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Syftet med detta paper är att beskriva ett teoretiskt ramverk inspirerat av Alfred Schütz samt att diskutera 
hur detta kan användas som grund för förståelse av fotboll för barn.1 Det teoretiska ramverket är grunden i 
en blivande doktorsavhandling som handlar om det frivilliga ledarskapet för barn som spelar fotboll. Hur 
kan ledarskapet för barn i denna kontext förstås? 
 

Problembeskrivning 
 
Utgångspunkten i detta paper är ett forskningsprojekt som syftar till att öka förståelsen för att 
vara frivillig ledare för barn som spelar fotboll. Hur konstituerar ledaren ledarskapet och hur 
konstitueras ledaren av ledarskapet? En studie är genomförd och analysen av denna genomförs 
under våren. I studien ingick ett fotbollslag med 10-åriga flickor och deras två tränare, som 
dessutom var föräldrar till varsin flicka i laget. Laget studerades under en säsong genom 
observationer, ledarnas skriftliga reflektioner, samt genom samtal och intervjuer med ledarna 
och barnen. 
 
Det frivilliga ledarskapet för barn och ungdomar inom idrotten är väl utbrett i de nordiska 
länderna. Enbart i Sverige räknar man med att över 600 000 människor är engagerade frivilligt 
som tränare och ledare inom idrotten, vilket innebär motsvarande ungefär 15 miljarder svenska 
kronor årligen om alla dessa ledare skulle avlönas för den arbetstid de lägger ner.2 Fotbollen är 
den största idrottsgrenen inom den svenska idrottsrörelsen och står för nästan en tredjedel av 
det totala antalet idrottsaktiviteter per år i Sverige.3 
 
Utanför skolan och hemmet är idrottsledaren många gånger den vuxna person som spenderar 
mest tid med barn och ungdomar. Idrotten är i detta sammanhang en betydelsefull 
socialisationsfaktor och idrottsledaren blir en viktig förebild. Hon/han har unika möjligheter att 
påverka barnen i egenskap av föredöme och normgivare samt i att ge barn och ungdomar en 
meningsfull fritid.4 Idrottsledaren har således en betydelsefull roll som tillsammans med dennes 
kunskaper, drivkrafter och motivation i utövandet av ledarskapet är av stor betydelse för den 
idrottskontext som barn och ungdomar möter. Vad kännetecknar idrottsrörelsen som ett 
fostrande och pedagogiskt sammanhang för barn och ungdomar?  

Tävlingsidrotten är en viktig socialisationsfaktor, men kan också betraktas som instrumentell 
och något som riskerar att reducera människan till ett objekt. Det är egentligen inte den fysiska 
aktiviteten i sig som är instrumentell.5 Det är när idrottsrörelsen betonar ideologiska aspekter,  

                                                 
1 Den svenska idrottsrörelsen betraktar människor mellan 0-12 år som barn, vilket också avses i detta paper (till 
skillnad från Barnkonventionen där man betraktas som barn upp till 18 års ålder). 
2 www.rf.se (Riksidrottsförbundets hemsida). 
3 www.svenskfotboll.se (Svenska Fotbollförbundets hemsida). 
4 Patriksson (1979), Hassmén och Hinic (2001). 
5 Gustavsson (1994), Karp (2000), Redelius (2002). 



The 33:rd NERA Conference  
University of Oslo March 10-12 2005 

A Nordic Dimension in Education and Research - Myth or Reality? 

 2

 
fostransideal och tävlingsideal den blir instrumentell, när det som Engström benämner idrottens 
investeringsvärde dominerar. Strävan blir att idrottslig verksamhet ska forma människor på ett 
för samhället gynnsamt sätt.6 Idrotten blir inte bara en arena för fysisk aktivitet och en arena för 
att producera elit. Den blir också en arena för social kontroll. Karp sammanfattar det på 
följande sätt: 
 

…idrottandet motiveras som ett medel i ett fostransprojekt med ett vidare syfte, nämligen att fostra barnet 
till en god samhällsmedborgare. Det är i detta perspektiv som samgåendet mellan idrott och fostran kan ses 
som ett politiskt projekt, vilket också förklarar varför det finns så många uppfattningar om idrottens 
betydelse för individ och samhälle.7  
 

Peterson menar att idrotten för barn och ungdomar har dubbla uppdrag – föreningsfostran och 
tävlingsfostran.8 Föreningsfostran är strävan efter en idrott där alla får vara med oavsett 
förutsättningar medan tävlingsfostran syftar till att skapa så högpresterande idrottare som 
möjligt. I den dagliga verksamheten blir det den frivilliga barn- och ungdomsledaren som får 
hantera dessa uppdrag. 
 
