

om min huvudsakliga uppgift varit att rapportera, lovorda och där-

igenom berättiga dess existens.296  I sammanhanget skulle jag kunna 

återkoppla till de möten som föregick resan till Sydafrika där det 

skämtsamt framgick att det var synd att jag ännu inte erhållit nå-

gon doktorstitel eftersom en sådan hade gett projektet ökad legiti-

mitet och sänt ”rätt” signaler på plats.297 Även Cross Cultures Pro-

ject Association har försökt använda min forskning till sin egen 

fördel. Inte minst rör det organisationens önskan om att ingå sam-

arbete med Malmö högskola när det gäller utbildning av instruktö-

rer inom ramen för Open Fun Football Schools. 

 

Ibland har jag även tilldelats rollen som sakkunnig. Det kan ex-

emplifieras med situationer i Sydafrika där informanterna har velat 

ha min åsikt i vissa byggnadstekniska frågor samt hur jag sett på 

förutsättningarna att upprätta idrottsanläggningar på några speci-

fikt valda geografiska lokaliteter. Det har även rört konkreta frå-

gor från informanterna när det gäller hur det tilltänkta samarbetet 

mellan Malmö högskola och Cross Cultures Project Association 

skulle kunna te sig i praktiken. Här har jag ständigt fått klargöra 

mitt behov av att få vara forskningsmässigt oberoende och att min 

uppgift inte är att bistå verksamheterna med hjälp genom att tycka 

till utan snarare att lära mig mer om verksamheterna genom att 

observera det jag ser och hör. Här skulle man emellertid kunna 

                                                   
295 Cardell, David (2009) ”Barndomens oas – En tvärvetenskaplig studie av kulturindustriella intres-

sen och organisering av evenemang genom exemplet Stadium Sports Camp”. S. 51 
296 I detta sammanhang kan Max Wimans artikel, ”Här byggs hopp för fotbollstjejer”, i Sydsvens-

kan den 24:e januari 2012 nämnas. I artikeln framgår att min avhandling uteslutande fokuserar 

hjälpprogrammet LdB FC For Life vilket är felaktigt. Informationen har Wiman fått av LdB FC 

Malmö samt World Village of Women Sports. Detta styrker antagandet om att min roll som dokto-

rand, och som representant för akademin, nyttjats medialt för att ge verksamheten fördelar i form av 

ökad trovärdighet. Artikeln är även ett bevis för att LdB FC For Life som projekt, i likhet med Sta-

dium Sports Camp i David Cardells studie, ansetts mer intressant som medial snarare än vetenskaplig 

företeelse.  
297 Här kan mötet med Veidekke och World Village of Women Sports i Lund den 24:e oktober 2011 

nämnas.  
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problematisera den etiska aspekten av att till viss del, om än ofri-

villigt, vilseleda informanterna i tron om att den primära uppgiften 

med min forskning har varit att påvisa LdB FC For Lifes och Open 

Fun Football Schools tilltänkta samhällseffekter i positiv mening. 

Denna eventuella vilseledning till trots anser jag behovet av att få 

vara oberoende forskare legitimt, inte minst då jag fokuserar parol-

len Sport for Development and Peace i generell mening. Sökljuset 

har följaktligen inte varit riktat mot enskilda individer. Tvärtom 

har det riktats mot organisationerna de företräder och, kanske vik-

tigast av allt, trenden att använda idrott som medel i socialt utsatta 

delar av världen.  

 

Mot ovanstående diskussion kan Erving Goffmans dramaturgiska 

begrepp frontstage och backstage tillämpas.298  I rollen som fors-

kare har jag både varit akademikern med ett yrkesmässigt uppdrag 

och medresenären som i flera avseenden varit en i ”gänget”. I rol-

len som forskare har jag allt som oftast rört mig i sammanhang 

vilka kan härledas till frontstage-begreppet medan jag i rollen som 

medresenär rört mig mer mot vad som benämns backstage.299 Dessa 

förhållningssätt har givetvis även gällt mina informanter och deras 

agerande gentemot mig: som medresenär har jag fått en annan in-

blick i verksamheterna jämfört med den bild av LdB FC For Life 

och Open Fun Football Schools jag blivit presenterad för i min yr-

kesmässiga roll. Det är i dessa backstage-sammanhang informan-

terna visat upp andra, mer blottade, sidor av sig själva och den 

verksamhet som bedrivs. Exempel på situationer där information 

inhämtats frontstage är formella möten, såväl i Danmark och Sve-

rige som i Sydafrika och Moldavien, vid vilka jag suttit med passiv, 

även om jag aktivt fört anteckningar kring vad som diskuterats. 

Backstage har anteckningar förts utifrån informella samtal på kväl-

lar när vi ätit middag, under våra luncher, i bilen på väg till och 

från möten eller till och från fotbollsträningar och turneringar och 

när vi på annat sätt umgåtts socialt utanför våra yrkesmässiga rol-

ler.  

                                                   
298 Goffman, Erving (1959) “The presentation of self in everyday life”. s. 22, 167  
299 Goffman, Erving (1959) “The presentation of self in everyday life”. s. 22, 167 
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Mellan Goffmans dramaturgiska ytterligheter frontstage och back-

stage300  har ett spännande gränsfält utkristalliserats där jag i rollen 

som forskare har erhållit viss typ av information medan jag i rollen 

som medresenär erhållit annan.  Här skulle man kunna ställa frå-

gan vad som varit viktigast att fästa uppmärksamheten vid. Är in-

formation som delges informellt tillika ”off the record” mer intres-

sant att analysera än den som erhålls formellt i det offentliga? Kan 

man åberopa empiriskt material i en avhandling som bygger på in-

formanternas ovetskap? Det etiska dilemma dessa frågeställningar 

frammanar baseras i mångt och mycket på de metodologiska val 

jag har gjort och hur det empiriska materialet har inhämtats. En 

stor del av materialet baseras som bekant på fältanteckningar vilka 

har förts i samband med mina observationer, både i rollen som 

forskare, men även i rollen som medresenär. Detta metodologiska 

tillvägagångssätt skulle kunna härledas till vad som i litteratur på 

området benämns som shadowing.301  Det innebär att jag på många 

sätt har ”skuggat” mina informanter och deras arbete i samman-

hang inom vilka de inte alltid varit medvetna om att de blivit ob-

serverade. Bäckström menar emellertid att det är en naturlig kon-

sekvens av etnografiskt fältarbete eftersom forskaren ofrånkomligt 

måste pendla mellan att vara en deltagande observatör och en ob-

serverande deltagare. Av den anledningen, menar hon, är det svårt 

för forskaren att inte ta hänsyn till allt denne ser och hör, oavsett i 

vilket socialt sammanhang dessa förnimmelser gör sig gällande.302 

Den etiska aspekten av shadowing bör icke desto mindre diskute-

ras. En som gör det är Martyn Denscombe. För Denscombes räk-

ning innebär dolda observationer att forskaren inte har fått något 

stöd eller informerat samtycke från de observerades sida. Av den 

anledningen bör forskaren också vara försiktig med sina iakttagel-

ser så att informanterna inte far illa.303 Mot bakgrund av detta re-

sonemang, och ur ett etiskt hänseende, har ambitionen därmed va-

rit att försöka härleda enskilda och specifika företeelser till en mer 

                                                   
300 Goffman, Erving (1959) “The presentation of self in everyday life”. s. 22, 167 
301 Se bland annat. Czarniawska, Barbara (2007) “Shadowing and other techniques for doing field-

work in modern societies”.  
302 Bäckström, Åsa (2005) ”Spår. Om brädsportkultur, informella lärprocesser och identitet”. s. 89 
303 Denscombe, Martyn (2000) ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna”. s. 94  
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generell diskussion i den empiriska analysen. Genom detta förfa-

rande har eventuella etiska återvändsgränder undvikits eftersom 

inga specifika händelser har kopplats till enskilda individer. Sna-

rare har de behandlats som allmängiltiga företeelser för idrott och 

internationellt utvecklingsarbete. Av den anledningen är det också, 

återigen, viktigt att understryka att jag har valt att undvika direkta 

hänvisningar till informanternas namn i den mån som det har varit 

möjligt.  
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Klockan har precis passerat tre på eftermiddagen. Jag har placerat 

mig långt fram i en av Öresundstågens vagnar på sätet närmst 

fönstret. Om ett par timmar lyfter planet till Sydafrika från Kö-

penhamns flygplats Kastrup och mitt fältarbete kan börja. Målet 

för resan är den idrottsliga hjälpinsatsen LdB FC For Life i Sydaf-

rika: ett svenskt fotbollsprojekt som bedrivs av föreningen LdB FC 

Malmö och eventföretaget World Village of Women Sports, även 

det med huvudsäte i Malmö.  Verksamheten drivs som ett CSR-

projekt och syftar till att stärka unga kvinnors självkänsla och 

medvetenhet kring HIV/AIDS med hjälp av fotboll. Nyligen knöt 

programmet till sig det norska byggföretaget Veidekke som samar-

betspartner. Som en del av sin sponsring planerar företaget att 

bygga ett antal idrottsanläggningar för damfotboll på strategiskt 

utvalda platser runt om i landet. Resan till Sydafrika är alltså tänkt 

som ett första steg i denna process – att sondera terrängen. Vi är 

totalt sex personer som ska åka iväg. Utöver mig består resesäll-

skapet av representanter för LdB FC Malmö, World Village of 

Women Sports och Veidekke. Väl på plats ska vi träffa verksam-

hetens svenska projektledare som är bosatt i KwaZulu-Natal sedan 

ett par år tillbaka. Under den fortsatta tågresan diskuteras uppläg-

get kring vistelsen mer ingående.  Om drygt två timmar lyfter pla-

net.304  

                                                   
304 Fältanteckningar förda den 30:e januari 2012 
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LdB FC For Life bedrivs i den nordöstra sydafrikanska provinsen 

KwaZulu-Natal, nära gränsen till Mocambique. Att fokus är för-

lagt hit bottnar dels i utbredd fattigdom och arbetslöshet, dels i den 

höga förekomsten av HIV/AIDS bland unga kvinnor.305 Syftet är 

således att med hjälp av idrott, och i det här specifika fallet fotboll, 

stärka kvinnornas självkänsla och sociala anseende genom att ut-

mana traditionella könsbarriärer. Tanken är att kvinnorna därige-

nom ska bli mer medvetna om riskerna med HIV/AIDS vilket på 

sikt ska bidra till att stävja epidemin.306  

 

Idén kring verksamheten föddes i samband med att LdB FC Malmö 

bildades år 2007. En helt ny förening hade då bildats och ett nytt 

varumärke hade skapats. Varumärket behövde fyllas med kärnvär-

den som LdB FC Malmö kunde stå för. Av den anledningen fast-

nade föreningen vid ordet omtanke, och kom då i kontakt med den 

svenska stiftelsen Star For Life som nyligen hade startat en snarlik 

verksamhet vid ett antal sydafrikanska skolor.307  Stiftelsen, initie-

rad av malmöentreprenören Dan Olofsson år 2005, driver ett pro-

gram för att begränsa spridningen av HIV/AIDS bland barn och 

ungdomar i södra Afrika. Visionen är att skapa framtidstro och 

stödja dem i att leva ett liv utan sjukdom. Verksamheten syftar 

därmed till att stärka deras självförtroende och självkänsla genom 

att direkt eller indirekt skapa positiva attityder till livet.308   

 

I mångt och mycket är LdB FC For Life en spin-off av Star For 

Life, inte minst när det gäller ambitionen att stävja spridningen av 

HIV/AIDS. Det som särskiljer är det idrottsliga fokuset genom att 

                                                   
305 Welz, T., Hosegood, V., Jaffar, S., Bätzing-Feigenbaum, J., Herbst, K., & Newell, M.L. (2007) 

“Continued very high prevalence of HIV infection in rural KwaZulu-Natal, South Africa: a popula-

tion-based longitudinal study”. s. 1468 & Shasha, Y., Taylor, M., Dlamini, S., & Aldous-Mycock, 

C. (2011) “A situational analysis for the implementation of the National School Health Policy in 

KwaZulu-Natal”. s. 293 
306 Tryckt informationsfolder ”Fotboll som räddar liv – LdB FC For Life”. Information även erhållen 

via intervjuer med LdB FC Malmö och World Villaget of Women Sports. Se även. 

http://www.fcrosengard.se/projekt/football-life/ LÄST 2014-12-19 
307 Information erhållen via intervjuer med LdB FC Malmö (27:e februari och 8:e mars 2012) och 

World Village of Women Sports (17:e februari 2012) 
308http://www.fcrosengard.se/projekt/football-life/ LÄST 2014-12-19 Se även. 

http://www.starforlife.se/star-for-life---kort-beskrivning LÄST 2014-12-22 
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ge fler kvinnor möjlighet att spela fotboll. LdB FC Malmö anser 

det viktigt ur flera hänseenden. Inte minst, menar klubben, skickar 

det tydliga signaler om att kvinnors roll i samhället är på väg att 

förändras. Därtill anses stereotypa könsroller ifrågasättas i takt 

med att kvinnorna får ökat inflytande på en traditionellt sett man-

lig arena.309 Den historiska bakgrunden står att finna i Sydafrikas 

tidigare apartheidsystem. Under apartheid tilläts nämligen den 

svarta befolkningen endast att mötas på egen hand i kyrkan eller 

på fotbollsplanen. I ett patriarkalt samhälle var det endast männen 

som deltog vid dessa sammankomster. Detta tankesätt har på 

många sätt levt vidare vilket begränsat möjligheterna för svarta 

kvinnor att idrotta.310 Tanken med LdB FC For Life är därför att 

verksamheten ska ge upphov till debatt om ökad jämställdhet. Må-

let är att skapa en miljö där varje kvinna får chans att utvecklas ut-

ifrån sina egna förutsättningar.  I det avseendet handlar det om att 

stärka kvinnornas självkänsla. Men det handlar också om att 

skapa trygghet: en trygg person anses nämligen fatta mer genom-

tänkta beslut vilket på sikt kan rädda liv, särskilt med tanke på den 

hälsosituation som råder.311  

 

När verksamheten startade var LdB FC For Life verksamt vid ett 

40-tal skolor i anslutning till Star For Lifes befintliga verksamhet. I 

dag rör det sig om ett 500-tal skolor. Anna Nyman, stationerad på 

plats i KwaZulu-Natal sedan år 2008, arbetade inledningsvis ute-

slutande med fotbollsverksamheten i anslutning till Star For Life. 

Detta tillvägagångssätt visade sig emellertid problematiskt eftersom 

Star For Life inte primärt sysslar med idrott utan snarare sexual-

undervisning i skolan. Av den anledningen började LdB FC For 

Life samarbeta med en rad andra aktörer, däribland sydafrikanska 

utbildnings- och idrottsdepartementet samt det nationella fotboll-

förbundet (SAFA) och det nationella skolfotbollförbundet (SAS-

                                                   
309 http://www.fcrosengard.se/projekt/football-life/ LÄST 2014-12-19  
310 Groenmeyer, Sharon i: Shehu, Jimoh (ed.) (2010) “Gender, Sport and Development in Africa. 

Cross-cultural perspectives on patterns of representations and marginalization”. s. 113-114, tryckt 

informationsfolder ”Fotboll som räddar liv – LdB FC For Life”. Tillhandahållen av World Village of 

Women Sports samt http://www.itsawomensworld.se/ldb-fc-for-life/spelarna-ar-mentorer LÄST 

2012-12-07  
311 http://www.fcrosengard.se/projekt/football-life/ LÄST 2014-12-19  
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FA).312  Verksamheten engagerar idag drygt 300 sydafrikanska fot-

bollsledare vilka samtliga har utbildats av LdB FC Malmö. Det är i 

första hand lokala skolidrottsförbund runt om i KwaZulu-Natal 

som åläggs ansvar för verksamhetens utformning. Det beror främst 

på hur strukturen för skolidrott ser ut i landet. Sydafrikansk sko-

lidrott påminner nämligen om nordamerikansk såtillvida att det 

primärt är genom skolväsendet barn och ungdomar kommer i kon-

takt med idrott. På så sätt skiljer sig den sydafrikanska idrottsrö-

relsen markant från exempelvis svensk och skandinavisk idrott.313  

 

När det gäller att implementera fotbollsaktiviteterna fungerar Ny-

man som en värdefull resurs för samtliga involverade skolor. Im-

plementeringen handlar konkret om att utveckla damfotboll på så-

väl klubbnivå som i den ordinarie skolundervisningen. Från att 

Nyman tidigare mestadels arbetat ensam med verksamheten, har 

ansvaret gradvis förskjutits till en rad andra aktörer. Idag handlar 

Nymans roll främst om att stärka organisationen kring LdB FC For 

Life och skapa varaktighet. Denna förändring återspeglas även i 

verksamhetens finansiering. I ett initialt skede stod LdB FC Malmö 

och World Village of Women Sports för samtliga kostnader. Dessa 

har sedermera blivit en angelägenhet för såväl SAFA och SASFA 

som den sydafrikanska regeringen.314 I Sverige har LdB FC Malmö 

och World Village of Women Sports, genom ett rikstäckande sam-

arbete mellan svenska, danska och finska damfotbollsföreningar, 

bildat en gemensam front i kampen mot HIV/AIDS i Afrika. Sam-

arbetet har resulterat i ett 20-tal så kallade vänföreningar vilka till-

sammans med spelare från LdB FC Malmö agerar faddrar för de 

sydafrikanska skolorna. LdB FC Malmös a-lagsspelare fungerar 

även som ambassadörer genom att besöka de sydafrikanska fot-

                                                   
312 Information erhållen via mejlkorrespondens med LdB FC Malmö 2011-10-12 samt intervju med 

LdB FC Malmö i Richards Bay, Sydafrika 2012-02-06 
313 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö i Richards Bay, Sydafrika 2012-02-06  
314 Ibid. 
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bollsskolorna med jämna mellanrum.315 Till övriga samarbetspart-

ners hör det Malmöbaserade företaget Panduro Hobby.316  

 

Vi anländer till Johannesburg morgonen därpå. Av praktiska skäl 

har vi checkat in på ett hotell nära flygplatsen. Nästföljande dag 

bär det nämligen vidare till kuststaden Richards Bay i KwaZulu-

Natal.  På dagens agenda står ett möte med Volvokoncernen för 

södra Afrika, med huvudkontor i ett industriellt område en bit ut-

anför flygplatsen. Volvo är redan sponsor till Star For Life. För-

hoppningen med mötet är således att företaget även ska ingå sam-

arbete med LdB FC For Life. Nyligen lanserade Volvo ett lärlings-

program som syftar till att skapa jobb åt resurssvaga men talang-

fulla ungdomar runt om i landets kåkstäder. Programmet har in-

spirerat Veidekke att utveckla något liknande. Mer konkret avser 

Veidekke skicka blivande svenska civilingenjörer till Sydafrika för 

att handleda ett antal ungdomar i samband med det stundande 

byggprojektet. Väl framme ger den fläktande luftkonditioneringen 

en behaglig svalka. Vid hälsas välkomna av en kvinnlig medarbe-

tare och får en guidad tur på kontoret. Volvo ser det som sin plikt 

att hjälpa landets utsatta ungdomar. Möjligheterna till ett bättre liv 

finns där. Men det är upp till dem själva att förverkliga möjlighet-

erna. Genom sina sociala åtaganden anser Volvo tillhandahålla den 

hjälp som behövs.  Förutsättningarna att stödja LdB FC For Life är 

därför goda. Veidekkes medarbetare är märkbart imponerade av 

Volvos lärlingsprogram.317   

 

LdB FC For Lifes organisatoriska struktur är komplex då verk-

samheten bedrivs av två separata aktörer: en fotbollsförening och 

                                                   
315 Tryckt informationsfolder ”Fotboll som räddar liv – LdB FC For Life”. Tillhandahållen av World 

Village of Women Sports. 
316 http://www.itsawomensworld.se/ldb-fc-for-life/samarbetspartners-for-life LÄST 2012-12-07 Se 

även. http://www.veidekke.se/nyheter-och-

media/nyheter/article66881.ece?q=ldb+fc+for+life&source=3634 LÄST 2012-09-26  
317 Fältanteckningar förda den 31:e januari 2012 
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ett företag.318 Konkret utgörs den organisatoriska stommen av tre 

personer från LdB FC Malmö och en person från World Village of 

Women Sports. Det senare är ett eventföretag specialiserat på 

sponsring.319 Det bildades år 2008 med ambitionen att skapa ett in-

ternationellt forskningscenter med fokus på kvinnlig idrott.320 

Bakom företaget står de tre grundarna tillika malmöentreprenörer-

na Dan Olofsson, Kent Widding Persson och Mårten Hedlund.321  

Fram till årsskiftet 2011 var företaget huvudsponsor till LdB FC 

Malmö.322  

 

LdB FC Malmö var ursprungligen en del av den allsvenska herrfot-

bollsklubben Malmö FF:s damsektion. Genom ett unikt, och i 

många avseenden kontroversiellt, samarbete med kosmetikaföreta-

get Hardford bytte klubben namn till LdB FC Malmö år 2007 sam-

tidigt som den bröt sig loss från Malmö FF. I samma veva valdes 

Hardfords dåvarande VD, Widding-Persson, in i klubbens sty-

relse.323 Namnet LdB är en förkortning av Lait de Beauté (skön-

hetsmjölk på franska) och var vid aktuell tidpunkt ett av flera va-

rumärken som Hardford ägde rättigheterna till.324 Den huvudsak-

liga anledningen till att klubben bytte namn var ekonomisk. Under 

flera decennier hade den fört en hård kamp för att verksamheten 

skulle gå runt.325 Klubben stod inför hot om konkurs när Widding-

Persson kom till undsättning.326 Namnbytet, och den ekonomiska 

injektion som följde, har inneburit att LdB FC Malmö är den fot-

                                                   
318 Information erhållen via mejlkorrespondens med World Village of Women Sports, 2011-10-20. 
319 Ibid.  
320 http://www.worldvillage.se/om-oss/foretagsfakta LÄST 2012-12-06 
321 http://www.worldvillage.se/om-oss/ LÄST 2012-12-06 
322 Information erhållen via mejlkorrespondens med World Village of Women Sports, 2011-10-20  
323 http://www.itsawomensworld.se/ldb-fc/historik LÄST 2012-12-06  I detta sammanhang bör det 

även understrykas att Widding-Persson lämnade sin styrelsepost och sitt engagemang i klubben så 

sent som i februari år 2012. För mer info se. http://www.idrottensaffarer.se/sponsring/2012/02/han-

avgar-och-donerar-1-miljon LÄST 2012-12-07 
324 I detta sammanhang bör det understrykas att det Stockholmsbaserade företaget Cederroth, med 

inriktning mot hygien, hälsa, sårvård, hushåll samt första hjälpen, köpte rättigheterna till varumärket 

LdB i november år 2010. Det framgår på företagets hemsida: 

http://www.cederroth.com/sv/Press/Foretagsnytt/2010/Cederroth-koper-varumarket-LdB/  LÄST 

2012-12-06 
325 Josefsson, Åsa (2008) ”Skilsmässan som lyfte damfotbollen”.  
326 Gatu, Anja (2007) ”Billig skönhetsmjölk kan sälja fotbollen”.  
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bollsklubb inom damallsvenskan som har högst intäkter.327 Samti-

digt ska det inte förnekas att klubbens namnbyte och samarbete 

med Widding-Persson har väckt debatt i det offentliga rummet. 

Diskussionen har främst handlat om huruvida Widding-Perssons 

incitament är av ekonomisk eller idrottslig natur. Med andra ord: 

är han primärt ute efter att sälja hudvårdsprodukter eller att ut-

veckla svensk damfotboll? Trots att LdB FC Malmös kontrakt med 

Hardford endast sträcker sig till och med år 2013 finns en klausul 

som ger klubben möjlighet att använda sig av namnet LdB även ef-

teråt och oberoende av vilket företag som gör anspråk på varu-

märket.328  

 

Under bilfärden på väg till fotbollsträningen förlagd i den lilla syd-

afrikanska byn Hluhluwe får jag och resten av det svenska resesäll-

skapet veta hur epidemin kring HIV/AIDS ser ut i landet. Särskild 

vikt fästs vid KwaZulu-Natal. Här är utbredningen som störst, 

främst bland unga kvinnor.  Ett stort problem bland landsbygdsbe-

folkningen är uppfattningen att epidemin beror på häxkonster. 

Zulufolket, den enskilt största etniska folkgruppen i landet, och 

med störst representation i just KwaZulu-Natal, hyser stor tilltro 

till det andliga vilket bidragit till detta synsätt. De flesta som blir 

sjuka får sjukvårdsersättning. Tråkigt nog har detta satts i system. 

Som sjuk har man nämligen rätt till ersättning. Men när bromsme-

dicinerna börjar verka förlorar man bidraget eftersom man då an-

ses frisk. Eftersom sjukbidraget dessutom oftast är högre än folks 

löner väljer många att avstå från medicinsk hjälp för att få mer 

pengar till hushållet. Vi börjar sakta närma oss platsen för tjejernas 

fotbollsträning.329  

                                                   
327 Palm, Jessica (2011) ”Analys av Damallsvenskaklubbarnas ekonomi 2010” s. 8 
328. I detta sammanhang tål det att nämnas att LdB FC Malmö genomgick ytterligare ett namnbyte 

år 2013 när klubben slogs samman med breddföreningen FC Rosengård. Den nya klubben, fortsatt 

kallad FC Rosengård, inrymmer elitverksamhet för både kvinnor och män. Bakom sammanslagning-

en stod bland annat Dan Olofsson. För mer info se bland annat. Jönsson, Jan (2012)”Rivstart för ny 

storklubb” och Gatu, Anja (2012) ”Många problem väntar”. Se även. http://www.fcrosengard.se/ 

LÄST 2014-12-08 Information även erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd 2011-06-

28 
329 Fältanteckningar förda den 2:a februari 2012 
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Under mitten av 2000-talet beräknades antalet Hiv-smittade män-

niskor i världen uppgå till närmare 40 miljoner. En stor majoritet 

av dessa, cirka 28 miljoner, utgjordes av människor från Afrika 

söder om Sahara.330 Sydafrika är särskilt drabbat. Med över sex 

miljoner sjuka utmärker landet sig som ett av världens mest drab-

bade.331 Sydafrika är idag ett av Afrikas rikaste länder men till 

följd av det tidigare apartheidsystemet är de sociala klyftorna runt 

om i landet alltjämt stora. Merparten av landets vita befolkning 

har en levnadsstandard som tillhör de högsta i världen medan den 

svarta befolkningen lever i social misär, antingen i förslummade 

kåkstäder eller på fattig landsbygd.332  Det är i synnerhet den del 

av befolkningen som drabbats hårdast av epidemin.  En stor del av 

förklaringen bottnar i låg utbildningsnivå då många saknar kun-

skap kring hur sjukdomarna smittar.333 Därtill har sexualundervis-

ningen misslyckats. Det beror främst på att många lärare känner 

sig obekväma att prata om sex och samlevnad med sina elever. 

Men det beror även på att fördomarna kring sjukdomarna är 

stora.334 Smittade människor vänds ofta ryggen av såväl familj och 

vänner som av samhället i stort.  Det har resulterat i att många väl-

jer att tiga om sin hälsa för att undvika stigmatisering.335 

   

HIV/AIDS har länge varit en kontroversiell fråga i Sydafrika. Trots 

hård kritik, främst riktad från utlandet, vägrade före detta presi-

dent Thabo Mbeki att erkänna ett samband mellan HIV och AIDS. 

                                                   
330 Se bland annat ´UNAIDS. 2006 report on the global AIDS epidemic. Geneva, Switzerland: Joint 

United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), 2006´ i: Maro C.N, Roberts. G.C & Sørensen. 

M (2009) “Using sport to promote HIV/AIDS education for at-risk youths: an intervention using 

peer coaches in football”. s. 129 & Ackermann, Leané & Klerk de W. Gerhardt (2002) “Social fac-

tors that make South African women vulnerable to HIV infection”. s.163   
331Shamagonam James, Priscilla Reddy, Robert A.C. Ruiter, Ann McCauley, and Bart van den Borne 

(2006) “The impact of an HIV and AIDS life skills program on secondary school students in KwaZu-

lu-Natal, South Africa”. s. 282. Se även 

http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/southafrica/ LÄST 2014-11-28 
332 http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Sydafrika/Sociala-Forhallanden LÄST 2014-11-28 
333 https://unicef.se/fakta/barn-och-aids LÄST 2014-11-28 
334 http://www.avert.org/hiv-aids-south-africa.htm LÄST 2014-11-28 
335 https://unicef.se/fakta/barn-och-aids & 

http://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/h%C3%B6gstadium_samh

%C3%A4llsl%C3%A4ra_3b%5B1%5D.pdf LÄST 2014-11-28  

http://www.avert.org/hiv-aids-south-africa.htm
https://unicef.se/fakta/barn-och-aids
http://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/h%C3%B6gstadium_samh%C3%A4llsl%C3%A4ra_3b%5B1%5D.pdf
http://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/h%C3%B6gstadium_samh%C3%A4llsl%C3%A4ra_3b%5B1%5D.pdf
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Den nuvarande presidenten, Jacob Zuma, har hamnat i liknande 

blåsväder då uppgifter florerat om att han haft oskyddat sex med 

en Hiv-positiv kvinna.336 En av förklaringarna till kontroverserna 

står att finna i landets dominerande zulukultur där tilltron till na-

turmedel och medicinmän är stor.  Av den anledningen, framförallt 

bland människor på landsbygden, råder en förhärskande uppfatt-

ning att epidemin beror på häxkonster snarare än oskyddat sex.337 

 

KwaZulu-Natal är idag den mest befolkningstäta av landets nio 

provinser.338 Den är även en av landets fattigaste med störst andel 

barn och ungdomar, med närmare 60 procent av befolkningen bo-

satt på landsbygden. Därtill står den inför stora sociala utmaning-

ar. Det är även här utbredningen av HIV/AIDS är som störst med 

cirka 40 procent smittade, motsvararande drygt 1,6 miljoner män-

niskor.339 En betydande del av dessa är unga kvinnor. Det kan dels 

förklaras av biologiska skillnader mellan könen där kvinnor löper 

större risk att smittas340, dels av patriarkala strukturer.341 I Sydaf-

rika är det nämligen vanligt med månggifte. Traditionellt har 

mängden fruar och barn varit ett mått på mannens förmögenhet 

och sociala status. På så sätt har en negativ inställning till preven-

tivmedel vuxit fram bland män.342 Därtill har studier pekat på att 

en destruktiv maskulinitet råder i landet vilken gett upphov till 

riskfyllt och våldsamt beteende i sexuella relationer, och som gjort 

                                                   
336 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4879822.stm LÄST 2014-11-28  
337 Information erhållen under fältarbete i Sydafrika i februari 2012. Se även Wickström, Anette 

(2008)”Kärlek i virusets tid. Att hantera relationer och hälsa i Zululand”. s. 33,156  
338 Welz, Tanya., Hosegood, Victoria., Jaffar, Shabbar., Bätzing-Feigenbaum, Jörg., Herbst, Kobus 

& Newell, Marie-Louise (2007) “Continued very high prevalence of HIV infection in rural KwaZu-

lu-Natal, South Africa: a population based longitudinal study”. s. 1468 
339Shasha, Y., Taylor, M., Dlamini, S., & Aldous-Mycock, C. (2011) “A situational analysis for the 

implementation of the National School Health Policy in KwaZulu-Natal”. s. 293 & Welz, Tanya., 

Hosegood, Victoria., Jaffar, Shabbar., Bätzing-Feigenbaum, Jörg., Herbst, Kobus & Newell, Marie-

Louise (2007)”Continued very high prevalence of HIV infection in rural KwaZulu-Natal, South Af-

rica: a population based longitudinal study”. s. 1468. Se även: 

http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2013/june/20130604kznpremier och 

http://www.avert.org/hiv-aids-south-africa.htm LÄST 2014-11-28 
340 Ackermann, Leané & Klerk de W. Gerhardt (2002) “Social factors that make South African 

women vulnerable to HIV infection”. s.163-166 
341 Ackermann, Leané & Klerk de W. Gerhardt (2002) “Social factors that make South African 

women vulnerable to HIV infection”. s.164-170 
342http://www.rodakorset.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/h%C3%B6gstadium_sa

mh%C3%A4llsl%C3%A4ra_3b%5B1%5D.pdf LÄST 2014-11-28 
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kvinnor särskilt utsatta för våld och utan medbestämmande i sexu-

ella spörsmål.343 Som ett resultat har kvinnor ofta svårt att kräva 

kondomanvändning vid sexuella kontakter. Till detta utsätts de 

ofta för sexuella övergrepp.344 Detta sammantaget kan sägas 

hindra epidemin från att stävjas i landet. Av den anledningen får 

kvinnor också ofta skulden för den situation som råder.345   

Träningen är förlagd vid ett stort grönområde i utkanten av 

Hluhluwe. Det har tagit cirka trettio minuter att köra hit. Utanför 

bilen kryllar det av nyfikna barn och ungdomar som följer mig och 

övriga i det svenska resesällskapet med blicken. Tillsammans tar vi 

riktning mot en större klunga tjejer lite längre fram. Det märks att 

Nyman är en förebild. Varje steg hon tar följs med noggrannhet. 

När hon pratar lyssnar de noga. Ibland fnissas det lite när hon be-

rättar ett skämt.  Hon börjar tricksa lite med en av de medhavda 

bollarna till deras stora förtjusning. Därefter är det dags att på-

börja träningen. Tjejerna delas in i mindre lag. Medan Nyman 

springer runt med koner, västar och bollar står de stilla och väntar 

tålmodigt. En visselpipa ljuder och träningen kan sätta igång.  Lite 

längre bort spelar ett större gäng pojkar fotboll. Tjejerna verkar 

inte bry sig om det. Efter en dryg timmes aktiviteter börjar träning-

en sakteligen lida mot sitt slut. Det stora folkvimlet har redan bör-

jat avta. Framför mig delar Nyman ut ”high fives” till tjejerna. 

Stämningen är glädjefull. Klockan har passerat fyra på eftermid-

dagen. Det är torsdag och jag har just bevittnat LdB FC For Life.346  

 

 

 

 

  

                                                   
343 Morrell (1999) i: Wickström, Anette (2008) ”Kärlek i virusets tid. Att hantera relationer och 

hälsa i Zululand”. s. 45  
344 Ackermann, Leáne & Klerk de W. Gerhardt (2002) “Social factors that make South African wo-

men vulnerable to HIV infection”. S.165-167 
345Leclerc-Madlala (1999)  i: Wickström, Anette (2008) ”Kärlek i virusets tid. Att hantera relationer 

och hälsa i Zululand”. s. 46 
346 Fältanteckningar förda den 2:a februari 2012 
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Dagens platsbesök är förlagt till Masibonisane High School i ut-

kanten av Hluhluwe. Idag kommer resans rekognosceringssyfte till 

sin fulla rätt. Veidekke ska nämligen utnyttja tillfället för att son-

dera de byggtekniska förutsättningarna för en av anläggningarna. 

