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Abstract
The fragile union between competition and
human empathy 
On leadership and learning processes in children’s football 

The thesis is about voluntary leadership in football for children, how 
the leadership is manifested, and how the leaders are constituted by this 
leadership. The aim is to describe, interpret and gain an understanding 
of football as an informal learning environment and the shape this lead-
ership takes in practical activities. What processes constitute the leader-
ship? How do these processes constitute the leader? The basis of the 
work is lifeworld phenomenology, but different theoretical perspec-
tives have been used to interpret the empirical findings. In order to 
find answers to my questions, I have used a case study consisting of a 
football team with three leaders and ten-year-old children. I followed a 
football team for a whole season with observations and interviews with 
the leaders and the children. The result shows three overarching proc-
esses in the shaping of the leadership – Controlling the community spirit,
The strength of competition, and Beyond the conventions. In the two first 
mentioned processes, the instrumental element in the encounter be-
tween the leaders and the children is prominent, while the third proc-
ess shows the intersubjective encounters that arise. In the leaders’ en-
counters with these processes, The leaders’ lived experience, there are feel-
ings of affinity, importance and inadequacy. This is the leaders’ identity 
development process. In the discussion section I take up and discuss 
leadership and learning in terms of pedagogical tact, being a reflecting 
practitioner. I also discuss the frailty of the assignment as leader, where 
the leadership is to a great extent dependent on the situated context. 
Finally I discuss the leadership as part of a societal process of individu-
alization and what this implies for the leadership. My conclusion is that 
the voluntary leadership is balancing on a thin line and is to a high 
degree dependent on its specific context, the leaders and parents round 
the team, and the basic values that the association stands for. 





Förord
Man talar ofta om inspiration, det tror jag för min del inte så mycket på. Där-
emot tror jag på koncentration. Och det är något som jag har väldigt svårt för. 
Jag tillbringar väldigt mycket tid med att försöka disponera min tid på rätt sätt. 
Och att skaffa mig en bra arbetsdag, som jag kallar det för. Det visar sig vara 
oerhört svårt. Men i längden är det nog så att det visar sig att det är det vita 
papperet som är den här utmaningen. Orden är trubaduren Olle 
Adolphsons men kan också beskriva känslan av att skriva en avhand-
ling. Många gånger känns avhandlingsskrivandet så oerhört ensamt, det 
är jag och det där papperet. Då är det viktigt att komma ihåg att det 
finns många människor runt omkring som ger både inspiration och 
kraft att fortsätta. Att nämna namnen på alla personer som på något sätt 
bidragit är inte möjligt, men det är några jag särskilt vill lyfta fram. 
 Jag vill till att börja med tacka ledarna och barnen som ställt upp i 
studien. Ni har låtit mig ta del av er värld och bjudit på er själva utan 
att egentligen veta vad som kommer ut i slutänden. Utan er hade det 
inte blivit någon empiri och jag är tacksam för ert engagemang.
 Ett stort tack till min handledare Eva Alerby. Du har gett ”det lö-
ser sig” ett ansikte när det känts tungt och alltid trott på det jag gjort. 
Du har gett stöd, hjälp och utrymme att experimentera. Tack också till 
min biträdande handledare Inger Karlefors, som jag fört diskussioner 
med framför allt när det gäller den idrottsliga delen och som läst mina 
texter med kritiska ögon. Eva och Inger har kompletterat varandra på 
ett ypperligt sätt som stöd för mitt skrivande. Tack till Mats Jakobsson 
för att du initialt ställde upp som handledare och hjälpte mig att skriva 
en bra forskningsplan. Utan den hjälpen hade jag blivit utan dokto-
randtjänst. Tack till Steffan Lind som ägnade påskhelgen till att noga 
läsa igenom mitt manus och komma med värdefulla synpunkter i slut-
skedet av skrivandet. 
 Jag vill också tacka alla de doktorander jag mött och inspirerats av. 
Doktorander som för samma dust med det vita papperet som jag, men 
som ändå oförtrutet fortsätter. Vi har en speciell förståelse för varandra 
och dusten med papperet glömmer jag inte. 
  Avslutningsvis vill jag tacka Ulrika, Jacob och Lina för att ni alltid 
funnits som stöd och fått mig att glömma skrivandet emellanåt. Det 
finns viktigare saker i livet än att skriva en avhandling. 

    Krister Hertting, maj 2007 





Innehållsförteckning

KAPITEL 1 

INTRODUKTION TILL FORSKNINGSOMRÅDET____________________ 1 

LEDARSKAPETS ANSIKTEN _____________________________________ 3 
IDROTTSLEDARE – FÖR VEM? ___________________________________ 4 
PROBLEMSTÄLLNING OCH FORSKNINGSFRÅGOR ______________________ 5 
DISPOSITION _______________________________________________ 5 
DEN ONTOLOGISKA GRUNDEN ___________________________________ 6 

Fenomenologin __________________________________________ 7 
Livsvärlden ___________________________________________ 7 

EPISTEMOLOGISKA KONSEKVENSER _____________________________ 10 
STUDIENS CENTRALA FENOMEN_________________________________ 11 

Tävlingsidrott ___________________________________________ 11 
Ledarskap _____________________________________________ 12 

Ledarskap som process ________________________________ 12 
Ideellt, socialt eller frivilligt ledarskap? _____________________ 15 

MÖTET MED FORSKNINGSOMRÅDET______________________________ 16 
Fotbollshistorisk återblick _________________________________ 16 
Fotbollen i samhället _____________________________________ 20 
Pojkarnas inträde i fotbollen _______________________________ 23 
Damernas inträde i fotbollen _______________________________ 25 
Fotbollens institutionalisering ______________________________ 27 
Den svenska idrottspolitiken _______________________________ 29 
Hur stor är idrottsrörelsen? ________________________________ 31 
Idrotten som spänningsfält ________________________________ 32 
Kunskapssyn och idrott ___________________________________ 35 

Genus och kunskapssyn ________________________________ 37 
Genus i föreliggande studie________________________________ 38 
Sammanfattning och konsekvenser för studien_________________ 39 

KAPITEL 2 

METOD ___________________________________________________ 41 

METODERNA SOM BRYGGA MELLAN TEORETIKERNA,                                     
PRAKTIKERNA OCH FORSKAREN_________________________________ 41 
STUDIENS METODISKA UPPLÄGG ________________________________ 42 

Fallstudien _____________________________________________ 43 
Den kvalitativt inriktade fallstudien ________________________ 43 
Metodpluralism _______________________________________ 44 
Close observations ____________________________________ 45 



Intervjuer och fokusgruppsintervjuer _______________________ 46 
Min roll som forskare _____________________________________ 47 
Beskrivning av urval och sammanhang_______________________ 51 

Val av idrott __________________________________________ 51 
Val av förening _______________________________________ 51 
Val av ledare _________________________________________ 51 
Scenen för studien ____________________________________ 52 
Genomförande _______________________________________ 53 

ANALYS OCH TOLKNING ______________________________________ 54 
Utgångspunkter för analys och tolkning_______________________ 55 
Genomförande av analysen och tolkningen ___________________ 57 

KAPITEL 3 

INTRODUKTION TILL EMPIRI _________________________________ 61 

DISPOSITION AV RESULTATET __________________________________ 62 
Ledarnas biografiska sammanhang _________________________ 63 
En övergripande bild _____________________________________ 65 

KAPITEL 4 

BEMÄSTRANDET AV GEMENSKAPEN __________________________ 69 

TEORETISK REFLEKTION – BEMÄSTRANDET AV GEMENSKAPEN___________ 69 
Den förgivettagna vardagen _______________________________ 69 
Den vardagliga kunskapen ________________________________ 71 
Det individualiserade och differentierade samhället _____________ 72 