Vad betyder det frivilliga ledarskapet som levd erfarenhet? Det finns i ledarskapet både 
förväntningar och förhoppningar, tillit, glädje, en känsla av gemenskap och en känsla av att 
åstadkomma något viktigt. Det finns också konflikt, misstroende, besvikelse, en känsla av 
misslyckande och en känsla av utanförskap. Ledarskapet är förvisso knutet till några utvalda 
personer, men handlar snarare om en process än enbart en position och involverar både 
ledarna, barnen och föräldrarna.  
 

Grunden för förståelse 
 
Kan grunden för en förståelse av detta ledarskap skisseras med hjälp av Schütz? Detta paper 
kommer att beskriva och diskutera detta utifrån den vardagliga livsvärlden, fotbollen som finit 
meningsprovins och fotbollens idealtyper. Detta är inte någon heltäckande beskrivning av 
Schütz teoribildning, utan några nedslag i intressanta delar för det föreliggande 
forskningsprojektet. 
 
Biografiskt bestämd position 
 
Den plats som jag upptar med min kropp vid en viss tidpunkt är mitt aktuella här och nu. Det 
är nollpunkten i mitt koordinatsystem, varifrån jag kan betrakta höger och vänster, upp och 
ner, nutid, dåtid och framtid.9 När jag rör mig rumsligt och tidsligt förändras nollpunkten i 
mitt koordinatsystem och nya förhållanden råder. Det är den sektor av världen som befinner sig 
inom mitt räckhåll i verksamhetsvärlden, mitt essentiella nu. Verksamhetsvärlden består dock 
inte enbart av det som är inom direkt fysiskt räckhåll för mig, den består även av det som är 
inom potentiellt räckhåll det vill säga sådant som tidigare tillhört min värld inom räckhåll och 
sådant som inte tillhört den men som har möjlighet att göra det.  
 
Mitt aktuella här och nu är mestadels inställt till den vardagliga livsvärlden eller vardagsvärlden 
som grunden för förståelsen av våra liv.10 Den vardagliga livsvärlden är en värld som vi i vår  

                                                 
6 Engström (1999). 
7 Karp (2000, sid 269). 
8 Peterson (2002). 
9 Schütz (2002).  
10 Schütz (1962). 
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naturliga inställning tar för given som vår verklighet. Den vardagliga livsvärlden fanns långt 
innan oss och vi föds in i dess språk och sedvänjor. Tolkningarna i vår vardagliga livsvärld 
baseras på lager av tidigare erfarenheter, förmedlade av vår omgivning i form av bland andra 
våra föräldrar och våra lärare. Vi verkar i den vardagliga livsvärlden i ett klarvaket tillstånd. Det 
innebär en total närvaro i det som är pragmatiskt viktigt för oss just nu. Det klarvakna 
tillståndet pekar ut både formen genom de minnen vi har av tidigare liknande erfarenheter och 
innehållet genom det som specifikt inträffar under projektets genomförande. Den vardagliga 
livsvärlden är en intersubjektiv värld som bjuder motstånd. Det är en värld av gemensamma 
objekt som jag bearbetar tillsammans med andra genom sociala handlingar och relationer, där 
jag kontrollerar och blir kontrollerad av andra. Samtidigt som jag förändrar världen förändras 
jag också av att existera i världen. 
 