Vid skolan hälsas jag och resten av den svenska delegationen väl-

komna av skolpersonal och elever. Efter en inledande presentat-

ionsrunda får vi en guidad tur. Salarna vi passerar är fyllda av för-

väntansfulla och högljudda elever. Genom vartenda fönster möts vi 

av nyfikna ansikten. Vi korsar en stor gräsmatta. En del elever som 

befinner sig utomhus ropar hej och vinkar glatt medan vi passerar. 

Ibland hörs busvisslingar från olika håll och kanter. Framför oss 

skymtar skolans idrottsplats. I var sin ände står två fotbollsmål 

uppställda. Båda saknar nät. Gräset är torrt och vildvuxet. Marken 

är ojämn. I den bortre änden av gräsplätten skymtar en stor vatten-

tank. Veidekkes medarbetare börjar genast inspektera. Inspektion-

en av vattentankar blir ett återkommande tema vid våra platsbe-

sök. Fungerar vattenförsörjningen och avloppsystemen som de ska? 

Veidekke menar att detta är viktiga pusselbitar för att få den lokala 

driften av idrottsanläggningarna att fungera. Ingen ska kunna 

överge byggnaderna för att man inte vill eller kan ta ansvar för 

dem. De byggtekniska förutsättningarna för Masibonisane High 

School ser lovande ut.347 

 

Veidekke, med huvudkontor i Oslo, bedriver verksamhet i hela 

Sverige. Företaget är uppdelat i de organisatoriska grenarna bygg, 

anläggningar och bostad.348 Veidekke Entreprenad sysslar uteslu-

tande med anläggningar och är följaktligen den gren som åsyftas 

när Veidekke diskuteras i den löpande texten. Under våren 2010 

inleddes sponsringen av LdB FC For Life. Upprinnelsen kom ur det 

kontaktnät som växte fram mellan företaget och LdB FC Malmö 

                                                   
347 Fältanteckningar förda den 2:a februari 2012 
348  Information erhållen via intervju med representant för Veidekke Entreprenad. Genomförd på 

regionanläggning syd/väst i Lund den 24:e oktober 2011. 
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under slutet av 2000-talet.349  Likt LdB FC Malmö var Veidekke en 

nyetablerad organisation. På så sätt fanns ett gemensamt utanför-

skap och en vilja att hitta en egen identitet. Sponsringen blev där-

med ett naturligt steg i denna process. Enligt Per-Ingemar Persson, 

Vd för Veidekke Entreprenad i Sverige, valde företaget att engagera 

sig eftersom verksamheten har en bra värdegrund. Därtill ansågs 

företagets värderingar stämma överens med LdB FC Malmös om-

tankesprofil. En annan bidragande faktor var möjligheten att skapa 

ökad entusiasm och engagemang bland de anställda.350  

 

Konkret innebär sponsringen upprättandet av en handfull fotbolls-

anläggningar i anslutning till Star For Lifes befintliga skolverksam-

het.351 Masibonisane High School är en av involverade skolor och 

troligtvis den första att berikas med en anläggning.352  Rent prak-

tiskt är tanken att anläggningarna ska inrymma omklädningsrum, 

övernattningsmöjligheter, duschar och kök. Planlösningen har ar-

betats fram i samspråk med LdB FC Malmö och invånarna i 

KwaZulu-Natal. Anläggningarnas struktur har därmed tagits fram 

utifrån de lokala behov som finns och i en förhandling mellan Sve-

rige och Sydafrika.353  I första hand ska anläggningarna vara till för 

kvinnlig idrott, och mer specifikt damfotboll, bedriven utanför den 

ordinarie skolverksamheten. Veidekke menar att anläggningarna 

kommer att vara till stor hjälp vid fotbollsturneringar som inbegri-

per lag från olika delar av KwaZulu-Natal. Därtill erbjuds möjlig-

heter för ombyte, duschning, förtäring av mat och dryck samt ka-

pacitet för en stor mängd människor att övernatta. På så vis är för-

hoppningen att den sydafrikanska damfotbollen ska utvecklas och 

                                                   
349 Fältanteckningar förda den 11:e oktober 2012 i Hyllie, Malmö. 
350 Information erhållen via reklamfilm kring Veidekkes sponsring av LdB FC For Life. Tillhandhål-

len av World Village of Women Sports som en avi-fil. Fältanteckningar förda den 11:e oktober 2012 

i Hyllie, Malmö.  
351 Information erhållen via intervju med representant för Veidekke Entreprenad. Genomförd på 

regionanläggning syd/väst i Lund den 24:e oktober 2011. 
352 Baserat på fältanteckningar förda i Jozini, Sydafrika den 5:e februari 2012 
353 Information erhållen via intervju med representant för Veidekke Entreprenad. Genomförd på 

regionanläggning syd/väst i Lund den 24:e oktober 2011.  
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bli mer slagkraftig.354  Av jämställdhetsskäl är dock tanken att an-

läggningarna ska få lov att användas av pojkar under dagtid i sam-

band med den ordinarie skolundervisningen, men att de under öv-

rig tid primärt är avsedda för tjejer.355  Det har bestämts i sam-

språk med LdB FC Malmö och World Village of Women Sports. 

För deras vidkommande kommer anläggningarna dessutom utgöra 

en efterlängtad och välbehövlig kärnpunkt för hela verksamheten. 

Vidare kommer ett helt nytt seriesystem för damfotboll möjliggöras 

då anläggningarna kommer förläggas på olika platser i KwaZulu-

Natal där det redan finns talangfulla spelare. Anläggningarna anses 

även bidra till att kvalitetssäkra verksamheten såtillvida att man då 

kan systematisera olika former av ledarskapsutbildningar och se-

minarier.356  Den totala kostnaden för anläggningarna är ännu inte 

fastställd. Därtill råder viss oenighet kring hur anläggningarna ska 

finansieras. Tanken är emellertid att de nordiska regioner inom 

vilka företaget är verksamt gemensamt ska gå in med ekonomiskt 

ansvar. På så sätt skulle till exempel Veidekke i Trondheim kunna 

finansiera en byggnad medan Veidekke i Stockholm finansierar en 

annan. Det som särskilt lyfts fram är hur Veidekke genom denna 

form av finansiering skulle kunna frammana en ökad känsla av 

delaktighet och ansvar bland koncernens anställda.357  

 

Den befintliga organisationen kring LdB FC For Life i Sydafrika 

har spelat en avgörande roll för Veidekkes val att sponsra verk-

samheten. Framförallt, menar företaget, har verksamheten känts 

trovärdig, och därigenom legitim att stödja.  Vidare har sponsring-

en inte känts sedvanlig i den bemärkelsen att man som företag kö-

per sig en stol för att kunna se LdB FC Malmös fotbollsmatcher. 

Det har snarare handlat om en vilja att göra rätt för sig och ta an-

                                                   
354 Information erhållen via intervju med Veidekke Entreprenad och World Village of Women 

Sports. Genomförd på Veidekke Entreprenads regionanläggning syd/väst i Lund den 24:e oktober 

2011.  
355 Information erhållen via intervju med Veidekke Entreprenad. Genomförd på regionanläggning 

syd/väst i Lund den 24:e oktober 2011.   
356 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd på Veidekke 

Entreprenads regionanläggning syd/väst i Lund den 24:e oktober 2011. 
357 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd på Heathrow, London den 7:e feb-

ruari 2012.  



 

 100 

svar.358  Därtill har man genom sponsringen valt att vara operativ. 

I det avseendet framhålls Läkare utan gränser som förebild. Likt 

denna vill Veidekke vara med och aktivt påverka.359  Sponsringen 

har därför blivit ett sätt att differentiera sig från det traditionella 

genom att öronmärka hjälpen för ett specifikt valt ändamål. 

Veidekke anser sig därmed kunna följa varenda steg i välgören-

hetskedjan.360  

 

Vi anländer på förmiddagen till staden Hlabisa i den nordöstra de-

len av KwaZulu-Natal. På dagordningen står ett möte med stadens 

borgmästare samt kommunpolitiker och stadsplanerare från di-

striktet Umkhanyakude. Det som ska diskuteras är Veidekkes 

byggprojekt.  Med oss har vi en av Star For Lifes sydafrikanska re-

presentanter. Hans närvaro är betydelsefull eftersom han kan det 

politiska spelet. Därtill har han ett stort inflytande i regionen. Da-

gens möte är förlagt till stadens kommunhus, i ett av styrelserum-

men. Representanten för Star For Life inleder sitt tal med att lyfta 

fram LdB FC For Life och Veidekkes byggprojekt som en manifes-

tation för kvinnlig frigörelse.  Poängen är att ju mer kvinnor tillåts 

delta på olika sätt i samhället desto mer framgångsrikt blir det. An-

förandet avslutas med ett skämtsamt påstående att han hyser all 

respekt för samtliga män i rummet. Skämtet är en syrlig anmärk-

ning gällande det faktum att mötet saknar både kvinnliga politiker 

och stadsplanerare. Under återstoden av mötet diskuteras de bygg-

nadstekniska aspekterna av Veidekkes anläggningar.  Den spon-

tana känslan är att det råder konsensus kring att stödja projektet. 

Innan mötet avslutas lyfts emellertid en del farhågor: Vem ska an-

svara för byggnaderna när de väl är färdiga och vem kommer att 

                                                   
358 Information erhållen via intervju med Veidekke Entreprenad. Genomförd på regionanläggning 

syd/väst i Lund den 24:e oktober 2011. 
359 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd på Heathrow, London den 7:e feb-

ruari 2012.  
360 Baserat på fältanteckningar förda i samband med ett besök på Veidekke Entreprenads reg-

ionaläggning syd/väst i Lund, den 24:e oktober 2012. Information även erhållen via intervju med 

Veidekke. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012 och fältanteckningar förda 

den 11.e oktober 2012 i Hyllie, Malmö.  
360 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd på Heathrow, London den 7:e feb-

ruari 2012. 
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äga dem? Hur ska de underhållas? Samtliga i rummet är rungande 

överens om att byggnaderna inte får resultera i några vita elefan-

ter.361  

 

Sägen om den vita elefanten har sitt ursprung i det gamla Siam-

riket, det stormaktsvälde som föregick dagens Thailand. Sägen syf-

tar på hur rikets gamla kungligheter brukade skänka vita elefanter 

som gåvor till sina politiska motståndare. Anledningen var att vita 

elefanter ansågs heliga. På så sätt kunde de inte komma sina ägare 

till gagn som arbetsdjur. Djuren krävde dessutom stor omsorg och 

var tämligen dyra i drift. Därtill kunde de varken slaktas, säljas el-

ler ges bort på grund av sin fromhet. Vita elefanter kunde således 

inte användas som produktionsmedel och blev därmed en stor 

ekonomisk börda. Den olyckliga mottagaren kunde alltså inte göra 

annat än att ta hand om sin elefant, vilket ofta ledde till ekono-

miskt fördärv.362 Idag används termen vita elefanter främst för att 

beskriva en egendom eller ett projekt vars sociala och ekonomiska 

kostnader överstiger lönsamheten. 363 Med andra ord: något som 

kostar mer än vad det smakar. Som fenomen är vita elefanter van-

ligt förekommande i många av dagens utvecklingsländer, särskilt 

på den afrikanska kontinenten. Det beror på att dessa vanligtvis 

lider av brist på investeringar, och framförallt brist på rätt sorts in-

vesteringar. En vit elefant kan alltså förstås som ett sorts felande 

samhällspolitisk investering vilken, trots sina goda intentioner, för-

sätter marginaliserade länder i än större nöd. I synnerhet eftersom 

det ofta saknas utarbetade strategier för att ta hand om dess kon-

sekvenser.364 I den följande texten åsyftar vita elefanter följaktligen 

olika byggnadskomplex som efter upprättandet står tomma och 

förfaller eftersom det saknas resurser för att underhålla dem. 

 

                                                   
361 Fältanteckningar förda den 2:e februari 2012 i Hlabisa, Sydafrika.  
362 Gärtner, Georg (1903) ”Den hvita elefanten: berättelse från Siam”. s. 1-64. Se även 

http://www.thailandliving.se/den-heliga-vita-elefanten/  LÄST 2015-03-04 
363 Robinson, A. James & Torvik, Ragnar (2005) “White elephants”. s. 197-198 
364 Ibid. s. 197-202, 209 
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Ett sydafrikanskt exempel på vita elefanter uppstod i samband med 

världsmästerskapet i fotboll år 2010. En mängd exklusiva fotbolls-

arenor anlades över hela landet.365 Därtill lanserade FIFA parollen 

”Football for Hope” samma år vilken inbegrep upprättandet av yt-

terligare ett antal fotbollsanläggningar på strategiskt utvalda plat-

ser i landet.366 Mot bakgrund av dessa byggnadsmässiga insatser 

har kritiska röster höjts kring det orimliga i att upprätta nya mo-

derna och kostnadskrävande idrottsfaciliteter för åtskilliga miljar-

der kronor i ett land som redan brottas med stora ekonomiska och 

sociala problem. Till dessa hör bland annat Trish Audit och Ea-

monn Molloy. Deras poäng är att anläggningarna blivit en stor fi-

nansiell börda för Sydafrika eftersom det saknas tillräckliga resur-

ser för att ta hand om byggnadsprojekt av denna storlek.367 Annan 

kritik har handlat om vem som ska underhålla byggnaderna den 

dag FIFA, fotbollsspelare och tillresta supportrar lämnar landet. 

Rädslan för att ingen ska kunna ta hand om anläggningarna har 

främst baserats på att faciliteterna är extremt dyra att underhålla. 

Den sydafrikanska landsbygdsorten Polokwame utgör ett talande 

exempel. Orten gavs inför världsmästerskapet en ny, kostsam och 

modern fotbollsarena. På så vis har det handlat om att den ansetts 

ha blivit ofrivilligt straffad med en vit elefant såtillvida att orten 

omöjligt kommer kunna bekosta underhållet den dag världsmäster-

skapet är över: ett förmenande som med facit i hand visat sig sant, 

så här några år efter det aktuella världsmästerskapet.368 

  

Det är tydligt att det finns en medvetenhet kring vita elefanter 

inom Veidekke. Den enskilt viktigaste frågan just nu rör den om 

                                                   
365 http://www.tucsonsentinel.com/sports/report/070710_worldcup_stadiums/world-cup-are-south-

africas-stadiums-white-elephants/ LÄST 2013-04-18 
366 Shehu i: Shehu, Jimoh (ed.) (2010) “Gender, Sport and Development in Africa. Cross-cultural 

perspectives on patterns of representations and marginalization”. s. 135-139 samt 

http://www.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/footballforhope/20centres/ LÄST 2015-03-06  
367 Trish, Audit & Molloy, Eamonn (2012) “Realising Mega-Event Legacy: Lessons from the 2010 

FIFA World Cup South Africa Stadium Programme”. s. 3, 10, 13  
368 O´Connor, Maura (2010) World Cup: Are South Africa's stadiums white elephants? Se även. 

http://thegrio.com/2010/06/28/mandela-stadium-could-be-white-elephant-after-world-cup/ LÄST 

2013-04-18  

http://www.tucsonsentinel.com/sports/report/070710_worldcup_stadiums/world-cup-are-south-africas-stadiums-white-elephants/
http://www.tucsonsentinel.com/sports/report/070710_worldcup_stadiums/world-cup-are-south-africas-stadiums-white-elephants/
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anläggningarnas fortlevnad den dag företaget lämnar landet. 369 Av 

den anledningen har varje tilltänkt plats för anläggningarna klar-

gjorts i minsta detalj utifrån byggnadstekniska förutsättningar. 

Tanken är att det fotbollsmässiga underlaget ska bli vägvisande när 

anläggningarna väl upprättas. En central fråga har handlat om ele-

ver, lärare och tränare på respektive skola, och om deras engage-

mang i projektet varit tillräckligt stort. Därtill har frågan om 

eldsjälar och deras möjligheter att säkerställa den lokala driften av 

anläggningarna stötts och blötts.  Andra betydelsefulla aspekter 

har varit befintliga skolors toalettsystem samt hur stora ytor sko-

lorna förfogar över, inte minst då Veidekke planerar att anlägga 

byggnaderna i anslutning till dessa.370 Även frågan om den lokala 

vattenbesörjningen har getts stort utrymme.371  

 

Det är inte bara Veidekke som vill undvika vita elefanter. Även lo-

kalbefolkningen i KwaZulu-Natal tar frågan på stort allvar.  Det 

råder konsensus att driften av anläggningarna måste fungera på ett 

tillfredsställande sätt den dag företaget lämnar landet. Av den an-

ledningen måste lokalbefolkningen engageras i så stor utsträckning 

som möjligt. Därtill måste de skolor som redan idag är involverade 

i Star For Life få en central roll, inte minst då det redan finns en 

befintlig organisation kring dessa som kan vara projektet till gagn. 

Det kan gälla allt från byggnadsteknisk input och specifika önske-

mål till synpunkter av mer generell karaktär. Poängen är att det 

trots allt är lokalbefolkningen som får leva med konsekvenserna – 

inte Veidekke.372 

 

Även LdB FC Malmö World Village of Women Sports är medvetna 

om vita elefanter. Båda är måna om att projektet måste leva sitt 

eget liv. Det är således viktigt att projektet förankras på lokal basis 

                                                   
369 Information erhållen via intervjuer med Veidekke. Genomförda på Heathrow, London den 7:e 

februari 2012 och i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012. 
370 Baserat på fältanteckningar förda i Jozini, Sydafrika, den 5:e februari 2012. 
371 Baserat på fältanteckningar förda under ett möte på Star For Lifes huvudkontor i Hluhluwe, Syd-

afrika, den 6:e februari 2012.   
372 Baserat på fältanteckningar förda under samtal med Star For Life i Richards Bay, Sydafrika, den 

1:e februari 2012 samt i Star For Lifes huvudkontor, Hluhluwe, Sydafrika, den 6:e februari 2012. 

Veidekkes medsända representanter har varit närvarande vid båda tillfällen. 
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för att sedermera bli självgående den dag man inte längre är verk-

samma i landet.373  Utifrån dessa tankegångar är det troligtvis där-

för projektets ”lågmälda” framtoning understrukits särskilt tydligt 

under vistelsen på plats, eftersom man inte velat skapa förvänt-

ningar som sedan inte lyckas infrias.374  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
373 Information erhållen via intervju med World Village of Womens Sport. Genomförd på Veidekke 

Entreprenads regionanläggning syd/väst i Lund den 24.e oktober 2011. 
374 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd på Heathrow, London den 7:e feb-

ruari 2012. 
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För LdB FC är begreppen värdegrund och kärnvärde centrala. När 

klubben bytte namn och fick en annan organisatorisk struktur, tog 

man sig en rejäl funderare inom styrelsen gällande vilken profil 

man ville ha som fotbollsklubb samt vilka mål och visioner man 

avsåg att arbeta efter. Diskussionen utmynnade i att ledordet om-

tanke skulle genomsyra hela organisationen.375 Det räcker inte att 

vara Sveriges ledande damfotbollsklubb. Än mindre att rekrytera 

de bästa spelarna och ledarna, eller att dra till sig de mest lukrativa 

sponsoravtalen. Det måste finnas något mer: man måste kunna er-

bjuda något extra.376 Detta ”extra” tycks gå hand i hand med att 

skapa mervärden. Att sponsra LdB FC For Life innebär alltså mer 

än att bara stödja en framgångsrik fotbollsklubb.  Framförallt 

tycks det signalera att man tar ansvar genom att värna om 

andra.377 Det är också därför klubben har valt att ledordet om-

tanke ska genomsyra allt man gör, såväl på som utanför fotbolls-

plan. I första hand beror det på att LdB FC Malmö är en damfot-

bollsklubb. Klubben menar att omtanke hör ihop med femininitet 

och att begreppet därmed är särskilt betydelsefullt för kvinnor.378 

Därtill anses det samspela väl med de starka kvinnliga profiler som 

representerar klubben, och som vidare agerar ambassadörer för 

verksamheten i Sydafrika.379  

 

LdB FC Malmö anser att verksamheten i Sydafrika har två sidor: 

en affärsmässig och en fotbollsmässig. Affärsmässigt blir verksam-

heten ett medel genom vilket sponsorer kan differentiera sig från 

                                                   
375 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 27:e februari 2012.  
376 Ibid. Resonemangen kan även härledas till de svar jag erhållit från World Village of Women 

Sports och en övrig representant för LdB FC Malmö. Intervjun med World Village of Women Sports 

genomfördes den 17:e februari 2012 och med LdB FC Malmö den 8:e mars 2012. 
377 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e feb-

ruari 2012.  
378 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 27:e februari 2012. Se 

även intervju med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e februari 2012. 
379 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 27:e februari 2012. Reso-

nemangen går även att härleda till min intervju med World Village of Women Sports. Genomförd 

den 17:e februari 2012.  
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sina konkurrenter. För klubbens vidkommande kan man sälja re-

klamskyltar till vilket företag som helst. Det intressanta är emeller-

tid vad det är som driver ett företag att sponsra just LdB FC 

Malmö. Här menar klubben att det finns två typer av företag: de 

som bara vill köpa skylten på arenan i traditionell mening och de 

som vill köpa skylten eftersom de letar efter något extra. LdB FC 

Malmö anser sig erbjuda just detta. Klubben menar att de företag 

man knutit till sig gjort ett aktivt val när det gäller att sponsra LdB 

FC For Life.380 I grund och botten, menar klubben, handlar det om 

vilka värden man vill förknippas med. Sponsrande företag måste 

känna att verksamheten ger mervärden som inte kan erhållas på 

något annat sätt. LdB FC For Life kan därmed sägas inbegripa två 

affärsmässiga dimensioner: en som handlar om sponsorernas möj-

ligheter att stärka sitt anseende, en annan om att särskilja LdB FC 

Malmö från övriga svenska fotbollsklubbar.381 För att få bukt med 

det senare måste verksamheten göras mer synlig. Klubben menar 

därför att den autentiska känsla som uppstår på plats när man be-

söker verksamheten måste förmedlas på ett bättre sätt i Sverige.  

Även om vissa försök redan har gjorts återstår en del arbete: det 

handlar ju trots allt om att attrahera nya sponsorer. 382 En av dessa 

är Panduro Hobby.  

Panduro Hobby, en branschaktör för hem- och fritidsprodukter, 

använder sponsringen av LdB FC For Life som en del av sin CSR.383  

Företaget menar att det är viktigt att visa sin omgivning att man 

tar ansvar. Valet att ingå sponsoravtal var därför enkelt. Därtill 

stämmer verksamheten överens med företagets värderingar.384 Det 

är emellertid mer än bara värderingar som varit vägledande. Till 

det mest uppenbara hör att företagets målgrupp är identisk med 

verksamheten i Sydafrika: nämligen kvinnor. Sponsringen kan även 

förklaras utifrån geografiska betingelser då både Panduro Hobby 

                                                   
380 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 8:e mars 2012.   
381 Ibid.  
382 Ibid.  
383 Information erhållen via telefonintervju med Panduro Hobby. Genomförd den 25:e oktober, 

2011.  
384 Ibid.  
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och LdB FC Malmö är verksamma i samma region och med hu-

vudsäte i just Malmö.385 Panduro Hobby är tämligen förteget när 

det gäller hur stora belopp sponsringen inbegriper.386 Likt LdB FC 

Malmö är det således svårt att få insyn i ekonomin. Det är icke 

desto mindre klart att företaget gynnas medialt av sponsringen – 

både i form av reklamnotiser i Sydsvenskan och andra lokala tid-

ningar till att synas på reklamskyltar under LdB FC Malmös hem-

mamatcher. Genom LdB FC Malmös arbete med sina vänförening-

ar runt om i landet ges Panduro Hobby även möjlighet att mark-

nadsföra sig vid diverse workshops och andra konvent. På så sätt 

skapas ytterligare marknadsmässiga fördelar för ett företag som 

har kvinnor som sin främsta fokusgrupp.387  

 

Panduro Hobby menar att det är viktigt för företag och dess an-

ställda att få vara med och bidra till något viktigt. Av den anled-

ningen föll sig sponsringen naturlig.388 Tankegångarna överens-

stämmer med Veidekkes såtillvida att sponsringen anses ge upphov 

till ökad involvering, entusiasm och engagemang bland de an-

ställda.389 Ytterligare en gemensam nämnare är uppfattningen att 

välgörenhetsarbete handlar om ett aktivt engagemang snarare än 

att passivt stödja. Även Panduro Hobby understryker vikten av att 

det finns en befintlig organisation kring verksamheten i Sydafrika. 

Genom en sådan struktur, menar man, undviks en situation där 

pengar ges bort utan insyn. Företaget har alltså medvetet valt att ta 

avstånd från ett traditionellt sätt att bedriva bistånd, uppbyggt 

kring en sändare och en mottagare. Istället har man velat skapa en 

interaktion där båda parter engageras i lika stor utsträckning, och 

på gemensamma villkor.390 Kring frågan om det föreligger några 

etiska problem att sponsra välgörenhetsprojekt som kommersiell 

                                                   
385 Information erhållen via Panduro Hobby. Genomförd den 25:e oktober, 2011.  
386 Detta svar erhölls såväl under min telefonintervju den 25:e oktober som under efterföljande mejl-

korrespondens den 26:e oktober 2011 med Panduro Hobby.  
387 Information erhållen via telefonintervju med Panduro Hobby. Genomförd den 25:e oktober, 

2011.  
388 Ibid.  
389 http://www.veidekke.se/incoming/article78036.ece?q=ldb+fc+for+life&source=3634  
390Information erhållen via telefonintervju med Panduro Hobby. Genomförd den 25:e oktober, 

2011.    

http://www.veidekke.se/incoming/article78036.ece?q=ldb+fc+for+life&source=3634
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aktör, menar Panduro Hobby att så inte är fallet. I alla fall inte så 

länge verksamheten respekteras.391  

 

En uppfattning som delas av samtliga av verksamhetens sponsorer 

är att LdB FC For Life är något annat än traditionellt (d.v.s. stat-

ligt) välgörenhetsarbete. På så sätt anses verksamheten därmed 

främst symbolisera aktivt handlade före passivt stödjande. LdB FC 

Malmö utvecklar detta resonemang.  Klubben vill aktivt vara med 

och påverka samhällsutvecklingen i Sydafrika.392 Att verksamheten 

har sin hemvist i näringslivet anses därmed vara av stor betydelse, 

framförallt i fråga om att sätta saker i rullning. Därtill har den be-

fintliga organisationen i KwaZulu-Natal varit avgörande när det 

gäller att knyta till sig nya sponsorer, inte minst när det gäller att 

signalera trovärdighet. Arbetet på plats och de kontaktnät inom 

näringslivet som etablerats har således haft stor betydelse. Till 

detta kommer transparens: att sponsorerna kan se vart pengarna 

hamnar. LdB FC Malmö anser därmed att verksamheten har alla 

förutsättningar att knyta till sig nya sponsorer eftersom den ge-

nomsyras av ett starkt förtroendekapital. Detta resonemang kan 

illustreras genom följande citat från en av klubbens medarbetare; 

”..att betala in pengar på ett 90-konto är jättebra, men du ser inte 

vad dina pengar går till. Genom det här projektet kan vi visa exakt 

vad vi gör. Man får en koppling som är personlig. Det tycker jag är 

en styrka så klart.”. 393 Frågan om transparens är intressant och 

visar att klubben tillskriver verksamheten andra attribut jämfört 

med annan form av välgörenhet.  I det sammanhanget hävdas att 

verksamheten inte är ett biståndsprojekt i traditionell mening. Det 

beror på att verksamheten är permanent och inte tidsbegränsad. 

LdB FC Malmö understryker emellertid att verksamhetens sponso-

rer möjligtvis kan uppfattas som faddrar men i så fall utan den 

                                                   
391 Information erhållen via telefonintervju med Panduro Hobby.. Genomförd den 25:e oktober, 

2011.  
392 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 8:e mars 2012. Se även 

intervjuer med Veidekke. Genomförda på Heathrow, London den 7:e februari 2012 och i Richards 

Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012. Se också intervju med Panduro Hobby. Genomförd den 25:e 

oktober, 2011.  
393 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 8:e mars 2012.  
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passivitet som ofta genomsyrar biståndsarbete i statlig regi. Denna 

uppfattning delas av övriga sponsorer.394  

 

Vikten av att aktivt få vara med och påverka verksamheten i Syd-

afrika fastställdes av LdB FC Malmö i ett tidigt skede. Av den an-

ledningen beslutade klubben sig för att inte enkom donera pengar. 

Istället har man förespråkat en ömsesidighet där Sverige och Sydaf-

rika engageras i lika stor utsträckning. Därtill har klubben valt att 

rikta sin hjälp mot specifikt valda ändamål. Anläggandet av id-

rottsfaciliteter tillsammans med Veidekke är ett exempel. På så vis 

anses kontrollen över pengarna öka. Det är detta aktiva engage-

mang, menar klubben, som gör LdB FC For Life unikt. Uppfatt-

ningen om verksamhetens särart beror alltså främst på att involve-

rade parter åläggs ett reellt ansvar för verksamhetens utformning. 

Eller som en av klubbens medarbetare själv formulerar saken: 

”..Vanligt biståndsarbete handlar ofta om att donera en summa 

pengar till en verksamhet. Du har ju egentligen ingen kontroll över 

vad pengarna används till. Jag tror att det är skillnaden mellan 

olika former av engagemang. Den här verksamheten handlar inte 

om att pumpa in pengar. Vi anförtror oss faktiskt åt någonting. 

Och det betyder att vi inte bara ger bort tusentals kronor för att 

någon annan ska lösa ett problem. Det handlar om att vi kan för-

ändra något tillsammans.”.395  

 

World Village of Women Sports är av samma uppfattning. Likt 

LdB FC Malmö värjer man sig inför tanken att donera stora sum-

mor pengar utan kontroll över hur dessa används. Med särskild 

tyngd understryks att man aldrig skickat ner så lite som en krona i 

rena pengar till Sydafrika. Istället har pengarna öronmärkts åt klä-

der, mat, fotbollar och annan fotbollsmateriell. På så vis anser man 

sig också ha vaccinerat verksamheten mot korruption.396 Allt detta 

sammantaget anses i sin tur främja ett ömsesidigt engagemang. Fö-

                                                   
394 Information erhållen via intervjuer med LdB FC Malmö. Genomförd den 8:e mars 2012, 

Veidekke. Genomförda på Heathrow, London den 7:e februari 2012 och i Richards Bay, Sydafrika 

den 6:e februari 2012 samt Panduro Hobby. Genomförd den 25:e oktober, 2011.  
395 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 27:e februari 2012.  
396 Information erhållen via samtal med Volvo i Johannesburg, Sydafrika den 31:e januari 2012 samt 

med Star For Life i Richards Bay, Sydafrika den 1:e februari 2012. 
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retaget menar att tjejerna i KwaZulu Natal måste förtjäna den 

hjälp som ges. Genom att jobba hårt blir tjejerna också belönade i 

form av mat, kläder och tävlingspriser: incitament som i sin tur 

skapar en aktiv snarare än passiv inställning till den svenska hjäl-

pen. Det är detta, menar man, som är den stora skillnaden mellan 

LdB FC For Life och andra biståndsprojekt.397 Följande citat illu-

strerar denna poäng: ”Jobbar tjejerna bra på en turnering och gör 

bra ifrån sig. Fine. Då får de priser. Då får de mat. Då får de lik-

som belöningar för det. Det tror jag är en stor skillnad jämfört med 

att bara skicka ner en påse pengar. Pengarna kommer aldrig att 

hamna där man vill att de ska hamna. Det är bättre att arbeta sig 

igenom det”.398 Citatet speglar inte bara behovet av transparens 

och ett ömsesidigt tillika aktivt engagemang. Det skulle även kunna 

sägas manifestera ett slags nyliberal idé om prestation och resultat.  

Något som förvisso inte behöver te sig särskilt anmärkningsvärt för 

en verksamhet som i mångt och mycket handlar om att utveckla 

förutsättningarna för sydafrikansk damfotboll. Samtidigt blir cita-

tet intressant att begrunda, inte minst då World Village of Women 

Sports menar att tjejerna ska förtjäna den svenska hjälpen genom 

att prestera på fotbollsplanen. Häri skulle man kunna problemati-

sera LdB FC For Lifes verkliga intentioner. Med andra ord: är det 

primärt den sydafrikanska damfotbollen som ska utvecklas eller 

handlar det i första hand om att stävja spridningen av HIV/AIDS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
397 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e feb-

ruari 2012.  
398 Ibid.  
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Det har hunnit bli kväll utanför Malmö Arena i stadsdelen Hyllie. 

Strax går välgörenhetsgalan Marching For Life av stapeln. Galan 

är en återkommande tillställning i regi av Dan Olofssons stiftelse 

Star For Life. Sedan flera år tillbaka leds och ackompanjeras den 

av den kända svenska musikaliska duon Triple & Touch och den 

sydafrikanska kören Star Choir. Syftet är att samla in pengar till 

verksamheten i KwaZulu-Natal. När Triple & Touch och Star 

Choir äntrar scenen stiger jublet inne i arenan. Kvällen gästas även 

av svenska artister som The Moniker, Sofia Karlsson och Molly 

Sandén. En efter en avlöser de varandra med olika musikaliska 

nummer. The Moniker, eller Daniel Karlsson som han egentligen 

heter, drar några ackord på sin gitarr. Låten som framförs är lugn 

och melodisk. Den handlar om Afrika. Efter framträdandet släcks 

ljusen inne i arenan. Vid en av scenens stora tevemontrar börjar en 

reklamfilm för LdB FC For Life och Veidekke att rulla. Ur högta-

larna ljuder sydafrikansk hiphopmusik. På bildskärmen framträder 

ett dussin sydafrikanska tjejer i full färd med att spela fotboll. Tje-

jerna ser ut att ha roligt. Samtliga är iförda röda fotbollströjor 

prydda med Veidekkes logotyp. Mellan varven intervjuas deltagare 

och representanter för verksamheten. När filmen är över stiger Per-

Ingemar Persson upp på scenen till publikens jubel. Med mikrofo-

nen i stadigt grepp tackar han för att Veidekke har fått möjlighet 

att sponsra verksamheten i Sydafrika. För honom är det nämligen 

viktigt att företag tar sitt samhälleliga ansvar. Åt Veidekkes vägnar 

uttrycker han därför stolthet.  Publiken applåderar återigen. Star 

Choir börjar sjunga och dansa på nytt. 399  

Corporate Social Responsibility, på svenska översatt till företags 

sociala ansvar eller företags samhällsansvar, avser tanken att före-

tag ska ta ansvar för hur de påverkar det omgivande samhället, ex-

empelvis ur ekonomiska, sociala och miljömässiga hänseenden. 