DET SOM VISAR SIG I PRAKTIKEN – BEMÄSTRANDET AV GEMENSKAPEN_____ 78 
Platsens konstituerande betydelse __________________________ 80 
Hotet mot gemenskapen __________________________________ 81 
Barnens påverkan – skendemokrati? ________________________ 86 
Listornas betydelse för konstituerandet av möten _______________ 87 
Illusionen av det mellanmänskliga___________________________ 89 
Sammanstötningen mellan vardagen och fotbollen______________ 91 
Den gemensamma historien och planeringen av framtiden _______ 93 
Konstruktioner av den andre _______________________________ 95 
Sammanfattning av tematiseringen __________________________ 97 

KAPITEL 5 

TÄVLINGENS KRAFT ________________________________________ 99 

TEORETISK REFLEKTION – TÄVLINGEN SOM KULTURELLT FENOMEN _______ 99 
Tävlingsidrottens inre logik _______________________________ 100 
Tävlingen som upplevelse ________________________________ 101 



Rummet och kroppen i tävlingsidrotten ______________________ 104 
DET SOM VISAR SIG I PRAKTIKEN - TÄVLINGENS KRAFT _______________ 108 

Instruktionernas objektiverande inverkan ____________________ 110 
Fotbollsspråkets konstituerande betydelse ___________________ 112 
Tävlingens manliga norm ________________________________ 114 
Den rationella drillen ____________________________________ 115 
Matchens skiftande dignitet _______________________________ 119 
Sammanfattning av tematiseringen _________________________ 123 

KAPITEL 6 

DÄR KONVENTIONERNA UPPHÖR____________________________ 125 

TEORETISK REFLEKTION – DÄR KONVENTIONERNA UPPHÖR____________ 125 
Sociala konventioner och det mellanmänskliga________________ 126 
Ledarskap och mellanmänsklighet _________________________ 128 

DET SOM VISAR SIG I PRAKTIKEN - DÄR KONVENTIONERNA UPPHÖR ______ 130 
Lekens mellanmänskliga karaktär __________________________ 130 
Trösten och uppmuntran _________________________________ 132 
Glädjen och gemenskapen _______________________________ 133 

KAPITEL 7 

LEDARSKAPETS LEVDA ERFARENHET________________________ 137 

TEORETISK REFLEKTION - LÄRANDE SOM LEVD ELLER LEVANDE KUNSKAP?_ 137 
Lärande och identitet____________________________________ 137 
Lärande som självidentitet________________________________ 139 
Lärande som reflektion __________________________________ 142 

Den reflekterande praktikern och intuitionens roll ____________ 144 
Pedagogical tact – förkroppsligad reflektion ________________ 146 

DET SOM VISAR SIG I PRAKTIKEN - LEDARSKAPETS LEVDA ERFARENHET ___ 149 
En känsla av betydelsefullhet _____________________________ 149 
En känsla av samhörighet ________________________________ 152 
En känsla av otillräcklighet _______________________________ 157 
Sammanfattning av tematiseringen _________________________ 161 

KAPITEL 8 

RESULTATET SOM FÖRDJUPAD FÖRSTÅELSE _________________ 163 

DISCIPLINERANDE MÖTEN ____________________________________ 163 
LEDAREN SOM MARIONETT ___________________________________ 165 



KAPITEL 9 

DISKUSSION______________________________________________ 167 

UNDERSÖKNINGENS TROVÄRDIGHET ____________________________ 167 
LEDARSKAP SOM SOCIALT ANSVAR _____________________________ 169 
LEDARSKAP SOM MELLANMÄNSKLIGA RELATIONER __________________ 171 
LEDARSKAP SOM REFLEKTION OCH LÄRANDE ______________________ 173 

Ledarskap som reflekterande praktik _______________________ 174 
Reflektion och pedagogisk utveckling _______________________ 176 

LEDARSKAP I RÖRELSE ______________________________________ 178 
DEN SKÖRA FÖRENINGEN – NÅGRA REFLEKTIONER__________________ 181 
SLUTORD________________________________________________ 182 

SUMMARY _______________________________________________ 183 

REFERENSER_____________________________________________ 199 

BILAGA 1

BILAGA 2



Kapitel 1 Introduktion till forskningsområdet 

1

Kapitel 1
Introduktion till forskningsområdet 
Avhandlingen handlar om det frivilliga ledarskapet för barn inom den 
svenska organiserade fotbollen. Många svenskar har ett förhållande till 
idrotten på ett eller annat sätt, som deltagare, förälder eller ledare. Det 
gör idrotten till en viktig del av vårt samhälle och vår vardag. Många 
väljer att engagera sig frivilligt i idrottsrörelsen, närmare 650 000 per-
soner. Det frivilliga ledarskapet är också något som diskuteras i många 
olika sammanhang, såväl hemma vid köksbordet som i fikarummet på 
jobbet eller i massmedia. Många har en eller annan berättelse att dela 
med sig av detta ledarskap. Ambitionen med avhandlingen är att försö-
ka lyfta fram de ledare som befinner sig i den stora och viktiga breddid-
rotten. Vad är det som utmärker ledarskapet?
 Jag har under en stor del av livet varit involverad i idrotten på olika 
sätt. I tidig barndom började jag, som de flesta barnen i min ålder, med 
fotboll. Jag spelade fotboll under många år, utan att för den sakens skull 
väcka talangjägarnas uppmärksamhet. Men det var roligt och jag har 
under årens lopp som aktiv fått möjlighet att möta ett stort antal ledare 
inom fotbollen, som alla på olika sätt gjort avtryck hos mig. Jag har 
också själv provat på erfarenheten genom att vara ledare för fotbolls-
ungdomar i ett par olika lag. Även mitt yrkesverksamma liv har präglats 
av idrott och kontakt med frivilliga ledare, genom arbete både i före-
ningslivet, på förbundsnivå och genom att vara ledare för olika idrotts-
ledarutbildningar.
 Allt det här har fått mig att fundera på vad det egentligen är som 
gör att så många är villiga att engagera sig som frivilliga idrottsledare, 
hur ledarskap utvecklas och vad uppdraget egentligen innebär. Vilka 
krav ställer samhället på ledarskapet och vad är rimligt att förvänta sig 
av människor som engagerar sig frivilligt på sin fritid? Jag har också 
funderat på vad det är som gör att ledarskap kan ta sig så olika uttryck i 
en och samma idrott och i miljöer som till synes liknar varandra. Det 
som i hög grad satte igång mina tankar var när jag läste Rolf Carlssons 
(1991) avhandling ”Vägen till landslaget” under mina studier till Id-
rottspedagog vid Umeå universitet. Det som verkligen fångade mitt 
intresse är slutsatserna där han menar att största möjligheten att ta sig till 
landslaget i sin idrottsgren är att växa upp i en trygg föreningsmiljö och 
få möjlighet att utöva många olika idrottsgrenar. Alltså värden som 
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breddidrotten ska präglas av. Ledaren är en central figur i skapandet av 
denna trygga miljö. Tidig talang och tidig specialisering visar sig i hans 
studie vara av mindre betydelse. Carlssons avhandling blev startskottet 
för många och långa diskussioner om idrottens och ledarskapets mening 
och uttryck, både i samband med idrottsledarutbildningar och tillsam-
mans med likasinnade ”idrottsnördar”. Hur kommer det sig då att inte 
alla barn får vistas i en trygg föreningsmiljö? Hur kommer det sig att 
idrotten väljer bort vissa barn? Det var ingen barndomsdröm att dokto-
rera. Inte ens när grundutbildningen var färdig tänkte jag den tanken. 
Det var först efter ett antal år som ledare och anställd inom idrottsrörel-
sen som intresset växte fram. Upplevelser, erfarenheter och böcker 
spädde på min nyfikenhet och gjorde att intresset på allvar började gro 
för forskning. 
 Det finns ett antal intressanta avhandlingar skrivna om barn, ledar-
skap och fostran – allt från Aggestedt & Tebelius (1977) och Patriksson 
(1979), till nämnda Carlsson (1991), Karp (2000), Larsson (2001) Re-
delius (2002) och Fundberg (2003) för att nämna några. Ingen av dessa 
avhandlingar har dock tagit ledaren som subjekt och utgångspunkt. 
Utgångspunkten antingen varit barnen, föräldrarna eller ett teoretiskt 
idésystem, såsom genus, maskulinitet eller någon sociologisk teori. Jag 
vill i den här avhandlingen i stället fokusera ledarskapet som levd erfa-
renhet och låta det som visar sig i empirin bilda utgångspunkt för analys 
och reflektion. Avhandlingen tar utgångspunkt i ett individperspektiv 
och i de möten som sker genom ledarskapet. Jag kan med avhandling-
en bidra med en liten tråd till den väv av kunskap som vi tillsammans 
väver kring idrotten som samhällsfenomen och upplevelse. Om vi kan 
lära oss mer om frivilliga ledarskapet finns det i framtiden förhopp-
ningsvis större möjligheter att nyttja idrottens anslag och utbildningsre-
surser på ett ännu mer ändamålsenligt sätt, vilket i slutänden kommer 
de barn och ungdomar som väljer att intressera sig för idrott till gagn. 
Först i efterhand är det dock möjligt att placera in avhandlingen i ett 
sammanhang, där den förhoppningsvis kommer till användning och 
nytta. Användningsområdet är också beroende av mottagaren, det vill 
säga läsarens egen biografiska berättelse och sammanhang. Att skriva en 
avhandling i Lärande innebär också att befinna sig mitt i ett flöde, 
lärande är en grundläggande aspekt av att vara människa i världen. Lä-
randet är precis som ledarskapet både komplext och mångfacetterat. 
Även om grunden finns i fenomenologin kommer läsaren att upptäcka 
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influenser från sociologer, pedagoger och filosofer i studien för att för-
söka fånga denna komplexitet.

