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Sammanfattning 
 
Syftet med studien handlar om fotbollsföreningarnas situation och utvecklingsmöjligheter i 

Norrbotten. Metoden är kvalitativa och utgörs av besök och intervjuer hos föreningar i 

Norrbotten. Studien är formad runt begreppen utveckling, förutsättning och motiv.  Den 

teoretiska referensramen utgörs av funktionalismen och begrepp som kultur, solidaritet och 

socialisation diskuteras. I ett Norrbotten drabbat av urbanisering blir föreningarna lidande. 

Många flyttar ut till städerna och kvar i byarna blir en förening med ett kansli och 

fotbollsplaner som inte alltid utnyttjas till sin fulla förmåga. I studien undersöks hur 

föreningarna kan utvecklas till att bli mer stabila, det vill säga, en mer levande och aktiv 

förening och ett större utbyte mellan lokalsamhället och föreningen. 

 

I studiens resultat ingår uppfattningen om att samarbete med kommun, lokala företag och 

andra föreningar kan bidra till en föreningsutveckling, som innebär att föreningen blir mer 

stabil och bättre kan tillgodose lokalsamhällets behov. Ett samarbete med kommun och lokala 

företag handlar om att med hjälp av landbygdens tillgångar locka till sig medlemmar till 

föreningarna. Ett samarbete med andra föreningar innebär att använda en sammanslagning 

som en utvecklingsmöjlighet istället för en överlevnadsåtgärd. 

 

Nyckelord: Utveckling, landsbygd, fotbollsförening, kultur, solidaritet, funktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Summary 
 
The essay aims to study the situation and the possibilities of development for the football 

clubs in Norrbotten, mainly on the countryside. The qualitative method used in the study 

comprises visits with interviews at the selected football clubs. The theoretical reference 

constitutes of the functionalists point of view, where Durkheim´s solidarity, Merton´s 

manifest and latent functions and other concepts such as culture and socialization is being 

brought to attention.  

 

The result of the study suggests that a development for the football clubs are possible in terms 

of cooperating with the municipality and other local businesses to attract people to the 

countryside. A development is also possible in terms of cooperating with other football clubs 

to use a fusion between two clubs as an attempt of development rather than a purpose of 

survival. 
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1. Inledning 
 
Jag började spela fotboll när jag gick i femte klass. Det var ganska sent faktiskt. De flesta 

kompisarna i klassen hade börjat spela redan på lågstadiet. Luleå sportklubb var föreningen 

för oss som bodde på Hertsön. Jag kommer inte ihåg varför jag valde att börja spela fotboll. 

Jag minns bara att jag och min syster följde med en kompis till träningen på grusplanen en 

vårkväll. Jag var inte särskilt intresserad av fotboll då. Fick ofta höra tränarna gapa åt mig att 

”sluta bita på naglarna” och istället koncentrera mig på övningen. Jag fortsatte i alla fall att gå 

till träningarna, och gör det fortfarande – nästan tjugo år senare. Alla resor till bortamatcherna 

ute i byarna i Norrbotten under sommarhalvåret gav ett starkt intryck och är idag värdefulla 

minnen. Jag minns hur vi ibland snurrade runt i byar som mer eller mindre var öde tills vi 

hittade planen. Där var det alltid liv och rörelse. Bilar, cyklar, människor och lukten av kaffe 

och varmkorv eller os av stekta hamburgare i luften. I de flesta byarna var föreningens tillhåll 

slående lik varandra. Där fanns en gräsplan, ofta väldigt grön och jämn. När vi var flicklag 

och även juniorlag fick vi ofta bara beundra gräsplanen på håll. För oss gällde grusplanen 

intill, som de flesta föreningarna hade att tillgå. Det var egentligen inga problem att spela på 

den yta som fick agera parkeringsplats när A-laget i föreningen hade hemmamatch. 

Gräsplanen ser ofta stor och skämmande ut för ett gäng tolvåriga flickor som just börjat spela 

elvamannafotboll. Ett kansli tillhörande föreningen finns också i närheten av gräsplanen. I 

bästa fall finns omklädningsrummet här också, men många gånger har plan och 

omklädningsrum funnits en bit ifrån varandra. En mindre vandring genom skogen eller några 

minuters bilväg har förenat de två i många fall på bortamatcherna. Att föreningen i byn en 

matchdag sysselsatte många och fyllde viktiga funktioner för samhället var vi i flick- och 

juniorlaget varken medvetna om eller intresserade av. Vi befann oss i byn den dagen för att 

vinna en fotbollsmatch.  

 

Idag är det roligt att komma tillbaka till föreningarna ute i byarna. Där är det mesta sig likt. 

Samma gamla bänkar i omklädningsrummen, samma problem med låset på toaletten…Ibland 

känner jag till och med igen människorna där, de som säljer kaffe eller tar betalt till inträdet. 

Men hur länge till? Vem tar över efter dem? Föreningen har idag en annan, mer viktig uppgift 

än att föreningens lag vinner en match. Föreningens betydelse för samhället är ett unikt 

fenomen. Det som finns kvar hos föreningarna på landsbygden när byborna flyttar till de 

större städerna är föreningens ide och kärna – den sociala funktionen. 
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2. Syfte och Definition 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa fotbollsföreningarnas situation och 

utvecklingsmöjligheter i Norrbotten. Med utveckling menar jag möjligheter till en mer 

stabil förening.  Med stabil förening menar jag en förening med fungerande verksamhet och 

fungerande ekonomi, samtidigt som föreningen har en aktiv roll i samhället – en levande 

institution.  

 

Frågeställningar: 

De tre frågeställningar jag ämnar besvara i uppsatsen är om föreningen har en vilja att 

utvecklas samt om det finns resurser till en utveckling. Vad är motiven till att föreningen vill 

utvecklas? Tanken med frågeställningarna är utforska om en utveckling av föreningens 

verksamhet ska skapa ett större behov av föreningsverksamhet i samhället samt att utforska 

vilka idéer föreningarna själva har för att stabilisera föreningen och dess position i samhället.    

 

Enligt funktionalismen existerar ett socialt fenomen på grund av att det fyller en uppgift, det 

vill säga, har en funktion för samhället. En uppgift som föreningen fyller handlar om de 

kulturella livsmönster som en förening tillhandahåller sina medlemmar. Kulturen genomsyrar 

föreningens uppgifter – allt ifrån socialisation till kommunikation med lokalsamhället. 

Kulturella drag påverkar utvecklingen av ett samhälle. I ett litet samhälle blir föreningen mer 

framträdande och därmed en större källa för social sammanhållning (solidaritet).    

 

I denna uppsats ska jag ta ner ämnet på lokal nivå, till fotbollsföreningarna i Norrbotten. Vad 

betyder fotbollskulturen för orterna i Norrbotten? Gömmer det sig en outnyttjad 

samhällsresurs hos våra fotbollsföreningar? 

 

För att tydliggöra vad jag kommer att studera har jag utformat tre centrala begrepp för min 

uppsats (Miles och Huberman, 1994)1. Dessa tre begrepp är utveckling, förutsättning och 

motiv. I figur 1 (s 8) har jag illustrerat de centrala begreppen samt kopplingar till andra 

faktorer som kan vara intressanta för uppsatsen . 

 

                                                 
1 Miles och Huberman (1994) menar att begreppsmässigt ramverk specificerar var som skall och vad som inte 
skall studeras. Det begreppsliga ramverket synliggör nyckelfaktorer samt relationerna mellan dem.  
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2.1 Avgränsning 
 
För att besvara uppsatsens syfte krävs en historisk och kulturell belysning av föreningarnas 

framväxt och utvecklingsväg i Sverige. Detta görs inte helt utan att beskriva folkfotbollens 

födelse i England. Uppsatsen syftar trots det till att undersöka föreningarnas situation i 

Norrbotten, men att avgränsa den historiska belysningen någonstans på vägen mellan 

folkfotbollens uppkomst och fram till idag, skulle vara att utelämna en relevant del för 

uppsatsen – nämligen den del som sätter fotbollsföreningarna i ett samhällsperspektiv. Kultur 

är ett återkommande begrepp i uppsatsen. Begreppet är viktigt eftersom det samlar allt det 

”icke taktiska” som har med fotboll att göra – fotbollskulturen. Med det icke taktiska menar 

jag hela organisationen inom och utanför föreningen, och det som utelämnas handlar om det 

isolerade spelet fotboll.  

2.2 Etiska överväganden 
 
Begreppen etik och moral går ofta hand i hand, men trots det är en distinktion mellan de båda 

nödvändig. I Vetenskap och moral (Forsman, 2002 s 13) beskriver Forsman distinktionen så 

här: 

 

”Jag anser dock att det finns en poäng med att har en distinktionen mellan orden, ungefär 

som distinktionen mellan ”politik” och ”statsvetenskap” eller mellan ”språk” och 

”språkvetenskap”.” 

 

Kortfattat handlar etik om moralens teori. För min studie handlar etik och moral om ärlighet 

och noggrannhet samt att hålla en god forskningsetik som handlar om att inte låta 

önsketänkande och trosuppfattningar påverka metoden och resultatet i forskningen.  

 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav på forskningsetiska principer. Dessa är 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I uppsatsen 

som berör föreningarnas situation i Norrbotten samt dess utvecklingsmöjligheter har jag på 

följande sätt förhållit mig till kraven.  

 

Informationskravet och samtyckeskravet: 

Alla deltagare i uppsatsen har fått ett informationsblad där jag förklarat uppsatsens bakgrund, 

syfte och metod. I informationsbladet har jag även redogjort för vilka teman som legat till 
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grund för intervjuerna, då jag redan vid första samtalet med en deltagare upptäckte att de på 

förhand ville veta vad vi i intervjuerna skulle prata om. Deltagarna har också varit införstådda 

med att deras medverkan är frivillig och att de själva har möjlighet att när som helst avbryta 

sitt deltagande. Samtliga deltagare i uppsatsen har blivit tillfrågade om att ställa upp på 

intervju, där de både som intervjuperson och företrädare för föreningen själva valt att ställa 

upp på de grunder som vi kommit överens om och som jag i detta avsnitt nämner. Själva 

urvalsprocessen beskriver jag närmare i metodavsnittet. 

 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet:  

Att uppsatsen till största delen är utförd på landsbygden, i mindre orter, gör att jag måste vara 

särskilt noggrann med att bevara deltagarnas anonymitet. I utskrifterna av intervjuerna har jag 

därför raderat namn på intervjupersonerna och ersatt dem med fingerade namn. I uppsatsen 

har jag raderat namn på föreningarna, och inte i detalj beskrivit var i Norrbotten som 

föreningarna har sitt fäste. I studien presenterar jag föreningar med hjälp av det vädersträck 

som de i befinner sig i, exempelvis ”En förening i norra Norrbotten” och så vidare. Vidare har 

också viss redigering av intervjuerna skett. Redigeringen har skett för att få talspråket till 

skriftspråk, dock utan att ändra själva innehållet i intervjuerna.  De kvalitativa data som 

samlats in via föreningarna kommer endast att användas till min studie, där materialet efter 

denna studies färdigställande fullgjort sin uppgift. 
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3. Metod 
 

För att besvara frågorna i uppsatsen användes en kvalitativ metod. Uppsatsen omfattar 

föreningsbesök med intervjuer. Jag kontaktade aktuella föreningar för att boka in ett besök 

hos föreningens kansli. Eftersom jag på förhand inte känner till några bakomliggande faktorer 

till föreningsutveckling, kommer intervjuerna att vara semistrukturerade. Anledningen till att 

jag använder en semistrukturerad mall för intervjuerna är för att informanterna själva ska 

kunna lyfta fram faktorer som de tycker är relevanta inom området föreningsutveckling. 