                                                   
399 Fältanteckningar förda den 11.e oktober 2012 i Hyllie, Malmö.  
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Bakgrunden ska sökas i de skandaler som på senare tid uppdagats 

inom utvinningsindustrin och detaljhandeln. Skandalerna har rört 

alltifrån odrägliga arbetsförhållanden till miljöfarliga produkter i 

de utvecklingsländer som producerar varorna ifråga. Att uppvisa 

olika former av ansvar har således varit en strategi för företag att 

reparera sitt anseende, motverka medieuppbåd och undvika kon-

sumentbojkotter.400 CSR handlar alltså primärt om två saker: att 

göra gott och att stärka varumärken.  

 

Frågan om företags samhällsansvar är långt ifrån ny. Debatten 

uppstod redan på 1950-talet i USA och spreds sedermera till resten 

av världen.401 CSR kan definieras både snävt och brett. Den snäva 

tolkningen handlar om att företag är skyldiga att minska skade-

verkningarna på det omgivande samhället. Den breda handlar om 

att företag är skyldiga att maximera sin nytta för samhället.402  Vi-

dare anses det föreligga två riktningar i den pågående debatten om 

CSR. Den ena riktningen hävdar att företag endast har skyldigheter 

gentemot sina aktieägare. Den andra att företag har fler samhälle-

liga skyldigheter än så.403 Till den förra riktningen hör bland annat 

marknadsliberalen Milton Friedman. Friedman skapade stor upp-

ståndelse när han på 1970-talet, i en artikel publicerad i The New 

York Times, hävdade att företag inte har något samhällsansvar 

bortsett från att generera vinst åt aktieägarna. Hans ståndpunkt 

var således att det sociala ansvaret enkom utgörs av ett ekonomiskt 

ansvar.  Företag bör alltså inte ägna sig åt filantropisk verksamhet 

utan istället överlåta sådant till staten. Därtill, menade han, måste 

man skilja mellan människor och företag. Människor har ett soci-

alt ansvar, inte företag.404 Följande citat illustrerar Friedmans an-

demening på ett tämligen träffsäkert vis: ”The discussions of the 

                                                   
400 Grafström, Anna, Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) ”CSR: Företagsansvar i för-

ändring”. s. 27,43 
401 Vogel 2005 i: Grafström, Anna, Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) ”CSR: Företags-

ansvar i förändring”. S.16, 29 
402 Grafström, Anna, Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) ”CSR: Företagsansvar i för-

ändring”. s. 15 & Blowfield, Michael & Murray, Alan (2011) ”Corporate Responsibility”. s. 7 
403 Ibid.”. s. 22 
404 Ibid. s. 31-33 & Friedman, Milton (1970) “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its 

profits”. 
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’social responsibilities of business’ are noteable for their analytical 

loosness and lack of rigor. What does it mean to say that ‘business’ 

has responsibilities? Only people can have responsibilities. A cor-

poration is an artificial person and in this sense may have artificial 

responsibilities, but ‘business’ as a whole cannot be said to have 

responsibilities, even in this vague sense.”405 Utspelet skapade en 

vattendelare i synen på CSR. Vissa byggde vidare på resonemanget 

och menade att socialt ansvarstagande står i motsättning till den 

fria marknaden. Friedmans belackare menade tvärtom: att socialt 

ansvarstagande är förenligt med aktieägarnas vinstintressen och fö-

retagens krav på lönsamhet. Från deras ståndpunkt är företag 

följaktligen skyldiga att ta ett bredare samhällsansvar utöver deras 

ansvar att skapa ekonomisk tillväxt.406  

 

CSR knyter i mångt och mycket an till föreställningar om vilken 

roll företag har, och bör ha, i dagens samhälle. Det knyter även an 

till frågan om vems intressen företagen primärt bör tillgodose.407 

För svenskt vidkommande har diskussionen aktualiserats genom 

Mats Qvibergs, Vd för Investment AB Öresund, kontroversiella ut-

talande år 2006 om att CSR är ett hot mot marknadsekonomin. 

Qvibergs poäng var att företag i första hand bidrar till samhällets 

bästa genom att producera varor och tjänster till bättre pris och 

kvalitet än sina konkurrenter. Av den anledningen är det farligt för 

samhällsnyttan om företag istället iklär sig rollen som idkare av 

välgörenhet, inte minst eftersom staten redan ägnar sig åt det. Utta-

landet skapade debatt och visade, precis som i fallet med Friedman, 

att frågan om företags samhälleliga ansvar ständigt är aktuell, kon-

troversiell och provocerande.408   

 

Det finns inga vetenskapliga belägg för att CSR ger ökad lönsam-

het.409 Det står dock klart att de flesta företag idag använder CSR 

                                                   
405 Friedman, Milton (1970) “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its profits”. s. 1 
406 Grafström, Anna, Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) ”CSR: Företagsansvar i för-

ändring”. s. 13-14  
407 Ibid. s. 32-33 
408 Ibid. s. 13-14 
409 Ibid. s. 20, 110, 152  
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som ett sätt att stärka sitt anseende utåt. 410 Det är kanske inte sär-

skilt förvånande i sig. I en vinstmaximerande kontext, inom vilken 

de flesta företag är verksamma, ter det sig ganska naturligt, skulle 

kunna hävdas, att vara strategisk i en strävan efter framgång.  Det 

gäller sålunda att differentiera sig och skapa fördelar gentemot sina 

konkurrenter. Att aktivt arbeta med CSR skulle därför kunna ses 

som ett sätt att skapa dessa fördelar. Här kan sponsringen av LdB 

FC For Life lyftas fram.  Resonemangen kring CSR som ett led i att 

stärka företagets anseende har nämligen lyfts fram av samtliga 

sponsorer.411 Här har det främst handlat om viljan att förknippas 

med rätt saker, att visa att man tar ansvar och att särskilja sig från 

sina konkurrenter.412 Sponsorernas benägenhet att stödja LdB FC 

For Life kan därmed ses som ett sätt att skapa den lukrativa diffe-

rentiering som ett ökat, och framförallt synligt, samhälleligt ansvar 

anses ge upphov till. Av den anledningen går det också att ifråga-

sätta vilka incitament som varit mest drivande: de altruistiska eller 

de egennyttiga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
410 Grafström, Anna, Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) ”CSR: Företagsansvar i för-

ändring”. s. 20, 110, 152 
411 Fältanteckningar förda den 11.e oktober 2012 i Hyllie, Malmö.  
412 Information erhållen via intervjuer med LdB FC Malmö. Genomförda den 27:e februari 2012 och 

den 8:e mars 2012, World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e februari 2012. Veidekke. 

Genomförda på Veidekke Entreprenads regionanläggning syd/väst i Lund den 24:e oktober 2011, 

Heathrow, London den 7:e februari 2012 och i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012 samt 

Panduro Hobby. Genomförd den 25:e oktober, 2011. Information har även erhållits via reklamfilm 

kring Veidekkes sponsring av LdB FC For Life. Tillhandhållen av World Village of Women Sports 

som en avi-fil samt via Veidekkes hemsida. För mer info se: 

http://www.veidekke.se/incoming/article78036.ece?q=ldb+fc+for+life&source=3634 

http://www.veidekke.se/incoming/article78036.ece?q=ldb+fc+for+life&source=3634
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Välgörenhetsgalan Marching For Life tillhandahåller möjligheten 

för olika aktörer, främst privata företag, att knytas till verksamhet-

en genom CSR. I det avseendet har World Village of Women 

Sports en central roll. Det är nämligen företaget som saluför LdB 

FC For Life under affärsmässiga sammankomster som denna. Även 

om Marching For Life primärt kretsar kring Dan Olofsson och Star 

For Life, utgör LdB FC For Life ett minst lika centralt förgrundsob-

jekt: verksamheterna har ju trots allt snarlika ambitioner. 413  

 

World Village of Women Sports menar att Marching for Life fyller 

en viktig funktion inom svenskt näringsliv eftersom CSR sätts på 

dagordningen.414 CSR, som företaget beskriver det, spänner över 

allt från jämställdhet och globala miljöfrågor till hållbar utveckl-

ing. Den gemensamma nämnaren dock är att man som företag gör 

något som kan hjälpa andra människor att få det bättre.415 För 

World Village of Women Sports vidkommande ställs allt större 

krav på den privata sektorn. Kraven kommer i sin tur från allmän-

het, kunder, leverantörer och investerare. Uppfattningen är att CSR 

är en nödvändighet för att företag ska kunna göra sig konkurrens-

kraftiga. Därtill anses CSR skapa mervärden, både för företagen 

men också för de anställda.416  

 

Samtliga av LdB FC For Lifes sponsorer ser positivt på näringsli-

vets intåg på den biståndspolitiska arenan. En generell uppfattning 

är att möjligheterna är större än problemen. Till den stora fördelen 

hör näringslivets förmåga att snabbt vaska fram resurser. Därtill är 

det lättare för näringslivet att öronmärka sin hjälp. I det avseendet 

lyfts Veidekkes anläggningar fram som exempel.417 Vidare, främst 

                                                   
413 För mer information se. http://www.starforlife.se/star-for-life---kort-beskrivning 
414 Baserat på fältanteckningar förda i Malmö Arena, Hyllie den 11:e oktober 2012. 
415 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e feb-

ruari 2012.  
416 Baserat på fältanteckningar förda i Malmö Arena, Hyllie den 11:e oktober 2012.  
417 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e feb-

ruari 2012. Information erhållen via intervjuer med Veidekke. Genomförda på Heathrow, London 

den 7:e februari 2012 och i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012. Se även Panduro Hobby. 

Genomförd den 25:e oktober, 2011 och LdB FC Malmö. Genomförda i Malmö den 8:e mars 2012 

och den 27:e februari 2012.  
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anfört av World Village of Women Sports, hävdas att företags be-

nägenhet att ägna sig åt CSR går i cykler.  För tio år sedan var det 

viktigt att bli miljöcertifierad. Idag handlar det om välgörenhet.  

Företaget ser positivt på denna utveckling men tillägger samtidigt 

vikten av transparens: det måste vara tydligt var pengarna hamnar. 

Om detta görs på rätt sätt blir hjälpen också mer effektiv. I sam-

manhanget understryks därför att den privata sektorn sätter saker i 

rullning betydligt fortare än den offentliga.418 World Village of 

Women Sports tilltro till den privata sektorn när det gäller ökad 

transparens korrelerar med övriga sponsorers utsagor.419  

 

En som personifierar debatten om CSR i Sverige är Olofsson. Idén 

bakom Star For Life föddes nämligen i samband med en av hans 

affärsverksamheter i Sydafrika. Det var också i samband med dessa 

som han blev varse den stora utbredningen av HIV/AIDS. För när-

varande finansieras Star For Life främst genom privata donationer 

och via Marching For Life. På så sätt har galan blivit viktig ifråga 

om att knyta till sig nya sponsorer.420 Olofsson menar att trenden 

kring CSR har ökat markant den senaste tiden. Det beror främst på 

att människors uppfattning om samhälleligt ansvar har förändrats. 

Alltför länge har svenska folket levt med en stark tilltro till staten 

och att denna förväntats göra allt. Men fler aktörer måste engagera 

sig. Det goda samhället, så som Olofsson beskriver det, känneteck-

nas alltså inte enbart av en stark stat utan även av att individer och 

företag engagerar sig för samhällets bästa. I det sammanhanget 

lyfts näringslivets betydelse fram särskilt tydligt. Olofsson menar 

att företag måste ägna sig åt mer än att bara jaga sista raden på re-

sultaträkningen. Vidare understryks att dagens anställda vill vara 

stolta över sina företag.421 Tankegångarna kan i sin tur härledas till 

                                                   
418 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e feb-

ruari 2012.  
419 Information erhållen via intervjuer med Veidekke. Genomförda på Heathrow, London den 7:e 

februari 2012 och i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012. Se även Panduro Hobby. Genom-

förd den 25:e oktober, 2011 och LdB FC Malmö. Genomförda i Malmö den 8:e mars 2012 och den 

27:e februari 2012.  
420 Fältanteckningar förda den 11.e oktober 2012 i Hyllie, Malmö.  
421 Ibid.  
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både Veidekkes och Panduro Hobbys resonemang om varför man 

valt att sponsra LdB FC For Life. 422  

 

På ett konkluderande plan menar Olofsson att företag inte ska 

göra för mycket matematik av CSR. Som exempel tar han sitt eget 

företag Epsilon.  Varje år hålls en tävling för de anställda. Den be-

står i att de anställda får tävla mot varandra när det gäller lönsam-

het för företaget. Det kan i sin tur handla om allt från att rekrytera 

nya konsulter till att som anställd vara den som lyckas sälja mest. 

Ett fåtal vinnare får sedan i belöning åka till Sydafrika som ambas-

sadörer. Poängen med tävlingen är att hårt arbete ska löna sig.  

Men den syftar även till att skapa mervärden inom företaget. 

Olofsson menar att de lyckliga vinnarna kommer tillbaka med 

ökad stolthet för sitt företag. För honom är det matematik nog. 423 

Resonemanget överensstämmer med Veidekkes och World Village 

of Women Sports utsagor om mervärden och vikten av att medar-

betarna känner stolthet över sina företag.424 CSR, så som infor-

manterna beskriver det, verkar alltså inbegripa mer än enbart an-

svar. Två minst lika viktiga komponenter ser ut att handla om 

stolthet och produktivitet bland de anställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
422 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e feb-

ruari 2012 samt VD för Veidekke Entreprenad i Sverige, Per-Ingemar Persson. Uttalande via 

Veidekkes hemsida. Tillgänglig via. 

http://www.veidekke.se/incoming/article78036.ece?q=ldb+fc+for+life&source=3634 
423 Fältanteckningar förda den 11.e oktober 2012 i Hyllie, Malmö.  
424 Uttalande tillgängligt via: 

http://www.veidekke.se/incoming/article78036.ece?q=ldb+fc+for+life&source=3634  

http://www.veidekke.se/incoming/article78036.ece?q=ldb+fc+for+life&source=3634
http://www.veidekke.se/incoming/article78036.ece?q=ldb+fc+for+life&source=3634
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Jag anländer på förmiddagen till LdB FC Malmös kansli vid Pil-

dammsparken i Malmö. Här har jag bestämt träff med en av klub-

bens medarbetare.  Jag hälsas välkommen och får en guidad tur 

runt kontorsbyggnaden. En stor affisch med några av klubbens a-

lagsspelare pryder en av väggarna. Bilden är tagen i Sydafrika un-

der ett besök några år tillbaka.  Spelarna poserar i trendiga ljusa 

klänningar mot den storslagna sydafrikanska savannen i bakgrun-

den. Klubben arbetar aktivt med att bryta föreställningar om hur 

en traditionell damfotbollsspelare ska se ut. Ambitionen är således 

att göra spelarna till förebilder, både i Sverige men också i Sydaf-

rika. Turen utmynnar så småningom i kansliets shop. Längs en av 

väggarna stoltserar en stor målning i rosa med klubbens logotyp. 

Den föreställer en tiltande guldkrona över ett guldprytt emblem 

med texten Lait de Beauté Football Club. Vid sidan av målningen 

står ett stort vitrinskåp. Här trängs en mängd olika medaljer och 

troféer som klubben tillskansat sig genom åren. Lite längre bort 

hänger ett antal matchtröjor till försäljning. Tröjorna skiftar i 

färgnyans. Guld och rosa är emellertid ett genomgående tema. 

Årets kollektion är framtagen av den svenska modedesignern Ul-

rika Geidne. Tröjornas slogan är ”no excuse to lose” som på ett 

tämligen kaxigt sätt indikerar att klubben vunnit SM-guld två år i 

rad. I shopen säljs även vimplar, halsdukar, muggar och barnklä-

der. För LdB FC Malmö handlar verksamheten om att sälja en 

vara, både på och utanför fotbollsplan. Klubben är en produkt och 

måste därför förvaltas på ett bra sätt.425  

 

 

 

                                                   
425 Baserat på fältanteckningar förda under intervjuer med LdB FC Malmö den 28:e juni 2011, den 

27:e februari och den 8:e mars 2012. Information även erhållen via 

http://www.sydsvenskan.se/sport/fotboll/ldb-fc-malmo/har-ar-mastarnas-nya-klader/ och 

http://www.mpireglobal.com/ LÄST 2013-05-14 

http://www.sydsvenskan.se/sport/fotboll/ldb-fc-malmo/har-ar-mastarnas-nya-klader/
http://www.mpireglobal.com/
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LdB FC For Life bedrivs av två kommersiella aktörer: en fotbolls-

klubb och ett aktiebolag.426 Att LdB FC Malmö tillskrivs epitetet 

kommersialiserad baseras på att klubben, sedan den bildades, har 

haft en av de högsta intäkterna bland svenska damfotbollklub-

bar.427 Därtill har LdB FC Malmö och World Village of Women 

Sports knutit till sig en rad olika privata investerare, däribland 

Veidekke och Panduro Hobby. Det indikerar att verksamheten i 

Sydafrika har tämligen goda ekonomiska förutsättningar. Men det 

reser även frågan om vilka incitament som varit mest drivande. 

Handlar det primärt om att stävja spridningen av HIV/AIDS i 

KwaZulu-Natal eller om att marknadsföra varumärket Lait de 

Beauté tillsammans med World Village of Women Sports, 

Veidekke och Panduro Hobby? Frågan är kanske inte helt långsökt 

eftersom verksamhetens namn anspelar på ett kommersiellt varu-

märke för hudvårds- och hårvårdsprodukter. Därtill har det fram-

gått att sponsringen är ett sätt för vederbörande organisationer att 

förknippas med rätt saker och därigenom särskilja sig från sina 

konkurrenter. Det är därför rimligt att anta att incitamenten är 

mer egennyttiga än altruistiska. Inte minst styrks antagandet uti-

från vistelsen i Sydafrika. Här fanns nämligen tydliga inslag som 

handlade om ren marknadsföring i form av profilprodukter, re-

klamfolders och fotbollströjor.428 Dessutom fördes en hel del inten-

siva diskussioner i Sverige innan avresa kring vilka produkter som 

ansågs mest lämpade att ta med och saluföra på plats. Som exempel 

slopades förslaget att skicka med rosafärgade USB-stickor med LdB 

FC Malmös logotyp då tillgången till datorer på den sydafrikanska 

landsbygden är begränsad. Av den anledningen ansågs det lönlöst 

                                                   
426 http://www.worldvillage.se/om-oss/ LÄST 2012-12-06  
427 Palm, Jessica (2011) ”Analys av Damallsvenskaklubbarnas ekonomi 2010”, s. 8  
428 I detta sammanhang kan bland annat en av fotbollsträningarna i Hlabisa den 2:e februari 2012 

nämnas. Här visades en reklamfolder för LdB FC Malmö och övriga sponsorer upp. Det kan även 

nämnas att den svenska delegationen delat ut fotbollströjor med LdB FC Malmös och Veidekkes 

logotyp vid flertalet tillfällen under resans gång. Dessa utdelningar har bland annat ägt rum under ett 

platsbesök på Masibonisane High School den 2:e februari 2012 samt under en fotbollsturnering i 

Zandalazethu den 4:e februari 2012: en turnering där samtliga deltagare förövrigt belönades med 

just dessa tröjor.  
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att ta med sig dessa eftersom de inte skulle kunna saluföras på ett 

bra sätt.429    

 

Men kanske är det för enkelt att skapa en dikotomi mellan idealitet 

och profit. Kanske handlar det om både och? I samtal med verk-

samhetens sponsorer framgår att LdB FC For Life gagnar deras 

egna verksamheter i form av bra publicitet, men att det även gag-

nar människor på plats i KwaZulu-Natal.430 Incitamenten kan där-

med betraktas som både vinstdrivande och altruistiska. En följd-

fråga är om det är moraliskt fel att ha en affärsmässig agenda 

bakom den verksamhet man väljer att stödja? Och vem avgör 

egentligen vad som är rätt och fel? Oberoende av LdB FC Malmös, 

World Village of Women Sports, Veidekkes och Panduro Hobbys 

intentioner, är det svårt att bortse från det faktum att vederbö-

rande faktiskt gör något för en utsatt del av världens befolkning. I 

det här fallet handlar det om att stärka sydafrikanska kvinnors 

självkänsla med hjälp av fotboll och därigenom försöka stävja 

spridningen av HIV/AIDS. Därtill har man med Veidekkes hjälp 

lyckats få till stånd ett antal nybyggda idrottsfaciliteter. Veidekke 

motiverar detta med att man vill göra skillnad i världen. Företaget 

hymlar inte med att ekonomisk vinning är viktigt. Vinsten får dock 

inte överskugga ambitionen att göra bra saker för andra. I sam-

manhanget ska det förstås som en moralisk plikt att hjälpa de som 

har det sämre ställt än en själv. Veidekkes sponsring handlar alltså 

till viss del även om att döva företagets samvete. Följande citat illu-

strerar denna ambivalens på ett bra sätt: ”Det finns faktiskt en stor 

portion själviskhet i detta. Självbelöning liksom. Det ska man nog 

inte försöka förneka. Det handlar om att göra bra saker som får en 

att må bra. Sedan är det ju underbart att det får andra att må bra 

också. Men det är drivkraften.” 431  

 

                                                   
429 Baserat på ett av de möten som hölls innan avresa på World Village of Women Sports huvudkon-

tor i Malmö den 12:e januari 2012. 
430 Här kan bland annat mina intervjuer med Veidekke och World Village of Women Sports nämnas. 

Intervjuer genomförda 6:e och 7:e samt 17:e februari 2012.  
431 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd på Heathrow, London den 7:e feb-

ruari 2012.  
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Tankarna är genomgående för hur Veidekke ser på sin sponsring. 

Den rådande uppfattningen är därför att den inrymmer inslag av 

både idealitet och profit. Å ena sidan handlar det om att stärka 

Veidekkes varumärke, å andra sidan om att göra bra saker för 

andra.  Aktuellt byggprojekt kan alltså ses som ett led i denna strä-

van. 432 Resonemanget styrker därmed återigen uppfattningen att 

LdB FC For Life varken är enkom vinstdrivande, enkom altruist-

iskt. Snarare ger det empiriska materialet vid handen att verksam-

heten är komplex då den inbegriper flera olika dimensioner. Kring 

dessa har verksamhetens samtliga sponsorer en del att säga. Mest 

tydliga är dock Veidekke. Företaget menar att man varit noga med 

att understryka att CSR aldrig får bli en fråga om att enkom döva 

sitt samvete. Man måste vara tydlig med varför man vill ta ansvar 

och göra rätt för sig. Av den anledningen anses både möjligheter 

och problem föreligga med det privata näringslivets intåg på den 

biståndspolitiska arenan. Till de uppenbara fördelarna hör möjlig-

heten att rikta hjälpen mot specifikt valda ändamål. För verksam-

heten i Sydafrika handlar det därför om sportutrustning och id-

rottsanläggningar. 433 Även World Village Of Women Sports sällar 

sig till denna uppfattning.434 Trots att de båda uttrycker oro över 

att en del företag enkom hänger sig åt välgörenhet för egen vin-

nings skull, ser de trots allt positivt på den privata sektorns möjlig-

heter att skapa bestående förändring.435 Det korrelerar med en syn 

på den privata marknaden som mer frigörande än staten. Därmed 

gör ett slags nyliberal retorik sig gällande. Inte minst blir detta tyd-

ligt utifrån Veidekkes uppfattning att företagets sponsring kan ge 

upphov till fler positiva synergier i samhället jämfört med statligt 

driven verksamhet. Det beror främst på den privata sektorns 

emancipatoriska förmåga genom aktiv handlingsförmåga.436 I 

                                                   
432 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika den 6:e 

februari 2012, 
433 Ibid. 
434 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e feb-

ruari 2012  
435 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e feb-

ruari 2012 och Veidekke. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012.  
436 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika den 6:e 

februari 2012. 



 

 122 

denna uppfattning ryms alltså ett antagande som gör gällande att 

näringslivet frigör medan det statliga håller tillbaka. Annorlunda 

uttryckt: pragmatism mot byråkrati.  

 

Diskussionen kring idealitet och profit kan även belysas utifrån 

LdB FC Malmös syn på verksamheten. Enligt klubben spelar det 

ingen större roll om företags arbete med CSR drivs av ekonomiska 

intressen. Så länge företaget är med och bidrar till något positivt 

kan det egennyttiga kvitta. Samtidigt är klubben, precis som 

Veidekke437, noga med att understryka det problematiska i att en-

gagera sig i välgörenhet om det primärt handlar om att döva sitt 

samvete. För LdB FC Malmö är det därför viktigt att man stödjer 

verksamheter av rätt anledning.438 Klubben är medveten om att 

många företag använder CSR för egen vinnings skull. Veidekkes, 

World Village of Women Sports och Panduro Hobbys sponsringar 

anses emellertid inte inbegripa sådana motiv.439  

 

LdB FC Malmö anser att det krävs fler företag som vill vara med 

och göra skillnad.440  Företag anses även kunna sätta ett värde på 

sig själva genom sina sociala åtaganden.441 Att sponsra LdB FC For 

Life skulle följaktligen kunna ses som en sådan åtgärd. Resone-

manget är intressant om än möjligt att problematisera. Inte minst 

utifrån tanken att LdB FC Malmö vill förknippas med rätt saker 

och på så vis differentiera sig.442 Verksamheten förefaller alltså 

främst handla om klubbens vilja att särskilja sig från övriga 

svenska klubbar. Just denna aspekt blir tydlig utifrån mina samtal 

med klubbens medarbetare. Från deras sätt att se måste klubben 

representera något unikt, annars väljer sponsorerna någon annan. 

Det korrelerar även med vad Widding-Persson gett uttryck för. För 

                                                   
437 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika den 6:e 

februari 2012.  
438 Information erhållen via intervjuer med LdB FC Malmö. Genomförda den 27:e februari 2012 och 

den 8:e mars 2012.  
439 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 8:e mars 2012. 
440 Information erhållen via intervjuer med LdB FC Malmö. Genomförda den 27:e februari 2012 och 

den 8:e mars 2012.  
441 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 27:e februari 2012.  
442 Information erhållen via intervjuer med LdB FC Malmö. Genomförda den 27:e februari 2012 och 

den 8:e mars 2012. 
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honom är LdB FC Malmö i första hand en produkt som både 

sponsorer och publik är beredda att betala för.443  I det avseendet 

blir verksamheten i Sydafrika därmed av avgörande betydelse, i 

synnerhet som medel genom vilket LdB FC Malmö kan öka sitt 

värde.444 Klubbens ökade värde skapar god publicitet vilket i sin tur  

inbringar ytterligare kapital, då fler företag väljer att sponsra verk-

samheten. Ur det perspektivet blir LdB FC For Life följaktligen ett 

medel snarare än ett självändamål. Inte minst är detta viktigt att 

synliggöra då klubbens ekonomi varit i rejäl gungning de senaste 

åren, allteftersom World Village of Women Sports övergav sin roll 

som huvudsponsor och ekonomisk garant vid årsskiftet 2011.445 

Därav ser LdB FC Malmös egennyttiga motiv ut att väga något 

tyngre. Lite tillspetsat blir frågan därmed om, eller i vilken ut-

sträckning, LdB FC For Life snarare handlar om att marknadsföra 

varumärket Lait de Beauté och LdB FC Malmö som fotbollsklubb 

än om att förbättra villkoren för KwaZulu-Natals kvinnor?  

 

Frågan vidgar perspektivet för hur näringslivets intåg på den bi-

ståndspolitiska arenan skulle kunna problematiseras. Ett problem 

är att egennyttiga motiv blir vägledande. Ett annat att näringslivets 

ökade biståndspolitiska inflytande banat vägen för en begränsad 

elit individer att utöva reellt inflytande över stora delar av världens 

befolkning.446  Sponsorerna är väl medvetna om denna problematik. 

Veidekke menar exempelvis att den privata sektorns ökade infly-

tande kan utgöra ett hot mot demokratin i fattiga länder. Proble-

met är att företag ofta agerar utan demokratisk legitimitet. Det gäl-

ler inte minst Veidekke som utan tillstånd från den sydafrikanska 

regeringen beslutat att anlägga nya idrottsfaciliteter i landet.  Sam-

tidigt hävdar företaget att insatsen är av godo, och därigenom 

också legitim, eftersom den är till för att hjälpa lokalbefolkningen i 

                                                   
443 Baserat på fältanteckningar förda under ett anförande av Kent Widding-Persson på First Hotel 

Mårtenson i Halmstad, den 16:e juli 2013. 
444 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 8:e mars 2012.  
445 Information erhållen via mejlkorrespondens med World Village of Women Sports, 2011-10-20. 

Frågan kring LdB FC Malmös ansträngda ekonomi aktualiseras även genom den tilltänkta samman-

slagningen med fotbollsklubben FC Rosengård år 2013. För mer info se. Gatu, Anja (2012) ”Många 

problem väntar”. Sydsvenskan onsdagen den 5:e december 2012. Tillgänglig via: 

http://www.sydsvenskan.se/sport/manga-problem-vantar/ LÄST 2012-12-28 
446 Ekström, Andreas (2011) ”Google och gåvorna”.  
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KwaZulu-Natal. Följande citat ger uttryck för detta: ”Ur ett större 

globalt perspektiv har ju det privata näringslivet tjänat pengar på 

att exploatera Afrika och vilken annan världsdel som helst egentli-

gen. Nu betalar man tillbaka. Det finns ju någon sorts rättvisa i 

det.”447 Tankegångarna är intressanta och tangerar på ett tämligen 

träffsäkert vis de möjligheter och problem som genomsyrar nä-

ringslivets ökade inflytande inom internationellt utvecklingsarbete.  

 

För svenskt näringslivs vidkommande kan Dan Olofsson och Kent-

Widding- Persson nämnas, inte minst i egenskap av kreativa kapi-

talister (filantrokapitalister). Båda har nämligen stark förankring i 

företagsvärlden. Därtill hyser de båda stor tilltro till den privata 

sektorns förmåga att skapa förändring.  Från det sättet att se kan 

bådas verksamheter kopplas samman med nyliberal ideologi.448 För 

Star For Lifes del blev denna aspekt särskilt tydlig under välgören-

hetsgalan Marching For Life. Här propagerade Olofsson tydligt för 

att människor alltför länge förlitat sig på staten. Även om han me-

nade att staten är en viktig och nödvändig aktör, uppmanade han 

individer och företag att ta ett större ansvar. Först då, menade han, 

kan en positiv samhällsutveckling uppnås.449 För LdB FC For Lifes 

del har den nyliberala retoriken främst gjort sig kännbar utifrån 

antagandet att sydafrikanska tjejer själva kan påverka sina livsöden 

genom hård träning och fotbollsmässiga resultat. Just denna aspekt 

har varit särskilt framträdande i min kontakt med LdB FC Malmö 

och World Village Of Women Sports.450 Här uppenbarar sig en 

stark tilltro till individen och dennes förmåga att själv bestämma 

över sitt öde: något som överensstämmer väl med nyliberalt tanke-

gods.451  

 

                                                   
447 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd på Heathrow, London den 7:e feb-

ruari 2012. 
448 http://www.ne.se/SOK/nyliberalism?type=NE LÄST 2011-12-09.  
449 Fältanteckningar förda den 11.e oktober 2012 i Hyllie, Malmö.  
450 Information erhållen via intervjuer med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e 

februari 2012 i Malmö och LdB FC Malmö. Genomförd den 6:e februari 2012 i Richards Bay, Syd-

afrika.  
451 http://www.ne.se/SOK/nyliberalism?type=NE LÄST 2011-12-09.  
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Ytterligare en nyliberal aspekt att lyfta fram är tilltron till den pri-

vata marknadens förmåga att aktivt vara med och påverka sam-

hällsutvecklingen. Det är en uppfattning som delas av samtliga 

sponsorer.452 Här har näringslivets förmåga att skapa bestående 

förändring ansetts betydligt bättre än statens. Staten ska i sam-

manhanget förstås som biståndspolitik bedriven av svenska myn-

digheter. Därtill har man ansett möjligheten att reservera hjälpen 

till specifika ändamål vara särskilt förbehållen den privata sektorn. 

Detta har framförallt World Village Of Women Sports och LdB FC 

Malmö get uttryck för. Båda organisationer menar att man aldrig 

bistått verksamheten i Sydafrika med pengar. Istället har hjälpen 

varit materiell.453 Här blir det återigen tydligt att sponsorerna ser 

fördelar med att öronmärka hjälpen, i synnerhet eftersom pengarna 

genom detta förfarande anses hamna där de är ämnade att hamna. 

Det är just detta som anses utmärkande för välgörenhetsarbete ini-

tierat av privata aktörer. Det som gör frågan om nyliberalism ak-

tuell är alltså tilltron till det privata (individer och företag) och dess 

förmåga att skapa förändring genom marknadsdrivna lösningar. 

 

Även om LdB FC For Life både inrymmer inslag av egennytta och 

altruism är det otvetydigt så att verksamheten genomsyras av ett 

slags marknadsorienterad logik.  Här framträder tilltron till den 

privata sektorns förmåga att skapa förändring även om tron på id-

rottens godhet inte bör negligeras. Det är emellertid rimligt att anta 

att idrotten, och i det här fallet fotbollen, bara är en del i ett större 

kommersiellt sammanhang. Inte minst aktualiseras detta utifrån 

samtliga sponsorers sätt att bistå verksamheten. Samtidigt som 

detta kan härledas till den kritik mot kommersiella företag och id-

rottslig välgörenhet som bland annat Beacom lyfter fram, ger det 

även upphov till en nyanserad debatt kring företags samhälleliga 

                                                   
452 Information erhållen via intervjuer med Veidekke. Genomförda på Heathrow, London den 7:e 

februari 2012 och i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012. Se även Panduro Hobby. Genom-

förd den 25:e oktober, 2011 och intervjuer med LdB FC Malmö. Genomförda den 8:e mars 2012 

och den 27:e februari 2012. Se också World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e februari 

2012 
453 Med anledningen av World Village Of Women Sports och LdB FC Malmös nära samarbete blir 

uttalandet ur det här specifika hänseendet representativt för båda organisationer. Information erhål-

len via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e februari 2012.  
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ansvar.454  CSR kopplat till LdB FC For Life kan därmed sägas 

handla både om idealitet och om profit. Profit genom att stärka in-

volverade företags varumärken, idealitet genom att försöka för-

ändra något till det bättre. 