Ledarskapets ansikten 

Jag vill inledningsvis lyfta fram två berättelser från ledare. De båda hi-
storierna utspelas i Sverige med barn i 10-års åldern som spelar fotboll, 
inget ovanligt scenario en söndagseftermiddag under sommarhalvåret. 
Den första berättelsen kommer från den empiriska studien i avhand-
lingen:

Det är en varm eftermiddag i början av augusti och fotbollscupen är inne på 
sin första dag. Idrottsplatsen sjuder av liv med fotbollsmatcher på alla planer 
och föräldrar, barn, funktionärer, släktingar, kompisar och andra intressera-
de runt omkring fotbollsplanerna … När matchen börjar står jag på motsatt 
sida från ledarna, tillsammans med gruppen av föräldrar. Nästan omgående 
får motståndarna en hörna, som Jenny oturligt stöter in i eget mål. Hon 
deppar, men blir omklappad av sina lagkamrater. Efter självmålet byter hon 
självmant ut sig och blir omklappad av både Joakim och Cecilia … Flickor-
na är glada och får beröm efter matchen. Cecilia och Joakim är också nöjda. 
Jenny är märkbart lättad över att flickorna vann matchen trots hennes själv-
mål. Hon kan nu skämta om det och vill inte att jag ska nämna självmålet i 
min text.

Inför föreliggande studie gjorde jag en pilotstudie, där ett antal kvinnli-
ga fotbollsledare intervjuades om sitt ledarskap (Hertting 2003a). Föl-
jande är en berättelse hämtad från en av intervjuerna i pilotstudien. Det 
är en kvinna som är ledare för 10-11 åriga flickor i fotboll:

Alltså hur ledare har betett sig när vi spelar match.  Vi hade en flicka som 
var 15 år som gått domarutbildning och som skulle döma vår match förra 
året 7-manna.  Vi spelade mot ett lag från NN och deras ledare betedde sig 
väldigt dumt måste jag säga. Vid en situation där två flickor kolliderade, det 
var en ren olyckshändelse och vår spelare och den andra spelaren gjorde sig 
illa då. Men domaren lät matchen gå vidare hon blåste inte av direkt. Hon 
såg att vi hade anfall och det var ju ingen fara med flickorna. Då tar helt so-
nika denna ledare upp visselpipan blåser av matchen och går in på planen 
och skäller ut flickaen som dömde. Han sa rent ”hur i helvete dömer du, 
ser du inte att hon har gjort illa sig”. Det var bara en ren kollision och hon 
lät anfallet gå vidare istället. Sen fick hon titta till flickorna och de hade ju 
förmåga att ta sig av planen själva också och komma till oss. Hon den där 
flickaen som dömde har jag försökt prata med flera gånger och peppa upp 
henne, men hon har slutat.



DEN SKÖRA FÖRENINGEN MELLAN TÄVLING OCH MEDMÄNSKLIGHET 

4

Dessa berättelser väcker en nyfikenhet hos mig. Hur kan, som i de två 
berättelserna, ledarskap i en och samma idrott med barn i liknande åld-
rar ta sig så olika uttryck? Hur kan ledarna konstituera mötet med bar-
nen och verksamheten på så olika sätt? Det här är centrala historier och 
jag återkommer till dem i slutet.  

Idrottsledare – för vem? 

Den frivillige barn- och ungdomsledaren har en nyckelposition inom 
idrotten. Det är denne som regelbundet möter barnen och ungdomar-
na i verksamheten. I nästan all pedagogisk verksamhet som berör täv-
lingsidrotten är kroppen central. Genom träning i ett speciellt syfte 
eller i en speciell idrottsgren blir man skickligare och skickligare i att 
bemästra den egna kroppen och de eventuella redskap som är nödvän-
diga för att delta i idrottsgrenen. Man förkroppsligar kunskapen som 
Merleau-Ponty (1962) uttrycker det. Den praktiska idrottsträningen 
handlar om att i konkreta sammanhang träna kroppen för att öka den 
idrottsliga prestationsförmågan. Även den teoretiska idrottsträning-
en/utbildningen handlar till stor del om kroppen. Kostutbildningen 
syftar till att äta rätt för att på så sätt ha nog med energi för att kroppen 
ska orka med den fysiska träningen och tävlingen, fysiologiutbildningen 
handlar om förståelse för den egna kroppens funktioner, den mentala 
träningen handlar om att kunna bemästra sin kropp även under svåra 
och pressade förhållanden, den taktiska träningen handlar om att kunna 
placera sin kropp på rätt ställe vid rätt tidpunkt i förhållande till sina 
medspelare och motspelare.
 Molander (1996) beskriver sjukgymnastens arbete och skiljer i 
sammanhanget mellan görandet och varandet. I görandet betraktas den 
som ska behandlas som en kropp som ska göras frisk – ett objekt. Be-
handlingen blir instruktionsinriktad och sjukgymnasten möter inte den 
som blir behandlad på dennes villkor, i dennes fullständiga kroppsliga 
uttryck. Varandet däremot kännetecknas av en kroppslig öppenhet mot 
världen. Kroppen betraktas som centrum för upplevelser, erfarenheter 
och kunskap. I varandet sker ett möte och sjukgymnasten skapar rum 
för en kroppslig samexistens med sin patient. Den reflekterande sjuk-
gymnasten bör, menar Molander (ibid), ha förståelse för vem hon låter 
patienten vara och vem hon själv blir i förhållande till patienten. Han 
menar därför att handling inte enbart kan förstås i målinriktade aktivite-
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ter, det måste finnas en förståelse för hela människans varande i sam-
manhanget.

Problemställning och forskningsfrågor 

Det är i spänningen mellan görandet och varandet som denna avhand-
ling finner sitt problemområde – i spänningen mellan den målrationella 
objektiverande nyttan och det mänskliga mötet.
 Syftet är att beskriva, tolka och ge en förståelse för fotbollen som 
informell lärandemiljö för det frivilliga ledarskapet och ledarskapets 
gestaltning i den praktiska verksamheten. Fokus är att studera processen 
i ledarskapet och lärandet, inte dess resultat.  

- Vad är det för processer som konstituerar ledarskapet? 
- Hur konstituerar dessa processer ledaren? 