Mallen kommer att vara formad kring de teman jag avser studera, d.v.s. utveckling, 

förutsättning och motiv. Informanterna kommer att vara personer som är medlem eller på 

annat sätt involverad i respektive förening. Tre av fyra intervjuer spelades in på band. Under 

en intervju förde jag anteckningar. 

 

Att göra föreningsbesök istället för att skicka ut enkäter ger ett mer tillförlitligt resultat, då jag 

själv vill se föreningarna och deras anläggningar. Att göra föreningsbesök är också ett sätt att 

bilda sig en uppfattning om föreningarnas situation i Norrbotten. Den kvalitativa metoden i 

uppsatsen syftar att belysa upplevelsen hos informanterna om vilka möjligheter föreningen 

har till en utveckling.  

 

3.1 Urval 
 
Uppsatsen syftar till att studera föreningar i Norrbottens län, och för att få en spridning på 

föreningarna har jag valt föreningar i norra och södra Norrbotten. För att ändå hålla ett så brett 

perspektiv som uppsatsens syfte tillåter har jag valt att inte besöka föreningar i närliggande 

byar. Jag har därför haft ett visst geografisk avstånd mellan föreningarna i åtanke.  

 
I uppsatsen kommer jag att i huvudsak studera situationen och utvecklingsmöjligheterna för 

fotbollsföreningarna på landsbygden. På landsbygden finns färre invånare än i tätorten och 

ofta har föreningen en social betydelse vid sidan av dess verksamheter. Därför blir betydelsen 

av föreningen framträdande just på landsbygden. En jämförelse mellan föreningar på 

landsbygden och i tätorten är inte nödvändig, då uppsatsen inte avser att mäta föreningens 

betydelse mellan de olika samhällena. En förening i Luleå kommun kommer dock att belysas 

på grund av den redan väl utvecklade verksamhet som föreningen bedriver. I övrigt har valet 

av föreningar varit slumpmässigt. 
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Att valet av föreningar hamnat på just typen fotbollsföreningar har att göra med att det för 

mig finns ett mer tillgängligt kontaktnät jämfört med andra typer av föreningar. En studie som 

denna går ändå att genomföra på andra typer av föreningar. Eftersom uppsatsens fokus ligger 

på föreningens situation ur ett samhällsperspektiv, så kommer jag inte att undersöka den 

enskilda individens motiv till deltagandet i en förening.  

 

I uppsatsen utfördes fyra intervjuer. Samtliga har legat till grund för resultatet, med endast tre 

har redovisats i empirin som beskrivande berättelser. Anledningen till att den fjärde inte finns 

med i det avsnittet, är p.g.a. att inget nytt framkommit i den intervjun. En slags 

mättnadskänsla infann sig efter den tredje intervjun, och därför är en redovisning av den 

fjärde och sista intervjun inte nödvändig. 

 

3.2 Uppsatsens utformning 
 
Eftersom jag själv varit aktiv fotbollspelare i föreningar sedan barnsben så finns från början i 

uppsatsen en förförståelse om föreningar och dess verksamhet. I det följande kapitlet har jag 

presenterat denna förförståelse som en bakgrund till föreningens idé och kärna. I 

metodavsnittet beskriver jag hur jag gått till väga och varför jag valt att utföra uppsatsen 

enligt en kvalitativ metod. Sedan följer ett avsnitt med ett teoretiskt ramverk, där jag utformat 

en modell över begreppen motiv, förutsättning och utveckling.  Teoridelen fortsätter med en 

redogörelse för begreppen kultur, solidaritet och funktion.  

 

Den historiska belysningen av föreningen börjar på 1800 talet i England, för att sedan ta sig 

till Sverige och fortsätta sin utvecklingsväg från folkrörelse till förening. Sedan startar en resa 

mellan byarna i Norrbotten. Resultatet av intervjuer med olika föreningar i Norrbotten 

beskrivs i form av små berättelser, för att sedan knytas ihop till en sammanfattning och en 

beskrivning av fotbollsföreningarnas situation och utvecklingsmöjligheter.  Diskussionen 

inleds med ett avsnitt där jag har belyst fotbollsföreningarnas situation ur ett funktionalistiskt 

perspektiv.  
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4. Min förförståelse 
 

I uppsatsens tidiga skede hade jag en föreställning om att föreningarna i Norrbotten är i behov 

av utveckling. Bakom detta till synes neutrala ämne döljer sig dock faktorer som både för 

deltagare i uppsatsen, såväl som för samhället i allmänhet kan vara känsliga. Långt tillbaka i 

historien kan vi läsa om hur viktiga föreningarna varit för människor och samhället.  

Föreningarnas funktioner handlar bland annat om ett samhällsansvar och ett 

identitetsbevarande för mindre orter (Patriksson, 1979). Därför kan studiens resultat, med 

tanke på uppsatsens syfte och frågeställning beröra ett känsligt förhållande mellan förening 

och samhälle på mindre orter. Här har den utomvetenskapliga etiken stor betydelse – att ta 

hänsyn till alla som kan tänkas bli berörda. Av betydelse är också den inomvetenskapliga 

etiken, som ställer krav på att metod och analys av data i uppsatsen är korrekt.   

 

I min förförståelse av föreningar ingår en tanke om föreningens samhällsansvar – om att 

föreningen fyller en funktion. Tanken är utgångspunkten för den funktionalistiska teori som 

jag har till min hjälp för att analysera data i uppsatsen. När jag väl påbörjat uppsatsen, och då 

särskilt intervjuerna, dyker begrepp som kultur och solidaritet upp. Dessa begrepp har visat 

sig vara vägledande för mig i min uppsats på ett sätt jag på förhand inte kände till. 

Föreningsliv i Norrbotten handlar i fråga om ideellt arbete och gemenskap om begreppen 

kultur och solidaritet och dessa begrepp går jag under uppsatsens gång ofta tillbaka till och 

reflekterar över. I min förförståelse ingår också en tanke om att en grön och fin fotbollsplan 

inte bara är ett resultat av Norrbottenssomrarnas variation på solsken och regn, utan också ett 

resultat av enskilda personers engagemang i föreningen. 

 

I Vetenskap och moral skriver Forsman (2002) om farligheten med att en fråga drivs av 

passion. En anledning till att jag valde att undersöka just det här problemet har med min 

passion för fotboll – dels för själva spelet, men också för den föreningskultur som upprätthålls 

av föreningar, att göra. Däremot inte sagt att omdömen i uppsatsen på något sätt kommer att 

vara styrda av den passionen. Istället ser jag det som en fördel att en fråga i begynnelsen 

föranletts av ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Att under studiens gång lägga känslor 

åt sidan och istället koncentrera sig på forskning och vetenskap blir i detta fall istället en 

morot. 
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Varför behövs forskning om föreningars situation och utvecklingsmöjligheter i Norrbotten? 

Durkheim menade att i ett modernt samhälle får individualismen allt större plats, vilket kan 

resultera i att sammanhållningen mellan människor fördärvas (Andersen och Kaspersen, 

1999). En förening finns och bildas på grund av att en grupp människor har ett gemensamt 

intresse. För att en förening ska finns kvar och bli mer stabil, måste föreningen kunna 

konkurrera med det moderna samhällets många valmöjligheter. Föreningen måste utvecklas 

för att i fortsättningen hålla jämna steg med samhällsutvecklingen, och för det krävs 

forskning.  
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5. Teoretiskt ramverk: Utveckling, förutsättning och motiv 
 

Med utveckling menar jag att föreningarna inte bara ska utnyttja alla sina resurser utan även 

tänka på faktorer i ett nytt ljus – att hitta utvecklingsvägar med föreningens nuvarande 

tillgångar. Att införa ett nytänkande som gynnar föreningen och även lokalsamhället, men 

som samtidigt bevarar föreningens idé och kärna – traditionen. 

 

Med motiv menar jag varför föreningen vill utvecklas, men framför allt om föreningen vill 

utvecklas. Finns en framtidsvision i föreningen, och ingår där en önskan om en 

föreningsutveckling?  

 

Med förutsättning menar jag vilken grund föreningen står på. Inom detta område kommer jag 

att studera föreningen utifrån den situation som föreningen befinner sig i inom lokalsamhället. 

(Figur 1) 

 
Figur 1: 

 

 
Utveckling 

 
Förutsättning 

 
Motiv 

 
En föreningsutveckling startar i föreningens motiv, d. v. s., föreningens vilja till att utvecklas. 

Att det finns en vilja till att utvecklas är grundläggande. När en vilja finns är nästa steg att 

utreda i vilken riktning man vill att en utveckling ska ske. Vill man satsa på att bli en ren 
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idrottsförening, där huvudsyftet är att fostra idrottsmän, eller vill man utveckla den sociala 

delen – att få en större betydelse för lokalsamhället.  

 

Utifrån motiven till utveckling är nästa steg att undersöka om föreningen har vad som krävs 

för den utveckling som önskas. Här kommer jag att dels studera om det finns anläggningar 

och personal. Saknas något, krävs på den här nivån en planering hur dessa delar ska lösas. 

Finns de motiv och de förutsättningar man önskar så är en utveckling möjlig.  Att noga följa 

upp utvecklingen är viktigt, då det synliggör effekterna såväl i föreningen som för 

lokalsamhället. (Figur 2) 

 

 

Figur 2: 

 

 
Utveckling 

 
Förutsättning 

 
Motiv 

Skapa 
sysselsättning 

Skapa 
behov 

 
Resurser 

 
Samhällsnytta 

Engagemang 

 

Till den här diskussionen är följande delfrågor intressanta:  

 

• Hur ser engagemanget i föreningen ut? Väljer föreningen att utveckla sin sociala roll, 

att exempelvis vara till större nytta för lokalsamhället i fråga om socialisation och 

social sammanhållning?  
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• Vilka är förutsättningarna, dels inom föreningen, men också ur ett lokalsamhälleligt 

perspektiv?  

 

• Vad skulle slutligen en utveckling innebära, för föreningen såväl som för 

lokalsamhället? Sker det en tillväxt i fråga om föreningens verksamheter, där 

föreningen blir större och skapar mer sysselsättning? Sysselsättning som på sikt kan 

komma att bli förvärvsarbete?  

 

En föreningsutveckling kan också handla om att skapa ett större behov av att ha en förening 

på landsbygden. Att skapa sysselsättning – ideellt arbetet med syfte till att så småningom 

komma att bli förvärvsarbete. På det sättet kan betydelsen av att ha en förening i byn öka. 

(Figur3) 

 

En viktig aspekt att ha i åtanke är att en föreningsutveckling inte ska fördärva föreningens 

tradition. Föreningens sociala betydelse måste bevaras och beaktas vid föreningsutvecklingen. 
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Figur 3:  
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I teoridelen har begreppen kultur, solidaritet och funktion varit centrala. Till kulturbegreppet 

kopplas föreningens situation i norrbotten, där ett starkt föreningsfäste har med den lokala 
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kulturen att göra. Då menar jag främst fotbollskultur. Diskussionen om det ideella arbetet 

inom föreningarna för oss in på Durkheims tankar om solidaritet, där villigheten att hjälpa och 

stödja andra finns. Solidariteten i ett samhälle avslöjar vilken betydelse föreningen har för 

samhället.  

 

Till funktionsbegreppet hör resonemanget om vilken uppgift föreningen har i samhället. Här 

är främst Merton begrepp om latenta och manifesta funktionerna/konsekvenserna av intresse. 

För att belysa föreningarnas situation i Norrbotten krävs en beskrivning av inte minst de 

funktioner föreningen fyller som inte syns – de latenta.    

 

För att kunna utreda hur föreningen kan utvecklas är en beskrivning av föreningens funktion i 

samhället nödvändig. Med hjälp av funktionalismens begrepp om struktur, funktion, 

manifesta och latenta funktioner kommer denna aspekt att belysas. Med föreningens resurser 

menas exempelvis antal anställda, typ av verksamhet, tillgång till lokaler samt anläggning. 