Vi befinner oss i Jozini, ett litet samhälle bara någon mil söder om 

gränsen till Mocambique. På dagens agenda står en båtfärd runt en 

närliggande sjö. Under båtfärden är det tänkt att vi ska summera 

resans intryck. Framförallt handlar det om att rangordna de platser 

som besökts utifrån de byggtekniska förutsättningar som råder. 

Veidekke behöver nämligen ett gediget underlag med sig hem till 

Sverige för att kunna ta sig an projektet så snart som möjligt. För- 

och nackdelar kring olika potentiella lokaliteter diskuteras därför 

ingående. Efter ett tag skiftas fokus till fotbollsverksamheten i sig. 

LdB FC Malmös medarbetare ber om vår uppmärksamhet. Vi om-

beds studera ett kompendium med bilder från en nyligen genom-

förd träning. Vi uppmanas fästa blicken vid en av bilderna. Den 

föreställer några spelare i rörelse utan boll. LdB FC Malmös med-

arbetare menar att deras rörelsemönster visar att de lärt sig hur 

man spelar ett så kallat positionsspel. Det innebär att de lärt sig att 

inte springa mot bollen samtidigt. I stället har spelarna lärt sig av-

vakta genom att ligga steget före. Medarbetarna menar att det vi-

sar att spelarna lärt sig fotbollens grunder. Samtidigt understryks 

att positionsspelet kan förbättras. Vi återgår till diskussionen om 

Veidekkes byggnader. Efter en dryg timmes båtfärd är vi tillbaka 

vid hotellet igen.455   

 

Idén att använda idrott som medel för olika biståndspolitiska än-

damål, vilken på ett tydligt sätt manifesteras genom en hjälpinsats 

som LdB FC For Life, kan på ett övergripande plan sägas här-

stamma från sociologisk funktionalism, främst manifesterad genom 

förgrundsgestalter som Emile Durkheim, Talcott Parson och Ro-

                                                   
454 Se bland annat Beacom, Aaron (2007) s. 89 
455 Baserat på fältanteckningar förda i Jozini, Sydafrika den 5:e februari 2012. 
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bert K. Merton. Det som föranleder detta antagande är funktional-

ismens ambition att synliggöra den sociala relationen mellan del 

(aktör) och helhet (struktur). Poängen är därmed att illustrera hur 

samhällets olika delar bidrar till en helhet där summan blir större 

än de enskilda delarna var för sig. I det avseendet kan samhället 

liknas vid en levande organism där varje enskilt organ bidrar till 

dess existens.456  Att använda idrotten som medel kan alltså utifrån 

en funktionalistisk ansats sägas illustrera tanken att positiva effek-

ter inom en sektor, i det här fallet idrottssektorn, även medför po-

sitiva effekter på andra sektorer i samhället. För LdB FC For Lifes 

vidkommande innebär det antagandet att insatser för damfotboll 

ger KwaZulu-Natals kvinnor (aktör) stärkt självkänsla eftersom 

det bidrar till att bryta traditionella könsbarriärer. Allt detta sam-

mantaget är tanken att kvinnorna därigenom vågar ta större ansvar 

för sina liv och inte ägna sig åt riskfyllda sexuella beteenden. På så 

sätt anses spridningen av HIV/AIDS runt om i landet (struktur) 

kunna stävjas.457 LdB FC Malmö utvecklar detta resonemang.  För 

klubben fungerar idrotten som ett slags spegelbild av samhället. 

Om människor lär sig samarbeta med andra på en fotbollsplan, är 

sannolikheten stor att de även lär sig samarbeta med människor i 

andra sociala sammanhang. På så sätt får det som händer inom id-

rotten även effekter på det omgivande samhället.458  

 

Spaaij, Beacom, Hayhurst med flera menar att idrottsliga hjälpin-

satser i regel genomsyras av två principer: en som handlar om att 

utveckla idrotten och en som handlar om att utveckla det som lig-

ger utanför idrotten. Denna dikotomi benämns som idrottsutveckl-

ing (sport development) kontra idrott som medel för utveckling 

(sport for development).459 Merparten av hjälpinsatserna genomsy-

                                                   
456 Giddens, Anthony (2006). Sociology. S. 20-26 
457 http://www.itsawomensworld.se/ldb-fc-for-life LÄST 2013-05-21 
458 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika, den 

6:e februari 2012.  
459 Se bland annat Hayhurst, Lyndsay (2009), Spaaij, Ramón (2009), Beacom, Aaron (2007) Schu-

lenkorf, Nico (2010) “Sport events and ethnic reconciliation: Attempting to create social change 

between Sinhalese, Tamil and Muslim sportspeople in war-torn Sri Lanka”, Sugden, John (2008) 

“Community and the instrumental use of football. Anyone for Football for Peace? The challenges of 

using sport in the service of co-existence in Israel”, Sugden, John (2010) “Critical left-realism and 

http://www.itsawomensworld.se/ldb-fc-for-life
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ras därmed av inneboende konflikt eftersom de både vill utveckla 

och förbättra idrotten samtidigt som idrotten förväntas generera 

positiva effekter till samhället.460 En viktig fråga är således i vilken 

utsträckning dessa två ambitioner är förenliga med varandra? 

 

För LdB FC Malmö är det idrottsliga av stor vikt. Klubben menar 

att verksamheten befinner sig i ett vägskäl i takt med att damfot-

boll har börjat etableras på allvar i Sydafrika. För klubben ligger 

den stora utmaningen därmed i att skapa varaktighet inom fot-

bollsrörelsen i landet. För att citera en av medarbetarna spelar det 

därför ingen roll hur goda verksamhetens intentioner än är om det 

inte finns några motståndare att spela mot.461 Denna uppfattning 

delas även av World Village of Women Sports och Veidekke. Båda 

betonar vikten av att få till stånd ett välfungerat seriesystem för 

damfotboll. Veidekkes byggprojekt kan ses som ett viktigt led i 

denna strävan, inte minst eftersom man med dessa ser sig kunna 

kvalitetssäkra fotbollsverksamheten ytterligare.462 Därtill vittnade 

vistelsen i Sydafrika om att verksamheten har ett tydligt idrottsligt 

fokus.  Sydafrikanska tränare och lokala affärsmän hävdade exem-

pelvis att verksamheten är ett effektivt medel genom vilket man 

kan vaska fram talanger.  Dessutom klargjordes att ungdomarnas 

fysik ute på landsbygden är exceptionellt bra eftersom de redan 

från tidig ålder lär sig springa barfota när de spelar fotboll. I det 

avseendet underströks att de redan är härdade, och på så sätt har 

goda förutsättningar att lyckas som professionella spelare.463 LdB 

FC For Life kan alltså ses som ett viktigt led i att rekrytera talang-

fulla spelare till de större klubbarna i landet. På så vis är det tydligt 

att allt fler kommersiella aktörer ser anledning att stödja verksam-

                                                                                                            
sport interventions in divided societies” och Burnett, Cora (2001) “Social impact assessment and 

sport development: Social spin-offs of the Australia-South Africa Junior Sport programme”.  
460 Kidd, Bruce (2008) s. 373 & Guest M. Andrew (2009) “The diffusion of development-through-

sport: analyzing the history and practice of the Olympic Movement’s grassroots outreach to Africa”. 

s. 1341  
461 Information erhållen via mejlkorrespondens med LdB FC Malmö, 2011-10-12 samt intervju. 

Genomförd i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012. 
462 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports samt representant för 

Veidekke Entreprenad i Lund. Genomförd på Veidekke Entreprenads regionaläggning syd/väst i 

Lund, den 24:e oktober 2011 
463 Baserat på intervjuer med två tränare samt en representant för företaget Thanda Group. Genom-

förda den 2:a och 4:e februari 2012 i Hluhluwe, Sydafrika. 
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heten eftersom den bidrar till att landets fotboll kan utvecklas till 

det bättre.464 En av LdB FC Malmös medarbetare menar emellertid 

att denna utveckling aldrig får ske på bekostnad av någon annans 

ekonomiska vinning.465  

 

Intentionerna bakom LdB FC For Life kan givetvis tolkas på olika 

sätt. Faktum kvarstår dock att mest kraft verkar läggas på utveck-

landet av sydafrikansk damfotboll, inte ökad medvetenhet kring 

HIV/AIDS. Fokus tenderar således att ligga innanför den sydafri-

kanska idrottsrörelsen, inte utanför. Det antyder i sin tur en pro-

cess där verksamheten blivit allt mer inriktad mot idrottsutveckling 

snarare än idrott som medel för utveckling. Detta till trots är det 

viktigt att ha i åtanke att de två perspektiven på utveckling – id-

rottsperspektivet kontra samhällsperspektivet – inte nödvändigtvis 

behöver betraktas som varandras motpoler. De skulle även, och 

kanske mest troligt, kunna bejakas som två sidor av samma mynt. 

World Village of Women Sports utvecklar denna tanke: ”Det ger 

också andra effekter utanför fotbollsplanen. Så klart. Det här med 

självförtroende och självkänsla. Man märker att tjejerna blir star-

kare och större i sin personlighet ute på fotbollsplanen. Så det ger 

andra effekter också. Allt från hemmet till skolan. Men fotbollen 

är ju det som varit nummer ett.” 466 Citatet visar tämligen tydligt 

hur idrottsutveckling kontra idrott som medel för utveckling inte 

behöver ställas i motsatsförhållande. Även om en del idrottsliga 

hjälpinsatser primärt handlar om att stärka och utveckla idrotten 

kan de likaledes sägas generera synergier till det omgivande sam-

hället.467  LdB FC For Life kan därmed visst tänkas stärka delta-

garnas självkänsla och självförtroende vilket på sikt skulle kunna 

bidra till mindre riskfyllda sexuella beteenden. Att empiriskt be-

lägga det antagandet ligger dock utanför den här avhandlingens 

syfte. Mot detta kan emellertid hävdas att en ensidig fokusering av 

                                                   
464 Information erhållen via samtal med representant för företaget Thanda Group. Samtalet ägde 

rum den 2:e februari 2012 i Hluhluwe, Sydafrika.  
465 Information erhållen under samtal med LdB FC Malmö i Zulu Nyala, Sydafrika, den 1:a februari 

2012.  
466 Information erhållen via intervju med World Village of Women Sports. Genomförd på Veidekke 

Entreprenads regionaläggning syd/väst i Lund, den 24:e oktober 2011. 
467 Burnett, Cora (2001) s. 52 
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idrott varken gynnar sydafrikanska eller andra socialt utsatta män-

niskor i ett längre tidsperspektiv. Ett alltför snävt fokus på prestat-

ion och resultat riskerar även att många blir exkluderade. En avslu-

tande fråga är alltså återigen om det primärt är idrotten som ska 

utvecklas eller om det som ligger utanför ska utvecklas med hjälp 

av idrotten?   

På väg hem från Sydafrika samtalar jag med en av Veidekkes med-

arbetare om idrottens förenande egenskaper. Han berättar med 

stor inlevelse om vilken roll fotbollen spelade för honom under ti-

den som biståndsarbetare i Mali: hur den samlade hela byn varje 

helg i en gemensam aktivitet som alla tyckte var rolig och menings-

full. Hur han som utlänning plötsligt talade samma språk som ma-

lierna genom att delta på fotbollsplanen. En händelse minns han 

särskilt tydligt.  Det var en fotbollsmatch som anordnades mellan 

de utländska biståndsarbetarna och det de lokala invånarna. Mat-

chen hade lockat flera tusen till den lilla byn. Byn själv hade unge-

fär lika många invånare som den tillresta supporterskaran. Mat-

chen hade slutat oavgjort. Det var det bästa tänkbara resultatet ef-

tersom det var ett resultat alla i byn snackade om långt efteråt. 

Fotbollsmatchens nittio minuter gjorde därmed mer för det aktu-

ella biståndsprojektet än vad han själv och övriga biståndsarbetare 

uträttat under åtskilliga månader på plats. Hans poäng med berät-

telsen är att idrotten erbjuder ett slags möjlighet att förlora känslan 

av tid och rum. Ett slags nära-livet-upplevelse som bara idrotten 

kan ge upphov till. I det sammanhanget spelar det föga roll om 

man är afrikan, europé eller av annan härkomst. Idrotten har en 

förbrödrande förmåga. Den är gränsöverskridande och kan skapa 

mycket glädje åt både utövare och åskådare. På så vis, menar han, 

kan den användas på många olika sätt.468  

 

                                                   
468 Baserat på fältanteckningar förda den 1:a februari 2012 i Richards Bay, Sydafrika samt den 31:e 

januari i Sandton, Johannesburg 2012. 
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Tilltron till idrott som medel genom vilket positiv förändring kan 

åstadkommas blir tämligen kännbar i en verksamhet som LdB FC 

For Life. LdB FC Malmö menar att det är fantastiskt att man med 

hjälp av något så trivialt som en fotboll kan hjälpa unga sydafri-

kanska kvinnor till ett bättre liv. Det som framförallt lyfts fram är 

fotbollens förmåga att skapa ett mer jämställt Sydafrika.469 Denna 

uppfattning delas även av World Village of Women Sports. Enligt 

företaget har idrotten flera samhälleliga förtjänster, dels genom att 

skapa god hälsa, dels genom det sociala.470 Det senare har samtliga 

informanter propagerat för.  Här har idrottens fostrande förmåga, 

idrottens gränslöshet och glädjefullhet, disciplinerande karaktär 

samt förmåga att ge upphov till meningsfulla sociala sammanhang 

betonats särskilt tydligt. Framförallt det senare är en återkom-

mande uppfattning hos LdB FC Malmö.471  

 

Klubben hänvisar till forskning som belyst sambandet mellan indi-

viders känsla av sammanhang och förbättrad livskvalitet. Verk-

samheten är nämligen starkt präglad av Aaron Antonovskys be-

grepp salutogenes. Det innebär att den fokuserar det friska snarare 

än det sjuka: det som fungerar snarare än det som inte fungerar. 

Ett salutogent sätt att arbeta anses vara det enda tänkbara i den 

kontext LdB FC For Life är verksamt, inte minst eftersom den re-

dan inbegriper så många olika dimensioner av problem.472 Tanke-

gångarna kan kopplas till Antonovskys studier på judiska kvinnor 

vilka överlevde koncentrationslägrens grymheter under andra 

världskriget. Det som var av intresse för honom var att försöka 

förstå vad det var som fick en del av dessa att vilja fortsätta leva 

trots alla hemskheter de hade varit med om. Han kom då fram till 

                                                   
469 http://www.itsawomensworld.se/ldb-fc-for-life/samarbetspartners-for-life LÄST 2013-05-21 
470 Fältanteckningar förda den 11.e oktober 2012 i Hyllie, Malmö.  
471 Information erhållen via intervjuer med Veidekke. Genomförda på Heathrow, London den 7:e 

februari 2012 och i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012. Se även Panduro Hobby. Genom-

förd i Malmö den 25:e oktober, 2011. LdB FC Malmö. Genomförda den 8:e mars 2012 och den 27:e 

februari 2012 i Malmö samt 6:e februari 2012 i Richards Bay, Sydafrika. Se också World Village of 

Women Sports. Genomförd den 17:e februari 2012  
472 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika, den 

6:e februari 2012.  

http://www.itsawomensworld.se/ldb-fc-for-life/samarbetspartners-for-life
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att känslan av socialt sammanhang var en avgörande faktor för att 

förklara varför vissa kvinnor kände ett starkt behov av att vilja 

leva vidare.473 Det sociala sammanhangets betydelse för KwaZulu-

Natals unga kvinnor lyfts alltså särskilt fram av klubben. 474  

 

Även om kvinnorna i Antonovskys studie inte kan likställas med 

kvinnorna i KwaZulu-Natal finns det en del gemensamma berö-

ringspunkter. För det första kantas vardagen i KwaZulu-Natal av 

stor social misär. Inte minst blir det tydligt utifrån den höga före-

komsten av brottslighet, den utbredda arbetslösheten, det frekventa 

droganvändandet, våldet, epidemin kring HIV/AIDS och mängden 

oönskade tonårsgraviditeter. En intressant fråga att ställa är vad 

som får unga kvinnor att vilja leva vidare i en sådan vardag? Här, 

skulle man kunna argumentera, fyller idrotten en viktig funktion 

eftersom den kan bidra till att skapa den känsla av sammanhang 

som Antonovsky velat påvisa med sina studier.475 Idrotten skulle 

vidare kunna bli det som får de unga kvinnorna att inte börja ta 

droger, att inte vilja bli gravida för tidigt, att inte utsätta sig för 

oskyddat sex och så vidare. Istället blir fotbollen det som skänker 

dem social mening i vardagen, något som får dem att känna livs-

glädje.  Social mening ska således förstås utifrån en individs för-

måga att känna hanterbarhet och begriplighet i sin vardag. LdB FC 

For Life anses följaktligen kunna skapa denna mening. Inte minst 

då kvinnorna kan samlas kring en gemensam glädjefull aktivitet 

och tillsammans arbeta mot olika uppsatta mål. Något som vidare 

skulle kunna generera en förbättrad självkänsla eftersom kvin-

norna, genom sitt idrottande, aktivt är med och utmanar tradition-

ella föreställningar kring manligt och kvinnligt. Därtill, menar 

klubben, ges kvinnorna nya perspektiv på sin tillvaro eftersom fot-

bollen medför olika former av åtaganden. Det kan röra allt från att 

lära sig samarbeta med andra till att träna hårt för att bli en bättre 

fotbollsspelare.  Åtagandena innebär i sin tur att kvinnorna lär sig 

                                                   
473 Antonovsky, Aaron (2008) ”Hälsans mysterium”. s. 15-24 
474 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika, den 

6:e februari 2012.  
475 Antonovsky, Aaron (2008) ”Hälsans mysterium”. s. 15-24 
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prioritera i sin vardag och att de i större utsträckning lär sig fatta 

rätt beslut.476 

 

LdB FC Malmö och Veidekke menar även att fotbollen ger kvin-

norna möjlighet att glömma bort sina vardagliga bekymmer ef-

tersom den är glädjefull.477 Just denna aspekt knyter väl an till tan-

ken om idrottens förmåga att få sina utövare att tappa känslan av 

tid och rum. I en socialt utsatt vardag likt den i KwaZulu-Natal 

anses denna möjlighet därför särskilt viktig.478 Trots att resone-

manget förefaller sannolikt är det samtidigt viktigt att problemati-

sera de positiva attribut flera av informanterna tillskriver idrotten, 

inte minst när det gäller idrottens förmåga att rädda KwaZulu-

Natals kvinnor från socialt fördärv. Här betonas särskilt idrottens 

fostrande och disciplinerande egenskaper.479 En relevant fråga är 

varifrån denna ”goda” tro på idrott kommer? Frågan kan beaktas i 

ljuset av den postkoloniala kritik som bland annat Guttmann, Giu-

lianotti och Beacom riktat mot västerländska idrottsprojekt i Af-

rika.480 En grundläggande utgångspunkt var tron om idrottens di-

sciplinerande och fostrande egenskaper, särskilt i socialt utsatta de-

lar av världen.481 Det korrelerar tämligen väl med informanternas 

utsagor om verksamhetens samhällsnytta i Sydafrika. LdB FC For 

Lifes koloniala undertoner kan även diskuteras med hjälp av Said 

och orientalism.482 Här blir uppdelningen mellan ”vi” och ”de” 

tämligen kännbar, i synnerhet utifrån informanternas propage-

                                                   
476 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö.. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika, 

den 6:e februari 2012.    
477 Se bland annat intervju med Veidekke. Genomförd på Heathrow, London den 7:e februari 2012 

och LdB FC Malmö. Genomförd den 8:e mars 2012.  
478 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika den 6:e 

februari 2012. 
479 Information erhållen via intervjuer med Veidekke. Genomförd på Heathrow, London den 7:e 

februari 2012, Panduro Hobby. Genomförd i Malmö den 25:e oktober, 2011, LdB FC Malmö. Ge-

nomförda den 27:e februari 2012 i Malmö samt i Richards Bay, Sydafrika, den 6:e februari 2012 

och World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e februari 2012.  
480 Se bland annat, Guttmann, Allen (1994) ”Games & Empires. Modern sports and cultural imperi-

alism”, Giulianotti, Richard (2004) “Human Rights, Globalization and Sentimental Education: The 

Case of Sport” och Beacom, Aaron (2007) “A question of motives: Reciprocity, Sport and Develop-

ment Assistance”.  
481 Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) s. 130  
482 Said W. Edward (1993) “Orientalism”. s. 117. Se även. Darnell, Simon (2014) “Orientalism 

through sport: towards a Said-ian analysis of imperialism and ´Sport for Development and Peace´”. 
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rande för idrottens samhälleliga förtjänster någon annanstans i 

världen, och mer specifikt i Sydafrika. Uppdelningen blir tydlig då 

LdB FC For Life syftar till att hjälpa kvinnor i KwaZulu-Natal med 

bestyr de själva inte anses förmå hantera. För att tala i Saids och 

Kiplings termer är det därför rimligt att anta att initiativtagare och 

sponsorer ser sig skyldiga att komma till sydafrikanska kvinnors 

undsättning eftersom ”vi” (svenskar) vet bättre än ”de” (sydafri-

kaner). LdB FC For Life kan på så sätt karakteriseras som ett slags 

vit mans börda för 2000-talet. 

 

En högst väsentlig fråga är om informanterna hade tillskrivit idrot-

ten samma positiva betydelse om den sociala kontext inom vilken 

LdB FC For Life är verksamt varit annorlunda. Med andra ord: 

hade man tillskrivit idrotten/fotbollen andra attribut om verksam-

heten bedrivits i Europa eller i annat västerländskt land? Det empi-

riska materialet ger vid handen att så troligen varit fallet. Antagan-

det styrks utifrån informanternas utsagor om att idrotten får en 

ökad betydelse i socialt utsatta länder eftersom den tillhandahåller 

glädje vilket i sin tur ger en välbehövlig flykt från verkligheten.483 

Därtill menar informanterna att idrotten lär människor arbeta till-

sammans utifrån gemensamt uppsatta mål, något som i förläng-

ningen kan hjälpa dem att bryta negativa livsbetingelser. Veidekke 

använder sig av ett afrikanskt ordspråk för att illustrera denna po-

äng. Om en person har för avsikt att gå riktigt snabbt, då ska man 

gå själv. Men om man vill gå riktigt långt, gör man det mest effek-

tivt tillsammans med andra.484 Att gå långt ska i sammanhanget 

förstås som ett lands förmåga att lyfta sig ur fattigdom och misär 

med hjälp av dess invånare. Ordspråket kan följaktligen sägas ma-

nifestera en stark tilltro till individens förmåga att mobilisera sig på 

egen hand och tillsammans med andra för att åstadkomma föränd-

ring. Veidekkes tankar är intressanta och befäster ytterligare det 

                                                   
483 Information erhållen via intervjuer med Veidekke. Genomförda på Heathrow, London den 7:e 

februari 2012 och i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012 samt, LdB FC Malmö. Genom-

förd den 8:e mars 2012.  
484 Information erhållen via intervju med Veidekke. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika den 6:e 

februari 2012.  
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faktum att idrotten tillskrivs olika betydelse beroende på vilket so-

cialt och geografiskt sammanhang som åsyftas.  

 

Detta kan möjligtvis förklara varför just fotboll tillskrivs stor bety-

delse för KwaZulu-Natals kvinnor. Generellt sett lyfts nämligen 

fotbollens enkelhet fram som något positivt. Informanterna menar 

att alla människor kan spela fotboll som ett resultat av detta. Vi-

dare fastslås att reglerna inom fotboll är enkla och att det varken 

krävs särskild utrustning eller annan materiell för att utöva spor-

ten.485 Tanken om fotbollens förtjänster understryks särskilt av 

LdB FC Malmö och kan exemplifieras genom följande citat signe-

rat en av klubbens representanter: ”Jag tror det är enkelheten. Du 

behöver ju bara en boll. Sedan kan du ju spela var som helst. Det 

tror jag är grunden till varför fotbollen är så stor.” 486 Det vore 

missvisande att läsa in alltför mycket i denna uppfattning. Faktum 

kvarstår dock att informanterna tillskriver idrotten, och mer speci-

fikt fotbollen, annan och till viss del större betydelse för människor 

i socialt utsatta länder. Exakt vad denna diskrepans beror på är gi-

vetvis svårt att ge ett enhetligt svar på. Samtidigt vittnar den om ett 

slags uppdelning kring ”vi” och ”de” vilket i sin tur korrelerar 

tämligen väl med Saids resonemang om västvärlden och dess soci-

ala och kulturella maktposition gentemot övriga, marginaliserade, 

delar av världen. Värt att understryka dock, är att en LdB FC 

Malmös medarbetare skiljer sig ganska markant från övriga gäl-

lande synen på fotboll och dess samhälleliga betydelse i utsatta de-

lar av världen. För denne är fotboll allt annat än enkel. Fotboll ses 

snarare som ett slags problemlösande medium där flera olika indi-

viduella färdigheter måste samspela med varandra. Det kan i sin 

tur röra allt från sociala, psykologiska och fysiologiska färdigheter. 

Fotbollen är komplex och det är just det som gör den appellerande 

för många, inte på grund av att den skulle vara enkel.487 

                                                   
485 Information erhållen via intervjuer med Veidekke. Genomförda på Heathrow, London den 7:e 

februari 2012 och i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012. Se även Panduro Hobby. Genom-

förd i Malmö den 25:e oktober, 2011, World Village of Women Sports. Genomförd den 17:e febru-

ari 2012 samt LdB FC Malmö. Genomförd den 8:e mars 2012.  
486 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 8:e mars 2012.  
487 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika, den 

6:e februari 2012. 
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Oberoende av fotbollens enkelhet eller komplexitet används den 

icke desto mindre som medel utifrån en form av vetenskapligt tänk 

kopplat till salutogenes.488 Denna vetenskapliga förankring korrele-

rarar, skulle kunna hävdas, tämligen väl med det Said benämner 

som newtonianism. Verksamhetens newtonska undertoner blir 

framförallt tydliga utifrån informanternas uppfattning att verk-

samheten ger upphov till en förändrad världsuppfattning bland 

KwaZulu-Natals lokalbefolkning. Här kan mina samtal med en av 

LdB FC Malmös medarbetare nämnas. Dennes poäng är nämligen 

att en vital damfotbollsliga med ett utarbetat seriespel för samtliga 

av regionens lag medför att spelarna ges möjlighet att lämna sin 

hemby varje gång det nalkas bortamatch. På så sätt får spelarna 

möjlighet att se och lära sig mer av sitt eget land. Därigenom tycks 

deras livsperspektiv vidgas eftersom de blir mer medvetna om sin 

omvärld: en medvetenhet som vidare anses gagna vederbörande ut-

ifrån den prekära hälsosituation som råder. Även om resonemanget 

ter sig logiskt blir verksamhetens newtonska undertoner likväl re-

levanta att begrunda, framförallt utifrån ett slags västerländskt 

förgivettagande att verkligheten är annorlunda konstruerad för 

människor i tredje världen då de inte tagit del av den vetenskapliga 

revolution som följde i kölvattnet av den europeiska upplysning-

en.489 Det newtonska bottnar alltså i LdB FC For Lifes ambitioner: 

att verksamheten avser upplysa deltagarna om en verklighet som 

vederbörande inte anses förmå upptäcka på egen hand.490 

 

På ett konkluderande plan är emellertid en del av informanterna 

medvetna om Europas koloniala arv, inte minst utifrån det uppen-

bara faktum att man i egenskap av svenskar bedriver hjälpverk-

samhet i Sydafrika, ett land som historiskt sett haft sin beskärda 

del av exploatering. LdB FC Malmö menar att det är viktigt att be-

akta att vårt svenska sätt att se inte nödvändigtvis behöver vara 

bättre än sydafrikanernas. 491 På den punkten får klubben även 

                                                   
488 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd i Richards Bay, Sydafrika, den 

6:e februari 2012.  
489 Kissinger i: Said W. Edward (1993) ”Orientalism”. s. 121 
490 Information erhållen via intervju med LdB FC Malmö. Genomförd den 8:e mars 2012.  
491 Ibid.  
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medhåll från World Village of Women Sports. Därtill menar klub-

ben att det är viktigt att vara lyhörd och inte uteslutande agera uti-

från vad man som svensk tycker är det rätta. Poängen är att det 

måste finnas en ömsesidig växelverkan mellan sändare och motta-

gare. På så sätt handlar det om att värna om en öppen dialog mel-

lan Sverige och Sydafrika.492 Även Veidekke sällar sig till denna 

uppfattning.493 Tankegångarna visar på en medvetenhet kring makt 

och tolkningsföreträde men även på hur devisen om den vita man-

nens börda kan problematiseras.  Det kan lyftas fram till verksam-

hetens försvar, i synnerhet mot bakgrund av den kritik Guttmann, 

Giulianotti, Beacom och Darnell riktat mot västerländska hjälpin-

satser i Afrika.494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
492 Information erhållen via intervju med World Village of Womens Sport. Genomförd på Veidekke 

Entreprenads regionaläggning syd/väst i Lund, den 24:e oktober 2012.  
493 Information erhållen via intervjuer med Veidekke. Genomförda på Heathrow, London den 7:e 

februari 2012 och i Richards Bay, Sydafrika den 6:e februari 2012. 
494 Se bland annat: Guttmann, Allen (1994) ”Games & Empires. Modern sports and cultural imperi-

alism”, Giulianotti, Richard (2004) “Human Rights, Globalization and Sentimental Education: The 

Case of Sport”, Beacom, Aaron (2007) “A question of motives: Reciprocity, Sport and Development 

Assistance” och Darnell, Simon (2014) “Orientalism through sport: towards a Said-ian analysis of 

imperialism and ´Sport for Development and Peace´”.  



 

 138 

Jag befinner mig på Wiens internationella flygplats. Det har återi-

gen blivit dags för fältarbete. Vid en av Air Austrias terminaler har 

jag satt mig tillrätta i väntan på att få flyga vidare till Moldaviens 

huvudstad, Chisinau. Här ska jag studera den danska idrottsliga 

hjälpinsatsen Open Fun Football Schools. Programmet syftar till 

att upprätthålla fred i konfliktdrabbade länder med hjälp av fot-

boll. Det initierades i Bosnien och Hercegovina i samband med Ju-

goslaviens upplösning under 1990-talet. År 2006 etablerades pro-

grammet även i Moldavien som sedan Sovjetunionens fall stått in-

för liknande sociopolitiska utmaningar som länderna på Balkan. 

Syftet med resan är följaktligen att undersöka Open Fun Football 

Schools på plats och lära mig mer om verksamheten. Under fyra 

dagar i Chisinau ska jag närvara vid en tränarutbildning för ideella 

ledare och granska en fotbollsskola i vardande. Med mig på resan 

har jag en av verksamhetens danska medarbetare. Dennes uppgift 

är bland annat att observera hur verksamheten implementeras runt 

om i aktuella länder. Normalt sett brukar medarbetarna från hu-

vudkontoret utanför Köpenhamn själva hålla i sina tränarutbild-

ningar. Den här gången ska det emellertid bara inspekteras. Tidi-

gare har medarbetaren uteslutande organiserat tränarutbildningar i 
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länderna på Balkan. Resan till Moldavien är således den första för 

oss båda.495  

Open Fun Football Schools handlar om att främja fred och integ-

ration i krigshärjade länder genom barn- och ungdomsfotboll. Pro-

grammet, som drivs av den danska icke-statliga tillika politiskt 

oberoende organisationen Cross Cultures Project Association 

(CCPA), grundad av Anders Levinsen496, genomsyras av två princi-

per. Den första handlar om att använda idrott, och i det här fallet 

fotboll, som en glädjefull och gränsöverskridande aktivitet för barn 

och vuxna i segregerade samhällen till följd av krig och etniska 

konflikter. Den andra handlar om att använda idrott för att stärka 

strukturerna i det civila samhället genom att skapa mötesplatser 

för människor med olika bakgrund där ett aktivt samhällsengage-

mang dessa emellan kan frodas.497 Sedan programmet lanserades 

har det spridit sig till övriga länder på Balkan samt till andra krigs-

härjade länder i Östeuropa, Kaukasus, Mellanöstern och Asien.498 

För närvarande bedrivs verksamheten i sjutton länder: Bosnien och 

Hercegovina, Makedonien, Serbien, Kosovo, Kroatien, Kosovo, 

Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Irak, Libanon, Jordanien, Qa-

tar, Oman, Afghanistan, Ukraina och Moldavien499. Ambitionen är 

att expandera ytterligare till länder som Tunisien, Libyen och 

Vitryssland.500 Totalt sett har flera hundratusen barn och ungdomar 

samt tiotusentals föräldrar och ideella ledare involverats sedan 

verksamheten drog igång.501 Först år 2006 etablerades verksamhet-

en i Moldavien. Sedan dess har över 30 000 moldaviska pojkar och 

                                                   
495 Fältanteckningar förda den 21:e juli 2013 
496 Gasser K. Patrick & Levinsen, Anders (2004) “Breaking Post-War Ice: Open Fun Football 

Schools in Bosnia and Herzegovina”. s. 458-461  
497 http://www.ccpa.dk LÄST 2010-02-13 
498 För ytterligare information se http://ccpa.eu/what-we-do/countries/ LÄST 2015-01-08 
499 Tidigare var Open Fun Football Schools även verksamt i Montenegro, Syrien och Jordanien. Pro-

grammet har emellertid upphört i dessa länder av olika anledningar. För mer information se. 

Udsholt, Lars & Nicolajsen, Bent (2011) “CCPA’s Open Fun Football Schools Programme. Eval-

uation Study”.  
500 Information erhållen via intervju med Cross Cultures Project Association. Intervjun genomförd 

på CCPA:s huvudkontor i Bröndby den 17:e september 2012. 
501 Udsholt, Lars & Nicolajsen, Bent (2011) “CCPA’s Open Fun Football Schools Programme. 