Disposition

Studien handlar om ett fotbollslag med 10-åriga barn och deras ledare. 
Texten i avhandlingen har vuxit fram i en pendling mellan empiri och 
teoretiska perspektiv.  Ledarskapet studeras utifrån en viss teoretisk an-
sats, men präglas samtidigt av en öppenhet mot det studerade fenome-
net. Utgångspunkten är i första hand det som visar sig i det empiriska 
materialet, inte vissa på förhand fastställda begrepp, modeller och te-
man. Resultatet i studien har vuxit fram i en pendling mellan teori och 
empiri. Åskådliggörandet av processen innebär konsekvenser för av-
handlingens disposition. Jag kommer här att göra en övergripande be-
skrivning av dispositionen, för att sätta in läsaren i min tänkta struktur. 
I inledningskapitlet ringar jag in forskningsområdet med mina egna 
grundläggande antaganden för studien och en beskrivning av fotbollens 
och idrottsrörelsens framväxt. Jag presenterar också de grundläggande 
fenomenen samt en kunskapssyn som kommer till uttryck inom idrot-
ten. Kapitel 2 ägnas åt studiens metoder. Anledningen till att metoder-
na kommer in redan här är försöket till åskådliggörande av den process 
ur vilken resultatet vuxit fram. Kapitel 3 fungerar som en startpunkt för 
det empiriska resultatet och jag kommer i det här kapitlet ge en över-
gripande bild av det som visat sig i praktiken. I Kapitel 4-7 kommer jag 
att lyfta fram de tematiseringar som visat sig i studien, där empirin och 
teoretiska perspektiv tillsammans reflekterar tematiseringen. I Kapitel 8 
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för jag samman tematiseringarna till en fördjupad helhetsförståelse in-
nan jag övergår till diskussionen av resultatet i Kapitel 9.

Den ontologiska grunden 

Jag ska i avsnittet göra en ontologisk avstickare, för att tydliggöra mina 
egna grundläggande antaganden i forskningsprocessen. Det finns en 
poäng att starta här. En forskningsfråga uppstår inte som Alerby (1998) 
konstaterar i ett vakuum. Den relaterar på något sätt till forskarens vara 
och verksamhet i världen, till tidigare upplevelser och erfarenheter i en 
viss del av världen. Mina forskningsfrågor är utvalda just tack vare mitt 
intresse för och mina tidigare erfarenheter av idrotten och det frivilliga 
ledarskapet.
 När jag sedan ska försöka få svar på mina forskningsfrågor behöver 
jag både en vetenskaplig metod för att samla in data och teori som hjälp 
för att tolka mina resultat. Men är det tillräckligt? Kan jag använda vil-
ken metod och vilka teorier som helst? Det är viktigt att komma ihåg 
att alla vetenskapliga metoder och teorier bygger på vissa grundläggan-
de antaganden – en ontologi. Ontologin är läran om varat eller grund-
antaganden om hur världen är beskaffad. Tillsammans bildar ontologin 
och epistemologin en forskningsansats (Bengtsson 2005). Ontologin 
föregår epistemologin och metoderna, eftersom de senare bygger på 
den ontologiska grunden. Ontologin kan sägas utgöra det grunden 
genom vilken forskning bedrivs, det osynliga som gör det synliga möj-
ligt. Beroende på vilka ställningstaganden jag gör kommer resultatet att 
reflekteras på det, eftersom olika forskningsansatser fokuserar olika sa-
ker. Om jag byter perspektiv på ontologin kommer således verklighe-
ten att framträda på ett annat sätt. Genom att explicitgöra mina ontolo-
giska ställningstaganden kan sedan texten placeras in i ett sammanhang 
och mötas utifrån detta (jfr Alerby 1998; Ferm 2004; Bengtsson 2005). 
 Studien tar utgångspunkt i livsvärldsfenomenologin. Livsvärldsfe-
nomenologin är både en filosofi och en teoretisk inriktning, den är 
alltså en forskningsansats. Ontologiskt företräder inriktningen en plura-
listisk ontologi, som till skillnad från de klassiska dualistiska och monis-
tiska (materialism, idealism) ontologierna kan studera vad människor 
gör utan att reducera det till något enbart materiellt eller själsligt (Aler-
by 1998; Ferm 2004). Det är just den pluralistiska ontologin som tillta-
lat mig och gjort att jag vänt mig till livsvärldsfenomenologin. Det är 
en ontologi som väl passar in när utgångspunkten är förståelse för män-
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niskors lärande och intersubjektiva möten. Vidare kommer valet av 
ontologisk grund få metodologiska konsekvenser, men dessa beskrivs 
närmare i Kapitel 2.

Fenomenologin

Den moderna fenomenologin grundlades av Husserl och var från bör-
jan en filosofisk rörelse och en reaktion mot det för tiden rådande na-
turvetenskapliga forskningsidealet. Den har dock mer och mer även 
kommit att utvecklas till en vetenskaplig rörelse. Förutom den betydel-
se som fenomenologiska studier i sig har, spelar numer fenomenologin 
en roll i ett antal av de moderna fackvetenskaperna, bland annat i kun-
skapssociologin och vardagsforskningen (Bengtsson 1988). Fenomeno-
login i sig är inte heller en enhetlig forskningsinriktning utan den tar 
sig uttryck i många olika former. Ursprunget var Husserls transcenden-
tala fenomenologi, men den har utvecklats till ett antal olika inrikt-
ningar. Det finns dock ett par grundläggande element eller konstanter 
som förenar de olika fenomenologiska inriktningarna. Husserl formule-
rade redan från början uppropet att ”gå tillbaka till sakerna själva” och 
riktade därigenom en kritik mot de –ismer som innehöll färdiga teore-
tiska antaganden, modeller och metoder. Utifrån detta kan det enligt 
Bengtsson (2005) utläsas två teser som fungerar som fenomenologiska 
konstanter; en vändning mot sakerna och en följsamhet mot sakerna. Tan-
ken är att låta sakerna visa sig som de är för någon. Det finns därmed 
ett ömsesidigt beroende mellan subjekt och objekt; ett objekt är bara 
ett objekt om det finns ett subjekt att visa sig för. Subjektet är alltid 
riktat mot något annat än sig självt, vilket är grunden i den feno-
menologiska intentionalitetsteorin.