 

 

5.1 Solidaritet och funktion 
 

Solidaritet 

Inspirerad av Comtes tankar om att sociologin skulle studera en specifik och objektiv 

verklighet, försöker Durkheim påvisa att sociala strukturer och institutioner inte enbart kan 

förklaras utifrån egenskaper och psykiska tillstånd hos enskilda individer. Han avvisade 

tanken och idéerna om att individers handlingar och motiv kan förklara sociala processer och 

regelbundenheter. Durkheim talar om att frivilliga kontrakt föreligger mellan individer, och 

att dessa vilar på givna sociala och kollektiva förutsättningar. Villkoren för hur dessa kontrakt 

kan ingås och vara bindande bestäms av institutionella förhållanden, lagar och informella 

regler. Vidare är det överindividuella och sociala villkor, lagar och normer som bestämmer 

förutsättningarna för kontrakten samt innehållet i dem, vilket Durkheim kallar för ”den icke 

kontraktsenliga grundvalen för kontrakt” (Andersen och Kaspersen, 1999 s 76)2.  

 

                                                 
2 Andersen och Kaspersen (s 76) menar att Durkheims analys av frivilliga kontrakt är ett exempel på hans 
holism. Durkheims holism och hans avvisande av att sociala processer kan förklaras av individers handlingar och 
motiv, har under Durkheims samtid och senare varit föremål för debatt och kritik .  
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I Durkheims Sociologins metodregler menar han att sociologin bör studera kollektiva sociala 

fakta enbart för att hitta samband mellan orsak och funktion. Ett samhälle ska inte studeras 

utifrån aktörernas subjektiva synfält, utan utifrån samhället som ett objekt. På detta sätt ska 

fördomar, oklarheter och felaktiga idéer överges. Vidare talar Durkheim också om sociala 

fakta. Han definierar sociala fakta som ”ting, som existerar utanför eller oberoende av 

individerna och som utövar ett tvång mot dem” (Andersen och Kaspersen, 1999 s 77).  

Sociala fakta har en objektiv existens i form av exempelvis lagbundenheter, funktioner och 

orsakssamband.  Det finns olika typer av sociala fakta. En typ handlar om de morfologiska 

dragen i samhället vilket är den grundläggande sociala strukturen. En central kategori av fakta 

här är exempelvis fasta handlingsmönster. Strukturerna hör till de mest stabila, medan 

opinionsströmningar hör till de mest flytande sociala fakta. Enligt Durkheim är den bästa 

metoden att studera strukturer och fasta handlingsmönster genom statistiska register och 

analyser (Andersen och Kaspersen, 1999) 

 

Samhället är något mer än summan av individerna och dess känslor, föreställningar och 

moraluppfattningar. Samtidigt kan inte samhället existera utan individerna. Individernas 

samverkan blir till slut en egen objektiv ordning som följer sina egna överindividuella 

principer. Det är denna sociala och överindividuella ordning som bestämmer hur det sociala 

ska fungera. Durkheim menar att sociala fakta utövar ett tvång på individerna. Ett socialt 

tvång som är förutsättningen för ett ordnat socialt liv. Det sociala tvånget hänger ofta ihop 

med individens sunda förnuft och allmänna tänkandet. Durkheim menar att detta tvång ofta är 

omärkligt och osynligt, men tar ändå upp exempel som äktenskap, att hjälpa vänner och 

besöka släktingar som ett slags socialt tvång. Durkheim definierar socialt tvång som en fråga 

om volym och täthet i ett samhälle. En form av tvång beror på antalet människor och 

omfattningen av kontakterna mellan dem i ett speciellt område. En ökning av 

kontaktfrekvensen innebär ett tryck på individerna. På detta sätt förklarar Durkheim 

exempelvis framväxten av arbetsdelning och yrkesspecialisering inom ett samhälle. Individers 

handlingar påverkas också av den materiella strukturen i ett samhälle (Andersen och 

Kaspersen, 1999) 

 

Durkheim ägnade sig också åt orsaksförklaringar och funktionsförklaringar. 

Orsaksförklaringar handlar om att exponera regelbundna och kausala förbindelser mellan 

faktorer i ett tidsförlopp, där individernas avsikter eller föreställningar inte har någon 

påverkan. Durkheim menade också att sociologin måste förklara de komplexa samspel och 
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den växelverkan mellan enskilda delar som pågår inom en helhet. För att förklara detta krävs 

det funktionsförklaringar. Samhället liknas vid en organism, ett självreglerande system.  Alla 

delar i helheten eller organismen samverkar för att bevara en funktionsduglighet. En 

förändring i en del av organismen framkallar och balanserar en förändring i andra delar. På 

detta sätt fungerar även samhällets institutioner. Durkheim tar upp familjen som ett exempel. 

Familjens uppgift är bland annat att socialisera barnen till vuxna med de egenskaper som 

samhället kräver av dem. Familjen bevaras på grund av behovet av socialisation. Vidare 

menar han att en institution, norm, sed och så vidare bevaras på grund av sina gynnsamma 

sociala följder. Trots detta har inte allt som existerar i ett samhälle en positiv funktion 

(Andersen och Kaspersen, 1999) 

 

I sitt tidiga verk om arbetsdelningen i samhället diskuterar Durkheim grunddragen i det 

moderna samhället. Han ville exponera det som enligt honom uppfattades som ”en unik 

modern form av integration och solidaritet” (Andersen och Kaspersen, 1999 s 84).  De 

primitiva samhällena kännetecknas av dess segmentära karaktär, vilket innebär att det i 

samhället finns avgränsade kollektiv som är präglade av homogenitet. Det finns också en 

likhet mellan individerna inom de olika kollektiven. I primitiva samhällen är arbetsdelningen 

och specialiseringen av roller inte lika utvecklad som i moderna samhällen. Vidare är 

individualiteten hos människorna i de primitiva samhällena svagt utvecklad och därför finns 

knappt något behov av frihet och självständighet. I samband med diskussionen om primitiva 

samhällen pratar Durkheim också om mekanisk solidaritet. Han menar att likheten och 

närheten mellan individerna i primitiva samhällen fungerar som ett socialt klister, och kallar 

den sammanhållning som då uppstår mellan dem för mekanisk solidaritet. Den mekaniska 

solidariteten utgör grunden för sammanhållningen i samhällen med liten grad av 

differentiering. Kollektivism präglar dessa samhällen, där den mekaniska solidariteten är mer 

framträdande ju större likheten inom samhällena är. Det finns också ett kollektivt medvetande 

i primitiva samhällen, ett conscience collective. Det innebär att det finns en gemensam 

föreställning om vad som exempelvis är rätt och fel, om verklighetsuppfattningen, om 

moraliska föreställningar och känslor (lagar och regler) men även om de materiella 

livsvillkoren.  Moderna samhällen skiljer sig från de primitiva i form av att arbetsdelningen 

där är mer omfattande. I moderna samhällen deltar individerna i olika och starkt 

specialiserade aktiviteter. Individerna kan röra sig i olika sociala grupper och är inte lika 

starkt bundna till en speciell grupp. Individerna utvecklas i olika riktningar och skillnader 

mellan enskilda individer uppstår, precis som skillnader mellan olika yrken och aktiviteter. I 
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moderna samhällen försvagas dock solidariteten på grund av många olika 

intressemotsättningar. Durkheim kallar solidariteten i moderna samhällen för organisk 

solidaritet. Här menar Durkheim att arbetsdelningen och specialiseringen gör att det uppstår 

ett ömsesidigt beroende mellan de olika individerna och aktiviteterna. Aktiviteterna 

kompletterar varandra och blir sammanhängande i en helhet. Han menar att moderna 

samhällen är funktionellt integrerade och fungerar som organen i en levande organism, därav 

ordet organisk solidaritet.  Durkheim höjer dock ett varnande finger för det moderna 

samhällets utveckling. Han menar att individualism kommer att prägla samhället och att en 

alltför stark individualism kommer att förstöra sammanhållningen mellan människor. Därför 

måste individualismen motverkas genom att utveckla nya institutionella band mellan 

människorna (Andersen och Kaspersen, 1999) 

 

Funktion 

Funktionalismen härstammar från ett biologiskt synsätt, där människan ses som en organism, 

vars delar utgör en helhet - en funktion för helheten. Funktionalister är i första hand 

intresserade av att beskriva och förklara systemets interna relationer och uppbyggnad. 

(Månsson, 2003 ) En av funktionalismens viktigaste utgångspunkter handlar om att det alltid 

finns någon tendens att återskapa eller bevara balans i sociala system. En riktning inom 

funktionalismen är strukturfunktionalismen. Merton och Parsons har ofta kallats för 

strukturfunktionalister. En utgångspunkt inom strukturfunktionalismen är att det finns ett 

behov hos ett socialt system som måste tillgodoses för att systemet skall överleva. Vidare 

utför också sociala system vissa uppgifter som är nödvändiga för systemets överlevnad. 

Därför handlar sociologisk analys om att söka efter de sociala strukturer som utför dessa 

uppgifter eller som möter de sociala systemens behov. Samhällets delar kan inte förstås 

isolerade ifrån helheten. En förändring i någon del kan resultera i förändringar i andra delar av 

systemet, eller systemet som helhet. Funktionalismen fokuserar på makrosociologisk 

forskning, det vill säga storskalig karaktäristika av social struktur och roller. Emile 

Durkheim, som jag tidigare i studien nämnt, var en av förelöparna till den moderna 

funktionalismen och även den viktigaste. Trots att funktionalismen har sina rötter hos 

Auguste Comté, Herbert Spencer och Vilfredo Pareto, så har Durkheim haft störst inflytande 

för inriktningen. Hans intresse av integration är hans viktigaste idé inom funktionalismen. 

Med integration menar han hur individen inkorporeras in i den sociala ordningen. En annan 

idé han hade var den om sociala fakta, som till exempel kan vara lagar, moral och mode med 
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mera. Alla sociala fakta är ett resultat av människors handlande som sammanslagits.  Även 

institutioner kan vara exempel på sociala fakta. (Wallace och Wolf, 2006) 

 

Robert K. Merton manade funktionalister att ifrågasätta och värdesätta olika sociala 

institutioners bidrag. Han menade att alla sociala institutioner inte är nödvändiga eller bra. 

Merton höll med tidigare forskare inom funktionalismen om att samhället är ett system av 

relaterade delar. Han var också intresserad av integration, och precis som Durkheim och 

Parsons analyserade han samhället med referenser om de kulturella och de sociala 

strukturerna är bra eller dåligt integrerade (Wallace och Wolf, 2006). Merton delade även 

uppfattningen om att samhället består av ett system av relaterade delar med andra teoretiker 

inom funktionalismen. Precis som Durkheim var även Merton intresserad av social 

integration. Vidare analyserade han också samhället med referenser till om huruvida 

kulturella och sociala strukturer är bra eller dåligt integrerade. Merton definierar också 

funktioner som konsekvenser som justerar ett givet system. En central tanke inom 

funktionalismen är just det här återskapandet eller bevarandet av samhället. Han menar också 

att kollektiva värden är centrala i förklaringen om hur samhället och institutioner fungerar 

(Merton, 1967). De latenta funktionerna av ett socialt fenomen är de konsekvenser som är 

okända eller icke- avsedda med en handling. Det är just dessa funktioner som Merton speciellt 

intresserade sig av. Han menar att en ökad förståelse av den funktionalistiska 

samhällsanalysen kan synliggöra de latenta funktionerna. Vilka kan då de latenta funktionerna 

av att en del byar har en så grön och fin fotbollsplan? Ett sätt att förklara latenta funktioner 

kan vara att ställa sig frågan om vilka de indirekta konsekvenserna av ett socialt fenomen är 

(Merton, 1967). 

 

Till funktionalismen hör också resonemangen om sociala roller. På individnivå är rollerna 

som exempelvis spelarna i laget har en del av deras psykiska struktur, som Gerth talar om. 