Evaluation Study”. 
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flickor i åldrarna 6-12 involverats, samt 3000 ideella ledare, trä-

nare och föräldrar. Varje år organiseras totalt elva stycken fot-

bollsskolor runt om i landet. Skolorna anordnas i regel på somma-

ren, under fem sammanhängande dagar.502  

 

Samtliga av Open Fun Football Schools ideella ledare utbildas av 

särskilda instruktörer i respektive land. Instruktörerna är i sin tur 

avlönade av CCPA.503 Den enskilt största finansiären till Open Fun 

Football Schools i Moldavien är SIDA, som för övrigt är en av de 

enskilt största bidragsgivarna till CCPA. Totalt sett har SIDA stått 

för över 25 procent av alla bidrag medan Danska och Norska sta-

ten samt det Europeiska Fotbollförbundet UEFA och privata bi-

dragsgivare svarat för resten.504 

 

Open Fun Football Schools hämtar inspiration från en skandina-

visk idrottsmodell505 där demokratiska principer, ideellt arbete, 

föräldraengagemang och ”idrott åt alla” utgör grundläggande för-

utsättningar.506 Fotbollsskolorna, vilka är öppna för pojkar och 

flickor i åldrarna 6-14 år507, utgörs av ett femdagarsprogram som 

organiseras i anslutning till barnens och ungdomarnas skollov.508 

Tanken är att fotbollen ger deltagarna en möjlighet att umgås 

kring en aktivitet där de kan utbyta erfarenheter och ha roligt till-

sammans trots att de kommer från samhällen som tidigare utkäm-

pat krig mot varandra. Idag går barnen och ungdomarna vanligtvis 

i segregerade skolor och har, som ett resultat av detta, begränsade 

möjligheter att skapa kontakter med andra unga i närliggande stä-

                                                   
502 Information erhållen via Powerpoint-presentation tillhandahållen av en av CCPA:s moldaviska 

medarbetare, 130723. 
503 Information erhållen via intervju med Cross Cultures Project Association. Genomförd den 17:e 

september 2012, i Bröndby, Köpenhamn.  
504 Udsholt, Lars & Nicolajsen, Bent (2011) “CCPA’s Open Fun Football Schools Programme. Eval-

uation Study”.  
505 Bergsgard Asle, Nils & Norberg R. Johan (2010) “Sports policy and politics – the Scandinavian 

way”. s. 567 
506 Gasser K. Patrick & Levinsen, Anders (2004) s. 462  
507 Åldersintervallet varierar från land till land. Normalt sett riktar sig programmet emellertid till 

barn mellan 7-11 år. För mer information se. Udsholt, Lars & Nicolajsen, Bent (2011) “CCPA’s 

Open Fun Football Schools Programme. Evaluation Study”.  
508 Janssens, Jan (eds.) (2004) “Education through sport: An overview of Good Practices in Europe”. 

s. 203 
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der och områden. Genom Open Fun Football Schools ges deltagar-

na således möjlighet att knyta nya kontakter och kan på så sätt 

vidga sina egna förståelsehorisonter i mötet med den ”andre”.509 

Föräldrarna till de deltagande barnen och ungdomarna, samt andra 

vuxna inom ramen för verksamheten, har också en betydelsefull 

roll eftersom de, i likhet med de unga, också tillhör en viss sam-

hällsgrupp präglad av såväl etnicitet som kultur.510 
 

I ett initialt skede organiserades Open Fun Football Schools av 

varje enskild kommun i de aktuella länderna, men numera tilläm-

pas ett koncept kallat ”twin city”, där krav ställs på aktivt samar-

bete mellan berörda kommuner i respektive land i verkställandet av 

varje fotbollsskola. Genom detta tillvägagångssätt, menar man, 

ökar förutsättningarna för fotbollsskolorna att verka gränsöver-

skridande.511 Värdskapet för varje fotbollsskola roterar mellan de 

deltagande kommunerna och bygger på ett delat ansvar där ingen 

samhällsgrupp utesluts på grund av etnisk härkomst, trosuppfatt-

ning eller gamla gränsdragningar. Ambitionen är att engagera alla 

deltagare i tillräckligt stor utsträckning för att de, om än tempo-

rärt, ska få möjlighet att glömma den rädsla och det obehag som 

krig och konflikt fört med sig.512 Enligt Levinsen handlar det om 

att skapa en samhörighetskänsla. Det är därför viktigt att deltagar-

na engageras i lika stor utsträckning och att det sker en aktiv dia-

log mellan samtliga parter. Först då, menar han, blir fotbollssko-

lorna gränsöverskridande.513  

På Chisinaus flygplats möts vi av tre representanter för Open Fun 

Football Schools. En bit längre fram i den tämligen enkla ankomst-

terminalen viftar de med färgglada flaggor för att fånga vår upp-

märksamhet. Sikten begränsas emellertid något av all tobaksrök i 

                                                   
509 Gasser K. Patrick & Levinsen, Anders (2004) s. 463-464  
510 Ibid. s. 465, 469-470  
511 Ibid.)  s. 463  
512 Ibid. s. 463-464 
513 Information erhållen via intervju med Cross Cultures Project Association. Genomförd den 17:e 

september 2012, i Bröndby, Köpenhamn.  
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lokalen. En av mottagarna är en äldre man. Vid sin sida har han 

två medelålders kvinnor. Vi hälsas välkomna. Efter de inledande 

formaliteterna blir vi eskorterade till vårt hotell i en minibuss. 

Vägen till hotellet, som är förlagt i det pittoreska samhället Vad lui 

Voda drygt två mil utanför Chisinau, är i dåligt skick. Stora hål i 

den slitna asfalten avlöser varandra. Längs vägkanten står barn och 

vuxna och säljer grönsaker och frukt i provisoriska försäljnings-

stånd. Den glesbefolkade landsbygden passerar förbi passagerar-

fönstret. Föraren varvar minibussens motor till max varje gång han 

gör en hejdlös omkörning. Det ojämna vägunderlaget får minibus-

sen att studsa. Under den fortsatta resan berättar en av kvinnorna 

om den politiska situationen i landet. Berättelsen handlar framför-

allt om den ryska utbrytarrepubliken Transnistrien och dess upp-

hov till den politiska konflikt som nu råder. Hon härstammar själv 

från Transnistrien och pratar därför både moldaviska och ryska. 

Nyligen lyckades Open Fun Football Schools utöka deltagarantalet 

från Transnistrien. Hon övergår till att berätta om upplägget för 

vår vistelse. Det kommer att hållas två ledarutbildningar under den 

kommande veckan: ett moldaviskt och ett ryskt. Vi kommer att 

närvara vid det moldaviska. Efter en dryg halvtimmes bilfärd an-

länder vi till vårt hotell. Det är förlagt inne på det moldaviska fot-

bollförbundets tekniska center. Faciliteten är uppseendeväckande 

modern. Vi blir upplysta om att det här är första gången som 

andra representanter än fotbollförbundets egna får lov att bo och 

vistas här. En vakt öppnar grinden till området och vi eskorteras 

till våra rum.514 

 

Huvudkontoret för CCPA är förlagt till kommunen Brøndby utan-

för Köpenhamn. Kontoret har sex heltidsanställda medarbetare 

och fyra praktikanter. Merparten av de heltidsanställda har tidi-

gare erfarenheter av konflikthantering och demokratiseringsprojekt 

i konfliktdrabbade länder. Därtill hyser organisationen stor erfa-

                                                   
514 Fältanteckningar förda den 21:e juli 2013  
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renhet av interkulturellt arbete, både i Östeuropa och i Mella-

nöstern.515   

 

En viktig förutsättning för Open Fun Football Schools är att de 

nationella fotbollförbunden i varje enskilt land bidrar med finan-

siering av fotbollsskolorna. Det handlar bland annat om tränarut-

bildningar, tillgång till fotbollsplaner samt tilldelning av utrustning 

som bollar, kläder, vattenflaskor, pumpar, fotbollsmål, koner etc. I 

gengäld får fotbollförbunden nya bollar och annan materiell från 

CCPA:s bidragsgivare. På så sätt, hävdas det, skapas incitament för 

varje lands nationella fotbollförbund att arbeta långsiktigt med 

Open Fun Football Schools eftersom delaktigheten ger upphov till 

egen materiell kvalitetsutveckling. Men det är inte bara de nation-

ella fotbollförbunden i aktuella länder som tillhandahåller resurser. 

Även kommunerna i respektive länder ansvarar för utbildning av 

ledare och instruktörer samt organiseringen av diverse seminarier 

och workshops.516  

 

Utifrån CCPA:s interna översikt över verksamhetens intäkter fram-

går att störst andel medel gått till fotbollsskolorna på Balkan. Det 

kan dels förklaras av att verksamheten inleddes här, dels för att 

flest fotbollsskolor har arrangerats här. Mellan åren 2005-2010 

har sammanlagt drygt sjuttio miljoner kronor donerats till Open 

Fun Football Schools på Balkan. På andra plats hamnar länderna i 

Kaukasus som tillsammans med Moldavien och Ukraina mottagit 

fyrtio miljoner under samma tidsperiod. Därefter följer länderna i 

Mellanöstern, representerat av Irak och Libanon. Under samma 

tidsperiod mottog de två länderna närmare tjugo miljoner kronor 

för att kunna bedriva Open Fun Football Schools.517  

                                                   
515 Information erhållen via intervjuer med CCPA:s danska medarbetare på huvudkontoret utanför 

Köpenhamn. Intervjuerna genomfördes 17-21 september 2012. Informationen bygger även på en 

intervju med en av de danska medarbetare som följde med till Moldavien. Den genomfördes i Vad lui 

Voda den 21:e juli 2013.  
516 http://www.ccpa.eu/1-126-finance.html LÄST 2011-10-05 I sammanhanget kan den moldaviska 

kommunen Vad lui Voda nämnas då denna finansierade delar av den tränarutbildning jag närvarade 

vid. Inte minst framgick detta vid min intervju med en av CCPA:s moldaviska medarbetare. Genom-

förd i Vad lui Voda, Moldavien den 23:e juli 2013 
517 ”CCPA Oversigt indtaegter 2005-2010 euro.xls”. Tillhandahållen som ett Excel-dokument via 

Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. Tillhandahållet via mejl 2011-09-19.  
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För CCPA:s vidkommande är fyra bidragsgivare/sponsorer särskilt 

betydelsefulla: det danska byggföretaget Rockwool, den norska 

olje- och gaskoncernen Statoil, det danska sportmärkesföretaget 

Hummel och den svenska biståndsmyndigheten SIDA.518 För närva-

rande stödjer SIDA Open Fun Football Schools i Moldavien och 

Ukraina.519 Mellan år 2005-2012 har SIDA donerat över femtio 

miljoner kronor till Open Fun Football Schools.520 Rockwool blev 

en samarbetspartner år 2005 och har sedan dess satsat över fyra 

miljoner kronor till verksamheten i Libanon.521 Statoil donerade år 

2011 en knapp miljon kronor till verksamheten i Azerbajdzjan och 

Georgien, dels via eventet ”Statoil Festival”, dels genom medel för 

utbildningsseminarier, fotbollsutrustning och dylikt.522 När det gäl-

ler materiella bidrag, så kallad In-kind, har CCPA erhållit över tio 

miljoner kronor från olika håll. Som exempel har Hummel skänkt 

sportkläder till ett värde av drygt 1,7 miljoner kronor.523 I övrigt 

träder den danska och norska staten samt UEFA fram som viktiga 

bidragsgivare. Sedan år 2005 har den danska och norska staten 

tillsammans donerat närmare sextio miljoner kronor till CCPA:s 

fyra regionala verksamhetsområden. UEFA har under samma tids-

period skänkt cirka 24 miljoner kronor.524   

 

                                                   
518 ”CCPA Oversigt indtaegter 2005-2010 euro.xls”. Tillhandahållen som ett Excel-dokument via 

Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. Tillhandahållet via mejl 2011-09-19.  In-

formation även baserad på organisationens intäkter år 2011-2012, tillhandahållet via mejl från 

CCPA:s danska medarbetare.130913.   
519 Information erhållen via intervju med en av SIDA:s handläggare med ansvar för stödet till Open 

Fun Football Schools i Moldavien. Intervjun genomförd via mejl 131011  
520 ”CCPA Oversigt indtaegter 2005-2010 euro.xls”. Tillhandahållen som ett Excel-dokument via 

Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. Tillhandahållet via mejl 2011-09-19.  In-

formation även baserad på organisationens intäkter år 2011-2012, tillhandahållet via mejl från 

CCPA:s danska medarbetare. 130913.  
521 ”CCPA Oversigt indtaegter 2005-2010 euro.xls”. Tillhandahållen som ett Excel-dokument via 

Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. Tillhandahållet via mejl 2011-09-19.  In-

formation även baserad på organisationens intäkter år 2011-2012, tillhandahållet via mejl från 

CCPA:s danska medarbetare. 130913.  
522 Information baserad på Cross Cultures Project Associations intäkter år 2011-2012, tillhandahål-

let via mejl från CCPA:s danska medarbetare.130913. 
523 Ibid.  
524 ”CCPA Oversigt indtaegter 2005-2010 euro.xls”. Tillhandahållen som ett Excel-dokument via 

Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. Tillhandahållet via mejl 2011-09-19.  In-

formation även baserad på organisationens intäkter år 2011-2012, tillhandahållet via mejl från 

CCPA:s danska medarbetare. 130913.  
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Det är sen eftermiddag och arbetsdagen har sakteligen börjat lida 

mot sitt slut. I ett av mötesrummen på CCPA:s huvudkontor har 

jag stämt träff med Levinsen. Under en veckas tid har jag följt ho-

nom och hans medarbetare på plats för att lära mig mer om verk-

samheten och arbetet med Open Fun Football Schools. Levinsen 

berättar med inlevelse om hur allt började: att han var anställd av 

FN under kriget på Balkan och stationerades i Bosnien och Herce-

govina, och hur han efter kriget, hemma i Danmark igen, ville göra 

något för att få den krigshärjade regionen på rätt köl igen. Med ett 

förflutet som både fotbollsspelare och fotbollstränare började han 

fundera kring hur fotbollen skulle kunna användas för att över-

brygga de etniska motsättningar som kriget hade gett upphov till. 

Svaret fick han efter att ha bevittnat sin egen sons fotbollsläger un-

der dennes sommarlov. Det som slog honom var hur lägret inte 

gjorde skillnad på pojkar och fickor. Därtill verkade ingen hänsyn 

tas till om barnen hade fotbollstalang eller ej, än mindre om de var 

födda i Danmark eller utomlands. Det viktiga var att barnen hade 

roligt. Det var så idén till Open Fun Football Schools föddes. Tan-

ken var att fotbollen skulle överbrygga motsättningarna mellan 

bosniaker, serber och kroater, inte minst eftersom det var mellan 

dessa folkgrupper kriget hade utkämpats.  Levinsen menar att det 

är viktigt att fokusera det som förenar människor, snarare än det 

som särskiljer. I det avseendet blir fotbollen ett sammanfogande 

kitt. I krig är inte förnödenheter som mat, vatten och husrum det 

viktigaste: det viktigaste är att skapa förutsättningar för dialog. 

Fotbollen, menar han, kan skapa en sådan förutsättning.525  

 

För att sätta in Open Fun Football Schools i Moldavien i ett rele-

vant sammanhang krävs en historisk tillbakablick. På grund av sitt 

strategiska läge i östra Europa på gränsen till Asien, har det geo-

grafiska område som utgör Moldavien utstått flera invasioner un-

der årens gång, inte minst från rumänskt och ryskt håll. Efter den 

ryska revolutionen utropades den självständiga staten Bessarabien, 

                                                   
525 Fältanteckningar förda den 17:e september 2012, i Bröndby, Köpenhamn.  
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bestående av dagens Moldavien och delar av Ukraina.  Trots själv-

ständigheten var landets beroendeställning till Ryssland stor. Som 

en direkt konsekvens blev landet en del av Sovjetunionen efter 

andra världskrigets slut under namnet Moldaviska SSR (Socialist-

iska Sovjetrepubliken).526  Inte förrän Sovjetunionens kollaps blev 

landet självständigt igen, nu under det nya namnet Moldavien.527 

Idag är Moldavien det fattigaste landet i Europa med en medelin-

komst om cirka 2000 kronor per månad. Sedan landets självstän-

dighet har befolkningsmängden successivt minskat, till stor del be-

roende på utvandring. Idag finns uppskattningsvis var fjärde ar-

betsför moldavisk medborgare utomlands, främst i Ryssland, 

Ukraina, Italien, Spanien och Portugal.528 Därtill är landet splittrat 

mellan olika etniska folkgrupper, i huvudsak moldaver, ryssar och 

ukrainare.529 

 

I samband med Moldaviens självständighet antogs en lag som 

gjorde moldaviska (rumänska) till det officiella språket i landet. 

Lagen gav upphov till politiska kontroverser, inte minst eftersom 

många medborgare är ryssar. Att moldaviska gjordes till officiellt 

språk underblåste nationella strömningar och idén om en samman-

slagning mellan Moldavien och Rumänien. Detta oroade den ryska 

befolkningen i Moldaviens östra del, ett område kallat Trans-

nistrien. Här motsatte man sig alla politiska reformer vilka ansågs 

hota den ryska identiteten. Istället önskade man bryta sig loss och 

skapa en egen sovjetrepublik. Konflikten eskalerade år 1992 i ett 

inbördeskrig med ett hundratal dödsoffer som resultat. Idag råder 

vapenvila men trots års försök till förhandling mellan den molda-

viska regeringen och politiska företrädare från Transnistrien, har 

parterna inte lyckats enas om en lösning. Det låsta läget beror 

                                                   
526 Chinn, Jeff & Roper D. Steven (1995) “Ethnic mobilization and reactive nationalism: The case of 

Moldova”. s. 292-293 
527 Chinn, Jeff & Roper D. Steven (1995) “Ethnic mobilization and reactive nationalism: The case of 

Moldova”. s. 291 samt http://www.sida.se/Svenska/Lander--

regioner/Europa/Moldavien/Utvecklingen-i-Moldavien/ LÄST 2013-09-11 
528 Tribe, John (2008) “Curriculum, Development and Conflict: A Case Study of Moldova”. s. 26 

samt http://www.sida.se/Svenska/Lander--regioner/Europa/Moldavien/Utvecklingen-i-Moldavien/ 

LÄST 2013-09-11  
529 Chinn, Jeff & Roper D. Steven (1995) “Ethnic mobilization and reactive nationalism: The case of 

Moldova”. s. 294,296-298, 304-312  
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främst på att Moldavien, tillsammans med det internationella sam-

fundet, fortfarande inte erkänner Transnistrien som en självständig 

republik. Samtidigt har den moldaviska regeringen ingen politisk 

kontroll över Transnistrien vilket de facto gör republiken till en 

autonom region med egen valuta, egen regering och egna lagar. 

Idag bevakas gränsen mellan Moldavien och Transnistrien av en 

trepartsstyrka bestående av moldavisk, rysk och transnitrisk mili-

tär. Det är främst EU och FN som bidrar med diverse stöd för för-

troendeskapande åtgärder och utvecklingsinsatser530, men även 

amerikanska och ryska försök har gjorts för att stabilisera det poli-

tiska läget i landet.531 Därtill kan Open Fun Football Schools näm-

nas eftersom verksamheten syftar till att skapa dialog mellan delta-

gare från bägge sidor.532 

 

Konflikten mellan Moldavien och Transnistrien sägs vara ”frusen”. 

Det innebär att den aktiva krigsföringen har upphört, men att nå-

got fredsavtal mellan stridande parter inte kommit till stånd. Där-

till är konflikten politiskt snarare än etniskt grundad.533 Samtidigt 

är frågan om etnicitet kontroversiell. Den huvudsakliga kontrover-

sen rör skillnaden mellan moldaver och rumäner, och där även 

skillnaden mellan det moldaviska och rumänska språket. Skillna-

den mellan moldaver och rumäner är en mycket omdiskuterad 

fråga. Å ena sidan hävdas att moldaver är en egen etnisk folkgrupp 

skild från den rumänska etniciteten. Å andra sidan hävdas det mot-

satta: att moldaver och rumäner delar en lång gemensam kulturell 

och språklig historia vilken i sin tur förenar de båda folkslagen.534 

Det är mot bakgrund av denna kontrovers konflikten mellan Mol-

                                                   
530 Chinn, Jeff & Roper D. Steven (1995) “Ethnic mobilization and reactive nationalism: The case of 

Moldova”. s. 294,296-298, 304-312 samt http://www.sida.se/Svenska/Lander--

regioner/Europa/Moldavien/Utvecklingen-i-Moldavien/ LÄST 2013-09-11 
531 Roper D. Steven (2010) “Regionalism in Moldova: The Case of Transnistria and Gagauzia”. s. 

118-119 
532 För ytterligare information se. http://ccpa.eu/what-we-do/countries/caucasus/moldova/ LÄST 

2013-19-17 
533 Se bland annat Roper D. Steven (2010) “Regionalism in Moldova: The Case of Transnistria and 

Gagauzia”. s.119 samt Kolstø, Pål & Malgin, Andrei (1998) “The Transnistrian republic: A case of 

politicized regionalism”. s. 103 
534 Chinn, Jeff & Roper D. Steven (1995) “Ethnic mobilization and reactive nationalism: The case of 

Moldova”. s. 312 samt Roper D. Steven (2010) “Regionalism in Moldova: The Case of Transnistria 

and Gagauzia”. s. 102-105 

http://ccpa.eu/what-we-do/countries/caucasus/moldova/
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davien och Transnistrien ska ses. I synnerhet eftersom Transnistri-

ens ryska majoritetsbefolkning såg den tilltagande ”rumänisering-

en” av Moldavien i samband med landets självständighet, som ett 

indirekt hot mot den ryska och tillika slaviska identiteten. En stor 

del av detta hot baseras på att Ryssland och Rumänien (som inte 

tillhör de länder inom vilka slaviska språk talas) alltigenom histo-

rien bekämpat varandra för att upprätthålla politiskt inflytande i 

landet. Med andra ord: Ju större politiskt inflytande Rumänien får 

i Moldavien, desto mer marginaliserade blir Rysslands, och därmed 

den ryska minoritetens, intressen.535  

Sommarsolen är stekande het. En tillfällig bris ger en välkom-

mande svalka där jag sitter på läktarplats. Bredvid mig börjar sitt-

platserna sakteligen fyllas av skämtsamma och högljudda föräldrar 

och idrottsledare. Här trängs både moldaver och ryssar för att 

stötta och heja fram sina barn. På fotbollsplanen har nu ett hund-

ratal barn samlats i gröna och orangea västar. De ser märkbart 

förväntansfulla ut. En visselpipa ljuder och samtliga barn ställer sig 

på led i väntan på ytterligare instruktioner. En manlig ledare med 

mikrofon beträder fotbollsplanen. Han undrar om deltagarna är 

redo för att ha roligt. Barnen skriker av förtjusning. Därefter 

strömmar tonerna av moldavisk popmusik ur högtalarna. Barnen 

börjar dansa i takt med denna. Publiken uppmanas att följa deras 

rörelser. Samtliga föräldrar och ledare gör som de blir tillsagda. 

Visselpipan ljuder på nytt. Barnen har nu delats in i olika grupper. 

Gul tejp har lagts ut på gräsmattan för att särskilja olika stationer 

med bolltekniska övningar. Ledaren med mikrofonen går runt och 

stöttar barnen medan dessa skjuter, dribblar och passar. Bredvid 

mig visar en kvinnlig förälder stolt upp en bild på sin fotbollsspe-

lande son från mobiltelefonen. Den föreställer ett bolltekniskt 

konstnummer, en så kallad bicykleta. Leendes pekar hon ut mot 

det stora folkvimlet för att synliggöra sonen. Tonerna av ny pop-

musik ljuder ur högtalarna. Både barn och vuxna skrattar och 

                                                   
535 Chinn, Jeff & Roper D. Steven (1995) “Ethnic mobilization and reactive nationalism: The case of 

Moldova”. s. 247 samt Roper D. Steven (2010) “Regionalism in Moldova: The Case of Transnistria 

and Gagauzia”. s. 105 
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sjunger i takt. För en utomstående som jag känns det märkligt att 

konflikten i landet fortfarande är olöst. Under rådande festligheter 

är det svårt att förstå att landet har präglats av inbördeskrig, och 

att den politiska spänningen mellan moldaver och transnistrier 

fortfarande är intakt.  En dag som denna är det svårt att tänka på 

annat än det glädjefulla med idrott. Vad är det egentligen jag be-

vittnar från åskådarplats? Betyder detta något mer för det molda-

viska samhället än enbart mötet nere på fotbollsplanen? Idag är det 

onsdag och Open Fun Football Schools är i full gång.536  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
536 Fältanteckningar förda den 24:e juli 2013 
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SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) är 

en statlig myndighet som arbetar med biståndspolitiska frågor på 

uppdrag av Sveriges riksdag och regering.537 Verksamheten finan-

sieras av skattemedel och det är regeringen som bestämmer hur 

mycket pengar myndigheten får disponera. Av Sveriges totala an-

slag till internationellt bistånd ansvarar SIDA för ungefär hälften.538 

För närvarande bedrivs fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 

33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika.539  Utveckl-

ingssamarbetena handlar framförallt om att minska fattigdomen 

och skapa förutsättningar för en rättvis och hållbar samhällsut-

veckling i olika delar av världen. Verksamheten är i sin tur inriktad 

på ämnesområdena demokrati, jämställdhet och mänskliga rättig-

heter, ekonomisk utveckling, kunskap, hälsa och social utveckling, 

hållbar utveckling samt fred och säkerhet.540 I SIDA:s uppdrag in-

går även att bedriva reformarbete i vissa delar av Europa. Ett sär-

skilt prioriterat område är Östeuropa genom riktade insatser för 

att utveckla och stärka det civila samhället i flera av regionens län-

der. Insatsen finansieras genom ett särskilt anslag vilken vidare le-

gat till grund för stödet till Open Fun Football Schools.541  

 

Normalt sett tillämpar SIDA en fyraårig verksamhetsplanering.542 

Det innebär att man stödjer Open Fun Football Schools i utvalda 

länder under fyra år i stöten. Utöver medel till Moldavien ges även 

stöd till fotbollsverksamheten i Ukraina. Att SIDA har valt att 

stödja verksamheten bottnar i en positiv inställning till idrott som 

medel för olika samhällspolitiska ändamål. Framförallt anses idrot-

ten gränslös och därmed lämplig att använda i situationer som 

                                                   
537 http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/ LÄST 2013-09-24 
538 http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Budget/ LÄST 2013-09-24 
539 http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/ LÄST 2013-09-24 
540 http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Vara-amnesomraden/ LÄST 2013-09-24 
541 http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/LÄST 2013-09-23 & Information erhållen via 

intervju med Cross Cultures Project Association. Genomförd den 17:e september 2012, Bröndby, 

Köpenhamn.  
542 http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Sa-arbetar-vi/ LÄST 2013-09-24 

http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Budget/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Vara-amnesomraden/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Sa-arbetar-vi/
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handlar om att överbrygga etniska och kulturella motsättningar. 

Vidare anses idrotten lära sina deltagare samarbeta utifrån gemen-

samt uppsatta mål. På så sätt kan människor lära sig av varandra. 

Det anses särskilt viktigt i ett land som Moldavien, där konflikten 

med Transnistrien har satt djupa spår i människors kollektiva 

medvetande. SIDAs stöd till verksamheten handlar främst om att 

hitta nya lösningar på en långdragen konflikt. På så sätt anses 

Open Fun Football Schools fylla en viktig funktion.543  

 

SIDA ser med oro på den politiska situation som råder. Det beror 

främst på att konflikten är komplicerad och segdragen, och därige-

nom också svårlöst: Transnistrien, självutnämnd som oberoende, 

är en del av republiken Moldavien, men samtidigt utanför rege-

ringens kontroll. Under de senaste tjugotre åren har människor levt 

åtskilda från varandra vilket gett upphov till svår segregation.544 

Någonstans här kommer tilltron till idrott in i bilden. Genom 

denna kan nämligen människor från bägge sidor plötsligt mötas på 

lika villkor under glädjefulla former. Open Fun Football Schools 

anses därför bidra till fredlig samexistens och ökad tillit mellan 

moldaver och transnistrier.  Därtill anses det moldaviska civilsam-

hället stärkas eftersom verksamheten ger upphov till ett ökat sam-

hällsengagemang bland deltagarna.545 Till syvende og sidst är det 

emellertid verksamhetens integrerande effekt som lyfts fram som 

betydelsefull. SIDA menar att det framförallt handlar om att fot-

bollsskolorna ger upphov till dialog mellan två parter i en frusen 

konflikt. I det avseendet betonas vikten av att verksamheten foku-

serar barn och vuxna från både Moldavien och Transnistrien. Man 

anser även att Open Fun Football Schools genomsyras av sunda 

värderingar som tolerans, jämställdhet och ansvar. Ståndpunkten 

är att stödet till verksamheten på lång sikt kan bidra till att bygga 

en grogrund av förtroende mellan moldaver och transnistrier.546  

 

                                                   
543 Information erhållen via intervju med en av SIDA:s handläggare med ansvar för stödet till Open 

Fun Football Schools i Moldavien. Intervjun genomförd via mejl 131011  
544 Ibid. 
545 Ibid.  
546 Ibid.  
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På ett konkluderande plan ställer SIDA sig positiv till en mångfald 

av aktörer inom ramen för internationellt utvecklingsarbete. Det 

innebär i sin tur att man välkomnar både privata och civila ini-

tiativ. Open Fun Football Schools, menar man, är ett utmärkt ex-

empel på det senare. SIDA är även positivt inställd till den privata 

sektorn och den ökade trenden kring CSR. Så länge det kan stärka 

företagens varumärken samtidigt som deras hjälp bidrar till något 

positivt, finns det ingen anledning att ifrågasätta deras motiv. Där-

till menar man att företagens kontaktnät kan gynna de hjälpta län-

derna på flera sätt. Den privata sektorn tillskrivs alltså stor bety-

delse som katalysator för förändring. SIDA är dock noga med att 

understryka att med stort inflytande följer också stort ansvar.547 

Det är därför relevant att titta närmare på övriga finansiella bi-

dragsgivare till Open Fun Football Schools, inte minst eftersom 

samtliga av dessa har sin hemvist i den privata sektorn. Först ut att 

granskas är det danska byggföretaget Rockwool följt av den 

norska oljekoncernen Statoil och det danska sportklädesföretaget 

Hummel. 

 

Danska Rockwool, med huvudsäte utanför Köpenhamn, är en 

världsledande tillverkare av isolering.548 Sedan flera år tillbaka är 

företaget en av Open Fun Football Schools mest framträdande bi-

dragsgivare från den privata sektorn. Totalt har över fyra miljoner 

kronor donerats, främst via Rockwool-fonden.549 Open Fun Foot-

ball Schools ligger väl i linje med två av företagets prioriterade fo-

kusområden: socialt entreprenörskap och hjälp till självhjälp. Det 

är också därför man valt att stödja verksamheten ekonomiskt.550 

Stödet handlar främst om att främja fred och politisk stabilitet runt 

om i världen. Av den anledningen ser Rockwool idrott som ett me-

                                                   
547 Information erhållen via intervju med en av SIDA:s handläggare med ansvar för stödet till Open 

Fun Football Schools i Moldavien. Intervjun genomförd via mejl 131011  
548 http://www.rockwool.se/om+rockwool/rockwool+koncernen LÄST 2013-09-24 
549 ”CCPA Oversigt indtaegter2005-2010 euro.xls”. Tillhandahållen som ett Excel-dokument via 

Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. Tillhandahållet via mejl 2011-09-19. In-

formation även baserad på Cross Cultures Project Associations intäkter år 2011-2012, tillhandahål-

let via mejl från CCPA:s danska medarbetare. 130913.  
550 Information erhållen via intervju med Rockwool. Genomförd 130801. Se även. 

htpp://www.rockwool.se/om+rockwool/verksamhetens+sociala+ansvar LÄST 2013-09-24   
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del, inte som ett självändamål. Sponsringen inleddes i Libanon år 

2008.551 Då var lekfulla fotbollsaktiviteter ett helt nytt koncept. 

Landet hade inte heller någon nämnvärd erfarenhet av förenings-

baserad idrott uppbyggd på demokratiska principer kring allas rätt 

att få vara med. Rockwool såg därmed sin chans att stödja verk-

samheten eftersom den förespråkar ett aktivt samhällsengagemang 

bland deltagarna. Därtill ansågs det positivt att stödja en verksam-

het som primärt vänder sig till barn och ungdomar oberoende av 

deras etniska tillhörighet eller trosuppfattning: det är trots allt den 

del av världens befolkning som har framtiden i sina händer.552   

 

Rockwool är noga med att understryka att sponsringen av Open 

Fun Football Schools inte har med idrott att göra. I grund och bot-

ten stödjer man ett fredsbevarande projekt. Detta till trots betrak-

tas idrott som något bra och positivt. I det avseendet lyfts idrottens 

förmåga att lära sina utövare kommunicera, samarbeta och under-

ställa sig gemensamma mål fram särskilt tydligt. Dessutom anses 

idrotten fostrande då utövarna lär sig hantera både vinst och för-

lust. På så sätt anses den också skapa karaktär.553 Med det konsta-

terat är det rimligt att anta att Rockwool ser sponsringen av Open 

Fun Football Schools som hjälp till självhjälp utifrån ett slags god 

tro på idrott. Denna ”goda” tro kommuniceras emellertid inte ex-

ternt utan har endast framgått i min personliga kontakt med före-

taget. Diskrepansen är intressant om än motsägelsefull när det gäl-

ler vilka motiv som varit drivande. Är det i första hand tilltron till 

idrott eller hjälp till självhjälp som varit vägledande? Eller handlar 

det främst om att stärka Rockwools varumärke? Den senare frågan 

förefaller inte alltför långsökt då sponsringen är en del av företa-

gets CSR.  

                                                   
551 Rockwools sponsring av Open Fun Football Schools i Libanon varade emellertid bara under fem 

år. Avtalet sades upp i början av år 2012. Anledningen till detta har inte framgått i min kontakt med 

företaget. 
552 Information erhållen via intervju med Rockwool. Genomförd via mejl 130801 
553 Ibid.  
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Statoil är idag världens största leverantör av olja och naturgas. I 

Sverige används varumärket framförallt som namn på ett riksom-

fattande nätverk av bensinstationer.554 Företaget, med huvudsäte i 

norska Stavanger, har tiotusentals anställda och bedriver för när-

varande verksamhet i över trettio länder, däribland Azerbajdzjan.555  

År 2010 inledde Statoil sin sponsring här, inte minst då Azerbajdz-

jan utgör ett av CCPA:s flera verksamhetsländer.556 Stödet till Open 

Fun Football Schools har hittills uppgått till en knapp miljon kro-

nor. Pengarna har bland annat hjälpt till att finansiera fotbollssko-

lor och utbildningsseminarier.557 Sponsringen av Open Fun Football 

Schools motiveras främst av Statoils ambition att ta ansvar i de 

länder inom vilka man bedriver verksamhet.558 Det sociala ansvaret 

anses särskilt viktigt, inte minst för att visa att man engagerar sig i 

viktiga samhällsfrågor. På så sätt tycks CSR fylla en viktig funkt-

ion. För Statoil är det enkelt: det handlar om att skapa sig ett gott 

anseende genom att ge tillbaka till samhället.559  Stödet till Open 

Fun Football Schools ses därmed som ett sätt genom vilket detta 

kan göras.560  

 

Företagsmässigt ansvar som ett led i att skapa ökat anseende är 

något Statoil oupphörligt lyfter fram. I det sammanhanget under-

stryks att värderingar är viktiga. Det var nämligen på grund av 

dessa som företaget valde att ingå sponsoravtal. Därtill framhålls 

att verksamheten är kostnadseffektiv: under åren som sponsor har 

                                                   
554 http://www.statoil.com/en/about/history/pages/default3.aspx LÄST 2013-09-25 
555 http://www.statoil.com/en/about/inbrief/pages/default.aspx LÄST 2013-09-25  
556 http://www.statoil.com/en/About/Worldwide/Azerbaijan/Pages/default.aspx LÄST 2013-09-25 & 

http://www.uefa.com/memberassociations/association=aze/news/newsid=1587519.html LÄST 2013-

09-25  
557 Information erhållen via Activity Report 2011. Open Fun Football Schools activities in Azerbai-

jan and Georgia. Sponsored by Statoil”. s. 2. Information även baserad på Cross Cultures Project 

Associations intäkter år 2011-2012, tillhandahållet via mejl från CCPA:s danska medarbe-

tare.130913.  
558 Att Statoil har förlagt en stor del av sin verksamhet i Azerbajdzjan beror främst på landets stora 

naturtillgångar. För mer info se. Blomgren, Jan (2013) ”Oljebolagens revolution – En svensk inno-

vation”.  
559 Information erhållen via intervju med en av de ansvariga för Statoil Festival i Azerbajdzjan. In-

formation erhållen via mejlkorrespondens den 2013-11-20. 
560 Ibid. 
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ett stort antal deltagare involverats till en relativt låg kostnad. Till 

detta har sponsringen gett upphov till glädjefulla möten mellan 

människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med varandra, 

samtidigt som vederbörandes hälsa påverkats positivt. Det var 

emellertid kostnaderna som till slut fick företaget att avbryta sin 

sponsring.561 Av den anledningen kan Statoils motiv ifrågasättas. 