Livsvärlden

Husserls (1989) transcendentala fenomenologi utgick i forskningen från 
det rena medvetandets erfarande och satte därmed existensen inom 
parentes. Genom epochén skulle all den tidigare kunskapen om ett 
fenomen sättas inom parentes för att fenomenet på så sätt skulle fram-
träda i sin rena form. Det var något som enligt Bengtsson (2005) kriti-
serades av senare fenomenologiska riktningar, framför allt existensfilo-
sofin (exempelvis Heidegger, Sartre och Merleau-Ponty) och den nya 
hermeneutiken (exempelvis Gadamer och Ricoer). Kritiken gick ut på 
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att det inte går att skilja essens (vad-het) från existens (att-het). Det går 
inte att skilja på varseblivningen och erfarenheten. Genom det ställ-
ningstagandet skapade den transcendentala fenomenologin ett avstånd 
till den mänskliga erfarenheten i stället för tvärtom. Fenomenologin 
måste vara existensfilosofisk menade företrädarna för denna inriktning, 
där subjektet blir en del av och involverad i världen och inte som i 
Husserls tappning den yttersta grunden för världen. Heidegger (1993) 
och Merleau-Ponty (1962) förordade i stället livsvärlden som den yt-
tersta grunden för all förståelse, även den vetenskapliga.
 Subjektet lever enligt Husserl (1989) i världen i en naturlig inställ-
ning, där subjektet och världen är sammanflätade. Utifrån det direkt 
erfarna fäller människan omdömen och gör generaliseringar av världen. 
Husserl (ibid) menar att livsvärlden är en socialt formad värld med 
mänskligt skapade föremål, organisering och traditioner som förs vidare 
från generation till generation. Det finns i världen praktiskt taget inga 
föremål som inte hänvisar till andra föremål. Föremålen omsluts inte 
bara av dess yttre egenskaper utan även av varje individs inre horisont, 
där vi ger föremålen dess mening utifrån vår egen position. Föremålets 
fysiska egenskaper är alltså inte identiskt med varje individs psykiska 
egenskaper, vilket gör att människors handlingar inte enbart kan be-
traktas som fysiska handlingar och händelser. Den transcendentala fe-
nomenologin kan dock inte enligt Bengtsson (2001, 2005) nöja sig 
med den livsvärldsliga relativiteten i forskningen, den ser det snarare 
som en uppgift att övervinna denna relativitet.
 Schütz (1999) har utvecklat livsvärldsbegreppet och menar att 
människan rör sig mellan ett flertal olika världar. Den vardagliga livs-
världen är dock den överlägsna eller suveräna verkligheten, de andra 
världarna är bara modifikationer av denna. I den vardagliga livsvärlden 
lever människan sitt dagliga liv i den naturliga inställningen, men tillå-
ter sig ibland att hoppa över till exempelvis lekens, teaterns eller idrot-
tens värld – olika meningsprovinser. Övergången både till och ifrån 
den vardagliga livsvärlden sker enligt Schütz (ibid) i ett språng. Den 
naturliga inställningen ser han som det klarvakna tillstånd vi är i när vi 
verkar i den vardagliga livsvärlden. I den naturliga inställningen tar 
människan världen för given så som den framträder. Den vardagliga 
livsvärlden är praktisk och intersubjektiv, vi omger oss med saker, tra-
ditioner, språk och andra kulturella symboler skapade av mänskliga 
aktiviteter och fyllda med ett meningsinnehåll, vilket gör att världen är 
förtolkad för oss. Allt vi upplever och uppfattar gör vi utifrån en posi-
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tion eller en horisont. Vi uppfattar det som är relevant och pragmatiskt 
viktigt för oss i olika situationer. Världen är alltså enligt Schütz (1999) 
given för våra tolkningar och upplevelser och fungerar som ett schema 
med ”förhands-kunskaper”.  
 Det framförs framför allt en vetenskapsfilosofisk kritik mot Schütz, 
där han enligt Bengtsson (1998, 2005) har svårt att släppa det rena 
medvetandet och föra in livsvärlden som grund för vetenskaplig kun-
skapsbildning. Han är liksom Husserl sträng i sin syn på den samhälls-
vetenskapliga forskningen och menar att forskningen måste ha en ob-
jektiv grund att stå på. Det gör att livsvärlden inte duger som grund för 
vetenskaplig kunskap. Samtidigt finns det enligt Bengtsson (ibid) en 
utveckling i hans teoribildning mot livsvärlden som grund, men genom 
att han inte tar tydligt ställning i frågan blir hans teorier svävande i luf-
ten. Även Nilsén (2000) är kritisk till Schütz allt för starka betoning på 
den kognitiva nivån, vilket försvårar förståelsen för sociala relationer. 
 Schütz tog dock intryck av de nya strömningar som fanns inom 
fenomenologin och hänvisar bland annat till Merleau-Ponty i sitt reso-
nemang kring människans biografiskt bestämda position (Schütz 1999), 
där Merlau-Ponty (1962) menar att allt erfarande i världen sker genom 
den levda kroppen. Världen kännetecknas enligt Merleau-Ponty (1962) 
inte av att allting har en bestämd mening, men den kännetecknas inte 
heller av att allting saknar mening. Vi kan dock hävda att det finns en 
mening, ett förhållande som han beskriver som godartad tvetydighet 
och är något ontologiskt som inte går att upphäva.  
 En annan ontologisk fråga som Merleu-Ponty (ibid) lyfter fram är 
det han kallar för godartad dialektik. Världen är en helhet, en samman-
flätning av natur och kultur, individ och samhälle, fysiskt och psykiskt. 
Det är olika beskrivningar eller element av vår värld och kan inte vara 
oförenliga, utan bildar tillsammans den värld vi lever i. Livsvärlden är 
inte ett subjekt och inte ett objekt. Det är en slags tredje dimension, 
som är både sinnlig och situerad. Bengtsson (2001) uttrycker det på 
följande sätt; 

Ty livsvärlden är ju å ena sidan en värld som transcenderar subjektet, men 
samtidigt är den en levd värld, det vill säga en värld som är förbunden med 
ett subjekt … subjektet präglas av världen och världen av subjektivitet. (s. 
71)

Sammanfattningsvis är det Schütz (1999) och Merleau-Pontys (1962) 
synsätt på livsvärlden som ligger till grund för studien. Schütz för sin 
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betoning av meningsprovinser och Merleau-Ponty för betoningen av 
den levda kroppen. Merleau-Ponty hjälper också Schütz att överbrygga 
det rena medvetandet som förutsättning för det vetenskapliga kun-
skapsbildandet. Livsvärlden är vår suveräna verklighet, den kan vi aldrig 
undkomma oavsett om vi verkar i vårt vardagliga liv eller i forskning-
en. Det är enbart det situerade sammanhanget som är skillnaden.

Epistemologiska konsekvenser 

Att betrakta världen som en sammanflätning mellan natur och kultur, 
individ och samhälle och fysiskt och psykiskt får även epistemologiska 
konsekvenser. Hur konstitueras lärandet? Världen är till sin natur inter-
subjektiv, det sociala är en dimension vi aldrig kan undslippa (Bengts-
son 1998). Genom världens sammanflätade karaktär är det inte själv-
klart var lärandet konstitueras. Ofta framförs argumentet att lärandet 
sker inom människan. Med studiens ontologiska grund i åtanke är det 
dock vanskligt att argumentera för ett sådant ställningstagande. Frågan 
som Alerby (2000) belyser är om människan slutar att upphöra där hu-
den tar slut eller om artefakter i omgivningen kan fungera som en för-
längning av den egna kroppen? En livsvärldsfenomenologisk epistemo-
logi argumenterar för det senare. Det som varseblivs är inte enbart be-
stämt av tidigare erfarenheter, det går inte heller att bestämma vilka 
tidigare erfarenheter som ska aktualiseras i en viss situation (Merleu-
Ponty 1962). En ny konkret norm, mening eller värde uppstår i kon-
kret levda situationer i samspel med tidigare erfarenheter. I centrum 
finns den levda kroppen. Den upphäver dualismen mellan kropp och 
själ och är alltid närvarande i allt vi gör i livet. Genom kroppens till-
världen-varo införlivar vi ting och vanor i kroppen och gränsen mellan 
kroppen och världen blir många gånger oklar. Vi befinner oss i ett 
ständigt samspel med tingen och människorna i världen.
 Lärande är en grundläggande aspekt av att bli människa. Kunska-
pen tar sin utgångspunkt i människans erfarenheter i världen, genom 
dialog och samspel mellan människa och människa samt människa och 
värld. Världen införlivas i människan såsom människan införlivas i värl-
den (Alerby 2000). Det är studiens epistemologiska utgångspunkt.  
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Studiens centrala fenomen 

Det finns två centrala fenomen som återfinns i olika skepnader i studi-
en. Det handlar dels om tävlingsidrotten och dels om ledarskapet. I 
avsnittet följer en introduktion av dessa fenomen och en beskrivning av 
hur de belyses i studien. 

Tävlingsidrott 

Tävlingsidrott är ett begrepp som är känt för de allra flesta människor, 
men frågan är om alla lägger in samma värderingar och innebörder i 
begreppet. Antagligen inte. Förmodligen är vi ganska färgade av var vi 
själva befinner oss. För en elitspelare i ishockey betyder nog inte be-
greppet detsamma som för en fotbollsledare i en glesbygdsförening eller 
för en flanör vars största ointresse är just idrott. Det finns många förslag 
till definitioner av idrott och de som lyfts fram här får fungera som ex-
empel dels på komplexiteten i begreppet och dels som ett par förslag 
till lösningar.  
 Engström (2002) menar att idrott är ”…en socialt formad verk-
samhet, en särskilt arrangerad övning av kroppen, som inte ingår i de 
dagliga göromålen i övrigt” (s. 17). Engström (1999) delar in idrotten i 
sju praktiker; tävling och rangordning, fysisk träning (motion), lek och 
rekreation, friluftsliv, fysisk utmaning och äventyr, färdighetsträning 
samt rörelse- och koncentrationsträning. Även Lindfelt (1999) delar 
upp idrotten i olika typer av aktiviteter, där han menar att man utöver 
tävlingsidrotten kan tala om health/fitness sport, adventure sport och 
show sport. Han menar att utvecklingen går mot att det blir svårare att 
hitta en essens i idrottsbegreppet, i stället bildas det parallella kontextre-
laterade begrepp med vissa likheter. Patriksson (1982) stramar upp be-
greppet och sätter upp vissa kriterier för att idrott ska kunna betraktas 
som tävlingsidrott; 