Precis som rollen är en del av hur vi bygger vår uppfattning om institutioner så är institutioner 

en del av hur vi bygger vår uppfattning om den sociala strukturen. Rollen definierar personen, 

men den definierar också institutionen. Rollen är därför den största länken mellan karaktär 

och social struktur. Institutioner är relevanta för vår förståelse av en person och hela 

strukturen av karaktären (Gerth och Mills, 1953) 

 

För att förstå människan måste vi även förstå institutioner och sociala strukturer, det vill säga 

hur karaktären och sociala strukturer är relaterade. Här är den funktionalistiska 
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utgångspunkten om beroenderelationerna mellan olika delar i en struktur tydlig och kan 

knytas tillbaka till resonemanget om att sociala enheter är mer än summan av dess individer. 

Institutionerna i en social struktur utgör grunden för strukturen. Samhället som social struktur 

består av segment av roller kombinerade av sociala institutioner. De flesta vardagliga 

situationer vi möter existerar i olika institutioner (Gerth och Mills, 1953) 

 

Det är vanligt med både formella och informella kvalifikationer för att bli accepterad in i en 

institution. Institutioner har en utbildningseffekt på människor vilket innebär att människor 

tränas socialt till att agera roller som institutionen erbjuder. Det sätt som människor formas på 

till följd av de olika kombinationerna av roller och deras reaktioner på rollerna är en viktig 

mekanism menar Gerth och Mills. (Gerth och Mills, 1953). 
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6. Fotbollen som föreningskultur 
 

Föreningskultur  

I mitten av sjuttiotalet växte idrottsutövandet i Sverige och med det blev även yrken som 

tränare och administratörer inom föreningar allt vanligare. Det ökande idrottsutövandet 

skedde framförallt i organiserade former – inom ramen för idrottsföreningar. Genom 

föreningstillhörigheten fick medlemmarna bättre resurser i form av lokaler, utrustning och 

tränare (Ahrne m. fl. , 2000). 

  

Föreningar är en viktig del av vårt samhälle och i Norrbotten har föreningsfästet alltid varit 

starkt. Under 1920-talet fick idrotten en framträdande roll i byarna i Norrbotten (Norrbottens 

Fotbollförbund, 2007). Då stat och kommun sköt till med medel kunde nya idrottsplatser över 

hela landet byggas.  Redan på sextio-sjuttio talen ansågs idrotten ha en positiv effekt på 

samhället. En kraftig satsning på idrott gjordes år 1972-1973. Denna uppgick till en halv 

miljard kronor. Anledningen till satsningen var att idrotten på många områden var värdefull. 

Som exempel nämndes att idrotten hade förebyggande hälsovård, bidragande till individernas 

anpassning till samhället och arbetslivet, ökning av näringslivets produktivitet samt skapare 

av internationell goodwill (Patriksson, 1973).  

 

Att tala om fotboll och föreningarnas idé för oss snabbt in på en diskussion om kultur, 

speciellt fotbollskultur. Definitionen av kultur handlar om aspekter av samhället som är 

inlärda och inte nedärvda. Kulturen handlar om människors sätt att leva i en viss 

samhällsgrupp. Levnadssätter rör seder, bruk, arbetssätt och fritidsvanor. Ett nära besläktat 

begrepp till kultur är samhälle. Ett samhälle definieras som ett system av ömsesidigt beroende 

relationer där individerna binds samman. En gemensam nämnare för alla samhällen är att dess 

medlemmar är organiserade i strukturerade sociala relationer utifrån en unik kultur. I 

diskussionen om kultur är socialisation ett annat viktigt begrepp. Socialisation handlar om 

livslång process där människans beteende kontinuerligt formas utifrån det sociala samspelet. 

Den primära socialisationen handlar om den mest intensiva perioden av kulturell inlärning 

och sker under den första tiden i barndomen. Under denna period står familjen för den 

viktigaste socialiserande kraften. Efter den primära socialisationen träder den sekundära i 

kraft. Under denna period är bl.a. skola, kompisar och organisationer viktiga för 

socialisationsprocessen, och det är här som föreningarna kommer in i bilden (Giddens, 2003) 
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I Aftonbladet den 4 juli 2002 skriver Rolf Alsing i sin krönika så här om 

fotbollsföreningarnas verksamhet och uppgift i samhället: 

 

”ungdomarna lär sig samtidigt att fungera tillsammans, i grupp. Läkarsöner från Ålsten 

tränar, spelar och umgås med arbetargrabbar från Hässelby. De skolas, högtidligt uttryckt, i 

demokrati, i att ta hänsyn och att förstå att laget klarar sig bäst om alla, inte bara några få, 

bjuder till och gör så gott de kan. Bättre social fostran har jag svårt att tänka mig.” 

 

Socialisation handlar om att lära upp individer till att bemästra de färdigheter och förmågor 

som krävs för att individen ska fungera som en del i samhället. Idrott och 

föreningsverksamhet kan till exempel ha en positivt förebyggande effekt på brottslighet i 

samhället. Här är också en fråga om socialisation inblandad. Att klubben bidrar med en slags 

uppfostran är inte en slump, utan en del i samhällets mening och mål. Föreningens roll i 

samhället är bland annat just detta. Genom fotbollsklubben förmedlas kulturella värderingar 

och normer till tjejerna och killarna i laget. En annan latent funktion är 

integreringsfunktionen. Olika roller och rollförväntningar i och runt om laget bidrar till den 

individuella utvecklingen av personligheten samt till integrationen i samhället. Klubbens 

värderingar blir lagets värderingar, och laget värderingar blir spelarnas värderingar (Wallace 

och Wolf, 2006).  

 

6.1 Folkfotbollens födelse i England 
 
Det var av mellanskiktets ungdomar som de tidigaste fotbollsklubbarna startades. Vanligtvis 

hörde föreningarna ihop med en specifik lokal bas, vilket medförde lokalpatriotismen som en 

närvarande kraft inom fotbollen. Arbetarungdomen representerade en liten geografisk enhet 

med startandet av sina klubbar under början av 1900-talet. Mellanskiktets klubbars 

konkurrensfält var på däremot på nationell nivå. På detta sätt, menar Andersson, kunde 

fotbollen bidra till att stärka både en lokal och en regional eller nationell identitet. Han menar 

att spelet hade en förmåga att ”sönderdela nationen i mindre enheter och att föra dem 

samman till en enda helhet” (Andersson, 2002 s 31).  

 

I Storbritanniens historia görs en skillnad mellan folkfotboll och 1800-talets moderna 

fotbollsspel. Kravet för att delta i folkfotbollsmatcherna var att man tillhörde någon av de 
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byar, yrkesgrupper, församlingar eller någon annan av de lokala enheter som utmanade 

varandra. Någon publik fanns inte, eftersom alla närvarande tyckets delta i den aktivitet som 

ofta föregicks med våld. Den engelske historikern Peter Burke menar att fotbollsmatcherna 

var ett sätt att markera samhällets solidaritet. Under medeltiden förekom tvära kast mellan 

folkets hjärtligheter och våldsamheter. Folkfotbollens dramatik ska ses i detta sammanhang, 

d.v.s., ”som en traditionell institution för kanalisering av konflikter” (Andersson, 2002 s 43) 

både mellan och inom bestämda grupper. I fotbollens kulturhistoria har begrepp som identitet, 

rivalitet samt vi och dem känsla varit centrala. Under 1800-talet fick folkfotbollen fäste högre 

upp i samhällshierarkin. Folkfotbollens intåg i internatskolorna togs emot med en slags 

dubbelmoral – den uppmuntrades inte av skolledningen, samtidigt som spelet förekom som en 

del av elevernas traditionella självstyre. Skolorna var odisciplinerade och problemet skulle 

avhjälpas genom att utnyttja den traditionella sporten som utövades av skolpojkarna själva. 

Från att ha varit ett spel men anarkistisk karaktär förvandlades nu fotbollen till att bli en viktig 

del i elevernas karaktärsfostran (Andersson, 2002) 

 

Ett exempel på fotbollens sociala funktion som i sammanhanget kan nämnas handlar om 

amatörklubben Corinthians, som var aktiv i England under slutet av 1800-talet. Laget tränade 

aldrig och spelade bara vänskapsmatcher. Några seriösa tävlingsmatcher stod aldrig på lagets 

spelschema. Klubben skulle främst betraktas som en social förening. Man brydde sig ändå om 

spelet, men inte om själva matchresultatet. Spelets djupare innebörd låg på en högre 

ideologisk nivå än resultatet i matchen. I amatörklubbarnas rika och sociala liv utgjorde den 

enskilda fotbollsmatchen bara den innersta kärnan i gentlemannens liv som på såväl som 

utanför plan, skulle styras av andan av att spela rättvist. Här fungerar den andan och 

fotbollsmatchen som en social markör och som en slags moralisk kvalité som ”höjde 

gentlemannen över mängden” (Andersson, 2002 s 48).  

 

Under 1800-talet etablerades den moderna arbetsförankrade- och professionella 

fotbollskulturen. Många fotbollsklubbar bildades direkt ur arbetarklassens egna miljöer. En 

del uppstod direkt ur grannmiljöer medan andra uppstod på arbetsplatser som exempelvis 

pubar. En tidig form av sponsring kan spåras i det fall där pubar stod för bildandet av en 

fotbollsklubb. Pubväsendet tillhörde den lokala arbetarkulturen och hade länge fungerat som 

ett socialt tillhåll för lokalsamhället. Ett arrangemang som innebar att en pub skulle stå för 

omklädningsrum, plan, klubblokal eller liknande skulle innebära att pubens 

dryckesförsäljning skulle öka (Andersson, 2002).  
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6.2 Från folkrörelse till förening 
 
I Sverige fick idrotten i början av sin utveckling på 1900-talet formen av en folkrörelse. I 

detta sammanhang definieras begreppet folkrörelse med en förklaring att idrotten utgjorde en 

frivillig aktivitet baserad på föreningsmedlemsskap. Detta medlemskap innehöll ett 

omfattande deltagande, geografisk och social bredd - en enhetlig nationell 

organisationsstruktur. Sverige upplevde en snabb tillväxt inom idrotten under åren 1903-1914. 

Sveriges riksidrottsförbund hade år 1914 600 föreningar och 63000 medlemskap. Vid det här 

laget hade idrotten i Sverige börjat anta en folkrörelses organisatoriska former (Lindroth och 

Norberg, 2002) 

 

Mot slutet av 1800-talet var många arbetarungdomar aktiva inom föreningar, men 

landsbygdsungdomar var i det närmaste obefintlig. Ännu var idrott ofta förknippat med 

städernas kulturliv.  I det tidiga 1900-talet var föreningarna ofta mångsysslare. Olika 

idrottsgrenar prövades på, men sällan söktes medlemskap i berörda specialförbund. Särskilt 

populära idrottsgrenar var i början på 1900 talet friidrott, fotboll och skidåkning. Att 

idrottsgrenarna på denna tid till största delen var utomhusinriktade var ingen slump. 

Idrottsföreningarnas ekonomiska resurser var begränsade och utgjorde ramen för var som 

skulle komma att vara av intresse på den tiden (Lindroth och Norberg, 2002). 

 

Så småningom kom idrottsföreningarna även att expandera ute på landsbygden. I och med att 

föreningsantalet ökade steg också antalet individuella medlemmar i föreningarna. Även i detta 

fall ökade antalet utanför städerna i större utsträckning än föreningsmedlemmarna i städerna. 

Föreningarna blev fler men mindre (Lindroth och Norberg, 2002). 

 

En anledning till ökningen av föreningsintresset i Sverige var den urbanisering som skedde 

under mellankrigstiden. Samtidigt som idrotten bredde ut sig från städerna till landsbygden, så 

skedde också social breddning. Det motstånd mot idrottsrörelsen som tidigare fanns hos 

arbetarrörelsen och landsbygdsbefolkningen hade avdramatiserats. Idrottens ankomst till byn 

gjorde att ungdomarna på landsbygden själva fick chans att uppleva idrottens attraktionskraft 

(Lindroth och Norberg, 2002). 