Har företagets sponsring främst drivits av altruism eller egennytta? 

Det senare förefaller inte särskilt långsökt med tanke på företagets 

kommersiella hemvist.562 Därav, och för att tala i Grafströms, 

Göthebergs och Windells termer, är det också rimligt att anta att 

de sponsringar Statoil hänger sig åt främst används som medel ge-

nom vilka företaget kan stärka sitt varumärke gentemot andra 

branschaktörer.563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
561 Information erhållen via intervju med en av de ansvariga för Statoil Festival i Azerbajdzjan. In-

formation erhållen via mejlkorrespondens den 2013-11-20. 
562http://www.statoil.com/annualreport2012/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20dow

nloads/11%20Annual%20Report%20on%20Form%2020-F%202012/AnnualreportonForm20-

F.pdf LÄST 2013-11-22 
563 Grafström, Anna, Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) ”CSR: Företagsansvar i för-

ändring”. s. 20, 110, 152 

http://www.statoil.com/annualreport2012/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20downloads/11%20Annual%20Report%20on%20Form%2020-F%202012/AnnualreportonForm20-F.pdf
http://www.statoil.com/annualreport2012/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20downloads/11%20Annual%20Report%20on%20Form%2020-F%202012/AnnualreportonForm20-F.pdf
http://www.statoil.com/annualreport2012/en/Download%20Center%20Files/01%20Key%20downloads/11%20Annual%20Report%20on%20Form%2020-F%202012/AnnualreportonForm20-F.pdf
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Bakgrundsmiljön är bullrig. I en svart lädersoffa har Christian 

Stadil satt sig tillrätta. Han är klädd i en svart träningsoverall och 

trendiga glasögon. Sättet att föra sig framför kameran medan han 

talar vittnar om stort självförtroende. Stadil är ägare till det danska 

sportklädesföretaget Hummel. I den inspelade filmen på företagets 

hemsida gör han reklam för konceptet Company Karma: Hummels 

svar på CSR. Stadil menar att idén om företagsmässig karma repre-

senterar en ny form av samhällsansvar– eller som han själv ut-

trycker det – ett slags CSR version 3.0. Konceptet bygger på den 

enkla idén att företags sätt att agera också får samhälleliga konse-

kvenser. Nyligen skrev han en bok om ämnet tillsammans med den 

danska managementprofessorn Steen Hildebrandt. Tanken om 

karma inom företagsvärlden handlar till stor del om Stadils intresse 

för spirituella frågor: ett intresse som sedermera utmynnat i att han 

själv konverterat till buddhism. Med mörk och skrovlig röst under-

stryker Stadil vikten av att företag skapar rätt sorts värdegrunder, 

både för sig själva men även gentemot sin omvärld. Bra värdegrun-

der handlar om att ge tillbaka till samhället. Company Karma 

handlar om just detta: att kombinera framgång med ansvar. Det 

handlar även om att arbeta långsiktigt och se till helheten. Varje 

liten detalj och handlande får således betydelse. Hummel anser det 

viktigt att göra rätt för sig. Det är också därför företaget valt att 

sponsra Open Fun Football Schools.564  

Hummel är en dansk tillverkare av sportkläder och skor. Företaget 

har framförallt profilerat sig som klädestillverkare inom idrotter 

som fotboll och handboll. Under flera decennier sponsrade företa-

get både fotbollslandslaget och handbollslandslaget i Danmark.565 I 

                                                   
564 Baserat på ett videoklipp där Christian Stadil berättar om Company Karma. Videoklipp tillgäng-

ligt via http://www.thornico.com/Company-Karma.2247.aspx LÄST 2013-09-26 Även baserat på 

intervju med Hummel. Intervjun genomfördes via telefon.131004. Information även hämtad från 

Brüchmann, Peter (2012) ”Christian Stadil: Derfor blev jeg buddhist”. 
565 http://www.thornico.com/Sport--Fashion.2890.aspx LÄST 2013-09-26 

http://www.thornico.com/Sport--Fashion.2890.aspx
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slutet av 1990-talet köptes Hummel upp av den danska företagsle-

daren Stadil och dennes far, finansmannen och advokaten, Thor 

Stadil. Vid tidpunkten var Hummel ett företag med stora ekono-

miska problem. Ägarbytet innebar dock att företaget kom på rätt 

köl igen, inte minst genom en del organisatoriska förändringar. 

Bland annat delades Hummel upp i de två grenarna mode och id-

rott. Därtill sjösattes en framgångsrik reklamkampanj där gratis 

kläder delades ut till inhemska och utländska celebriteter för att 

skapa kostnadseffektiv publicitet.566 Utöver Hummel äger familjen 

Stadil även företaget Thornico som är verksamt inom en mängd 

olika branscher. Hummel är alltså bara en av Thornicos många 

verksamheter.567  

 

År 2011 blev Hummel samarbetspartner till Open Fun Football 

Schools.568 Sedan dess har företaget sponsrat verksamheten genom 

att skänka sportkläder till ett värde av drygt 1,7 miljoner kronor.569 

Hummels val att sponsra verksamheten bottnar i två saker. Dels 

anser man att Open Fun Football Schools ligger väl i linje med fö-

retagets värderingar och vision om att förändra världen med hjälp 

av idrott, dels utgör verksamheten en bra möjlighet för Hummel 

att ta socialt ansvar. Det senare understryks särskilt tydligt. Hum-

mel menar nämligen att omvärlden ställer höga krav på att företag 

agerar ansvarfullt. För att attrahera nya konsumenter gäller det så-

ledes att visa att man kan förena ansvar med framgång, inte minst 

eftersom näringslivets sätt att agera onekligen får samhälleliga 

konsekvenser. Det är också därför Hummel anser det relevant att 

prata om Company Karma och inte CSR.570 Ur det hänseendet ar-

betar företaget aktivt med att göra karmabegreppet mer Skandina-

viskt, inte minst för att tilltala konsumenter i Danmark, Sverige, 

Norge och Finland. Hummel menar att det kan vara svårt att lan-

sera ett koncept som bygger på en främmande religion. Om idén 

                                                   
566 http://www.thornico.com/ samt http://www.thornico.com/Sport--Fashion.2890.aspx LÄST 2013-

09-26 
567 http://www.thornico.com/Group-Structure.3347.aspx LÄST 2013-09-26 
568 Information erhållen via intervju med Hummel. Intervjun genomfördes via telefon.131004. 
569 Information baserad på Cross Cultures Project Associations intäkter år 2011-2012, tillhandahål-

let som en PDF-fil via mejl från danska CCPA.130913.   
570 Information erhållen via intervju med Hummel. Intervjun genomfördes via telefon.131004.  

http://www.thornico.com/Sport--Fashion.2890.aspx
http://www.thornico.com/Group-Structure.3347.aspx
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kring karma och företagsmässigt ansvar ska bli lönsam måste kon-

sumenterna tillskriva den mening. Hummel arbetar därför aktivt 

med att finna den rätta ”touchen”.571 

 

Open Fun Football Schools är inte den enda idrottsrelaterade verk-

samhet som Hummel valt att stödja. Redan år 2008 valde företaget 

att sponsra Sierra Leones nationella fotbollslandslag med kläder 

och annan materiell. Två år senare gjorde man samma sak i Af-

ghanistan. I sammanhanget understryks att Hummel är ett litet fö-

retag jämfört med multinationella aktörer som Nike och Adidas. 

Av den anledningen har det varit viktigt för Hummel att engagera 

sig i saker som gör företaget unikt, och som särskiljer det från 

andra branschaktörer. När Company Karma lanserades låg den 

stora utmaningen i att skapa bra kommunikationskanaler för att 

marknadsföra konceptet Ett sätt blev att hitta lämpliga verksam-

heter att sponsra. Hummel valde därför att rikta fokus mot olika 

idrottsliga verksamheter i socialt utsatta delar av världen, inte 

minst eftersom man genom dessa ansåg sig kunna göra störst skill-

nad: företaget är ju trots allt specialiserat på sportutrustning.572 I 

sammanhanget lyfts sponsringen av Afghanistans nationella fot-

bollslandslag fram med särskild emfas. Hummel är noga med att 

understryka att det var det Afganska fotbollförbundet som valde 

att kontakta Hummel och inte tvärtom. Samarbetet etablerades ef-

tersom förbundet inte lyckats etablera några avtal med varken 

Nike eller Adidas. Klädesjättarna hade nämligen ansett det för far-

ligt att ingå sponsoravtal i landet med tanke på den politiska situ-

ation som råder. Hummel såg därmed sin chans att skapa konkur-

rensmässiga fördelar. Sponsringen blev en win-win för båda parter: 

Hummels varumärke fick ett större internationellt erkännande 

samtidigt som den afganska landslagsfotbollen fick förbättrade ma-

teriella resurser. Att verksamheten i Afghanistan nämns så flitigt 

har att göra med att Hummel genom denna kommit i kontakt med 

olika gräsrotsprojekt. Det var sedermera i anslutning till dessa som 

möjligheten att sponsra Open Fun Football Schools dök upp. Utö-

                                                   
571 Information erhållen via intervju med Hummel. Intervjun genomfördes via telefon.131004.  
572 Ibid.  
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ver Afghanistan sponsras samtliga länder inom vilka CCPA bedri-

ver verksamhet. Sponsringen inbegriper i första hand kläder men 

också övrig materiell i form av väskor, bollar och vattenflaskor.573  

Vinden blåser kallt i centrala Köpenhamn. Utanför fiket Laundro-

mat på Gammel Konvej 96 har jag bestämt träff med en av CCPA:s 

danska medarbetare. Personen ifråga är den som aktivt arbetar 

med att knyta nya sponsorer till verksamheten. Medan höstkylan 

gör sig allt mer påmind piper det till i min mobiltelefon. Via sms 

låter sig medarbetaren meddela att denne blir sen. En knapp halv-

timme senare tar vi plats inne i Cafét. Den invändiga miljön är my-

sig även om den höga ljudvolymen lämnar en del övrigt att önska. 

En stor del av CCPA:s arbete handlar om att kommunicera Open 

Fun Football Schools, inte minst för att locka till sig nya sponsorer. 

I det avseendet får sociala medier som Facebook betydelse. Det be-

ror på att tjänsten till stor del utgörs av kommunikation med hjälp 

av bilder. På så sätt kan man visa omvärlden hur verksamheten ge-

staltas i praktiken. Att visa istället för att berätta medför även att 

innehållet blir mer begripligt för betraktaren. Därtill ger det ökad 

trovärdighet. Under resten av samtalet får jag veta mer om Hum-

mel och deras roll som sponsor. Just nu är det mycket fokus på 

Company Karma. Av den anledningen handlar stor del av arbetet 

om att förse Hummels hemsida med så mycket information som 

möjligt om verksamheten. Idén om företagsmässig karma måste 

nämligen sättas in i ett relevant sammanhang. Som det ser ut i dag 

organiseras flera hundra fotbollsskolor varje år. Det innebär att all 

information kopplad till dessa måste läggas ut på Hummels hem-

sida allteftersom. I mångt och mycket handlar det om att presen-

tera Open Fun Football Schools så att Hummels varumärke expon-

eras på bästa möjliga sätt: det är trots allt deras kläder deltagarna 

använder.574    

                                                   
573 Information erhållen via intervju med Hummel. Intervjun genomfördes via telefon.131004.  
574 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbe-

tare. Intervjun genomförd i Köpenhamn den 20:e september 2012. 
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Hummels samtliga sponsringar, allt från Open Fun Football 

Schools till fotbollsverksamheterna i Sierra Leone och Afghanistan, 

knyter an till företagets vision om att förändra världen med hjälp 

av idrott.575 I det avseendet genomsyras sponsringarna av en stark 

tilltro till idrott, och mer specifikt fotboll. Hummel menar att fot-

bollen förenar människor oberoende av etnisk härkomst, religions-

tillhörighet eller politisk övertygelse. På så sätt anses den särskilt 

lämplig i konfliktdrabbade länder.576  Detta till trots verkar Hum-

mel mest betona sponsringarnas idrottsliga effekter. Ett tydligt ex-

empel är verksamheten i Sierra Leone. Genom denna anser Hum-

mel sig nämligen ha skapat störst förändring: år 2008 var landets 

nationella fotbollslag rankat 167 på FIFA:s internationella rank-

ningslista. Idag har laget avancerat till 59:e plats. I samband med 

denna utveckling har Hummels varumärke fått ett större internat-

ionellt erkännande. Enligt Stadil är det ett bevis på att företag kan 

kombinera gynnsamma affärer med ett socialt ansvar. Det är just 

detta, menar han, som Company Karma handlar om.577 Även om 

sponsringen i Sierra Leone burit frukt rent sportsligt är det icke 

desto mindre möjligt att problematisera Stadils uttalande. Är FIFA-

rankningen ett mål eller endast ett uttryck för goda resultat? Om 

rankningen är ett mål blir en naturlig följdfråga hur det hänger 

ihop med socialt ansvar?  

 

Hummels motiv är intressanta att problematisera, både när det gäl-

ler altruism kontra egennytta men också avseende företagets upp-

fattning att idrottslig utveckling likställs med socialt ansvar. När 

det kommer till spännvidden vinst kontra icke-vinst ger det empi-

riska materialet vid handen att Company Karma genomsyras av 

bägge delar. Hummel är öppet med att samtliga av företagets 

sponsringar drivs av ekonomiska intressen. Det anses dock inte 

hindra företaget från att samtidigt göra rätt för sig. Hummel menar 

att fler aktörer i samhället måste ta ansvar, inte minst aktörer från 

näringslivet. För att motivera dessa måste det dock finnas möjlig-

                                                   
575 http://www.hummel.net LÄST 2015-01-10 
576 Intervju med Hummel. Intervjun genomfördes via telefon. 131004. 
577 Holden, Kit (2013) ”Company Karma: How football is bringing war torn societies together”. 
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heter att tjäna pengar, annars faller det sociala ansvaret platt.578  

Mot denna bakgrund är det alltså rimligt att anta Company Karma 

i första hand handlar om att skaffa lukrativa fördelar på en kon-

kurrensutsatt marknad, i synnerhet eftersom Hummel valt att 

sponsra verksamheter i länder som generellt sett anses ”farliga”. 

Företaget menar nämligen att man aldrig hade kunnat konkurrera 

med sin omvärld om det inte vore för aktuella sponsringar. Av den 

anledningen gör företaget inte heller någon hemlighet av att Com-

pany Karma i första hand bygger på ekonomiska intressen. Hum-

mel menar att alla företag styrs av ekonomiska intressen, i synner-

het då lönsamhet är en förutsättning för överlevnad i en marknads-

styrd ekonomi. Tanken dock är att lönsamhet och ansvar går att 

förena.579 

 

Även om Hummel är öppna med sina motiv är det trots allt ange-

läget att problematisera företagets vision, inte minst eftersom den 

sätter idrotten före ekonomisk vinning i fokus. Givet den informat-

ion som presenterats vore det alltså inte helt långsökt att påstå att 

sponsringen av Open Fun Football Schools i första hand fungerar 

som ett medel genom vilket Hummel kan differentiera sig från 

andra sportklädesföretag. Det överensstämmer med vad Graf-

ström, Götheberg och Windell visat i sin forskning: att merparten 

av företag primärt använder sig av CSR för att stärka sitt eget va-

rumärke.580  Samtidigt menar Hummel att man aktivt arbetat för 

att ta avstånd från det tänket. Istället har man velat bryta sig loss 

från traditionell CSR som till stor del anses handla om företags 

möjlighet att köpa sig fria från ansvar.581 Hummel ser traditionell 

CSR som en utdöende form av ansvar. Company Karma som ett 

slags CSR-version 3.0 handlar alltså inte om att köpa sig fri från 

samhälleliga skyldigheter. Snarare handlar det om att ta ett större 

                                                   
578 Holden, Kit (2013)”Company Karma: How football is bringing war torn societies together”.  
579 Information erhållen via intervju med Hummel. Intervjun genomfördes via telefon.131004.  
580 Grafström, Anna, Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) ”CSR: Företagsansvar i för-

ändring”. s. 20,110, 152 
581 Information erhållen via intervju med Hummel. Intervjun genomfördes via telefon.131004. 
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och mer aktivt ansvar. Genom sponsringen av Open Fun Football 

Schools anser man sig kunna göra just det.582 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
582 Baserat på ett videoklipp där Christian Stadil berättar om Company Karma. Videoklipp tillgäng-

ligt via http://www.thornico.com/Company-Karma.2247.aspx LÄST 2013-09-26 Även baserat på 

intervju med Hummel. Intervjun genomfördes via telefon.131004  
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Utanför receptionen till vårt hotell har en större grupp män och 

kvinnor hunnit anlända. Det är en brokig skara människor. Samt-

liga är iförda färgglada träningskläder. De dominerande färgerna 

utgörs av grönt, blått och orange. Innan vi beger oss mot föreläs-

ningssalen för att påbörja utbildningen är det dags att fotografera 

samtliga ledare. Vi blir också introducerade för det moldaviska 

fotbollförbundets generalsekreterare. Med ett stadigt handslag häl-

sar han samtliga ledare välkomna. Med stolthet i blicken tittar han 

ut över fotbollsplanens kortklippta gräs och de nybyggda tränings-

faciliteterna. Han ler och gör tummen upp. Därefter går han vidare 

mot den stora skaran ledare framme vid receptionen. Med pondus 

beordrar han hur ledarna skall placera sig inför fotograferingen. 

Två träbänkar bärs ut för att skapa tre rader av ledare: en sittandes 

längst fram följt av två ståendes bakom. Han gestikulerar med ar-

men att jag skall placera mig jämte honom i den mittersta raden. 

De övriga ledarna verkar måna om att jag gör som han säger. Efter 

en del svårigheter att komma förbi de uppställda ledarna lyckas jag 

till slut nå fram till honom. Med belåten blick lägger han handen 

om min axel. Fotografen ber samtliga personer att le medan kame-

ran avger ett smattrande läte.583 

 

Moldavisk fotboll inbegriper helt andra politiska dimensioner jäm-

fört med många andra europeiska länder. Främst handlar det om 

landets långvariga samröre med Sovjetunionen. Då denna utgjordes 

av en mängd olika satellitstater, däribland Moldavien, fick det av 

förklarliga skäl även konsekvenser för det nationella fotbollslands-

laget. Här spelade nämligen moldaviska, ryska och ukrainska spe-

lare tillsammans, tvärs över etniska och kulturella skiljelinjer.584 

Landslaget alstrade därmed en form av nationell samhörighets-

                                                   
583 Fältanteckningar förda den 22:e juli 2013 i Vad lui Voda, Moldavien. 
584 Sugden, John & Tomlinson, Alan (2000) “Football, Ressentiment and Resistance in the Break-up 

of the Former Soviet Union”. s.90, 92-93 
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känsla oberoende av spelarnas etniska härkomst. I samband med 

Sovjetunionens kollaps, vilken i sin tur banade vägen för Moldavi-

ens självständighet, blev etnicitet och nationalitet emellertid viktigt 

för landets sökande efter en egen identitet. Moldaviens nybildade 

fotbollslandslag fyllde därför en viktig funktion, inte minst för att 

hävda sig gentemot Ryssland. Matcherna länderna emellan kan 

därigenom sägas ha spätt på konflikten i landet.585 Exemplet är 

dock bara ett i mängden av kontroverser som aktualiserats genom 

den segdragna konflikten. Sugden och Alan Tomlinson menar att 

frågan om etnisk och nationell tillhörighet inom landslagsidrott, 

och mer specifikt landslagsfotboll, alltigenom varit kontroversiell 

för Sovjetunionens forna satellitstater.586 Moldavien utgör sålunda 

inget undantag.  Intressant är emellertid att den moldaviska fotbol-

len uppvisar paradoxala tendenser: på nationell basis avser den 

nämligen särskilja medan den på lokal basis, inte minst genom 

Open Fun Football Schools, strävar efter att förena. 

 

Verksamhetens förenande egenskaper lyfts särskilt fram av CCPA:s 

moldaviska medarbetare. För deras vidkommande fyller fotbolls-

skolorna en viktig funktion eftersom de genom sin glädjefulla ka-

raktär kan bidra till ökad integration.587 På CCPA:s moldaviska 

hemsida understryks även att Open Fun Football Schools utgör det 

enda framgångsrika initiativet när det gäller att överbrygga kon-

flikten i landet.588  För närvarande utgör det moldaviska fotbollför-

bundet den enskilt största och viktigaste samarbetspartnern. Att 

tränarutbildningen kunde förläggas till förbundets egen träningsfa-

cilitet vittnar om denna symbios. Även om förbundet är en viktig 

samarbetspartner sägs CCPA:s moldaviska medarbetare vara de 

verkställande aktörerna när det gäller att implementera fotbolls-

                                                   
585 Arambasa Narcisa, Mihaela (2008) “Everyday life on the eastern border of the EU – between 

Romanianism and Moldovanism in the border area of the Republic of Moldova and Romania”. 

s.366.  
586 Sugden, John & Tomlinson, Alan (2000) “Football, Ressentiment and Resistance in the Break-up 

of the Former Soviet Union”. s. 105 
587 Information baserad på ett tal från det moldaviska Fotbollförbundets generalsekreterare under en 

tränarutbildning för Cross Cultures Project Associations medarbetare i Vad lui Voda, Moldavien, 

den 22:e juli 2013. Information även erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associat-

ions moldaviska medarbetare. Genomförd den 23:e juli 2013 i Vad lui Voda, Moldavien. 
588 http://ccpa.eu/what-we-do/countries/caucasus/moldova/ LÄST 2013-10-03 

http://ccpa.eu/what-we-do/countries/caucasus/moldova/
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skolorna runt om i landet. Det är dock en sanning med modifikat-

ion: samtliga tre personer som utgör CCPA:s administrativa 

stomme sitter även på uppdrag åt förbundet.589 Utöver dessa utgörs 

verksamheten av sex instruktörer som även de har kopplingar till 

förbundet. Det är instruktörerna som står för utbildningen av le-

dare, och ledarna som står för verkställandet av varje enskild fot-

bollsskola.590 Av den anledningen är det rimligt att påstå att verk-

samhetens samtliga led genomsyras av ett nära samröre med det 

moldaviska fotbollförbundet.  

 

Det är varmt och instängt i den lilla föreläsningssalen. Om några 

minuter börjar den teoretiska delen av tränarutbildningen. Dessför-

innan har det moldaviska fotbollförbundets generalsekreterare in-

lett med ett kort anförande om verksamhetens betydelse för den 

politiska utvecklingen i landet. Därefter delas pennor och kompen-

dier ut. Kompendierna innehåller illustrationer över olika fotbolls-

övningar och är skrivna på både moldaviska och ryska. Tanken är 

att de teoretiska momenten så småningom skall omsättas i praktik. 

Efter ytterligare ett par instruktioner kring vad som utmärker en 

bra ledare sätts en reklamfilm igång. Popmusik ljuder medan repre-

sentanter för det moldaviska fotbollförbundet intervjuas. En kvinn-

lig representant lovordar verksamheten. Med ett förflutet som elit-

fotbollsspelare är hon ambassadör och anlitad av förbundet för ut-

vecklingen av landets damfotboll. I inslaget understryks vikten av 

att moldaviska kvinnor får möjlighet att spela fotboll. Genom rik-

tade insatser kan landet sålunda bli mer jämställt. Open Fun Foot-

ball Schools anses därmed fylla en viktig funktion. Genom verk-

samheten kan nämligen kvinnor utvecklas och bli bättre fotbolls-

spelare.591   

                                                   
589Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska med-

arbetare. Genomförd den 23:e juli 2013 i Vad lui Voda, Moldavien.   
590 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska med-

arbetare. Genomförd den 23:e juli 2013 i Vad lui Voda, Moldavien.    
591 Fältanteckningar förda den 22:e juli 2013 i Vad lui Voda, Moldavien.  
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En viktig målsättning för Open Fun Football Schools i Moldavien 

tycks vara att utveckla landets damfotboll.592 Med ett förflutet som 

elitfotbollspelare, och som ambassadörer för det moldaviska fot-

bollförbundet, ser flera av medarbetarna verksamheten som ett 

medel genom vilket landets jämställdhet kan förbättras. Behovet av 

insatser anses vara störst på landsbygden. Här är det nämligen 

fortfarande otänkbart för kvinnor att ägna sig åt fotboll. Open Fun 

Football Schools anses därmed bidra till att ändra denna uppfatt-

ning, framförallt genom att involvera flickor i tidig ålder, både som 

spelare men även som tränare och ledare. Idag har man kommit 

långt i den processen: sju av totalt elva fotbollsskolor runt om i 

landet har nämligen uttalade satsningar på damfotboll.593 

 

De ökade satsningarna innebär dock att verksamheten ändrat färd-

riktning. Framförallt verkar Open Fun Football Schools ha gått 

från ett fredsbevarande initiativ till att i större utsträckning foku-

sera jämställdhet genom insatser för damfotboll. I det avseendet 

har flera av de kvinnliga medarbetarnas idrottsliga bakgrund haft 

en avgörande betydelse, inte minst när det gäller att driva specifika 

frågor av intresse. Det har i sin tur medfört en rad förändringar.  

Som exempel utgjorde de manliga deltagarna drygt sjuttio procent 

när Open Fun Football Schools lanserades i landet. Idag har den 

siffran minskat till femtio procent. Förändringen speglas dock inte 

bara bland deltagarna. Jämställdheten bland ledarna har också 

ökat. Det märktes inte minst under tränarutbildningen då mer än 

hälften av ledarna var kvinnor.594 Medarbetarna menar att det är 

bevis nog för att verksamheten har gått i rätt riktning. Vidare häv-

das att målet med Open Fun Football Schools framöver är att 

skapa elitsatsande damfotbollsklubbar runt om i landet. Tanken är 

således att de kvinnliga deltagare som söker sig till verksamheten 

ska fortsätta engagera sig även efter det att skolorna upphört. 

                                                   
592 Information baserad på fältanteckningar förda under tränarutbildningen i Vad lui Voda, Molda-

vien den 22:a juli 2013. Utbildningen hölls av Cross Cultures Project Associations moldaviska med-

arbetare.  
593 Ibid.  
594 Ibid.  
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Open Fun Football Schools anses därmed utgöra ett bra upphämt-

ningsområde.595  

 

För att tala i Spaaijs, Beacoms och Coalters termer är det rimligt 

att hävda att verksamheten, så som medarbetarna beskriver den, 

ändrat karaktär och blivit mer inriktad på idrottslig utveckling.596 

Det framgår som tydligast i min kontakt med en av de kvinnliga 

medarbetare som ansvarade för tränarutbildningen. Hon lyfter 

fram sina egna erfarenheter av att spela fotboll på elitnivå. Fram-

förallt understryks vilken betydelse fotbollen har haft för hennes 

liv: hur den gett henne möjligheten att tjäna egna pengar och på så 

vis bli självförsörjande. Därtill har den möjliggjort utlandsresor där 

hon har kunnat lära sig värdefulla saker om sin omvärld. På så sätt 

har fotbollen blivit ett medel genom vilket hon har kunnat för-

ändra sin egen livssituation.597  Annorlunda uttryckt handlar det 

om hur hon som kvinna, på egen hand och med hjälp av fotboll, 

förbättrat sin egen livssituation i ett fattigt och patriarkalt land 

som Moldavien. Tanken om att ta kommando över sitt eget liv kan 

härledas till empowerment, egenmakt. Men det kan även kopplas 

samman med den sorts nyliberalt tankegods som varit ett åter-

kommande tema i båda delstudier. Det aktualiseras inte minst när 

det gäller uppfattningen att ansvaret för ett lands utveckling åläggs 

den enskilda individen snarare än samhället i stort. Den kvinnliga 

medarbetaren ger fog för detta genom att prata om förändringar 

på mikronivå: med hjälp av gräsrotsprojekt som Open Fun Foot-

ball Schools tycks Moldavien bli mer jämställt. Som exempel åsyf-

tas nämligen de karriärmöjligheter fotbollen ger upphov till, både 

på men också utanför plan. Att bli anställd som damfotbollsam-

                                                   
595 Information erhållen via intervju med Cross Cultures Project Associations moldaviska medarbe-

tare. Genomförd i Vad lui Voda, Moldavien, den 23:e juli 2013. 
596 Spaaij, Ramón (2009) “Personal and social change in and through sport: cross-cutting themes”. s. 

1266 och Beacom, Aaron (2007) “A question of motives: Reciprocity, Sport and Development Assis-

tance” s. 84. Se även Coalter i “sport and international development” samt Coalter i: Swatuk A. 

Larry, Motsholapheko R. Moseki & Mazvimavi, Dominic (2011) “A Political Ecology of Develop-

ment in the Boteti River Region of Botswana: locating a place for sport”. s. 455 
597 Information erhållen via intervju med Cross Cultures Project Associations moldaviska medarbe-

tare. Genomförd i Vad lui Voda, Moldavien, den 23:e juli 2013.  
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bassadör på förbundet anses följaktligen vara en av dessa möjlig-

heter.598  

 

Allt detta sammantaget pekar alltså på att Open Fun Football 

Schools primärt handlar om att om utveckla landets damfotboll, 

inte om att skapa politisk enighet med Transnistrien. Samtidigt un-

derstryker medarbetarna vikten av att hitta lösningar på en segdra-

gen konflikt. Den målsättningen är emellertid inte lika tydligt arti-

kulerad som frågan om jämställdhet. Det förefaller aningen motsä-

gelsefullt då Open Fun Football Schools i första hand lanserades 

för att överbrygga landets politiska konflikt.599 Märkligt nog ger 

medarbetarna intrycket av att konflikten inte existerar. Det blev 

särskilt tydligt i min kontakt med en av de ledare som själv här-

stammar från Transnistrien. Att ledaren kommer härifrån skulle 

dock möjligtvis kunna förklara denna paradox. Här skulle det vara 

rimligt att anta att medarbetaren, i egenskap av representant för en 

impopulär region i landet, inte vill stöta sig med det moldaviska 

majoritetssamhället. I kontakten med utomstående, mig själv in-

kluderad, avsåg ledaren troligtvis vilja förmedla en förfinad bild av 

det politiska läget eftersom denne själv representerar den grupp 

människor som i allmänhetens ögon anses besvärliga: det är ju till 

syvende og sidst Transnistrien som vill bryta sig loss från Molda-

vien.600  Även om slutsatsen är spekulativ förefaller den sannolik, i 

synnerhet gällande den information SIDA tillhandahållit, och hur 

myndighetens lokala handläggare i Chisinau ser på det politiska 

läget i landet.601 Med det konstaterat skulle en diskussion kopplad 

till så kallade potemkinkulisser kunna anläggas. Poängen är helt 

enkelt att man ger en annan bild av verkligheten än vad som fak-

tiskt råder.602 På så vis kan de moldaviska medarbetarnas sätt att 

                                                   
598 Information erhållen via intervju med Cross Cultures Project Associations moldaviska medarbe-

tare. Genomförd i Vad lui Voda, Moldavien, den 23:e juli 2013.  
599 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbe-

tare. Genomförd den 17:e september 2012, Bröndby, Köpenhamn. Se även http://www.ccpa.eu/what-

we-do/countries/caucasus/moldova/ LÄST 2013-10-09 
600 Information erhållen via intervju med Cross Cultures Project Associations moldaviska medarbe-

tare. Genomförd i Vad lui Voda, Moldavien, den 23:e juli 2013.  
601 Information erhållen via intervju med en av SIDA:s handläggare med ansvar för stödet till Open 

Fun Football Schools i Moldavien. Intervjun genomförd via mejl 131011  
602 Sebag, Montefiore Simon (2000) ”Potemkin och Katarina den stora – en kejserlig förbindelse”. 
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presentera Open Fun Football Schools bejakas som en sådan kuliss. 

Relevanta frågor att ställa blir sålunda: Hur ser den faktiska poli-

tiska situationen ut i landet? Och hur rimmar egentligen verksam-

hetens uttalade fokusering av damfotboll med Open Fun Football 

Schools fredsbevarande intentioner? 