Med idrott avses institutionaliserad fysisk aktivitet med större eller mindre 
inslag av tävling, där den fysiska prestationsförmågan har stor betydelse och 
deltagandet styrs av regler som formulerats av de officiella idrottsorganisa-
tionerna. Nyckelfaktorerna i denna definition av idrott är institutionalise-
ring, fysisk prestationsförmåga, regelstyrning och tävlingsinslag. (Patriksson, 
1982, s. 16) 
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Den tävlingsidrott som avses i studien är idrotten som faller in under 
Riksidrottsförbundets (RF) vingar och definieras som ”… fysisk aktivi-
tet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra”, där 
idrotten består av ”…träning, och lek, tävling och uppvisning” (RF 
2005, s. 4). RF:s definition ser vid en första anblick ut att vara bred, 
men vid närmare eftertanke kanske definitionen inte är så bred som 
den verkar. Det är RF (eller egentligen Riksidrottsmötet) som sätter 
upp en yttre gräns för vad som får betraktas som tävlingsidrott eller inte 
och därmed sanktioneras av staten. Det är vid Riksidrottsmötet, som 
hålls vartannat år, beslut fattas om vilka nya idrotter som får betraktas 
som tävlingsidrott och därmed falla in under begreppet. 
 Tävlingsidrottsbegreppet är inte oproblematiskt och därför måste 
en avgränsning göras för att kunna hantera det. Studiens problemområ-
de är fotbollen som bedrivs för barn och ungdomar i Svenska Fotboll-
förbundets (SvFF) regi, ett medlemsförbund till RF. Därmed avses att 
närmare titta på den idrott som bedrivs i RF:s regi, med inriktning mot 
dem som leder barnen och ungdomarna. Närmare bestämt avses ledare 
som direkt i den regelbundna verksamheten bedriver träning med bar-
nen och ungdomarna. Det här är en första introduktion och avgräns-
ning av tävlingsbegreppet och jag kommer i senare avsnitt att åter-
komma till tävlingen som fenomen.

Ledarskap

Ett centralt och genomgripande tema i studien är ledarskap. Det är 
därför på sin plats med en diskussion kring ledarskapsbegreppet och 
dess implikationer. Ledarskap är dock ett stort begrepp med en nästan 
oändlig flora av mer eller mindre forskningsunderbyggd litteratur. 
Dessutom finns flera områden som angränsar till ledarskapet (exempel-
vis didaktiken) och en fullständig översikt är därför inte möjlig att göra 
här. Avsnittet begränsas därför till att diskutera hur begreppet kommer 
att användas studien.

Ledarskap som process 

Mycket av ledarskapsforskningen har varit inriktad på ledares person-
ligheter och egenskaper. Den tidiga ledarskapsforskningen handlade 
också om att försöka hitta den perfekta ledaren – the great man theory
(Hughes, Ginnet & Curphy 2002; Fahlström 2004). Strävan var att 
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finna både de rätta fysiska attributen och de rätta personliga egenska-
perna. Även den efterföljande ledarskapsforskningen har varit inriktad 
på ledaren och dennes egenskaper (Fahlström, ibid). Nahavandi (2006) 
menar att det finns tre eror av ledarskapsforskning – den första fram till 
40-talet när forskningen var inriktad på att hitta de medfödda ledar-
egenskaperna (traits), den andra eran från 1940-talet fram till början på 
1970-talet när behaviorismen var rådande och dagens forskning som 
började uppmärksammas i början på 1960-talet och som fortfarande 
dominerar, där ledarskapsprocessen sätts i fokus (contingency models). 
Att lyfta fram betydelsen av både deltagarna (följarna) och den situation 
där ledarskapet uppstår är alltså det som är den dominerande inrikt-
ningen på ledarskapsforskningen idag. Det är i sammanhanget viktigt 
att inte likställa ledarskap med ledare. Bolman & Deal (2005) menar att 
många ledarskapsuppfattningar har svårigheter att skilja position och 
makt från ledarskap. De framhåller att många människor har både for-
mell och informell makt utan att vara ledare, exempelvis parkerings-
vakter och rånare. Även i formella organisationer måste man enligt 
Bolman & Deal (ibid) skilja mellan att utöva chefskap i form av sin 
position och att utöva ett ledarskap. Det finns i många ledarskapsupp-
fattningar brister i förståelsen för den relationella och kontextuella de-
len av ledarskapet.  

Figur 1. Hughes, Ginnet & Curphys (2002) modell över ledarskapet och dess 
beståndsdelar.

Hughes, Ginnett & Curphy (2002) beskriver i Figur 1 ledarskapet inte 
främst som en position utan som en process med flera delar som påver-
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kar och påverkas av varandra. De lyfter fram ledaren, följarna och den 
situation eller den kontext där ledarna och följarna möts. I skränings-
punkten mellan delarna uppstår det som kan beskrivas som ledarskapet. 
Bolman & Deal delar synsättet och menar: 

Ledarskap är således en subtil process som handlar om ömsesidig påverkan, 
där tanke, känsla och handling förenas och skapar samarbete som tjänar de 
syften och värderingar som delas av både ledare och ledda. (Bolman & Deal 
2005, s. 403) 

Den modell som knyter an till ovanstående resonemang och som oftast 
används inom ledarskapsforskning på idrottsområdet har utvecklats av 
Chelladurai (Fahlström 2001, 2004; Isberg 2001). Den kallas för den 
multidimensionella modellen och försöker fånga både ledarens och den 
aktives förväntningar och det faktiska beteende som ledaren och de 
aktiva visar upp i den specifika situationen och vad det leder till i form 
av tillfredsställelse hos ledaren och de aktiva. Fahlström (ibid) har dock 
gjort ett viktigt tillägg i modellen – kontexten, både den idrottsspecifi-
ka, den lokala och den samhälleliga kontexten. Även Isberg (2001), 
som studerat internationell coachning i fotboll, lyfter fram den natio-
nella kulturella betydelsen för innehållet och uttrycket i coachningsi-
tuationen.
 Synen på ledarskapet som en process och som möten mellan ledar-
na och de som blir ledda delar jag i studien, men att utgå från en mo-
dell och därtill placera in empirin i boxar är inte förenligt med den 
livsvärldsfenomenologiska traditionen. Däremot utgör synen på ledar-
skap utifrån ett processperspektiv, där möten mellan människor är av 
speciellt intresse, en bra utgångspunkt i studien. Dessutom är betydel-
sen av kontexten viktig att ta i beaktande. 
 Att vara frivillig ledare inom barn- och ungdomsidrotten innebär 
även att vara pedagog, oavsett tidigare utbildning och bakgrund. Ge-
nom att vara ledare i ett institutionaliserat sammanhang med mål och 
riktlinjer tar ledaren på sig rollen som pedagog. Mötena med barnen 
har intentioner, som sträcker sig över en längre tidsperiod. Att vara 
pedagog utan intentioner är inte möjligt, intentionen att någon annan 
ska lära sig något blir därför ett nödvändigt villkor för att en handling 
ska vara en undervisningshandling (Kroksmark 2000). Undervisning 
och fostran är i grunden en intentionell aktivitet. I mötet med barnen 
är ledaren alltså en pedagog i en didaktisk process. Utifrån pedagogens 
perspektiv blir den cirkulära processen enligt Uljens (1997) avsikt-
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handling-upplevelse-reflektion-erfarenhet-förförståelse-ny avsikt. Den 
pedagogiska processen blir även en lärprocess för pedagogen. Denna 
process förekommer i den organiserade fotbollsträningen, oavsett om 
ledaren är utbildad pedagog eller inte.

Ideellt, socialt eller frivilligt ledarskap? 