 

Utvecklingen av idrottsrörelsen under mellankrigstiden skedde parallellt med stora 

samhällsförändringar som urbanisering och förbättrade kommunikationer. Ny lagstiftning 
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kortade ner arbetsdagarna vilket resulterade i en större fritid hos medborgarna. Under åren 

fram till 1930-talet byggdes idrottsanläggningar och badplatser. Förutom att motionsidrottens 

genombrott i mitten 1900-talet vidgade synen på idrott som samhällsfenomen, stod även 

kommun och landsting i fokus. Idrott handlade inte längre om att vara ungdom, göra mål eller 

hoppa högt, utan förknippades även med ett motions- och hälsoperspektiv. Idrotten riktade sig 

till såväl ung som gammal. Kommunens och landstingens expansion gav ökat ansvar för det 

regionala idrottslivets utveckling. Under åren 1955-1965 skedde en kommunalisering av 

idrotten. Det som tidigare varit föreningarnas ansvarsområden övertogs av kommunala organ. 

Dessa områden var exempelvis huvudmannaskap och skötsel av anläggningar och andra 

idrottsfaciliteter. På detta sätt utvecklades kommunerna till att bli idrottsrörelsens största 

bidragsgivare med understöd större än det traditionella statliga idrottsanslaget. Under 1950-

talet genomfördes politiska reformer med inriktning på ungdomen och dess 

fritidssysselsättningar. Denna process tillförde idrottsrörelsen ökande bidrag till 

ledarutbildning och kursverksamhet. Inrättandet av det s.k. fritidsgruppstödet var också av 

betydelse. Fritidsgruppstödet är en tidigare föregångare till det vi idag betecknar som det 

lokala aktivitetsstödet (Lindroth och Norberg, 2002). 

 

6.3  Föreningens idé 
 
Idrottens utveckling till en massrörelse har påverkats av många faktorer. Det svenska 

samhällets strukturförändring har tillsammans med propaganda av olika sort haft en 

avgörande roll för utvecklingen av idrottsrörelsen. Att enbart nämna dessa 

samhällsstrukturella orsaker räcker inte till, menar Patriksson. Skilda personers uppoffrade 

intresse är också en anledning till idrottsrörelsens utveckling. Patriksson menar att det finns 

exempel på idrottsledare eller andra medlemmar inom föreningar som ägnat all sin fritid åt 

idrotten (Patriksson, 1979). 

 

Patriksson har gjort en studie om brutaliteten inom idrotten i jämförelse med brutaliteten i 

primitiva respektive moderna samhället. En modell visade på att idrotten i moderna samhällen 

till stor del är styrd av regler, och att brutalitet i samband med idrott inte accepteras. Modellen 

visar på motsatsen i primitiva samhällen. I det medeltida England var fotboll ett sätt att lösa 

upp de spänningar som fanns inom och mellan lokalsamhällena. Dessa institutionaliserade 

sociala fenomen går även att spåra tidigare än så i historien. Elina Haavio-Mannila beskriver i 
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sin undersökning att byslagsmål var vanligt förekommande i Österbotten under 1800-talet.3 

Byslagsmålen medförde samhällsnyttiga konsekvenser. Byarnas sociala sammanhållning 

förstärktes och sociala relationer etablerades mellan byarna. Byslagsmålen var ett bevis på att 

bysamhället hängde ihop och fungerade. I Sverige infördes fotbollen av medelklassen. I sin 

avhandling Kung Fotboll menar Torbjörn Andersson att den attraktionskraft som fotbollen 

genererade löste upp klassgränserna och supportrar till sporten slöt upp oberoende av de 

sociala skikt de tillhörde (Patriksson, 1979 ) 

 

Christer Ericsson har gjort en studie om fotboll i bruksorter. Han menar att lag som Degerfors 

IF, Sandvikens IF, IK Brage och Åtvidabergs FF tillhör en del av den skara som anses vara 

klassiska folkkära fotbollslag, och gemensamt för dem är att de härstammar från bruksorter. 

Tidigt såg man förutsättningar för de ledande företagen på bruksorterna att tillsammans med 

ortens förening jobba mot samma mål och förstärka tanken om ett gemensamt lokalt samhälle 

och bruksanda. Fotbollen ansågs ha en gemensamhetsskapande faktor. I en medveten strategi 

från företagen användes fotbollen som ett medel för att skapa en bruksanda som syftade till att 

stärka gemenskapen mellan samhället och företaget. Att fotbollsklubbarna var värdefulla för 

ortsidentiteten var något som företagen på bruksorterna tog fasta på. Företagens ide var att 

framhäva en vision av ett samhälle i harmoni (Lundquist-Wannberg m. fl., 2002)     

 

Många fotbollslag som hör hemma i bruksorter har genom åren nått stora framgångar. En 

förklaring till dessa framgångar anses delvis vara på grund utav den förmåga de slutna 

brukssamhällenas har att skapa och bevara klubbkänsla. Spelarna i dessa lag har mycket 

gemensamt. De kommer ofta från samma sociala miljöer med liknande livsvillkor som 

hemmapubliken. I Sverige har fotbollen genom åren haft stöd från industriföretagen. En 

anledning till detta är att identifikationen med lokalsamhället är viktig. En annan anledning 

har att göra med maktpolitiska strävanden. För att skapa bättre relationer mellan olika 

samhällsklasser skulle idrotten kunna användas som ett medel (Lundquist- Wannberg m. fl., 

2002)  

 

Forskare hävdar också att ett gemensamt fotbollsintresse ökade arbetarnas klasskänsla, 

samtidigt som samma känsla splittrades på grund av att fotbollen markerade den lokala 

tillhörigheten (Andersson, 2002). 

                                                 
3 I Socialisation och involvering i idrott  (1979) refererar Patriksson till Elina Haavio-Mannila och Kirsti 
Soulinnas Studier kring gränsen vid tornedalen.   
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 En instrumentell syn på idrotten kännetecknar den forskning som hittills bedrivits om fotboll 

och industriföretag. Fotboll, och idrott i övrigt har medvetet använt som ett medel för att 

exempelvis skapa bättre hälsa och moralisk fostran. Fotboll har också använts som ett medel 

för att skapa en känsla av klassutjämning och fördjupad gemenskap (Lundquist-Wannberg 

m.fl., 2002). 

  

6.4  Föreningarnas ekonomiska historia 
 
År 1908 fick idrottsrörelsen för första gången offentliga bidrag i större omfattning. 

Regeringen hade då beviljat ett lotteri, som 1913 kom att kompletteras med årliga och av 

riksdagen beviljade statsanslag. Genom statsmakternas bidrag fick idrottsrörelsen både 

legitimitet och förbättrade möjligheter till att utveckla sin organisationsapparat samt att 

anlägga nya idrottsplatser (Lindroth och Norberg, 2002). 

 

1970-talet och 2000-talet karaktäriserades av perioder med hög arbetslöshet, inflation och 

ekonomiska svårigheter. Sverige gick in i ett postindustriellt skede och folkrörelserna började 

få problem med nyrekrytering och medlemsengagemang. Trots detta har idrottsrörelsen 

fortsatt att växa, om än inte lika snabbt som tidigare. Den svenska modellen är ett begrepp 

som används för att förklara den anda av konsensus av målsättningar som format det goda 

förhållandet mellan den offentliga sektorn och de ideella organisationerna. År 2002 bedrev 

cirka 150 000 organisationer sin egen verksamhet utan ersättning eller egen vinning. Den 

svenska modellen förekommer ofta i forskning som berör folkrörelser, korporatism och 

föreningsliv. Modellen används för att belysa välfärdsstatens framväxt. De lokala 

idrottsföreningarna slåss med andra kommunala fritidsområden om riksdagens och 

regeringens uppmärksamhet. År 1909 fick idrottens kommunala stöd rättslig legitimitet. 

Människor ville idrotta, och på så sätt föddes beslut om att uppföra idrottsanläggningar. De 

frågor som efter välfärdsstatens början tog form handlade om vem som skulle bedriva och 

betala för människornas nya intresse (Lindroth och Norberg, 2002). 
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7. Föreningsverksamhet och kommunal verksamhet 
 

År 1983 gjorde Lars-Inge Ström en studie om föreningsverksamhet som alternativ till 

kommunal verksamhet. I studien, som gjordes i demokratiberedningens regi, talar Ström om 

folkrörelsetanken och dess betydelse för det svenska samhället. Samhällets utveckling har till 

stor del formats av de tidiga folkrörelserna som exempelvis frikyrkorörelsen, 

nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Av dessa har många präglat uppbyggnaden av ett 

tryggare samhälle. Folkrörelsernas kamp för sin sak visade sig vara viktiga delar i det svenska 

samhället (Ström, 1983). 

 

Ström menade att folkrörelsetanken skulle innebära ett aktiverande av fler människor till att 

vara delaktiga och ta ansvar i samhällsarbetet. I samhällsarbetet ingår uppgifter som att 

”skaffa sig kunskaper och delta i opinionsbildning och i meningsfulla uppgifter i en ideell 

verksamhet” (Ström, 1983 s 7).  Kärnan i folkrörelsernas arbete handlar om förbindelsen 

mellan ideologi och gemenskap. Begrepp som Ström i detta sammanhang talar om är vi-

känsla, laganda, solidaritet, kamratskap, omtanke och hänsyn. Synen på arbetssättet är 

gemensamt för folkrörelserna, trots dess olika mål och innebörd. Vidare talar Ström också om 

frivillighet, självbestämmande och oberoende som viktiga faktorer inom folkrörelserna 

(Ström, 1983). 

 

En funktion som föreningarna fyller för samhället är att människan i föreningarna lär sig att 

planera, ta ansvar, organisera och administrera. Folkrörelserna är också ett medel för 

människor att påverka samhällets utveckling (som alternativt medel till den politiska vägen) 

(Ström, 1983). 

 

I en samhällsutveckling med allt större alternativa verksamheter, som exempelvis TV, kultur, 

massmedia och kommersiella nöjen, har folkrörelsernas arbete i grunder försvårats. Trots det 

har betydelsen av ideellt och gemensamt arbete inte minskat. Föreningslivet har istället bara 

fått en ny roll som en del i ett större utbud av verksamheter. Ström menar att för verksamheter 

som vänder sig till breda befolkningsgrupper, har föreningslivet lättare att skapa engagemang 

och kvalité (Ström, 1983). 

 

Från att det under 50-60-talen ansågs att delar av arbete som utförs på frivillig basis skulle 

övertas av samhället, vände trenden under 70-talet till det motsatta. Nu skulle föreningar ta 
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över det tidigare kommunala arbetet med att exempelvis driva anläggningar för idrott och 

fritid. En anledning till övergången var att föreningarna lika bra, eller till och med bättre än 

stat och kommun, kan svara för många uppgifter. När studien utfördes (1983) var det vanligt 

att idrottsföreningar, politiska organisationer, religiösa sammanslutningar samt barn och 

ungdomsorganisationer drev alternativ eller kompletterande kommunal verksamhet. Ström 

drar paralleller till socialtjänstlagens målparagraf. Där finns delar som överensstämmer med 

idrottsrörelsens mål, bl. a. vad gäller det ideella arbetet mot missbruk och utslagning. 

Föreningar och organisationer gör en stor insats inom det området och ett sådant arbete, 

menar Ström, kan inte ersättas med avlönat arbete i offentlig regi (Ström, 1983). 