Potemkinkulisser relaterar till förskönande anordningar avsedda 

att dölja verkliga förhållanden. Det är något som förefaller vara 

precis det motsatta än det som uppenbarar sig vid en första an-

blick.603 Enligt sägen har begreppet sitt ursprung i 1700-talets Ryss-

land då den ryska fursten Grigorij Potemkin, inför kejsarinnan Ka-

tarina II:s resa till Krim, lät upprätta kulisser av byar för att ge ett 

positivt intryck av det välstånd han snabbt hade åstadkommit på 

den nyligen erövrade halvön. Kulisserna var således en fasad i syfte 

att dölja den sociala misär som krigets härjningar frambringat.604 

För idrottsligt vidkommande, och av mer sentida exempel, kan 

diskussionen härledas till olika byggnadsmässiga upprustningar in-

för större idrottsevenemang, inte minst i diktatoriska länder. Po-

ängen är helt enkelt att länderna vill ge sken av att saker och ting 

är bättre än vad det faktiskt är. Kring detta resonerar journalisten 

Sverker Lindström i sin granskning av OS i Peking år 2008. Även 

om Lindström inte explicit använder sig av potemkinkulisser som 

begrepp är hans ståndpunkt att hela det kinesiska samhället, och 

mer specifikt Peking, genomgick en stor förskönande omvandling 

för att visa upp sig från sin bästa sida när alla världens kameror 

riktades mot evenemanget. Sensmoralen är följaktligen att man 

ville visa upp en förhärligande bild av landet för att dölja social 

misär och avleda uppmärksamhet från bristen på mänskliga rättig-

heter: problem som de facto existerar. På så sätt lät man hemlig-

hålla vissa sanningar, en sorts socialpolitisk manipulation som vid 

                                                   
603 Garry C. Gray (2006) “The Regulation Of Corporate Violations, Punishment, Compliance, and 

the Blurring of Responsibility”. 
604 Se bland annat. Sebag, Montefiore, Simon (2000) ”Potemkin och Katarina den stora – en kejser-

lig förbindelse”. s. 31, 296-312  
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tidpunkten för OS understödde regimens bild av landets sociala 

och ekonomiska tillstånd.605  

 

På samma sätt som Lindström beskriver OS i Peking som en sorts 

socialpolitisk manipulation kan även Open Fun Football Schools i 

Moldavien tillskrivas dessa attribut, inte minst eftersom verksam-

hetens medarbetare ger sken av att allt är frid och fröjd när verk-

ligheten vittnar om det motsatta.606 I det avseendet kan diskussion-

en om potemkinkulisser även härledas till Evert Vedung som 

granskat utvärderingar inom ramen för politisk och statlig förvalt-

ning. För Vedung knyter begreppet i första hand an till den process 

genom vilken strategiska motiv hålls dolda. På så sätt kan utvärde-

ringar användas på olika sätt och för olika ändamål.  Det kan i sin 

tur röra allt från att vinna tid till att dölja verkliga förhållanden. 

Därtill kan utvärderingar användas för att medvetet synliggöra det 

som fungerar, särskilt då det ger existensberättigande åt verksam-

heten ifråga.607 För att illustrera sin poäng använder Vedung sig av 

två idealtyper: Eye-Wash och White-Wash.  Den förstnämnde in-

nebär att medvetet endast låta utvärdera de aspekter som fungerar, 

särskilt i verksamheter som visat sig mindre lyckade. På så sätt får 

sken ersätta verklighet. Den sistnämnde innebär att varje möjlighet 

till objektiv bedömning undviks i syfte att dölja att en verksamhet 

misslyckats.608  

  

Även om granskningen av Open Fun Football Schools inte är en 

utvärdering är det rimligt att informanterna i Moldavien trots allt 

tillskrivit mig rollen som utvärderare, och därför sett sig tvungna 

att ge en förskönad bild av verksamheten. Här kan uppfattningen 

att det inte föreligger några etniska eller politiska motsättningar i 

                                                   
605 Lindström, Sverker (2008) ”Det stora sveket. Den Olympiska rörelsen i diktaturens tjänst”. s. 

128-133 
606 Information erhållen via intervju med en av SIDA:s handläggare med ansvar för stödet till Open 

Fun Football Schools i Moldavien. Intervjun genomförd via mejl 131011. Information även erhållen 

via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska medarbetare. Genomförd i 

Vad lui Voda, Moldavien, den 23:e juli 2013.  
607 Vedung, Evert (1999) Utvärdering i politik och förvaltning. S.104- 105 
608 Suchman, Edward (1972) i: Vedung, Evert (1999) ”Utvärdering i politik och förvaltning”. s. 105 
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landet nämnas,609 framförallt då det avviker markant från vad 

forskning visar.610 Därtill står uppfattningen i kontrats till den in-

formation som SIDA tillhandahållit. Myndigheten menar nämligen 

att konflikten i allra högsta grad fortfarande är levande. SIDA ger 

därför stöd åt tanken att de moldaviska medarbetarna med stor 

sannolikhet tillskrivit mig rollen som extern utvärderare.611 Diskre-

pansen förklaras alltså rimligtvis av att informanterna sett sig 

tvungna att undanhålla viss information för att på så sätt värna om 

landets anseende. Konflikten kan därför också fortsatt sägas exi-

stera. Som ytterligare exempel var tränarutbildningen uppdelad i 

två delar: en del som hölls på moldaviska och en del som hölls på 

ryska. Därtill var endast representanter från en transnitrisk skola 

närvarande under en hel veckas utbildningsverksamhet. Mot denna 

bakgrund kan man fråga sig hur en sådan uppdelning främjar ökad 

integration? Rådande omständigheter vittnar därför om en del 

problem kring en verksamhet som i första hand gör anspråk på att 

överbrygga motsättningen mellan två folkgrupper. Med det konsta-

terat verkar Open Fun Football Schools i Moldavien, så som den 

presenterats på plats, inrymma inslag av både Eye-Wash och 

White-Wash.612  De moldaviska medarbetarna verkar därmed end-

ast ha valt att presentera den del av verksamheten som fungerar: 

nämligen utvecklandet av damfotboll. För att tala i Vedungs termer 

har man således även lagt hinder i vägen för en objektiv bedöm-

ning.613 Även om insatser för ökad jämställdhet kan betraktas som 

något positivt är inte det CCPA:s huvudsakliga målsättning. En av-

slutande fundering blir därmed om Open Fun Football Schools i 

Moldavien primärt handlar om damfotbollsutveckling eller om 

fredsutveckling?  

                                                   
609 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska med-

arbetare. Genomförd i Vad lui Voda, Moldavien, den 23:e juli 2013.  
610 Se bland annat. Chinn, Jeff & Roper D. Steven (1995) “Ethnic mobilization and reactive nation-

alism: The case of Moldova”, Tribe, John (2008) “Curriculum, Development and Conflict: A Case 

Study of Moldova”, Roper D. Steven (2010) “Regionalism in Moldova: The Case of Transnistria 

and Gagauzia” & Kolstø, Pål & Malgin, Andrei (1998) “The Transnistrian republic: A case of polit-

icized regionalism”.  
611 Information erhållen via intervju med en av SIDA:s handläggare med ansvar för stödet till Open 

Fun Football Schools i Moldavien. Intervjun genomförd via mejl 131018 
612 Suchman, Edward (1972) i: Vedung, Evert (1998) ”Utvärdering i politik och förvaltning”. s. 105  
613 Ibid.  
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Höstregnet faller tätt utanför Idraettens Hus, en bit från Köpen-

hamn. Genom fönstret skymtar Bröndby IF:s hemmaarena. Likt ett 

futuristiskt rymdskepp reser sig det mastodonta byggnadskom-

plexet mot den grå himlen. Jag befinner mig på CCPA:s huvudkon-

tor. På plats finns även andra idrottsliga organisationer. En av 

dessa är Danmarks Idrottsförbund. Längs en av väggarna står en 

bred bokhylla uppställd. Här trängs pärmar och kompendier till-

sammans med profilprodukter som fotbollar och t-shirts i varie-

rande färger. Kontoret har även ett större mötesrum. Det är här 

merparten av samtalen med medarbetarna äger rum. I mötesrum-

met pryds väggarna av fotografier tagna från verksamhetens fot-

bollsskolor runt om i världen. De flesta föreställer barn och vuxna 

som spelar fotboll. De ser ut att ha roligt tillsammans.  För dagen 

är jag och en av medarbetarna ensamma på kontoret. Vi pratar 

stort och smått kring Open Fun Football Schools. För denne är det 

viktigt att fotbollsskolorna är roliga och att de bidrar till ett livs-

långt intresse för fotboll. Därtill tilläggs att fotboll lär människor 

interagera på olika sätt. Medarbetaren menar att fotbollen är 

blind: den tar nämligen inte hänsyn till hudfärg, religion eller andra 

särskiljande faktorer. Av den anledningen anses den ypperlig att 

använda för att överbrygga motsättningar, skapa fred och generera 

glädje.614  

 

CCPA:s danska och moldaviska medarbetare hyser stark tilltro till 

fotboll som medel genom vilket etniska, kulturella och religiösa 

skillnader kan överbryggas. Open Fun Football Schools anses där-

för betydelsefullt, framförallt när det gäller att skapa fredfull 

                                                   
614 Baserat på fältanteckningar förda den 17:e september 2012 i Bröndby, Danmark, under samtal 

med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 
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samexistens bland människor i konfliktdrabbade länder.615 På or-

ganisationens officiella hemsida framgår att fotbollens förtjänster 

till stor del bottnar i dess globala popularitet. Verksamheten anses 

därmed bidra till ökad integration eftersom människor från vitt 

skilda sociala sammanhang kan förenas kring ett gemensamt in-

tresse.616 För moldaviskt vidkommande understryks detta särskilt 

tydligt, inte minst eftersom fotbollsskolorna säger sig bygga på dia-

log och samarbete mellan deltagare från både Moldavien och 

Transnistrien. Därtill anses verksamheten lyckosam eftersom delta-

garna kan samverka kring något de har gemensamt: nämligen in-

tresset för fotboll. I ett segregerat land som Moldavien gäller det 

sålunda att fokusera det som förenar, inte det som särskiljer.617 

 

Mot denna bakgrund kan den betydelse CCPA:s danska medarbe-

tare tillskriver fotbollen redogöras för mer ingående. Deras tankar 

är särskilt viktiga att begrunda eftersom de tillsammans utgör 

verksamhetens organisatoriska stomme. En generell uppfattning 

rör fotbollens enkelhet och gränslösa karaktär. Det är också därför 

den anses användbar som fredsbevarande medel.618 Därtill anses 

den ge deltagarna en möjlighet att distansera sig från en socialt ut-

satt vardag genom att få ägna sig åt något som är roligt.619  Vidare 

understryks fotbollens, och andra lagidrotters, förmåga att lära 

sina utövare samarbeta och kommunicera. Det senare anses särskilt 

viktigt, inte minst som en grundbult i ett demokratiskt samhälle. 

Genom att lära utövarna kommunicera, och därigenom förhandla 

fram egna lösningar på problem tillsammans, kan saker och ting 

                                                   
615 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Intervjuerna genomfördes mellan den 17-21 september 2012, i Danmark och den 21 juli 2013 i 

Moldavien.  Även baserat på intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska 

medarbetare. Genomförd den 23 juli 2013 i Moldavien. 
616http://www.ccpa.eu/what-we-do/open-fun-football-schools/the-programme/what-makes-offs-

attractive/ LÄST 2013-11-06 
617 http://www.ccpa.eu/what-we-do/countries/caucasus/moldova/  LÄST 2013-11-06 
618 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Intervjuerna genomfördes mellan den 17-21 september 2012, i Danmark och den 21 juli 2013 i 

Moldavien.  
619 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 20-21 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien.   
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följaktligen förändras till det bättre. Open Fun Football Schools 

anses därmed fylla en viktig funktion.620  

 

Medarbetarnas tankar korrelerar tämligen väl med vad Sugden och 

Nico Schulenkorf visat i sin forskning. Deras ståndpunkt är nämli-

gen att idrottens gränslöshet och lekfulla karaktär gör den särskilt 

lämplig som medel när det gäller att överbrygga motsättningar i 

konfliktdrabbade länder. Därtill lyfts idrottens förmåga att distan-

sera sina utövare från en utsatt och konfliktfylld tillvaro fram som 

betydelsefullt. I sammanhanget understryks även att fotboll gör sig 

särskilt lämplig utifrån dess globala popularitet och enkelhet ifråga 

om regler och utrustning. Av den anledningen tycks fotboll också 

kunna integreras inom en mängd olika sammanhang.621  Tanken 

om fotbollens förtjänster som ett resultat av dess enkelhet kan illu-

streras genom följande citat signerat en av CCPA:s moldaviska 

medarbetare: ”Fotbollen är enkel. Det är bara att gå ut och spela. 

Jag behöver ingen utrustning. Det enda som behövs är en plats att 

spela på, några bollar, mina vänner och ett par skor. Man tar det 

man har. Moldaviska barn ute på landsbygden är väldigt fattiga, 

men de kan fortfarande spela fotboll tillsammans.”622 

 

De danska medarbetarna sällar sig till denna uppfattning. Därtill 

hävdas att lagidrotter möjliggör en plattform för dialog. Open Fun 

Football Schools får således en avgörande betydelse eftersom verk-

samheten förespråkar just detta. Följande citat från en av de 

danska medarbetarna illustrerar denna poäng: ”Krig och konflikt 

                                                   
620 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Intervjuerna genomfördes mellan den 17-21 september 2012, i Danmark och den 21 juli 2013 i 

Moldavien.  
621 Schulenkorf, Nico (2010) “Sport events and ethnic reconciliation: Attempting to create social 

change between Sinhalese, Tamil and Muslim sportspeople in war-torn Sri Lanka” & Sugden, John 

& Harvie, Scott (1995) “Sport and community relations in Northern Ireland”.s. 4,72. Se även: Mer-

kel, Udo (2008) “The politics of sport diplomacy and reunification in divided Korea: One nation, 

two countries and three flags”, Kunz, Valeria (2009) & Howarth-Lea, Jonathan (2006) “Sport and 

Conflict: Is Football an Appropriate Tool to Utilise in Conflict Resolution, Reconciliation or Recon-

struction?” s. 42-44.  

 Se bland annat Sugden, John & Harvie, Scott (1995) “Sport and community relations in Northern 

Ireland”.s. 4,72 & Howarth-Lea, Jonathan (2006) “Sport and Conflict: Is Football an Appropriate 

Tool to Utilise in Conflict Resolution, Reconciliation or Reconstruction?” s. 42-44.  
622 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska med-

arbetare. Intervjun genomfördes den 23:e juli 2013 i Vad lui Voda, Moldavien. 
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skapar barriärer mellan människor och samhällen. På så sätt är 

varken mat, skydd eller andra förnödenheter av betydelse. Vad 

som är av betydelse är att skapa förutsättningar för kommunikat-

ion. Demokrati bygger på dialog och förhandling mellan männi-

skor. Det är det Open Fun Football Schools handlar om”.623  

 

Om uppfattningen kring lagidrotters demokratiska karaktär varit 

ett återkommande tema har även dess förmåga att skapa nya for-

mer av gemenskaper lyfts fram med särskilt eftertryck.624 CCPA:s 

danska medarbetare menar att det specifikt är detta som talar för 

verksamheten: att den bygger på vad människor har gemensamt 

snarare än vice versa. Särskiljande faktorer som etnisk härkomst 

eller trosuppfattning blir således av ringa betydelse, främst ef-

tersom idrotten tillhandahåller nya former av social gemenskap.625 

Tankarna går att härleda till vad Henning Eichberg och Davide 

Sterchele kommit fram till i sin forskning.  Deras ståndpunkt är 

nämligen att idrotten förenar människor genom sin informella, ne-

utrala och glädjefulla karaktär.626 Denna uppfattning kan emellertid 

problematiseras. I det avseendet skulle man kunna hävda att idrot-

ten lika mycket särskiljer som förenar. Idrottens särskiljande ka-

raktär skulle framförallt kunna beaktas utifrån att den ofta handlar 

om att statuera vinnare och förlorare. Även om Open Fun Football 

Schools i första hand genomsyras av öppenhet, glädje och lek, är 

det svårt att förbi se det faktum att flera av aktiviteterna till sy-

vende og sidst är uppbyggda kring vinst och förlust.627  På vilket 

sätt främjar en sådan uppdelning fred och integration? Är den 

”goda” tron på idrott verkligen befogad? Och var härstammar den 

ifrån?  

 

                                                   
623 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbe-

tare. Genomförd den 17:e september 2012. 
624 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-21 september 2012, i Danmark. 
625 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbe-

tare. Genomförd den 17:e september 2012.  
626 Se bland annat Eichberg, Henning (2009), Kvalsund, Pelle (2007) och Sterchele, Davide (2007) 

“The limits of inter-religious dialogue and the form of football rituals: The case of Bosnia-

Herzegovina”.  
627 Baserat på fältanteckningar förda i Vad lui Voda, Moldavien, förda mellan 21-24 juli, 2013. 
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Mot bakgrund av dessa frågor finns det anledning att mer ingående 

diskutera de attribut de danska medarbetarna tillskriver idrotten, i 

synnerhet eftersom hela idén kring Open Fun Football Schools 

bygger på antagandet att fotboll kan bidra till en bättre tillvaro för 

människor i utsatta delar av världen. Ur det hänseendet anses id-

rotten ge upphov till personlig utveckling genom förbättrad själv-

känsla och ökat ansvar.628 Ytterligare förtjänster som lyfts fram är 

idrottens karaktärsdanande och disciplinerande förmåga.629 Idrot-

tens förtjänster till trots bör attributen icke desto mindre proble-

matiseras, framförallt då samtliga av medarbetarna menar att för-

tjänsterna är självklara. En av medarbetarna driver detta till sin 

spets genom att hävda att alla människor gläds av att idrotta. På så 

sätt anses det av ringa betydelse vart på jorden människor befinner 

sig, om man är rik eller fattig eller om man är svart eller vit: kärle-

ken till idrott är densamma.630 Även om uttalandet endast kan här-

ledas till en specifik person säger det samtidigt något om CCPA 

som organisation. Av samtliga medarbetare är det nämligen endast 

en person som inte är, eller har varit, idrottsligt aktiv.631 Därtill kan 

uttalandet begrundas utifrån den postkoloniala kritik som bland 

annat Guttmann, Giulianotti, Beacom och Darnell riktat mot id-

rottsliga hjälpinsatser.632 En av poängerna är den västerländska 

tanken om idrottens karaktärsdanande förmåga för människor i 

socialt utsatta delar av världen: något som i sin tur överensstäm-

mer med medarbetarnas syn på Open Fun Football Schools.633 

                                                   
628 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 18-21 september 2012 i Danmark.  
629 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-21 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien. In-

formation även erhållen via intervjuer med Hummel, genomförd 131004, och Rockwool, genomförd 

130801. 
630 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbe-

tare. Genomförd den 17:e september 2012, i Köpenhamn.  
631 Information erhållen via intervju med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförd den 21 september 2012, i Köpenhamn. 
632 Se bland annat. Guttmann, Allen (1994) “Games & Empires. Modern sports and cultural imperi-

alism”, Giulianotti, Richard (2004) “Human Rights, Globalization and Sentimental Education: The 

case of Sport”, Beacom, Aaron (2007) “A question of motives: Reciprocity, Sport and Development 

Assistance” och Darnell, Simon (2014) “Orientalism through sport: towards a Said-ian analysis of 

imperialism and 'Sport for Development and Peace'”.  
633 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-21 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien. In-
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Tankestrukturen ”vi” och ”de” blir därmed också relevant att åbe-

ropa, inte minst när det gäller propagerandet för fotbollens för-

tjänster någon annan stans i världen, och mer specifikt: i konflikt-

drabbade länder som Moldavien. Förhållandet mellan ”vi” och 

”de” blir därmed särskilt påtagligt då Open Fun Football Schools 

syftar till att hjälpa Moldavien att komma till bukt med en konflikt 

som landet inte själv anses förmöget att lösa. För att tala i Saids 

termer verkar medarbetarna därför se sig skyldiga att komma till 

landets undsättning eftersom de vet bättre än moldaverna själva. 

En naturlig följdfråga är om medarbetarna hade tillskrivit idrotten 

samma betydelse om den sociala kontext inom vilken Open Fun 

Football Schools är verksam hade sett annorlunda ut. Med andra 

ord: Hade man tillskrivit idrotten andra attribut om verksamheten 

bedrivits i Danmark eller annat skandinaviskt land? Det empiriska 

materialet ger vid handen att så troligtvis inte varit fallet, särskilt 

inte då den generella uppfattningen är att idrotten får ökad sam-

hällelig betydelse i utsatta delar av världen.634  

 

Detta till trots visar en del av medarbetarna emellertid prov på 

medvetenhet när det gäller Europas koloniala historia och kulturell 

maktutövning, i synnerhet utifrån att man som danskar tar sig rät-

ten att bedriva hjälpverksamhet utanför sitt eget land.635 I det avse-

endet framgår att CCPA inte vill framstå som paternalistisk. En av 

medarbetarna utvecklar denna tanke: ”..Jag kommer inte hit för att 

lära dig någonting. Jag kommer hit för att kunna vara tillsammans 

med dig och ha roligt. Dina tankar och perspektiv är lika bra som 

mina, kanske ännu bättre. Det är du som bor här, inte jag. Om vi 

tillämpar våra idrottsliga aktiviteter efter denna princip kan saker 

och ting bara bli till det bättre”.636 Uttalandet vittnar om att det 

                                                                                                            
formation även erhållen via intervjuer med Hummel, genomförd 131004, och Rockwool, genomförd 

130801.  
634 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-21 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien samt 

en av Cross Cultures Project Associations moldaviska medarbetare. Genomförd 130723 i Moldavien.  
635 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare 

Genomförda mellan den 17-20 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien. In-

formation även erhållen via intervju med Hummel. Genomförd 131004.  
636 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbe-

tare. Genomförd den 17:e september 2012, i Köpenhamn.  
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finns en medvetenhet bland medarbetarna när det gäller koloniala 

maktstrukturer. Det kan i sin tur lyftas fram till verksamhetens för-

svar. Samtidigt är det svårt att negligera det faktum att man från 

danskt håll tagit sig rätten att bistå andra länder med idrottslig 

hjälp, särskilt eftersom hjälpen inte har efterfrågats av länderna i 

ett initialt skede.  

 

På en av väggarna på CCPA:s huvudkontor hänger en stor blå af-

fisch. Den föreställer ett planetsystem med en stor fotboll i cent-

rum, likt en stjärna. Runt den stora bollen rör sig mindre fotbollar 

i olika omloppsbanor. I mångt och mycket påminner bilden om 

planeten Saturnus och dess omgivande ringar. Fotbollsgalaxen, 

som medarbetarna kallar den, har till uppgift att illustrera hur 

Open Fun Football Schools är uppbyggt: hur fotboll på gräsrots-

nivå utgör själva kärnan för verksamheten.  Omloppsbanorna med 

de små fotbollarna representerar i sin tur samtliga involverade ak-

törer. Ju närmre omloppsbana, desto mer lokalförankrad är aktö-

ren. På så vis hamnar tränare, föräldrar, kommuner och föreningar 

nära, medan nationella och internationella samarbetspartners 

hamnar längre bort. För medarbetarna har fotbollsgalaxen till syfte 

att illustrera det faktum att Open Fun Football Schools organiseras 

nerifrån och upp. Poängen är att en så kallad bottom-up-

verksamhet bidrar till att stärka strukturerna i det civila samhället 

eftersom den bygger på lokalt engagemang och demokratiska prin-

ciper. För att skapa bestående samhällsförändringar måste man 

starta på gräsrotsnivå. På så vis anses verksamheten skilja sig från 

traditionella biståndsinsatser eftersom dessa vanligtvis bedrivs upp-

ifrån och ner. Open Fun Football Schools lanserades därför lite 

som en protest, framförallt eftersom fotbollsskolorna bygger på ett 

aktivt samhällsengagemang och en växelverkan mellan organisat-

ionens egna medarbetare och lokalbefolkning på plats.637  

                                                   
637 Baserat på fältanteckningar förda den 17:e september 2012 i Bröndby, Danmark, under samtal 

med en av Cross Cultures Project Associations medarbetare.  
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Flera av CCPA:s danska medarbetare drivs av ett starkt engage-

mang för humanitära frågor. Merparten understryker särskilt tyd-

ligt att man inte arbetar med Open Fun Football Schools för att 

tjäna pengar. Drivkraften ligger snarare i att försöka skapa positiv 

förändring, särskilt när det gäller att överbrygga etniska och kultu-

rella skiljelinjer. Även om det tar lång tid att överbrygga dessa skil-

jelinjer anser man att verksamheten varit framgångsrik, inte minst i 

länderna på Balkan där allting startade för femton år sedan. Det 

som särskilt lyfts fram är att Open Fun Football Schools bedrivs på 

gräsrotsnivå och att verksamheten är förankrad på lokal basis. På 

så vis blir det aldrig en fråga om att man från danskt håll dikterar 

villkoren för verksamhetens utformning. Snarare är det männi-

skorna på plats som får stå för den aktiva förändringsprocessen: 

det är trots allt de själva som kan påverka sin egen framtid.638 

Open Fun Football Schools kan därmed ses som en manifestation 

för den fria individen som agerar självständigt i förhållande till sta-

ten: en självständighet som i sin tur aktualiseras då verksamheten 

primärt bedrivs av civila krafter.  

I mångt och mycket intar CCPA skepnaden av en helt vanlig bi-

ståndsorganisation. Det vittnar den information kring verksamhet-

en som finns att tillgå på organisationens hemsida om. Här fram-

går att Open Fun Football Schools bedrivs som ett icke-statligt och 

tillika ideellt biståndsprojekt. Därtill framgår att verksamheten är 

humanitär och politiskt oberoende.639 Trots dessa tillkännagivan-

den är det tydligt att medarbetarna ser på verksamheten som något 

annorlunda på grund av den starka gräsrotsförankringen. Genom 

en sådan struktur anser man sig nämligen skapa ett mer jämlikt 

förhållande mellan den som hjälper och den som blir hjälpt. 640 Ur 

det hänseendet understryks särskilt att traditionella biståndsinsat-

ser är av motsatt karaktär eftersom de primärt bygger på att någon 

eller några tar sig rätten att bestämma vad som är bäst för andra 

                                                   
638 http://www.ne.se/SOK/nyliberalism?type=NE LÄST 2013-10-18 
639 http://ccpa.eu/about-us/purpose/ LÄST 2013-11-11 
640 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-21 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien.  

http://ccpa.eu/about-us/purpose/
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människor. Enligt medarbetarnas sätt att se har man därför aktivt 

valt att ta avstånd från denna sorts förmyndaraktighet.641 En av 

medarbetarna utvecklar denna tanke: ”Traditionellt bistånd hand-

lar ofta om att ´vi ska hjälpa dig på vårt sätt, med våra verktyg och 

med våra modeller´. Det jag gillar med vår verksamhet är att den 

fokuserar på de lokala behov som finns i varje land. Vi må ha goda 

idéer, men det är alltid folket på plats som har kunskapen. Det är 

runt denna vi bygger vår verksamhet”.642  Resonemanget visar vil-

ken betydelse verksamhetens lokala förankring tillskrivs. Dessutom 

framgår att det som differentierar Open Fun Football Schools från 

andra hjälpinsatser är att verksamheten implementeras utifrån ett 

slags ömsesidigt sätt att arbeta. En rådande uppfattning är därför 

att verksamheten aldrig inneburit att man från danskt håll tagit 

tolkningsföreträde åt någon annan. Snarare utformas verksamhet-

en av två jämlika parter, något som i sin tur anses unikt och sär-

skiljande.643   

 

Medarbetarna understryker även att det som gör Open Fun Foot-

ball Schools unikt är att verksamheten primärt syftar till att stärka 

strukturerna i det civila samhället runt om i aktuella länder.644 Ge-

nom att i första hand involvera aktörer från det lokala samhället 

anser man sig därmed tillhandahålla rätt förutsättningar.645 En an-

nan sak som lyfts fram till Open Fun Football Schools fördel är 

verksamhetens förankring i en form av skandinavisk idrottsmodell. 

Medarbetarna menar att modellens demokratiska karaktär, öp-

penhet, ideella struktur och förmåga att involvera samtliga instan-

ser av det civila samhället gjort den särskilt lämplig att tillämpa. 

Poängen är vidare att en gräsrotsbaserad idrottsrörelse genomsyras 

av ett aktivt samhällsengagemang bland dess medlemmar. Tanken 

                                                   
641 Information erhållen via intervjuer med en av Cross Cultures Project Associations danska medar-

betare. Genomförda mellan den 17-20 september 2012 och den 21 juli 2013 i Moldavien.   
642 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbe-

tare. Intervjun genomförd i Vad lui Voda, Moldavien, 21 juli 2013.  
643 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-20 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien.  
644 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-21 september 2012 i Danmark.  
645 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 18-21 september 2012 i Danmark. 
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är därför att engagemanget på sikt även bidrar till att skapa över-

gripande samhällsförändringar. Det aktiva samhällsengagemanget 

anses även ge upphov till en maktförskjutning i samhället: en för-

skjutning som i sin tur innebär att samhällets medborgare får mer 

att säga till om.646 Från det sättet att se anses idrottsrörelsen unik, 

inte minst eftersom människor genom denna kan mobilisera sig på 

egen hand och för olika ändamål.647 Det är också därför Open Fun 

Football Schools anses betydelsefullt.  För medarbetarna skapar 

verksamheten, och all annan lokalbaserad idrott, nämligen en 

plattform där människor kan göra sin egen röst hörd. Därtill till-

handahåller den en mötesplats där människor på egen hand, och 

från olika sociala sammanhang, kan engagera sig i olika frågor. 

Engagemanget anses framförallt handla om möjligheten för männi-

skor att ta kommando över sin egen livssituation. Därav blir idrot-

ten betydelsefull eftersom deltagarna genom denna själva kan styra 

och utforma verksamhetens innehåll. På så sätt anses makten 

hamna hos folket, inte hos politikerna. Det är i sin tur det, menar 

man, som gör Open Fun Football Schools unikt.648  

 

Andra saker som lyfts fram till verksamhetens fördel är förmågan 

att snabbt generera synliga resultat. Det gäller både på plan men 

även utanför i form nybildade föreningar och nyrekryterade med-

lemmar. Poängen är att det är upp till idrottens utövare själva att 

nå sina mål. På så vis kan CCPA endast tillhandahålla resurserna, 

förändringsarbetet får deltagarna själva stå för.649  Sättet att reso-

nera ger i flera avseenden uttryck för en tilltro till individers för-

måga att mobilisera sig på egen hand för att åstadkomma föränd-

ring. I denna andemening ryms återigen ett slags nyliberal retorik 

som stipulerar att trots att förändringsarbetet är svårt är det trots 

                                                   
646 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-21 september 2012 i Danmark.  
647 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 18-21 september 2012 i Danmark.   
648 Information erhållen via intervjuer med en av Cross Cultures Project Associations danska medar-

betare. Genomförd i Köpenhamn den 20 september 2012.   
649 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 18-21 september 2012 i Danmark. 
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allt möjligt.650 På så vis överensstämmer medarbetarnas sätt att re-

sonera med det nyliberala tänk Darnell, Hayhurst, Coakley med 

flera menar genomsyrar merparten av idrottsliga hjälpinsatser. Po-

ängen är att insatserna vuxit fram som en reaktion mot en, enligt 

initiativtagarna själva, misslyckad statlig politik i de länder till 

vilka insatserna riktas. På så vis anses staten ofta vara en del av 

problemet. Det är också därför insatserna gärna undviker, och ofta 

motverkar, statlig inblandning.651 CCPA:s medarbetare ger stöd för 

detta, inte minst när det gäller uppfattningen att som icke-statligt 

initiativ råda bot på konflikter som staten i aktuella länder inte 

lyckats lösa på egen hand.652 Därtill anses verksamheten ge upphov 

till en mobilisering av självständiga individer vilket ses som en 

nödvändighet för att skapa varaktig förändring.653  Det är i sin tur 

mot bakgrund av sådana resonemang som den nyliberala förståel-

sen av idrott och internationellt utvecklingsarbete aktualiseras.654 

Det som åsyftas, särskilt anfört av Coakley, är följaktligen ett vur-

mande för mikropolitiska snarare än makropolitiska åtgärder.655 

Det är också därför medarbetarna anser Open Fun Football 

Schools betydelsefullt: verksamheten anses nämligen förskjuta 

makten från staten till medborgarna själva.656  

 

Det är sen eftermiddag i Vad lui Voda. Efter en hel dags teoretiska 

moment är det dags för ledarna att ägna sig åt praktiska boll-

övningar. Gula koner står uppställda på en av konstgräsplanerna. 

                                                   
650 Darnell C. Simon (2012) s.70. Se även http://www.ne.se/nyliberalism LÄST 2013-11-11 
651 Se bland annat. Lindsay, Iain & Banda, Davies (2011) “Sport and the fight against HIV/AIDS in 

Zambia: ´A partnership approach´?” s. 93, Spaaij, Ramón (2009) “The social impact of sport: diver-

sities, complexities and contexts”. s. 1109, Darnell C. Simon (2010) s. 56, Hayhurst, Lyndsay (2009) 

s. 220, Kidd, Bruce (2008) s. 374 och Coakley, Jay (2011) s. 76-77. 
652 http://ccpa.eu/about-us/purpose/ LÄST 2013-11-11 
653 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 18-21 september 2012 i Danmark.  
654 Se bland annat. Lindsay, Iain & Banda, Davies (2011) “Sport and the fight against HIV/AIDS in 

Zambia: ´A partnership approach´?” s. 93, Spaaij, Ramón (2009) “The social impact of sport: diver-

sities, complexities and contexts”. s. 1109, Darnell C. Simon (2010) s. 56, Hayhurst, Lyndsay (2009) 

s. 220 och Kidd, Bruce (2008) s. 374 
655 Coakley, Jay (2011) s. 76-77. 
656 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 18-21 september 2012 i Danmark.  
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Även nät med fotbollar ligger utplacerade. En kvinnlig representant 

för det moldaviska fotbollförbundet går runt och tar bilder med sin 

systemkamera. Ur högtalarna ljuder popmusik. En av de manliga 

ledarna dansar lite skämtsamt till de övriga ledarnas förtjusning. 

En visselpipa ljuder. Det är dags att dela in ledarna i olika lag. De 

flesta övningarna utgörs av matcher där ledarna spelar i lag om tre. 

Från åskådarplats framgår att det är viktigt att vinna. Såväl de 

manliga som kvinnliga ledarna gör sitt yttersta för att bära sitt lag 

till framgång. Även om stämningen är skämtsam märks det tydligt 

att irritationen inom laget stiger när någon slår en misslyckad 

passning, släpper in ett mål eller om vederbörande inte lyckas 

vinna sin match. Omvänt vet glädjen inga gränser om laget gör mål 

och vinner. Efter matcherna är det dags för några bolltekniska öv-

ningar. En av dessa utgörs av en stafett där ledarna dribblandes 

med boll ska förflytta sig så snabbt som möjligt runt uppsatta ko-

ner. Ledarna manar på sina lagkamrater att snabba sig. Såväl vinst 

som prestation verkar återigen vara viktigt. Efter en dryg timme är 

tävlingarna över. Dagen efter återsamlas vi inne i föreläsningssalen 

för att offentliggöra vinnarna. Enligt medarbetarna inleds samtliga 

ledarskapsutbildningar med liknande tävlingar. I takt med att en av 

ledarna ropar upp namnen på vinnarna stiger jublet inne i lokalen. 