Genom ledarskapet blir ledaren i barnidrotten en viktig vuxen för bar-
nen och ungdomarna i verksamheten, inte enbart idrottsmässigt. Men 
vad ska då detta ledarskap kallas? Är det ett ideellt, socialt eller frivilligt 
ledarskap? Det finns problem med alla tre beteckningarna. Den som är 
ideell strävar efter höga mål och föraktar materialism i betydelsen strä-
van efter förvärv och efemär (kortvarig) njutning (Henriksson 1989). 
Att vara idealist angränsar till att vara ideell i sin betydelse och innebär 
enligt Nationalencyklopedin (www.ne.se 2007) att vara en osjälvisk 
person som arbetar oavlönat för ett gott syfte. Är då idrottsledaren en 
osjälvisk person som föraktar materialismen? Säkerligen finns det inslag 
av det i olika grad hos olika ledare, men det finns säkert ett antal andra 
pragmatiska motiv att vara idrottsledare. Det sociala ledarskapet är ett 
aktuellt begrepp som lyfts fram av idrottsrörelsen1 där idrotten vill sätta 
sociala aspekter i fokus. Det sociala ledarskapet fångar dock enbart en 
del av ledarskapet, nämligen det som är motvikten till konkurrens, ut-
slagning och mobbning. Därmed återstår det frivilliga ledarskapet att 
använda som begrepp i studien, trots att även det kan ifrågasättas. Fri-
villigheten har säkert sina begränsningar i många fall. Men då de två 
första begreppen snarast kan betraktas som idealtillstånd, ryms inom 
begreppet ”frivilligt” fler pragmatiska motiv att vara ledare, även de 
som inte lever upp till detta idealtillstånd. Slutsatsen blir alltså att det 
frivilliga ledarskapet kommer att användas som begrepp i studien. 

1 Se bland annat i tidskriften Svensk Idrott nr 1 2006 (s. 5), där RF:s ordförande Ka-
rin Mattsson lyfter fram det sociala ledarskapet och skriver bland annat: ”Det är därför 
viktigt att alltid hålla frågan om det sociala ledarskapet levande. Det är med den in-
riktningen RF och SISU Idrottsutbildarna, tillsammans med bland andra BRIS, startat 
en utbildningssatsning där ledarna får hjälp att bli medvetna om och ta sitt ansvar, att 
se och förstå.” 

http://www.ne.se2007
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Mötet med forskningsområdet

Avsnittet gör en resa bakåt i tiden, några nedslag i fotbollens barndom 
och hur den utvecklats under tidens gång. Det kommer sedan att knyta 
an till dagens samhälle, idrottspolitiken i Sverige, idrotten som fost-
ransmiljö och kunskapssynen inom tävlingsidrotten. Avsnittet syftar 
alltså till att få en bild av fotbollen som tävlingsidrott och dess roll i 
samhället.