 

I Från Predikanter till Aktivister (1994) skriver Ericsson och Hallner att integreringen mellan 

föreningsliv och kommun år 1994 är så pass långtgående att den blir självklar. Under hela 

1900 talet har föreningslivet uppmuntrats av samhället, och bidragen till föreningarna 

betraktades som en rättighet.  Under 1990 talet omprövades samhällsstödet för föreningarna 

och förutom att föreningarna nu förväntas sköta sina anläggningar, lämnar staten också 

förslag på att ideella organisationer även kan överta en del av den offentliga verksamheten.4 

”Föreningslivet har arbetskraften, organisationen, människors engagemang och förtroende” 

(Olsson, 1994 s 135) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
                                                 
4 I Från predikanter till Aktivister (Olsson,1994) refererar Ericson och Hallner till utredningen Frivilligt socialt 
arbete SOU 1993:82  
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8. Fotbollsföreningarna i Norrbotten 
 

Det är sommar i Norrbotten. En härlig tid att besöka landsbygden. De fina vyerna gör att man 

för en kort stund glömmer bort alla myggor och flugor som surrar i ens närvaro. 

Fotbollslagens försäsongsträning är över. Vinterlöpningen i mörkret på byarnas få vägar är 

bara ett minne och föreningarnas planering under vinterhalvåret är nu i verket. För många 

bybor är en del av helgen nu en tidpunkt för samvaro, ytterligare en chans att träffa bekanta 

för att mellan raderna av taktiksnack prata väder och vind över en kopp kaffe i en brun 

plastmugg.  

 

Det är nu, under sommaren, som jag besöker föreningarna i Norrbotten för att prata om hur de 

upplever sin situation och hur de ser på framtiden som en förening i Norrbotten. En 

sammanfattning av samtalen presenterar jag i detta avsnitt. Det här är tre berättelser från tre 

föreningar i Norrbotten. 

 
Samtal med en förening i norra Norrbotten 
 
I byn finns ca 40 invånare. De flesta är äldre och pensionerade. När jag anländer till kansliet, 

eller gamla skolan, som fungerar som ett kansli möttes jag av en grön och fin gräsplan, en stor 

röd byggnad med en liten kiosk på ena gaveln och två små publikläktare. Inne på kansliet var 

det ingen överraskande syn som mötte en erfaren kanslibesökare. Diplom, vimplar och foton 

på föreningens fotbollslag genom tiderna pryder väggarna. Äldre bord och stolar och en 

gammal skinnsoffa, skänkt av någon som inte längre ansåg sig behöva den finns strategiskt 

utplacerade i lokalen. Här utspelar sig allt från taktiksnack med fotbollslaget innan match till 

festligheter med föreningen.  Jag pratade med en anställd i föreningen – den enda anställda i 

föreningen, Alf. Han hade jobbat där i 10 år, först som lönebidragsanställd, men numera 

anställd av föreningen. Alfs arbetsuppgifter täcker av det mesta. Han befinner sig på gamla 

skolan dagligen och fungerar som en alltiallo. Han gör allt från att klippa gräsplan till att 

tvätta matchkläder. Denna dag tog han emot mig för en intervju, och efter den skulle han gå ut 

och måla.    

 

I byn finns en stark fotbollskultur. I byns seniorfotbollslag kommer spelare från olika håll i 

länet. De flesta spelarna bor faktiskt i Luleå, och pendlar mellan matcherna, som ofta spelas 

på helgerna. Då passar spelarna på att besöka släkt och vänner som bor kvar i trakten. 
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Träningarna under veckorna sker med en del av laget i Luleå, och en annan del av laget på 

föreningens gräsplan i byn. Alf menar att en bra organisation i föreningen samt enskilda 

personers jobb och fotbollsintresse ligger bakom den fotbollskultur som råder i byn. Många 

spelare har anknytning till den här delen av Norrbotten, men inte nödvändigtvis till just den 

här byn. Ändå konkurrerar föreningen ut grannbyarnas föreningar. Fotbollslaget är som 

många andra föreningar på landsbygden hopslaget med ytterligare en förening. Föreningarna 

slogs ihop p. g. a. spelarbrist i båda byarna. Träningarna med den delen av laget som tränar på 

plats i föreningen, hålls i båda byarna, men på frågan om var spelarna helst tränar så svarar 

Alf – i vår by.  

 

Denna vecka, kvällen innan midsommarafton spelas en viktig match i en by 30 km härifrån. 

Ett derby där mycket står på spel inför den största samlingen publik under året. I slaget om 

norra Norrbotten har det vinnande laget inte bara förtjänat tre poäng i serietabellen, utan också 

ära och prestige. Denna kväll, som trots midnattssolen bara visar plus fyra grader på 

termometern, vinner bortalaget. En härlig vinst för spelarna och föreningen som Alf 

företräder. Efteråt berättar spelare i laget om känslorna efter matchen, som mest liknar 

känslorna efter en vunnen VM-final i fotboll. Uttalande om att kunna fira midsommar i lugn 

och ro, avslöjar en viss lättnad över en vinst hos spelarna. Pressen att vinna en sådan här 

match är stor.  

 

När vi pratar om framtiden så är Alf aningen tvivlande. Mycket hänger på fotbollslaget. 

Medan fotbollslaget slåss för sin överlevnad i serien så kämpar föreningen för sin överlevnad 

i byn. I en by med cirka 40 invånare, varav de flesta är pensionärer är underlaget för en aktiv 

förening kanske inte det bästa. Föreningen och anläggningen är ändå viktig för byn. Denna 

dag fick Alf tidigt besök av en invånare från byn. Så här säger Alf om en vanlig dag på 

jobbet: 

 

”Byborna kommer hit lite då och då. Dricker kaffe och pratar. Idag fick jag första besöket 

redan klockan sju i morse. ” 

 

De ideella krafterna inom föreningen är, som fallet i många andra föreningar i Norrbotten, 

stora. Den fotbollskultur som idag finns i byn är som sagt dels ett resultat av enskildas ideella 

jobb. Alf nämner två personer som genom sitt fotbollsintresse lagt grunden till fotbollsbyn. 

De har själva spelat och tränat med fotbollslaget under en längre tid. Skorna har de idag lagt 
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på hyllan, med de är fortfarande på många sätt aktiv inom föreningen. Alf höjer ett varnande 

finger för hur länge till de ska offra sin fritid för fotbollen. Så här säger Alf om Lasse, som 

genom åren varit mycket betydelsefull för föreningen med sitt engagemang. 

 

 ”det är klart, man måste ju leva för fotbollen för att jobba så mycket. Lasse har ju köpt stuga 

i skärgården och vill ju vara där...” 

 

Alf är osäker på om någon vill ta över deras jobb inom föreningen. För det krävs att man 

brinner för fotbollen eller föreningen. Att ta på sig ett sådant jobb skapar också ganska snart 

förväntningar hos bybor och övriga medlemmar i föreningen. Att ta på sig ett sådant jobb 

innebär att man binder upp sig. I slutändan tror Alf ändå att föreningen kommer att överleva. 

Föreningen och dess traditionella uppgifter har ändå en så pass stor betydelse för byn och 

byborna. På något sätt kommer föreningen att överleva.  

 

Samtal med en förening i södra Norrbotten 
 
Föreningens anläggning har ett namn som de flesta fotbollsengagerade i Norrbotten känner 

till. Anläggningen är nyligen om och utbyggd och ligger mitt i ett villaområde. Kansliet liknar 

mer en modernare byastuga, som på lördagskvällar enkelt kan förvandlas till ett dansgolv. Här 

finns ytor. Denna dag togs jag emot av Göran, som är en av föreningens tre 

lönebidragsanställda. Göran jobbar deltid. Vi gick och satte oss i en stor hörnsoffa, med utsikt 

över de två fina gräsplanerna och den bakomliggande skogen. Vi satte igång samtalet men 

han inte långt förrän en annan herre dök upp. Det var den ideellt arbetande kassören i 

föreningen. Strax därpå anslöt en tredje herre, vaktmästaren. Han dukade upp kaffemuggar i 

porslin. Vaktmästaren försvann iväg och kom sedan tillbaka med kaffet och kakorna. Han 

satte sig och deltog i samtalet även han. Vi fortsatte prata, men avbröts snart igen på grund av 

att ytterligare en herre i föreningens röda klubbtröja gjorde entré. Att han var inblandad och 

engagerad i föreningen var tydligt, men på vilket sätt vet jag ännu inte. Så nu var vi alla 

samlade. Jag satt där med ett gäng”fotbollsnördar”, som dom själv uttryckte det, och ett 

dialekt som för en infödd lulebo ibland var mer eller mindre otydbart. Trots det kunde 

samtalet fortsätta.  

 

Föreningen driver sin egen anläggning. De får bidrag från kommunen och sköter själva om 

underhållet av planer och lokaler. Eftersom många ställer upp ideellt med saker och ting i och 
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runt omkring anläggningen, så fungerar det bäst på det sättet. Bidragspengarna går istället till 

verksamheten. Föreningens verksamhet omfattar fotboll och skidor. I fotbollsverksamheten 

finns ett herrlag, ett b-lag samt juniorlag. Ingen damlag, men föreningen ingår i ett samarbete 

som innebär att alla ”damer” från trakten som vill spela har möjlighet att spela i grannbyns 

förening. Samarbetet gäller tre byar i området och omfattar även juniorverksamhet. 

Samarbetet fungerar bra trots få träffar mellan lagen och sektionerna. Bäst i föreningen 

fungerar skidverksamheten. Det är ett antal personer som sköter den verksamheten jättebra – 

ideellt. De ”fotbollsnördar” jag pratade med hade inte så mycket med skidverksamheten att 

göra, men påpekade ändå att stort intresse och engagemang är orsaken till den välfungerande 

verksamheten. Där har man istället problem att behålla aktiva när de blir äldre. Skidor är en 

tung sport vilket skrämmer bort många av utövarna när de når en viss ålder. Informanterna var 

överens om att ungdomar är idag bekväma. En sport ska inte vara så ansträngande som skidor, 

och samtidigt är datorn och dataspel en kraft som lockar ungdomarna ifrån idrottandet.  

 

I den här byn är föreningen viktig för byborna. Som i övriga fall i studien samlas folk 

runtomkring fotbollsplanen en matchdag. Hit kommer folk som aldrig spelat fotboll själva. 

Hit kommer folk som gillar att det händer saker i byn och att det rör på sig.  Ändå finns en 

viss dubbelmoral i byn. Här pratar jag med ”fotbollsnördarna” om hur viktig föreningen är för 

byborna, men hör ändå antydanden om att föreningen inte anses göra det jobb som förväntas 

av dem. Antydanden de fått av bybor som att de ”bara pratar och dricker kaffe hela dagarna” 

och föreningen inte startar verksamheter eller ordnar tränare. Engagemanget och viljan att 

tillhöra och jobba för föreningen har svalnat, men kraven på föreningen finns kvar. Byborna 

ser föreningen som ett isolerat socialt fenomen som de själva kan välja att delta eller inte delta 

i. Föreningen, å andra sidan, menar att det är byborna som är föreningen och att de måste 

engagera sig för att få saker och ting uträttade. Informanterna var också överens om att 

människor är i dagens samhälle mer egoistiska och vill inte lösa problem tillsammans. Istället 

väntar man sig att problem, med till exempel tränare eller träningstider, skall lösas av sig 

själv. Fotbollsnördarna menar att föreningsliv handlar om gemenskap och säger så här i 

diskussionen om föreningslivet: 

 

”Det där egotänkandet i samhället gör ju att föreningslivet kommer att få det svårare och 
svårare.” 
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Det ideella arbetet i föreningen är stort. Ändå fungerar det ideella arbetet i föreningen bra. 

Kanske är det för att det trots allt finns tre anställda, så att folk inte måste komma till 

föreningen för att exempelvis klippa planen kvällar och helger. Precis som för många andra 

föreningar är det samma personer i byn som ställer upp för föreningen när det behövs. På gott 

och ont, tycker fotbollsnördarna och säger så här om det ideella arbetet i föreningen: 

 

”Det är ju alltid ett antal personer som skämmer bort föreningen och gör allting och då tar 
folket chansen och tar ett steg bakåt.” 
 