Vi befinner oss alltid i en biografiskt bestämd position och vi befinner oss där på grund av våra 
tidigare erfarenheter. Den biografiskt bestämda positionen är inte bara fysisk och social till sin 
natur, det är även en moralisk och ideologisk position. Den biografiskt bestämda positionen är 
unik för varje människa och är resultatet av våra vanemässiga lager av kunskap. Beroende på 
vår nuvarande position uppmärksammas olika delar i verkligheten där vi genom nya projekt 
och erfarenheter uppmärksammar andra saker i världen. Exempelvis blir många blir ledare 
inom fotbollen när deras barn börjar spela fotboll. Många av dem som blir ledare har också 
spelat fotboll tidigare i livet och är alltså förtrogna med idrottsgrenen. Man går in som ledare 
med vissa moraliska och ideologiska föreställningar om vad som kännetecknar en god 
idrottsmiljö, och genom att fotbollen finns i världen inom mitt nuvarande eller potentiella 
räckhåll finns möjlighet för andra moraliska aspekter att visa sig. Genom att vara ledare för 
barnen förändas således min biografiskt bestämda position, en förändring som många gånger 
kan vara tämligen genomgripande.  
 
Fotbollen som finit meningsprovins 
 
Vi rör oss i våra liv mellan flera olika verksamheter, från den vardagliga livsvärlden till teaterns 
värld, sagornas värld eller sportens värld. Schütz kallar dessa världar, som består av en 
uppsättning med speciella erfarenheter och en specifik kognitiv stil, för finita 
meningsprovinser.11 Den vardagliga livsvärlden är förvisso en finit meningsprovins bland flera 
andra, men den framträder som den grundläggande och yttersta verkligheten. Det vardagliga 
livet kan därigenom sägas vara arketypen för vår verklighetsupplevelse. Genom en chock eller 
ett språng tar vi oss sedan till andra meningsprovinser som finns i anslutning till det verksamma 
självet. Språnget är en radikal förändring av vår medvetandespänning och kan bestå exempelvis 
av den inre förvandlingen när ridån går upp och vi kliver in i teaterns värld eller när domaren 
blåser igång matchen och vi kliver in i fotbollens värld. Upplevelserna inom en finit 
meningsprovins kännetecknas av att vara (mer eller mindre) specifika och förenliga med 
varandra, men de gäller enbart inom gränserna för den meningsprovins som upplevelserna 
tillhör. Upplevelserna inom den finita meningsprovinsen är inte heller förenliga med 
vardagslivets mening. Schütz menar att det till varje finit meningsprovins hör; 
 

…en specifik medvetandeströmning – och därmed också en specifik epoché, en dominerande 
form av spontanitet, en specifik form av självupplevelse, en specifik form av socialitet och ett 
specifikt tidsperspektiv.12  

 
 

                                                 
11 Schutz (1973). 
12 Schütz (2002), sid 106. 
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Kan fotbollen betraktas som en finit meningsprovins eller är den enbart är en förlängning av 
den vardagliga livsvärlden? Handlingar som vi många gånger anser vara helt oacceptabla i den 
vardagliga livsvärlden är acceptabla i vissa specifika meningsprovinser. Det kan exempelvis 
handla om regelöverträdelser inom fotbollen, där man kommer undan med en frispark emot sig 
i en fotbollsmatch men där motsvarande handling i den vardagliga livsvärlden kan leda till åtal 
för misshandel eller något liknande. Det utvecklas också ett specifikt språk för fotbollen, ett 
språk som går ut på att beskriva dess innehåll så detaljerat som möjligt. Metaforer från fotbollen 
(och andra idrotter) hörs dock ofta i vardagslivet. Fotbollen är något som man kan förhålla sig 
till utan att alls beröras, utan att för den sakens skull påverkas i sitt dagliga liv. Den kan dock 
inte frikopplas helt från den vardagliga världen, utan autonomin står i växelverkan med ett 
vidare samhälleligt nätverk av värden, normer och institutionella intressen.13 För människor 
som berörs av fotboll kan den fungera som ett mönster för livstolkning, både för utövaren själv 
och för åskådaren. Just den repetitiva karaktären är en fundamental del av fotbollskulturen och 
för många fotbollsintresserade är säsongsindelningen en viktig del av den egna 
tidsuppfattningen.14  
 