Medaljer och sportdrycksflaskor delas ut som pris. Den kvinnliga 

representanten för det moldaviska fotbollförbundet gör sig redo 

med kameran för att fånga de glada vinnarna på bild.657  

Syftet med Open Fun Football Schools är att skapa fred och stabili-

tet i konfliktdrabbade länder. Även om CCPA:s medarbetare inte 

anser sig ha uppnått detta fullt ut är man icke desto mindre optim-

istisk kring den verksamhet som bedrivs.658 Framförallt anses verk-

samheten ha gett upphov till betydelsefulla möten mellan männi-

skor med olika etnisk och kulturell bakgrund. Den bestämda upp-

fattningen är att dessa möten aldrig hade ägt rum om det inte vore 

                                                   
657 Baserat på fältanteckningar förda i Vad lui Voda, Moldavien. Anteckningarna fördes mellan den 

22-23 juli 2013.  
658 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbe-

tare. Intervjun genomför den 17 september 2012 i Köpenhamn.  



 

 184 

för Open Fun Football Schools. Det som sker inom idrotten anses 

därmed även få effekter på det omgivande samhället.659 En av de 

danska medarbetarna utvecklar denna tanke: ”Om vi tar ett sam-

hälle som är uppdelat i två sidor på grund av en konflikt. Då är det 

ganska uppenbart att vår verksamhet har betydelse eftersom män-

niskor från bägge sidor faktiskt möts här. Genom vår verksamhet 

öppnas deras ögon. De kan se och prata med varandra. På så sätt 

är det klart att vår verksamhet gör skillnad”.660 Detta sätt att reso-

nera knyter i mångt och mycket an till sociologisk funktionalism 

såtillvida att positiva effekter inom en samhällssektor, i det här fal-

let idrottssektorn, även förväntas medför positiva effekter på andra 

sektorer i samhället. Med andra ord: det som händer på fotbolls-

planen får även effekter på samhället.  Även om många hjälpinsat-

ser drivs av denna logik har det emellertid visat sig svårt att förena 

dessa två perspektiv: idrottsperspektivet kontra samhällsperspekti-

vet. Bruce Kidd och Andrew Guest menar dessutom att insatserna 

ofta tenderar att betona det idrottsliga. Av den anledningen ge-

nomsyras de också av en inneboende konflikt eftersom de både vill 

utveckla idrotten samtidigt som denna förväntas generera effekter 

till samhället.661  

 

För Open Fun Football Schools vidkommande är denna konflikt i 

allra högsta grav levande. Medarbetarna lyfter nämligen ofta fram 

att verksamheten i första hand handlar om lek, glädje och öppen-

het, inte minst som ett led i att överbrygga motsättningar.662 Sam-

tidigt understryks vikten av en stark idrottsrörelse och att verk-

samheten ger upphov till nybildade fotbollsklubbar runt om i aktu-

ella länder. Just detta understryks särskilt tydligt då nybildandet av 

                                                   
659 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-18 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien.  
660 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbe-

tare. Genomförd den 18:e september 2012 i Köpenhamn.  
661 Kidd, Bruce (2008) “A new Social movement: Sport for development and peace”, s. 373 & Guest 

M. Andrew (2009) “The diffusion of development-through-sport: analyzing the history and practice 

of the Olympic Movement’s grassroots outreach to Africa”. s. 1341 
662  Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare 

Genomförda mellan den 17-21 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien.  

Information även erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska 

medarbetare. Genomförd den 23 juli 2013.  
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klubbar anses trygga Open Fun Football Schools fortlevnad.663 Det 

visar i sin tur på att det finns en medvetenhet kring en sorts socialt 

konstruerade vita elefanter.664 Även om medarbetarna inte explicit 

använder sig av detta begrepp är det tydligt att man inte vill ge 

upphov till en kortsiktig verksamhet som tvingas upphöra den dag 

CCPA drar sig tillbaka. Därtill understryks att verksamheten var-

ken handlar om talangutveckling eller idrottsliga resultat.665 På så 

sätt anses Open Fun Football Schools inte handla om att vaska 

fram talangfulla spelare: det är något som de lokala fotbollsklub-

barna själva får göra.666 Detta till trots finns det en motsättning i 

att de lokala fotbollförbunden tillskrivs den betydelse för verksam-

hetens fortlevnad som de faktiskt gör. Frågan blir därmed hur en 

verksamhet som i mångt och mycket är i symbios med idrottsrörel-

sen kan behålla sin självständighet när det kommer till tävling, pre-

station och talangutveckling? Frågan aktualiseras inte minst av att 

medarbetarna ofta lyfter fram Open Fun Football Schools positiva 

inverkan på den elitidrottsliga utvecklingen i aktuella länder. Här 

kan den manlige bosniske stjärnfotbollspelaren Edin Dzeko och 

flera spelare i det serbiska damfotbollslandslaget nämnas, vilka 

själva deltagit i fotbollsskolorna som barn.667 Exemplen visar att 

Open Fun Football Schools därmed genomsyras av både idrottsliga 

och samhälleliga ambitioner. Den tenderar dessutom att luta lite 

mer åt det förstnämnda.  

 

För moldaviskt vidkommande blir detta särskilt intressant att be-

akta. Det empiriska materialet ger nämligen vid handen att Open 

Fun Football Schools främst verkar handla om att utveckla landets 

(dam)fotboll, inte om att lösa den politiska konflikt som råder.668 

                                                   
663 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-21 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien. 
664 Robinson, A. James & Torvik, Ragnar (2005) “White elephants”. 197-210  
665 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-20 september 2012 i Danmark och den 21 juli 2013 i Moldavien.  
666 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations danska medarbe-

tare.  Genomförd den 17.e september 2012 i Köpenhamn.  
667 Information erhållen via intervjuer med Cross Cultures Project Associations danska medarbetare. 

Genomförda mellan den 17-20 september 2012.   
668 Information även erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska 

medarbetare. Genomförd den 23 juli 2013 i Moldavien. 
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Det förstärker i sin tur bilden av att verksamheten skiftat fokus 

från samhällsövergripande till idrottsspecifika frågor.  Inte minst 

stärks uppfattningen av det moldaviska fotbollförbundets allt mer 

framträdande roll. Inte nog med att fotbollsskolor och tränarut-

bildningar förläggs på förbundets egna faciliteter. Förbundet utgör 

även en av de enskilt största finansiärerna till verksamheten.669 Av 

den anledningen är det också rimligt att anta att förbundet ser 

Open Fun Football Schools som ett lukrativt upphämtningsområde 

för talangfulla spelare, och att man av den anledningen valt att 

stödja verksamheten.  Det förstärks i sin tur av medarbetarnas ut-

sagor om att det är viktigt för förbundet att rekrytera nya spelare, 

domare, tränare, funktionärer och annan personal för sin egen 

fortlevnad.670  

 

Ett annat exempel på att verksamheten tenderar att premiera id-

rottslig utveckling var den tydliga fokuseringen av tävling och pre-

station som kom till uttryck under tränarutbildningen.671 Dessutom 

anordnar fotbollförbundet en årlig gala där de mest framgångsrika 

fotbollsskolorna belönas med olika priser. Priserna baseras bland 

annat på antalet involverade deltagare, hur många av dessa som 

regelbundet tränar fotboll i förening samt hur många av deltagarna 

som utgörs av kvinnor. Bildandet av nya damfotbollsklubbar runt 

om i landet är för övrigt en stor prioriteringsfråga, både för för-

bundet och för CCPA.672 Detta sammantaget medför således att 

verksamhetens övergripande målsättning blir tvetydig. Burnett 

hävdar dock att detta inte nödvändigtvis behöver vara ett problem. 

Hennes poäng är att idrottsperspektivet kontra samhällsperspekti-

vet inte behöver betraktas som varandras motpoler. Istället kan de 

betraktas som två sidor av samma mynt.  Även om en del idrotts-

liga hjälpinsatser primärt handlar om att stärka och utveckla id-

                                                   
669 Information även erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska 

medarbetare. Genomförd den 23 juli 2013 i Moldavien.  
670 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska med-

arbetare. Genomförd den 23 juli 2013 i Moldavien.  
671 Baserat på fältanteckningar förda i Vad lui Voda, Moldavien. Anteckningarna fördes mellan den 

22-23 juli 2013. 
672 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska med-

arbetare. Genomförd den 23 juli 2013 i Moldavien.  
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rottsrörelsen kan de även sägas påverka samhället positivt. Reso-

nemanget kan vidareutvecklas till att ju mer idrottsrörelsen kan ut-

vecklas och producera framgångsrika utövare desto bättre kan 

samhällen som står inför tuffa utmaningar successivt komma på 

rätt köl igen. 673 Med andra ord: om människor med hjälp av idrott 

lyckas påverka sin egen livssituation gynnar det såväl den enskilde 

individen som samhället i stort. Resonemanget kan illustreras ge-

nom följande tanke från en av de kvinnliga moldaviska medarbe-

tarna: ”Jag såg möjligheten att resa och vidga mina vyer genom 

fotbollen. Det gjorde att jag blev motiverad att träna hårdare. Det 

är inte särskilt vanligt för moldaviska kvinnor att resa utomlands. 

Men jag kunde göra det genom fotbollen. Jag tjänade mina egna 

pengar eftersom fotbollen var mitt jobb. Allt detta motiverade mig 

att träna hårt för att bli så bra som möjligt.”674 Uttalandet är in-

tressant om än möjligt att problematisera. För medarbetarens del 

innebar fotbollen i första hand en möjlighet till ett bättre liv, inte 

minst genom att få resa, tjäna egna pengar och sedermera bli an-

ställd som ambassadör åt förbundets vägnar.  Därtill blev den id-

rottsliga karriären, tillsammans med övriga kvinnliga medarbeta-

res, det som fick förbundet att aktivt börja arbeta med jämställd-

hetsfrågor. Även om det kan hyllas finns det emellertid anledning 

att problematisera en verksamhet vars övergripande syfte är att 

skapa fred och integration i före detta krigshärjade länder. Med det 

konstaterat verkar Open Fun Football Schools i Moldavien därmed 

främst handla om att förbättra de idrottsliga villkoren för landets 

kvinnor, inte om att överbrygga en politisk konflikt.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
673 Burnett, Cora (2001) “Social impact assessment and sport development: Social spin-offs of the 

Australia-South Africa Junior Sport programme”,  s. 52 
674 Information erhållen via intervju med en av Cross Cultures Project Associations moldaviska med-

arbetare. Genomförd den 23 juli 2013 i Moldavien. 
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Ambitionen med den här avhandlingen har varit att förstå idrot-

tens roll inom ramen för internationellt utvecklingsarbete (Sport 

for Development and Peace) genom de skandinaviska hjälpinsat-

serna LdB FC For Life i Sydafrika och Open Fun Football Schools i 

Moldavien. Från den ståndpunkten har syftet varit att kartlägga 

och analysera motiven bakom insatserna, dels utifrån initiativta-

garnas sätt att se, dels utifrån de förståelser av idrott och internat-

ionellt utvecklingsarbete som forskningen lyfter fram. Syftet har 

således utmynnat i frågeställningarna: hur ser initiativtagare, spon-

sorer och bidragsgivare på den verksamhet som bedrivs? Vilken el-

ler vilka är drivkrafterna?  Och vilken betydelse tillskriver vederbö-

rande idrotten (fotbollen) för respektive ändamål? Vad är det 

egentligen fotbollen avser utveckla? En avslutande frågeställning 

har i sin tur rört hur parollen Sport for Development and Peace 

kan förstås i relation till vedertagna utvecklingsteorier.  

 

I en avhandling som tar sin utgångspunkt i två skilda delstudier 

kan det både vara enkelt och utmanande att påvisa det som före-

nar, men även det som särskiljer. Det beror främst på att hjälpin-

satserna är organiserade på olika sätt. Men det beror även på att 

de bedrivs i olika delar av världen. Därtill skiljer insatserna sig åt 

vad gäller ändamål. Till detta genomsyras de av olika logiker. Från 

det sättet att se kan i synnerhet LdB FC For Life sägas manifestera 

en stark tilltro till marknadsdrivna lösningar.  Det stärks av att 

verksamheten drivs som ett CSR-projekt med en rad privata aktö-
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rer som samarbetspartners. Tilltron till näringslivet och dess unika 

förmåga att skapa utveckling är något som särskilt lyfts fram av 

initiativtagare och sponsorer. Staten anses därmed ha spelat ut sin 

roll. Open Fun Football Schools däremot är stöpt ur en skandina-

visk folkrörelsetradition genomsyrad av ideellt arbete och med 

starka kopplingar till det civila samhället. Här utkristalliseras 

följaktligen en spännande skiljelinje. På ena sidan framträder det 

ideella, på andra sidan det kommersiella. Om distinktionen hårdras 

ytterligare skulle man kunna prata om altruism kontra egennytta, 

även om det är en sanning med modifikation: båda insatser har 

nämligen visat sig vara förankrade i näringslivet, om än i olika 

grad. Detta till trots förenas verksamheterna av att idrott och, mer 

specifikt, fotboll används som medel för att skapa någon form av 

positiv samhällsförändring. Dessutom är den samhällspolitiska 

kontext inom vilken båda verkar tämligen lik: fattigdom, hög ar-

betslöshet och social utsatthet.  Till detta kämpar Sydafrika mot 

spridningen av HIV/AIDS medan Moldavien brottas med etniska 

konflikter och politisk instabilitet. Ytterligare en gemensam näm-

nare rör den goda tron på idrott, inte minst eftersom man med 

hjälp av denna anser sig råda bot på bägge länders problem. Ur det 

hänseendet kan idrotten därmed sägas ha blivit mer än bara idrott. 

För att tala i Johan Huizingas termer: leken har blivit allvar.675  

 

I det följande sammanfattas avhandlingens två delstudier. Trots de 

skillnader som dryftats syftar återstoden av kapitlet till att synlig-

göra det som utmärker LdB FC For Life och Open Fun Football 

Schools, inte minst eftersom bägge insatser använder sig av idrott 

(fotboll) för att skapa en bättre värld. Därtill använder de sig både 

implicit och explicit av idrottslig CSR. Det som utmärker och i sin 

tur förenar insatserna har infogats under fyra rubriker: Den goda 

tron på idrott (fotboll), Internationellt utvecklingsarbete, CSR och 

varumärken samt Idrottsutveckling kontra idrott som medel för 

utveckling.  

 

                                                   
675 Huizinga, Johan (2004). Den lekande människan: (homo ludens). 
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När det gäller den första rubriken kännetecknas bägge insatser av 

ett oproblematiskt förhållningssätt till idrott. Idrotten anses genuin 

och god oberoende av kulturellt och socialt sammanhang. Därtill 

anses den gränslös. På så vis tycks varken hudfärg, religion eller 

kön få någon betydelse. Det är i sin tur det som anses göra idrotten 

lämplig som politiskt verktyg. Den anses även skapa mening och 

glädje åt sina utövare. Idrotten, och i det här fallet fotbollen, tycks 

dessutom få en ökad betydelse i socialt utsatta delar av världen 

jämfört med i Sverige och Danmark. I den bemärkelsen anses den 

tillhandahålla ett välbehövligt och glädjefullt andrum i en annars 

socialt utsatt vardag. Därtill lyfts dess enkelhet ifråga om regler, 

utrustning och utförande fram som lämpligt i de länder till vilka 

man riktar sin hjälp: Sydafrika och Moldavien är nämligen både 

socialt och ekonomiskt utsatta länder. Till detta anses fotboll ge 

upphov till ansvarstagande individer. I informanternas utsagor 

ryms således den slags paternalism och koloniala tankegods Dar-

nell, Guttmann, Beacom och Giulianotti menar är utmärkande för 

flera av dagens hjälpinsatser.676  På så vis aktualiseras också idén 

kring ”vi” och ”de” eftersom insatserna syftar till att hjälpa män-

niskor i andra länder med bestyr de själva inte anses förmögna att 

lösa. Från den ståndpunkten tycks idrotten (fotbollen) därmed fylla 

en viktig funktion då deltagarna med hjälp av denna kan förändra 

sin egen livssituation genom hårt och träget arbete. I det antagan-

det ryms också ett vurmande för mikropolitiska snarare än makro-

politiska åtgärder. Men det bottnar även i en nyliberal förståelse av 

internationellt utvecklingsarbete. I det avseendet anses idrotten 

fungera som ett medel genom vilket människor på egen hand kan 

mobilisera sig för att skapa förändring. Idrotten, för att hänvisa till 

Coakley, blir därmed ett sätt för deltagarna att bli sin egen lyckas 

smed.677  Med hjälp av idrotten (fotbollen) anses utövarna nämligen 

bli bättre på att kommunicera, ta ansvar och skapa engagemang: 

                                                   
676 Se bland annat. Guttmann, Allen (1994) “Games & Empires. Modern sports and cultural imperi-

alism”, Giulianotti, Richard (2004) “Human Rights, Globalization and Sentimental Education: The 

case of Sport”, Beacom, Aaron (2007) “A question of motives: Reciprocity, Sport and Development 

Assistance” och Darnell, Simon (2014) “Orientalism through sport: towards a Said-ian analysis of 

imperialism and 'Sport for Development and Peace'”.  
677 Coakley, J. (2011). Ideology doesn't just happen: Sports and neoliberalism.  
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egenskaper som i sin tur lyfts fram som viktiga för att nå personlig 

framgång. Därtill anses idrotten ge sina utövare bättre fysisk hälsa 

och ökad medvetenhet kring olika sjukdomar. För LdB FC For Li-

fes vidkommande stipuleras därmed att sydafrikanska kvinnor kan 

ta större ansvar för sin sexuella hälsa genom att våga säga nej till 

oskyddat sex. Att våga säga nej hör i sin tur ihop med att det id-

rottsliga deltagandet tycks ge upphov till stärkt självkänsla. För 

Open Fun Football Schools del blir kommunikation och ansvar av 

vikt, inte minst eftersom idrotten anses tillhandahålla en plattform 

genom vilken moldaver och transnistrier kan mötas under lätt-

samma och odramatiska former. I dessa antaganden ryms följaktli-

gen den form av sociologisk funktionalism som Burnett med flera 

lyft fram.678 Det som händer inom idrotten tycks därmed också på-

verka andra delar av samhället.  

 

När det gäller den andra rubriken är det tydligt att båda insatser 

medvetet valt att bryta sig loss från ett traditionellt sätt att bedriva 

bistånd. Det traditionella ska i sammanhanget förstås som ekono-

misk hjälp genom vilken givaren passiviseras på grund av bristfällig 

uppföljning och transparens.  Av den anledningen tycks insatserna 

vara med och aktivt påverka. Det gäller i sin tur både innehåll och 

utförande. Ur det hänseendet tycks också idrotten fylla en viktig 

funktion. Genom denna anser man sig nämligen uppvisa hand-

lingskraftighet, i synnerhet genom att öronmärka hjälpen till speci-

fikt valda ändamål. I denna uppfattning stipuleras därmed en bi-

ståndspolitisk medvetenhet vilken vidare tycks legitimera de val 

som gjorts och den hjälp som ges. På så vis tycks insatserna också 

ge upphov till en struktur där samtliga led i biståndskedjan blott-

läggs: något som anses falla båda givaren och mottagaren till gagn. 

Genom att specifikt satsa på den idrottsliga infrastrukturen i Syd-

afrika och Moldavien genom utbildning av ledare, nya idrottsfacili-

teter och tillskott av fotbollar, kläder och annan idrottslig materiell 

anses den slutgiltiga biståndspolitiska produkten också bli mer tyd-

lig.  

                                                   
678 Se bland annat. Burnett, Cora (2001) “Social impact assessment and sport development: Social 

spin-offs of the Australia-South Africa Junior Sport programme”,  s. 52  
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Ett annat utmärkande drag är insatsernas nära samröre med den 

privata sektorn eftersom båda inrymmer inslag av idrottslig CSR. 

För att knyta an till ovanstående resonemang är tanken följaktligen 

att staten har spelat ut sin roll som pådrivare för social och eko-

nomisk utveckling. Det statliga ska i sammanhanget förstås som 

byråkratiskt, långsamt och hämmande medan det privata står för 

det motsatta, d.v.s. något som frigör och effektiviserar. Från det 

sättet att se tillskriver bägge insatser därmed näringslivet stor bety-

delse eftersom det anses orimligt att staten på egen hand ska åläg-

gas allt ansvar för en bättre värld. Veidekkes tilltänkta idrottsfacili-

teter samt Hummels donering av kläder och sportmaterial är där-

med ett tydligt uttryck för denna uppfattning. Näringslivet anses 

även mer motståndskraftigt när det gäller korruption. Det beror, 

menar informanterna, dels på att privata aktörer är mer måna om 

att deras pengar används på rätt sätt, dels på att resultaten blir syn-

liga fortare. På så vis tycks det falla på sin egen orimlighet att 

stödja verksamheter ekonomiskt om resultaten inte synliggörs täm-

ligen omgående. Vurmandet för den privata sektorn och dess för-

måga att råda bot på statliga tillkortakommanden har följaktligen 

en stark nyliberal underton. Det baseras även på tron om indivi-

ders förmåga att på egen hand mobilisera sig för att skapa föränd-

ring. Mot den bakgrunden kan LdB FC For Life och Open Fun 

Football Schools, samt parollen Sport for Development and Peace, 

följaktligen ses, inte minst som en reaktion och, till viss del, oppo-

sition mot statlig överhet genom civila och marknadsdrivna lös-

ningar. Den senare tillskrivs dessutom störst betydelse. Genom 

marknadsdrivna lösningar tycks nämligen livsvillkoren för Sydafri-

kas och Moldaviens befolkning förbättras avsevärt, framförallt ef-

tersom staten i vederbörande länder anses ha misslyckats råda bot 

på sina problem.  I det avseendet, främst förankrat i Darnells och 

Hayhurst resonemang, tycks bägge insatser också ge uttryck för 

något alternativt och bättre.679 

                                                   
679 Darnell C. Simon (2010) s. 56 & Hayhurst, Lyndsay (2009) s. 220. Se även. Kidd, Bruce (2008) 

s. 374, Lindsey, Iain & Banda, Davies (2011) s. 93, Spaaij, Ramón (2009) s. 1109 & Coakley, Jay 

(2011) s. 76-77. 
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När det gäller den tredje rubriken står det klart att initiativtagare 

och sponsorer ser insatserna både som medel och självändamål. 

Det bottnar i sin tur i en vag skiljelinje mellan å ena sidan idealitet 

och å andra sidan profit, främst eftersom bägge insatser inbegriper 

olika dimensioner av CSR och tilltro till den privata sektorn. På så 

sätt förefaller LdB FC For Life och Open Fun Football Schools ge-

nomsyras av två huvudsakliga incitament. Ett första, och kanske 

mest framträdande, är att initiativtagare och sponsorer vill göra 

rätt för sig genom att hjälpa utsatta människor till ett bättre liv. Ett 

andra är att vederbörande vill visa allmänheten att man tar ansvar 

genom att föregå med gott exempel. Ur det perspektivet är det 

emellertid möjligt att bejaka insatserna som ett sätt för involverade 

aktörer att skapa lukrativa fördelar eftersom dagens konsumenter 

ställer alltmer krav på sina leverantörer. På så vis förefaller sponso-

rer och initiativtagare använda insatserna som medel för att stärka 

sina egna varumärken. Genom att förknippas med ”rätt” saker kan 

man därmed också särskilja sig och skapa konkurrensmässiga för-

delar.  Även om merparten av sponsorerna ger uttryck för denna 

uppfattning är det emellertid Hummel som driver resonemanget till 

sin spets. Företaget hymlar nämligen inte med att man måste sär-

skilja sig från andra stora branschaktörer. Av den anledningen an-

ses sponsringen av Open Fun Football Schools fylla en viktig funkt-

ion, särskilt eftersom verksamheten fokuserar krigshärjade länder: 

länder som Nike och Adidas medvetet negligerat då de ansetts för 

”farliga” att bedriva verksamhet i. Med det konstaterat tenderar 

Hummels sponsring därmed mest fungera som medel för egen vin-

nings skull, inte om att bidra till ökad politisk stabilitet i aktuella 

länder.  Även om den slutsatsen ter sig lättvindig säger den trots 

allt något om de motiv som verkar ha varit vägledande. Den slut-

satsen överensstämmer i sin tur med de resonemang Grafström, 

Götheberg och Windell presenterat.680 

 

Ett annat utmärkande drag är att samtliga sponsorer tillskriver 

LdB FC For Lifes och Open Fun Football Schools värdegrunder 

                                                   
680 Grafström, Anna, Götheberg, Pauline & Windell, Karolina (2008) ”CSR: Företagsansvar i för-

ändring”. s. 27,43  
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stor betydelse.  Dessa tycks i sin tur ha varit vägledande, inte minst 

då sponsorerna menar att det är viktigt att engagera sig i saker som 

knyter an till det egna företagets värderingar: det handlar trots allt 

om att skapa trovärdighet. Därtill understryks vikten av att de an-

ställda känner stolthet över sitt företag.  Det tycks således också ha 

varit vägledande. Trots att stolthetsaspekten även genomsyrar ini-

tiativtagarnas engagemang verkar icke desto mindre en betydande 

drivkraft ligga i att saluföra något ”unikt”, inte minst för att skapa 

god publicitet, locka till sig nya samarbetspartners och därigenom 

också nytt kapital. Ur det hänseendet fungerar insatserna sålunda 

som medel på två parallella plan: för initiativtagarna handlar det 

om att säkra verksamheternas ekonomiska fortlevnad, för sponso-

rer om att hävda sig mot en konkurrensutsatt omvärld. En cynisk 

fråga att ställa blir därmed vad som väger tyngst: deras intressen 

eller Sydafrikas och Moldaviens intressen? Den empiriska analysen 

har visat att verksamheterna inrymmer inslag av både idealitet och 

profit, men att det sistnämnda trots allt väger tyngre.  

När det gäller den fjärde och sista rubriken står det klart att LdB 

FC For Life och Open Football Schools genomsyras av en innebo-

ende konflikt. Här har en tydlig diskrepans gjort sig kännbar mel-

lan vad man från svenskt och danskt håll säger att man gör och 

vad som faktiskt görs på plats i Sydafrika och Moldavien. Gemen-

samt för båda insatser är att de positionerar sig som initiativ där 

idrotten bara är ett medel för något annat, inte ett mål i sig. Samti-

digt vittnar det empiriska materialet om det motsatta: att insatser-

na alltjämt förespråkar idrottslig utveckling. Mot den bakgrunden 

har Coalters, Kidds och Guests resonemang kring idrottsutveckling 

kontra idrott som medel för utveckling varit behjälpliga. Deras po-

äng är nämligen att dikotomin ofta gör sig gällande eftersom insat-

serna både vill utveckla idrotten samtidigt som denna förväntas 

generera effekter till samhället. Även om det inte nödvändigtvis an-

ses vara ett problem hävdas emellertid att det är viktigt att kritiskt 
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granska insatsernas uttalade ambitioner, inte minst för att legiti-

mera deras existensberättigande.681 

 

Mot bakgrund av detta kan LdB FC For Life och Open Fun Foot-

ball Schools verkliga intentioner ifrågasättas, i synnerhet eftersom 

det föreligger ett påtagligt glapp mellan teori och praktik. Med 

andra ord: det råder skillnad mellan vad man säger att man gör 

och vad som faktiskt görs. För LdB FC For Lifes del fastlås att man 

med hjälp av fotboll ger unga svarta Sydafrikanska kvinnor möj-

lighet att stärka sin självkänsla och få dem att ta större ansvar för 

sina liv. Tanken är således att HIV/AIDS kan hindras från att spri-

das ytterligare. Det framgår både på LdB FC Malmös hemsida, i 

diverse dokument och i kontakt med informanterna. LdB FC 

Malmö profilerar sig dessutom som en klubb med ett brett sam-

hällsengagemang bortom det idrottsliga. Genom olika projekt i 

Sverige men framför allt genom verksamheten i Sydafrika menar 

klubben att man därigenom bidrar till en mer jämställd och frisk 

värld.682 Den uppfattningen stärks även av övriga sponsorer.683 Ett 

konkluderande antagande är därmed att idrotten tycks ha en un-

derordnad betydelse i förhållande till verksamhetens uttalade am-

bition: att minska spridningen av HIV/AIDS. Det samma gäller 

Open Fun Football Schools. Verksamheten tycks nämligen primärt 

handla om att främja fred och demokrati. Ur det hänseendet anses 

den också i första hand tillhandahålla glädjefulla idrottsaktiviteter 

där moldaver och transnistrier kan mötas på lika villkor. Även det 

framgår på organisationens hemsida, i diverse dokument och i kon-

takt med informanterna. 

 

Trots dessa tillkännagivanden vittnar det empiriska materialet om 

det motsatta: mer fokus på träning, tävling och prestation. Fram 

träder således två fragmenterade verksamheter där såväl intention 

                                                   
681 Coalter, Fred (2013) “Sport for development: what game are we playing?”, Kidd, Bruce (2008) 

“A new Social movement: Sport for development and peace”, s. 373 & Guest M. Andrew (2009) 

“The diffusion of development-through-sport: analyzing the history and practice of the Olympic 

Movement’s grassroots outreach to Africa”. s. 1341 Se även Coalter i: Levermore, Roger & Beacom, 

Aaron (2009) (eds.) “Sport and international development”. 
682 http://www.fcrosengard.se/projekt/football-life LÄST 2015-03-04 
683 Se bland annat. http://www.worldvillage.se/women-sports/aktuella-projekt/football-for-life & 

http://www.fcrosengard.se/projekt/football-life LÄST 2015-03-04 
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som färdriktning tycks ha gått förlorad.  LdB FC For Life och 

Open Fun Football Schools förefaller därför främst handla om id-

rottsutveckling, inte om idrott som medel för utveckling. Den slut-

satsen stärks inte minst av insatsernas tydliga fokusering av att 

stärka den idrottsliga infrastrukturen i respektive land, framförallt 

genom utbildning av ledare och tränare. Men också när det gäller 

att förädla talangfulla spelare som kan vidareutvecklas på nationell 

nivå. En av de viktigaste målsättningarna med insatserna tycks 

dessutom vara att utveckla ett seriesystem för Sydafrikansk respek-

tive Moldavisk damfotboll. Ett annat uppenbart faktum på att det 

råder diskrepans mellan teori och praktik, och att den idrottsliga 

fokuseringen väger tyngre, är det symbiotiska förhållandet mellan 

insatserna och nationella fotbollförbund i respektive land. Förbun-

den har nämligen visat sig ha stort inflytande över verksamheternas 

utformning genom både ekonomiska och materiella bidrag. Därtill 

gestaltar sig inflytandet i att insatserna används som medel genom 

vilket de kan rekrytera nya spelare, ledare och funktionärer. I 

Moldavien visade sig fotbollförbundet åtnjuta störst inflytande. 

Som exempel anordnas årligen en gala till vilken de mest fram-

gångsrika fotbollsskolorna blir inbjudna för att ta emot priser. Kri-

terierna för att belönas baseras på hur framgångsrika fotbolls-

skorna varit under det gångna året. Framgången baseras i sin tur 

på tabellplacering och antal aktiva fotbollsspelare. Tanken från 

förbundets sida är att galan därmed ska fungera som incitament 

för att förbättra kvaliteten på landets fotboll. Den ambitionen arti-

kulerades även i Sydafrika av ledare, tränare och övriga represen-

tanter för landets nationella fotbollsförbund. Mot den bakgrunden 

är det inte heller särskilt långsökt att anta att aktuella fotbollför-

bund primärt ingått samarbete med LdB FC For Life och Open Fun 

Football Schools för att trygga sin egen existens.  
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Den här avhandlingen har visat att trenden att använda idrott som 

medel för olika biståndspolitiska ändamål både kan hyllas och kri-

tiseras. Den har även visat att idrottens tilltänkta roll som pådri-

vare för samhällelig utveckling kan analyseras utifrån olika teore-

tiska perspektiv. Oberoende av vad analys och forskning visat 

kvarstår emellertid det faktum att idrott används på en mängd 

olika sätt idag som ett led i att skapa någon form av positiv sam-

hällsförändring runt om i världen. Det står även klart att merpar-

ten av dessa insatser bedrivs i egenskap av västerländska och tillika 

icke-statliga initiativ. Därtill genomsyras de ofta av privata inslag 

genom idrottslig CSR. Även om merparten av insatserna har goda 

intentioner behövs icke desto mindre fler empiriska studier, inte 

minst eftersom insatserna utgår från att idrott är något självskrivet 

positivt och att idrottsliga aktiviteter således löser alla världen pro-

blem.684 För att tala i Coalters termer krävs det därför mer hand-

fasta bevis för att kunna legitimera deras existensberättigande.685 I 

det sammanhanget väcks kanske den mest intressanta frågan för 

den här avhandlingen: nämligen hur den ”goda” tron på idrott kan 

förstås. Avhandlingen har visat att det finns flera svar på den frå-

gan. Även om LdB FC For Life och Open Fun Football Schools har 

goda intentioner, och åstadkommit många bra saker i både Sydaf-

rika och Moldavien, har den empiriska analysen emellertid visat att 

idrottens tilltänkta förmåga att lösa alla världens problem måste 

problematiseras. Kanske är det också det som blir avhandlingens 

bidrag till den idrottsvetenskapliga genren; att våga utmana rå-

dande föreställningar om universell idrottslig samhällsnytta. Från 

det perspektivet fyller avhandlingen också en relevant vetenskaplig 

lucka.  

 

                                                   
684 Se bland annat Read & Bingham i: Levermore, Roger & Beacom, Aaron (eds.) (2009) “Sport and 

international development”, Parry, Jim (2012) “The power of sport in peacemaking and peacekeep-

ing”. s. 779 samt Kay, Tess (2012) “Accounting for legacy: monitoring and evaluation in sport in 

development relationships”. s. 900 
685 Coalter, Fred (2007) i: Green, Mick & Houlihan, Barry (eds.) (2011) “Routledge Handbook of 

Sports Development”. s. 72 Se även. Nicholls, Sarah, Giles R. Andrey & Sethna, Christabelle (2010) 

“Perpetuating the ´lack of evidence´ discourse in sport for development: Privileged voices, unheard 

stories and subjugated knowledge”. s. 249  
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På ett konkluderande plan har den här avhandlingen inte gjort an-

språk på att mäta eventuella samhällseffekter av aktuella hjälpin-

satser. Snarare har motiven bakom kartlagts och analyserats. Av 

den anledningen vore det intressant att skifta fokus och arbeta mer 

praktiskt framöver, antingen genom en kvalitativ utvärdering eller 

kvantitativ intervention. Överfört på LdB FC For Life och Open 

Fun Football Schools vore det därför intressant att mäta om det 

skett en minskning av HIV/AIDS i Sydafrika eller om det politiska 

läget i Moldavien förändrats sedan respektive insats lanserades.  
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