Föreningen har framtidsplaner om att utveckla fler fungerande verksamheter. Trots få 

invånare i byn finns det intresse att exempelvis starta innebandyverksamhet. Det största 

hindret här är lokaler, närmare bestämt en sporthall. I grannbyn finns visserligen en, men att 

få tider där är svårt. Trycket på sporthallen är stort, då många byar i trakten delar på tiderna. 

Den är ofta uppbokad från morgon till kväll.  

 

Ett annat hinder för en utveckling, som visserligen inte upplevs så stort, men som ändå tas 

upp i diskussionen, är att byborna ska brista i engagemanget. Föreningstillhörighet och 

engagemang är inte lika viktigt för människor nu som det var förr. Vart den utvecklingen ska 

sluta är fotbollsnördarna osäkra på. För deras förening hänger mycket på intresset för a-laget i 

fotboll, och om en nedflyttning till en lägre division skulle innebära att intresset skulle svalna. 

Så här säger fotbollsnördarna om faran över ett svalnande intresse: 

 

 ”Kanske till en början, men man skulle vänja sig. Många kommer ju inte hit för att se 

fotbollen, direkt.”  

 

Nej, alla kommer ju inte till matcherna för att se fotboll. Hit kommer människor som aldrig 

har spelat fotboll tidigare i sina liv, och som att döma av kommentarer till olika 

matchsituationer inte vet särskilt mycket om spelet. Men en matchdag i byn är det många som 

ser fram emot. Här träffas folk. Här finns en chans att umgås och träffa gamla bekanta under 

två timmar en helg.   
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Samtal med en förening i Luleå 
 
I föreningen som ligger centralt i Luleå, håller sig upplevelsen av kansliet och anläggningen 

till de traditionella föreställningarna jag från början har om en förening. Föreningens 

verksamhet sträcker sig dock över gränserna för vad som kan anses vara traditionellt för en 

idrottsförening. Förutom verksamheter som fotboll, innebandy, skidor – och som enda 

förening i stan – även handboll, bedriver föreningen i kommunens regi även två stycken 

fritidsgårdar och ett eftermiddagshem.  

 

Eva, som är relativt nyanställd av föreningen och som denna dag tar emot mig för en intervju, 

tycker att alla verksamheter i föreningen fungerar bra. En del verksamheter är dock mer 

beroende av ideella krafter än andra. Till dem hör de idrottsliga verksamheterna. Eva menar 

att samarbete, såväl inom som mellan föreningarna är nödvändiga för att verksamheterna ska 

fungera. Eva kommer från södra Sverige och är nyinflyttad i stan. Hon anar tendenser att 

föreningarna i stan inte alltid är så benägna att samarbeta. Föreningarna håller sig gärna till 

sitt eget och är kanske rädda för att förlora en del av sin kärna vid ett samarbete. Det 

samarbete som finns med andra föreningar i stan uppskattas och vårdas. Det är viktigt att 

uppmuntra samarbete. Att exempelvis gå ihop och söka olika bidrag ökar chanserna för att få 

ett positivt utslag. 

 

På tal om de ideella krafterna menar Eva att det ligger en fara i att det alltid är samma 

personer som ställer upp. Det blir som en ond cirkel, eftersom samma personer – de som 

ställer upp – också alltid blir de som tillfrågas när det behövs extra hjälp vid olika 

tillställningar. Hur länge ska de orka? Eva är rädd för att det till slut bara tar stopp, och vem 

ska då ställa upp? En stor del av den kultur som finns i föreningen finns där på grund av de 

ideella krafter som verkat genom åren. Så här förklarar Eva den fotbollskultur som finns i 

föreningen: 

 

 ”Det sitter i väggarna” 

 

Hon pratar om eldsjälar, drivande krafter som ligger till grund för en stark föreningskultur.  

I föreningen finns en slogan som ska föremedla budskapet om att alla är välkomna och lika 

mycket värda för föreningen. Med fritidsgården och eftermiddagshemmet når föreningen ut 

även till de ungdomar som inte är intresserade av idrott. På det sättet visar föreningen att de 
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även bryr sig om dem. Likaså fyller föreningen ett samhällsansvar. Genom att nå ut till så 

många som möjligt, och välkomna dem in till fritidsgården, förhindrar de att de stannar ute 

och klottrar ner en vägg.  

 

Eva berättar om det bostadsområde som föreningen har sitt fäste i. Här finns en områdesgrupp 

som rör sig mellan husen och människorna i området. En av områdesgruppens medlemmar 

kommer ofta in på kansliet, första gångerna bara för att hälsa på Eva som var ny i föreningen, 

men nu för att prata väder och vind. Både områdesgruppen och föreningen försöker ta vara på 

alla ungdomar i området. För att komma in i föreningen ska man inte behöva spela fotboll. 

Man behöver över huvudtaget inte vara sportintresserad. Alla är välkomna.  

 

Som ny i föreningen känner Eva att det finns mycket att ta tag i och förändra eller förbättra. 

Nästan för mycket för de som jobbar i föreningens regi. Därför är allt ideellt engagemang inte 

bara välkommet, utan som för många andra föreningar – nödvändigt. Att mannen som drar 

skidspåret varje år, samt föräldrar och andra boende i området, ställer upp för föreningen är 

Eva och föreningen oerhört tacksamma för.  
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9. Diskussion 
 
Föreningens funktion i lokalsamhället 

 

Enligt Merton är de manifesta funktionerna de avsedda och förväntade konsekvenserna av ett 

socialt fenomen. Dessa funktioner kan härledas till våra intentioner. Att träffa sina 

lagkompisar och spela fotboll är exempel på manifesta funktioner av att spela i ett fotbollslag. 

Här uppfylls ett behov av tillfredsställelse för den som gillar att spela fotboll. Den manifesta 

funktionen och den avsedda konsekvensen av att spela fotboll har alltså att göra med en 

intention som fotbollspelaren har. De manifesta funktionerna av dessa spelares handlingar är 

observerbara. En annan intention som fotbollspelaren har är kanske att få ett socialt behov 

tillfredsställt. Den sociala sammanhållningen kan också härledas till de manifesta 

funktionerna av att spela i ett fotbollslag. Att träffa kompisar och umgås är svårt att undvika 

på en träning eller en match. En anledning till valet av att spela fotboll i en klubb kan också 

vara att tillfredsställa det sociala behovet (Merton,1967) 

 

Att sociala behov uppfylls kan också ha att göra med de latenta funktionerna. En 

fotbollsspelare kanske bara vill träna och spela och har inte något särskilt behov av det sociala 

samspelet i laget. Fotbollsspelarens intentioner är att vara där på grund av den fysiska 

träningen. Den sociala närvaron och samvaro som ändå krävs på träningen kan här kopplas till 

de latenta funktionerna av att spela fotboll. Att träffa de övriga i lagen och mer eller mindre 

umgås med dem är en konsekvens som fotbollspelaren här inte räknat med eller förutsett 

(Merton,1967) 

 

Även klubben i sig utgör en funktion i samhället med manifesta och latenta funktioner.  

Klubben har målsättningar för varje säsong. Dessa kan gälla placering i tabellen, utveckling 

av verksamhet samt att utöka antalet medlemmar. Målsättningarna är ett exempel på de 

manifesta funktionerna för klubben – de observerbara konsekvenserna. De latenta 

funktionerna för klubben skulle enligt Merton vara av större intresse. Här skulle han 

exempelvis titta på konsekvenserna klubben har för den sociala sammanhållningen i byn. Till 

helgen på somrarna vankas det match. Det är en anledning för många i byn att träffas och 

umgås. Att det gäller just en fotbollsmatch är ointressant för många skulle Merton påpeka. 

Han ger exempel på Hopi indianernas regndans – en dans vars syfte är att skapa regn. 

Meteorologer är dock överens om att det inte går att skapa regn med hjälp av en dans. 
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Regndansen har ändå en funktion menar Merton, och det handlar om de latenta funktionerna 

av regndansen. Dansen skapar starkare sammanhållning för gruppen som utför dansen. På 

samma sätt kan det avsedda syftet av att gå och titta på fotboll i byarna i Norrbotten inte ha 

någon större betydelse i sig, utan vad som egentligen ska studeras här är den sociala 

sammanhållningen av att se på fotboll. En grön och fin gräsplan är sannerligen ett tecken på 

att det finns ett stort engagemang kring fotbollen i en by. Så här kan funktionerna för klubben 

illustreras: 

 

 

 

 
Fotbollsklubb 

Manifesta funktioner:
• Målsättning 
• Utveckling   

Latenta funktioner: 
• Social sammanhållning 
• Socialisation 

 

 

De manifesta funktionerna anger de observerbara konsekvenserna för en fotbollsklubb som 

förening. Inför säsongen samlas föreningen till ett möte, där exempelvis målsättningar för 

föreningen tas upp men även för de olika verksamheterna inom föreningen. Klubbens damlag 

har till exempel som målsättning att vinna serien. Föreningens önskan med en kommande 

säsong är att fler skolbarn ska lockas till att börja spela fotboll med klubben. Föreningen vill 

också utveckla verksamheten till att omfatta fler områden än just de idrottsliga. Kanske vill de 

starta en fritidsgård eller annan icke-idrottslig verksamhet. De latenta funktionerna har för 

fotbollsklubben att göra med det ej förväntade konsekvenserna av verksamheten. Dessa kan 

till exempel handla om den sociala sammanhållningen i byn eller den socialisationsprocess 

som klubben på olika sätt tillhandahåller medlemmarna.  

 

  39 



På matchdag i en by i Norrbotten ses med blotta ögat en fotbollsplan, spelare, tränare, 

domare, publik och eventuellt en kiosk eller någon form av lotteri. Det som inte syns är alla 

förberedelser. Sannerligen är någon ansvarig för kioskverksamheten. Någon har kokat kaffe 

och bakat. Någon har mer eller mindre frivilligt gått till den lokala affären någon dag innan 

matchen för att handla mjöl. Det som heller inte syns på matchdagen är ständiga jobbet att 

hålla planen grön och fin. Detta jobb påbörjas redan på våren med att exempelvis kasta aska 

på hela planen så att snön snabbare smälter. Sedan fortsätter det under sommaren med att 

vattna planen, och under sommaruppehållet ska planen luftas med hål och vila. Allt detta är 

exempel på okända, oförutsedda konsekvenser för någon som vill spela fotboll i en förening. 

För styrelsen i klubben är dessa konsekvenser något att räkna med, men för den enskilda 

spelaren blir det en överraskning första gången den stora askhögen på plan uppenbarar sig 

tidigt på våren (Merton, 1967) 

 

I en fotbollsförening ingår ett antal medlemmar med olika roller. Några sitter i styrelsen 

medan andra är aktiva medlemmar som spelar fotboll på kvällarna. Alla roller är en del i olika 

strukturer. Rollen definierar personen samtidigt som den också definierar institutionen. På 

detta sätt är alltså rollen den största länken mellan karaktär och social struktur. Institutioner 

hjälper oss därför i vår förståelse av en person och hela strukturen av karaktären (Gerth och 

Mills, 1953) 

 

I diskussionen om människans roller, institutioner och sociala strukturer är den 

funktionalistiska utgångspunkten om beroenderelationerna mellan olika delar i en struktur 

tydlig och kan knytas tillbaka till resonemanget om att sociala enheter är mer än summan av 

dess individer. Samhället som social struktur består av segment av roller kombinerade av 

sociala institutioner. En by är en del av ett större samhälle, och en fotbollsförening är en del 

av en större institution. Klubben är registrerad i Norrbottens fotbollförbund, som i sin tur 

också är en del av en större institution och så vidare. Kedjan av institutioner och roller är lång 

och bred. Institutioner väljer sina medlemmar med hjälp av formella regler och informella 

koder. Formella krav på olika roller inom institutionerna kan också variera beroende på t ex 

ålder, kön och hälsa. En fotbollsförening har speciella lag för olika åldrar och kön. På 

seniornivå inom fotbollslag krävs även att en viss grundkondition finns. Andra institutioner 

kan ha andra formella krav på sina medlemmar, medan en del institutioner har få formella 

krav, men starkare informella krav.  
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9.1 Kulturens betydelse 
 
I Norrbotten är avstånden mellan byarna långa och urbaniseringen ett faktum. Folk flyttar dit 

jobben finns, vilket allt som oftast är i städerna och i undantagsfall i någon by. En förening är 

lokalt förankrad. Den kan inte flytta på sig. Därför blir många föreningar i Norrbottens byar 

drabbade av avbefolkningen. Är en förening beroende av att det finns gott om underlag, d.v.s. 

folk? Spontant – ja, men det finns byar vars underlag inte räcker till en ung och frisk forward i 

ett fotbollslag, som ändå har över hundra medlemmar och ett aktivt lag i en fotbollsserie.  