Vilka är förutsättningarna barnfotbollen? I den fotbollsverksamhet som bedrivs för barn är det 
ofta föräldrar som är ledare, både till sitt eget barn och till barnets kamrater. Är det en lokal 
idrottsförening i ett samhälle eller ett bostadsområde umgås också många gånger ledarna med 
de andra föräldrarna och även med de andra barnen på fritiden. När barnen idrottar i unga år är 
många föräldrar mer involverade nära verksamheten än när barnen blir äldre. Ledarens 
biografiska position och omvärldsliga relationer kan alltså göra det svårt att veta vilket 
relevanssystem denne ska förhålla sig till och språnget till meningsprovinsen kan inte tas för 
självklart. Barnens idrottande beskrivs dessutom som en del av det fostransprojekt som vi 
föräldrar bedriver.15 Detta som i slutänden ska resultera i att barnen blir fullvärdiga medlemmar 
i vår vardagliga livsvärld och dela våra förgivet-taganden i denna. Fundberg lyfter fram barnens 
fritidsprojekt som familjens fritidsprojekt, vilket gör att detta blir en påtaglig del av 
verksamheten i den vardagliga livsvärlden.16 Idrotten integreras i vardagsvärlden. Det är alltså 
ett komplext sammanhang som ledaren har att förhålla sig till. Det handlar inte bara om att 
genomföra träningar och matcher, rollen som social koordinator och som förväntad fostrare 
blir minst lika viktig.  
 
Man kan dock fråga sig om inte den organiserade tävlingen ändå inte är det mest utmärkande 
draget hos fotbollen, vilket skulle konstituera detta som meningsprovins. Den tar sig dock 
många uttryck och griper på olika sätt in i vardagsvärlden och låter sig även påverkas av denna. 
Det sociala inslaget gör sig mer påmint i fotbollen för barn än vad som är fallet i den vuxna 
fotbollen. 
 
Fotbollens idealtyper 
 
Schütz pratar om den sociala omvärlden, den sociala medvärlden, den sociala förvärlden och 
den sociala eftervärlden.17 Den sociala omvärlden är den värld som omger mig i mitt nu. När vi 
befinner oss i samma omvärld motsvarar den värld som omger mitt nu och mitt medvetande 
om den värld den värld du omger dig med och ditt medvetande om min värld. Medvärlden är 
inte direkt inom räckhåll för mig, men den samexisterar med mig, den är samtida med min  

                                                 
13 Lindfelt (1999), Peterson (2000). 
14 Hellspong (1991). 
15 Redelius (2002), Karp (2000). 
16 Fundberg (2003). 
17 Schütz (1964). 
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fortvaro även om den inte utgör min omvärld. Även om jag lever med den så upplever jag den 
inte. Medvärlden är mångfacetterad och befinner sig på ett flertal skikt och nivåer och varierar i 
anonymitet. Det kan vara allt från vännen som just lämnade mig och kännetecknas av en de-
relation till stora sociala grupper eller system, som kännetecknas av en stor grad av anonymitet 
och en de-inställning.  
 
Den sociala förvärlden är en värld som aldrig samexisterat med mina upplevelser och min 
fortvaro, som jag kan betrakta och påverkas av men inte handla i. Den sociala eftervärlden 
består av alter egon som jag har en väldigt vag bild av och som jag aldrig kan vara vänd emot 
på ett upplevande sätt, eftersom det handlar om framtida projekterade tillstånd.  
 
Omvärlden som förbinder mig i tid och rum med andra är bara en liten del av min totala 
erfarna värld, som bara är en liten del av den totala världen. Vår förståelse av den sociala 
verkligheten bygger därför på idealtyper. Idealtyperna riktar sig inte mot specifika personer, 
deras objekt blir i stället mina egna erfarenheter av den sociala verkligheten. På det sättet blir 
inte idealtypen en levande varelse, den för ett skenliv.18 Vi tillskriver en viss grupp människor 
vissa egenskaper eller förknippar vissa handlingar med en viss grupp människor, för att på det 
sättet göra olika sammanhang i världen begripliga för oss. Inom fotbollen gör sig ett stort antal 
idealtyper påminda. Vi tillskriver domaren vissa typiska egenskaper eller förknippar ledare från 
vissa föreningar med vissa typiska egenskaper på grund av föreningstillhörighet. Idealtyperna 
måste konkretiseras i en omvärldslig social relation för att förstås helt och fullt. Genom möte i 
den sociala omvärlden ges alltså idealtypen en möjlighet att modifieras och konkretiseras.  
 