 

En stabil förening är, om underlaget är tunt, beroende av eldsjälar. Den drivande kraften inom 

föreningar är den ideella. Att någon lägger ner mycket tid och kraft i föreningens intresse 

skapar en stark och stabil förening. Detta har i studien visat sig vara avgörande för många 

föreningar. Det är den ideella kraften som skapar fotbollskulturen. I en by med en stark 

fotbollskultur kan vi t.ex. inte sällan hitta någon eller några enskilda individer som genom 

tiderna lagt ner mycket jobb för föreningen.  

 

På landsbygden i Norrbotten samlas det underlag som finns att tillgå i en förening där det 

finns en bra organisation och där en starkare fotbolls- eller föreningskultur råder. Dessa 

föreningar har genom tiderna haft exempelvis ett bättre fotbollslag än grannbyarna. Ett 

fotbollslag i en högre serie genererar större intresse hos spelare att bli medlem i just den 

föreningen istället för den förening som finns i hembyn. Baksidan av detta är att föreningen i 

hembyn blir lidande. Underlaget på landsbygden räcker inte till mer än en stabil förening 

inom ett område med närliggande byar. Därför är det viktigt att behålla och engagera alla som 

går att få tag på samt alla som har någon anknytning till landsbygden.  Att nå ut till de större 

städerna i länet exempelvis; Luleå, Piteå, Boden och Kiruna, och locka med vad byn i fråga 

har att erbjuda, inte bara föreningens tillgångar och resurser, är viktigt. Hur ser området i och 

runtomkring byn ut? Finns det gott om skog- och jaktmarker? Hur kan dessa i sådana fall 

utnyttjas? Föreningens resurser handlar inte bara om vad som finns inom föreningens ägor, 

utan även att undersöka hur alternativa resurser i närliggande områden kan utnyttjas. 

 

9.2 Solidariteten i lokalsamhället  
 
Vad gäller Durkheims resonemang om solidariteten i moderna och primitiva samhällen, finns 

paralleller som kan dras till samhällena i studien. Jag ska inte gå så långt som att kalla 
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samhällena på landsbygden primitiva, men delar av den solidaritet som Durkheim beskriver 

går att urskilja i samhällena i uppsatsen. Då tänker jag främst på att det på landsbygden inte 

finns lika många valmöjligheter till aktiviteter som det finns i moderna samhällen. På 

landsbygden är många bybor medlem i byns förening och det innebär att det finns en slags 

homogenitet bland människorna på landsbygden.   

 

I föreningarna i uppsatsen talades det om att det idag finns fler valmöjligheter till aktiviteter 

än vad det fanns förr. Detta kan kopplas ihop med Durkheims resonemang om att en alltför 

stor individualism kan förstöra sammanhållningen mellan människor. För att motverka detta 

måste nya institutionella band mellan människorna knytas. Är det möjligt att på nytt blåsa liv i 

föreningen, där människor på olika sociala plan kan mötas?  

 

Den organiska solidariteten som Durkheim menar finns i moderna samhällen, går också att 

urskilja i de samhällen som ingår i uppsatsen. Durkheim menar att det i moderna samhällen 

finns ett ömsesidigt beroende mellan individer och aktiviteter. På landsbygden blir detta extra 

tydligt trots att samhället inte alltid nått en hög grad av specialisering och arbetsdelning. 

Beroendet av föreningarna är större då det finns färre valmöjligheter till aktiviteter på 

landsbygden. 

 

Durkheims resonemang om sociala fakta kan också tillämpas i studien. Han menar att sociala 

fakta utövar ett tvång på individerna. Här aktualiseras diskussionen om det ideella arbetet i 

föreningarna. Av de engagerade i föreningarna upplevs det ideella arbetet som ett måste som 

här kan kopplas till det tvång som sociala fakta utövar på individerna. Tvånget hänger ihop 

med individens sunda förnuft och tänkande. För det ideellt arbetande i föreningen hör det till 

normaliteten att hjälpa till. Det ingår i deras vardag. I mindre samhällen blir pressen att hjälpa 

till större, och konsekvenserna av att inte hjälpa till tydligare. Ändå är det individernas egen 

vilja att ställa upp för föreningen.   

 

9.3 Föreningens utveckling 
 
Föreningen i Luleå visade tecken på nytänkande, och trots en fokusering på samhällsnyttan, 

och egentligen mindre fokus på den idrottsliga biten, bevaras föreningens kärna samtidigt som 

föreningen får ett starkare fäste i lokalsamhället. I föreningen finns nya krafter och en vilja att 
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utvecklas. Tyngdpunkten av motivet till utveckling ligger här i den sociala biten. Att utveckla 

den idrottsliga biten är också viktigt, men inte nödvändigt. Med en utveckling på det social 

planet blir konsekvenserna att mer människor involveras i föreningen, och därmed är 

chanserna större att nå ut till fler idrottsutövare. På det sättet hänger en social och en idrottslig 

verksamhet ihop. Att gå den andra vägen, det vill säga, att koncentrera utvecklingen på den 

idrottsliga biten, skulle generera färre människor till föreningen. Att koncentrera en 

utveckling på det idrottsliga planet, skulle avgränsa föreningens upptagningsområde till 

endast de idrottsintresserade.   

 

Ett hinder i utvecklingsmöjligheten är tid och personal att hinna med allt, men då en vilja och 

en vision om att utvecklas finns, är det svåraste hindret överkommet. I övriga föreningar i 

uppsatsen var en vision om att utvecklas inte något främmande, men för fotbollsföreningarna i 

byarna krävs ett större arbete, då underlaget är sämre och urbaniseringen ett faktum. Här har 

man inte riktigt hittat kombinationen att utvecklas utöver de normala ramarna för en 

fotbollsförening, samtidigt som det kanske i dessa situationer mest kräver att bryta sig loss 

över det normala för en fotbollsförenig och våga pröva nya vägar. Egna idéer till utveckling 

handlar om att utveckla den idrottsliga biten, att hitta fler medlemmar och utövare samt att 

utöka föreningens resurser i form av lokaler. En vilja att utvecklas går att skymta, men slås 

ner i första diskussionen om föreningens situation i en by drabbad av avbefolkning.   

 
När föreningar får det tufft och ont om folk blir ofta en sammanslagning med någon annan 

förening ett alternativ till överlevnad. Hur skulle det vara att utreda möjligheter till 

sammanslagning innan det blir en fråga om överlevnad för föreningen? Att vända en 

sammanslagning från överlevnadssyfte till utvecklingssyfte skulle innebära att föreningarna 

med större kraft och engagemang kan locka till sig fler medlemmar. Ett nytänkande som ändå 

bevarar föreningens idé och kärna skulle skapa ytterligare utvecklingsmöjligheter. En stabil 

förening är en förening med gott underlag och fungerande ekonomi samt en stark 

föreningskultur. Fotbollsföreningarna kan tillsammans med exempelvis kommunen försöka 

skapa intresse för alternativa verksamheter. På landsbygden finn det exempelvis gott om 

jaktmarker. Här finns också fiske, jordbruk och årliga marknader som drar till sig människor 

från hela länet.   

 

För föreningarna i uppsatsen ligger nyckeln till en utveckling i något som i viss mån redan 

tillämpas i föreningarna, nämligen sponsring, bidrag och samarbete. Här finns ändå 
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möjligheter till utveckling. Att i första hand få igång ett fungerande samarbete, inte bara 

föreningar emellan, utan också med lokala företag och kommun, skulle innebära ett vidgande 

av utvecklingsvägar. I föreningen i Luleå som jag i studien besökte, hade man till exempel 

uppmärksammat att områdesgruppen i bostadsområdet skulle kunna komma att bli en 

framtida samarbetspartner, där flera nya resurser finns att tillgå. Föreningar, kommun och 

lokala företag skulle kunna bilda en instans under Norrbottens Idrottsförbund, där man aktivt 

försöker locka till sig människor till landsbygden. Verktyg skulle vara att marknadsföra vad 

som finns att tillgå inom en kommun, där det mellan samarbetsparterna skulle finnas ett 

huvudsakligt gemensamt intresse som handlar om att motverka avbefolkningen. Genom detta 

samarbete kan föreningarna också med gemensamma krafter locka till sig medlemmar. 

Medlemmar som i detta fall inte nödvändigtvis måste flytta till byn, utan på andra sätt bidra 

till att stödja föreningen.  Att gemensamt söka bidrag skulle öka chanserna att få bidrag 

tilldelade till sig, och därmed öka chanserna till en utveckling av föreningarna. Så här skulle 

ett sådant samarbete för fotbollsföreningarna i Norrbotten kunna illustreras: 

 

 

Lokala 
företag 

Andra 
föreningar 

Gemensam instans för 
samarbete 

 
 

Fotbollsförening 

Kommun 

 
Norrbottens Idrottsförbund 

 

För att knyta tillbaka till figur 3 i början av studien, så handlar en föreningsutveckling om en 

slags tillväxt för föreningen. En tillväxt som innebär att föreningens verksamhet sprider sig 
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till olika delar av lokalsamhället. På detta sätt berör föreningen fler områden som i sin tur 

öppnar för fler utvecklingsvägar. Kommun och lokala företag får hjälp av föreningen på 

samma sätt som föreningen får hjälp av dem. Tyngdpunkten av samarbetet ligger på 

föreningen, som förmår att klara av en sådan uppgift, vilket gör föreningen till en mer stabil 

institution i lokalsamhället.  De nya uppgifter som då hamnar på föreningen kan så 

småningom leda till nya arbetstillfällen i lokalsamhället.  

 

För att föreningens idé och kärna ska bevaras, det vill säga – traditionen i föreningen, måste 

kontakten och samspelet mellan föreningen och lokalsamhället bevaras. Det är i den här 

kontakten som föreningens sociala roll synliggörs och som gör föreningen till levande och 

aktiv. En utveckling får inte innebära att samspelet mellan föreningen och lokalsamhället 

skadas. Därför är det viktigt att föreningen i sina utvecklingsplaner och framtidsvisioner tar 

hänsyn till lokalsamhället. Trots det så begränsas inte föreningens utvecklingsmöjligheter. Att 

få igång en mer aktiv kommunikation mellan föreningen och lokalsamhället är istället ett steg 

i en utveckling mot en mer stabil förening.  

 

9.4 Fortsatt forskning 
 
Uppsatsen har berört föreningarnas egna upplevelser om sin situation samt idéer till 

utveckling. Föreningarna har en betydande roll i det svenska samhället och föreningskulturen 

är på många sätt unik. Att utveckla en mer levande förening på landsbygden i Norrbotten kan 

vara en svår uppgift. Av de alternativ till utveckling som denna uppsats föreslagit, är ett 

alternativ intressant att forska vidare på. Det handlar om landsbygdens miljö i fråga om skog 

och jaktmarker.  Mitt förslag är att studera hur föreningen kan nyttja turismen i Norrbotten.  
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