Detta är ett förhållande som gäller även inom fotbollen för barn. För förståelsen av fotbollen är 
både förvärlden, eftervärlden och även de-inställningen viktiga. Våra kunskaper och beteenden 
som fotbollsspelare eller fotbollsledare bygger på regelverk, seriesystem, traditioner och våra 
tidigare kunskaper och erfarenheter som byggts upp före vårt här och nu. Seriesystemen där 
tidigare presterade resultat behålls och räknas samman i en serietabell är kanske det mest 
manifesta uttrycket för fotbollen som kulturell företeelse. Serietabellen är en viktig 
meningsskapare när man ska förstå innebörden i den match som ska spelas här och nu. 
Placeringen i serietabellen i slutet av säsongen bestämmer också vilka lag man ska möta nästa 
säsong och var man då ska befinna sig. Placeringen i år bestämmer också till viss del också vilka 
som ska ingå i min fotbollsvärld nästa år.  
 
För barnfotbollen är serietabellen inte en lika påtaglig del av tävlingsverksamheten, men både 
ledare, föräldrar och barn har en bild av hur de vill att eftervärlden ska se ut, utifrån sina 
nuvarande biografiska situationer med tillhörande idealtyper. Barnfotbollen befinner sig kanske 
mer än seniorfotbollen i en rörelse, där både barnens och ledarnas omvärld kontinuerligt 
förändras genom deltagande i varandras biografier och genom det som sker i medvärlden, 
exempelvis den allt större betoningen på tävling i takt med ökande ålder och fotbollens 
talangutvecklingsstege.19 Meningssammanhang och idealiseringar förändras och utvecklas och 
kanske Idealtypen Idrottsmannen gör sig allt mer påmind ju äldre barnen blir. Idealtypen 
Idrottsmannen är stor, stark, snabb och smidig med en stark inre drivkraft att bli bäst. 
Tävlingen är för denne en utmaning och ett tillfälle att mäta sina krafter med andra. Denne bär 
naturligtvis ett stort inslag av sannolikhet och det blir ledarens uppdrag att skapa ett 
meningsfullt sammanhang med barnen i omvärlden. Det är i ansikte-mot-ansikte relationen  
                                                 
18 Schütz (1964). 
19 Se Hertting (2003) för ett vidare resonemang kring Schütz och den svenska fotbollsrörelsens 
talangutvecklingsstege. Talangutvecklingsstegen är ett sätt att försöka välja ut de allra duktigaste ungdomsspelarna i 
fotboll i landet och utveckla dessa till framtida landslagsspelare. 
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med barnen som möjligheten finns att skapa bärande sociala relationer och därigenom ha 
möjlighet att ta hänsyn till varje individs unika förutsättningar, att skapa en god miljö för 
lärande. 
 
 

Avslutning 
 
Syftet med detta paper har varit att diskutera hur Schütz kan användas som grund för förståelse 
av barnfotbollens ledarskap. Schütz menar att alla relationer i den sociala världen kan härledas 
till ett levande nu någon gång och i någon bemärkelse. Att förstå meningssammanhanget, 
ledarnas tolkningsscheman och de idealtyper som skapas blir i detta sammanhang väldigt 
viktigt.20 
 
Fotbollen för barn är mångfacetterad och bilden av vad som är god barnfotboll är skiftande. Vi 
skapar våra idealtyper utifrån de tidigare erfarenheter vi har av fotbollen, de människor vi 
omger oss med och det kulturella sammanhang där vi ingår. Fotbollen för barnen visar sig 
stundtals som ett rent uppträdande i form av matchen med sina speciella förutsättningar. Här 
kan det språng som Schütz menar karaktäriserar en specifik meningsprovins visa sig ganska 
tydligt. I andra sammanhang är detta språng inte lika framträdande, i situationer där den 
vardagliga livsvärlden är mer närvarande. Fotbollen som meningsprovins är skapad med 
tävlingen som ideal. Men fotbollen ingår också i ett större samhälleligt nätverk där rollen som 
social fostrare också betonas. Det är dessa uppdrag som ledaren för barnfotbollen måste förhålla 
sig till, ett inte sällan konfliktfyllt förhållande.  
 
Detta paper har gjort några nedslag i Schütz teoribildning. Genom att diskutera Schütz begrepp 
är förhoppningen att kunna diskutera barnidrotten och dess ledarskap på ett kvalitativt 
annorlunda sätt och därigenom bättre förstå dess form. Genom att empiriskt studera ledarskapet 
finns också möjlighet att bättre förstå dess innehåll.  

                                                 
20 Schütz (1964). 
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