Fotbollshistorisk återblick 

Tävlingsidrottens framväxt i det moderna västerländska samhället tog 
på många sätt sin början på de brittiska öarna, så även fotbollen. Där 
fanns enligt Lindroth (1995a) en gedigen historia av lek-, spel- och 
sporttraditioner. Det brittiska imperiet och dess inflytande var stort i 
världen vilket bidrog till att den engelska sporten fick internationell 
spridning. Dessutom fanns det i England tidigt en tradition av vadslag-
ning, vilket ställde krav på både enhetliga regler, mätbara resultat och 
andra bärande inslag som kännetecknar den moderna tävlingsidrotten. 
Beskrivningen tar därför sin början här och kommer sedan in på den 
svenska etableringen och utvecklingen av fotbollen.
 Utvecklingen av den moderna tävlingsidrotten har varit och är 
enligt Elias & Dunning (1986) en spänningsfylld process, med ett nära 
samband med utvecklingen av nationalstaterna, staternas monopolise-
ring av våldet och allmänhetens skam- och känslighetströsklar. De me-
nar exempelvis att det finns fundamentala skillnader mellan antikens 
olympiska spel och den moderna idrotten, på grund av samhällenas 
diametralt olika uppbyggnad. De antika olympiska spelen var långt 
mycket våldsammare än den moderna tävlingsidrotten och i flera id-
rottsgrenar var det inte ovanligt att någon av de tävlande avled. De 
olympiska spelen speglar också det samhälle som existerade under den-
na tid, där det rådde ett i stort sett konstant krigstillstånd utom under 
spelen och våldet var ett naturligt inslag i vardagen. 
 Det finns från 1300-talets början klara belägg för att det existerade 
ett spel med beteckningen fotboll i England (Elias & Dunning 1986). 
Det var dock ett våldsamt spel med få om ens några likheter med da-
gens spel. Det var ett folkets spel och överheten hade svårt att komma 
till bukt med spelandet, som ansågs onyttigt, störande för den allmänna 
ordningen och föga gagnade landets militära behov. Förbuden var 
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många under årens lopp. Ett första kungligt förbud utfärdades 1314 och 
följdes av åtminstone 30 ytterligare förbud fram till 1667 (Andersson 
2002). Den traditionella folkfotbollen överlevde dock under århundra-
dena och var ett omtyckt folknöje. Trots att spelet kallades för fotboll 
var det inget enhetligt spel med standardiserade regler, termen syftar 
snarare på bollen som ofta bestod av en luftfylld djurblåsa ibland inne-
sluten i läder. Reglerna och traditionen att spela fotboll fördes muntli-
gen vidare. Fotbollen spelades ofta mellan närliggande byar eller mellan 
olika skrån, ofta i samband med högtider. Det var ett sätt att få utlopp 
för affekter och lösa konflikter. Samhällets institutionella uppbyggnad 
var betydligt mindre reglerad och våldet som konfliktlösning i vardagen 
var betydligt mer utbrett än i dagens moderna samhälle. Sociala spän-
ningar och konflikter som i dag löses av lagstiftning och domstolar var i 
betydligt högre grad beroende av lokala uppfattningar och de personli-
ga relationerna (Elias & Dunning 1986).
 Trots att det föreligger stora olikheter mellan medeltidens folkfot-
boll och dagens fotboll finns det även likheter mellan spelen (Anders-
son 2002). Folklighet, ungdomlighet, manlighet och våld är teman som 
funnits med från medeltiden in i den moderna fotbollen. Fotbollen har 
alltid varit kontroversiell ur maktens synvinkel och kantats av starka 
känslor med identitet och rivalitet som viktiga aspekter. 
 I det medeltida samhället var gudstron och tron på andar och ödet 
starka inslag i vardagen. Det tankesättet kom mer och mer att ersättas 
av en tankemodell där vetenskapen, kunskapen och förnuftet sattes i 
förgrunden, med företrädare som Montesquieu, Rousseau och Voltaire 
i spetsen. 1700-talets andra hälft kan enligt Lindroth (1995a) beskrivas 
som ett paradigmskifte i samhällslivet, när industrialiseringen började 
göra sig gällande. Urbanisering, arbetsdelning, tydligare uppdelning 
mellan fritid och arbete, effektivare kommunikationer, större konkur-
rens och krav på produktionsresultat, bättre nationella försvarsförbere-
delser genom allmän värnplikt och en ny syn på utbildning med större 
betoning på fysiska övningar i uppfostringssyfte var konkreta samhälls-
förhållanden som även framkallade nya mönster i idrottslivet.
 Industrialiseringen blev enligt Andersson (2002) slutet för den tra-
ditionella folkfotbollen i England. Radikalt förändrade boende- och 
arbetsförhållanden i urbaniseringens bakvatten gjorde det svårt för arbe-
tarna att upprätthålla traditionen. Det ledde dock inte till fotbollens 
totala undergång. Den hade fått ett visst fotfäste hos aristokratin i det 
engelska samhället och det var via överklassens public schools som fot-
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bollen började utvecklas till en modern tävlingsidrott med standardise-
rade regler. Den utvecklades egentligen till två idrottsgrenar – rugby 
och association football (fotboll). Det som ställdes i centrum i public 
schools var utvecklandet av karaktär och moral, där önskvärda egen-
skaper var ledar- och samarbetsförmåga, laganda, viljestyrka och mod 
(Lindroth 1995b). Det var i detta sammanhang som fotbollen skulle få 
en viktig roll, där dessutom amatörandan, gentlemannaskapet och fair 
play var högt värderat. Men även arbetarklassen intresserade sig för 
tävlingsidrotten fotboll. Tack vare intresset hos den stora arbetarklassen 
spreds också fotbollen till andra delar av världen – det var grunden för 
fotbollens snabba världserövring (Andersson 2002). När arbetarna fick 
mer fritid var det många intressenter som ville kolonisera denna tid, 
inte minst för att stärka den sociala kontrollen över den stora gruppen 
av människor. Fotbollen blev ett viktigt inslag och fotbollsföreningar 
startades av både kyrkliga och filantropiska organisationer för att kunna 
erbjuda arbetarpojkarna idrott i goda former (Lindroth 1995). Amatör-
andan i public school fotbollen utmanades tack vare det snabbt ökade 
intresset bland arbetarklassen och de som stöttade denna med sina egna 
särintressen (exempelvis religiösa, filantropiska och ekonomiska intres-
sen). Slutligen blev trycket för stort och professionalism tilläts i England 
1885. Det finns många olika förklaringar till det, men i grunden låg en 
kollision mellan public school-idealet och den framväxande arbetarkul-
turen (Andersson 2002). Lindroth (1995b) menar att de högre sam-
hällsklasserna tog hand om folkfotbollen, omformade den genom egna 
regler och ideal, varefter arbetarklassen återerövrade den, accepterade 
reglerna men tillförde egna värderingar och beteenden. På det sättet 
blev fotbollen en fast och central beståndsdel i arbetarkulturen. I vilken 
utsträckning den engelska arbetarklassen präglade fotbollen är dock 
fortfarande en tvistefråga (Andersson 2002).
 Amatöridealet var inte heller något som dog ut eller försvann. När 
den engelska fotbollen fick sitt internationella genombrott var det den 
manliga medelklassen som innehade ledarskapet. Det övre skiktet, 
gentlemannaamatörerna, kontrollerade fotbollsförbundet medan det 
lägre skiktet, entreprenörerna, kontrollerade klubbarna. Vad hände då i 
Sverige? Det var den övre medelklassen som införde fotbollen i Sveri-
ge, vilket innebar att gentlemannaskapet, amatörismen och fair play 
sattes i förgrunden då de engelska gentlemännen blev ideologiska och 
kulturella förebilder (Andersson 2002).
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 Sund (1997) delar in utvecklingen av den svenska fotbollsrörelsen i 
tre epoker – den första epoken fram till början av 1920-talet när grun-
den lades, den andra epoken när spelsystem, utbildning och träning 
gjorde entré på allvar och den moderna epoken från VM 1958 i Sveri-
ge och framåt. En fråga som hängde med under hela perioden var ama-
törismen kontra professionalismen. Förbundet intog tidigt en hållning 
för det engelska amatöridealet, men det var en debatt som blossade upp 
med jämna mellanrum. Kommersialiseringen av fotbollen tog fart un-
der 1930-talet, med massmedia som en viktig faktor. Publiken ström-
made till arenorna och spelandet på matcher blev allt mer utbrett (An-
dersson 2002). Under perioden straffades både Malmö FF och IFK 
Norrköping för brott mot amatörbestämmelserna (Sund 1997). Det var 
enligt Sund (ibid) emellertid inte förrän åren efter kriget när svenska 
spelare började bli utlandsproffs som debatten om professionaliseringen 
av fotbollen kom igång på allvar. Det dröjde dock till 1960-talet innan 
frågan löstes och 1967 avskaffades amatörreglerna. Svenska manliga 
fotbollsspelare definierades inte då längre som amatörer utan som icke-
amatörer, vilket innebar att svensk fotboll hade blivit halvprofessionell.  
 Den första svenska fotbollsmatchen med engelska regler spelades i 
Göteborg 1892. Att den första matchen spelades just där beror på det 
intensiva handelsutbytet med England och att engelska arbetare ofta 
bodde tillfälligt i Göteborg (Hjelm 2004, Sund 1997). Några år tidigare 
hade danska lag spelat uppvisningsmatcher i Skåne och i Stockholm 
kom fotbollsmatcherna igång andra halvan på 1890-talet. Den första 
mästerskapstävlingen gick av stapeln 1896, men det fanns fortfarande 
inget gemensamt förbund för fotbollen. SvFF bildades år 1906 efter att 
fotbollen tillsammans med ishockeyn först varit en sektion i RF. Trots 
att organiseringen föregicks av motsättningar, framför allt mellan Göte-
borgsbaserade Svenska Idrottsförbundet och Stockholmsbaserade 
Svenska Bollsportförbundet, gick den förhållandevis smidigt. Industria-
liseringen och urbaniseringen hade pågått några decennier och hela 
samhället var inne i en djupgående organisationsprocess vad gällde ex-
empelvis politik och arbetsmarknad, och idrotten var en del av denna 
process (Sund 1997).
 Från och med 1907 var SvFF ensam arrangör av SM-tävlingarna 
för herrar, men inte förrän 1924 fick landet en högsta nationell fot-
bollsserie för herrar. Det första officiella Svenska mästerskapet för da-
mer spelades inte förrän 1973 och vanns av Öxabäcks IF (Hjelm 2004).
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Fotbollen i samhället 

Hur ser då maktstrukturen ut inom fotbollen? Fotbollen som tävlings-
idrott är spridd över hela världen. Det internationella fotbollförbundet 
(FIFA) hade år 2006 207 länder anslutna (www.fifa.com 2006). FIFA 
är alltså huvudorganisationen för all fotboll som spelas i världen. Ut-
gångspunkten är The laws of football – de regler som bestämmer vad som 
är fotboll och inte. Medlemsländerna i FIFA förbinder sig att spela efter 
dessa regler. Varje kontinent har ett eget regionalt förbund, som i Eu-
ropas fall heter the Union of European Football Associations (UEFA). 
Under UEFA finns sedan de europeiska nationella förbunden (exem-
pelvis SvFF) som i sin tur organiserar utbildningar, seriespel och andra 
tävlingar nationellt för fotbollsföreningarna som är anslutna till förbun-
det. Det finns alltså en kedja från den lokala idrottsföreningen med den 
frivillige fotbollsledaren för barnen ända upp till FIFA och dess exeku-
tiva kommitté och president. FIFA är inte enbart den organisation som 
håller ihop världsfotbollen, det är också en maktfaktor vars betydelse 
enligt Sugden & Tomlinson (1998) sträcker sig långt utanför fotbolls-
planens domäner: 

Other than being admitted as a member of the United Nations, member-
ship of FIFA (and of a comparable body such the International Olympic 
Committee) is the clearest signal that a country’s status as a nation state has 
been recognized by the international community. (sid 9) 

Fotboll har en stor betydelse för den nationella identiteten i många 
länder, vilket gör att nationalism riskerar att frodas genom fotbollen. 
Just rivaliteten mellan grupper är något som präglat fotbollen under 
historiens gång. Rivaliteten och identiteten har inte enbart varit kopp-
lad till nationen, utan det finns även en stark identitet kopplad till det 
egna laget. En rivalitet som är mångfacetterad, många gånger med både 
religiösa, politiska och etniska undertoner, och som ibland tar sig våld-
samma uttryck mellan supporters från rivaliserande klubbar (Foer 2006; 
Armstrong & Giulianotti 2001). Samtidigt har fotbollen varit viktig för 
utbyte mellan länder och en förenande kraft när det funnits konflikter 
på olika håll i världen (ibid). FIFA både driver och deltar i ett stort 
antal projekt som inte direkt har med fotbollen att göra, såsom samar-
bete med UNICEF, SOS barnbyar och andra organisationer, man har 
en fond för tsunamikatastrofens offer och gör olika satsningar på fotboll 

http://www.fifa.com2006
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för handikappade, hälsofrämjande satsningar, projekt för motverkande 
av diskriminering och så vidare (www.fifa.com 2006).

Trots sitt sociala engagemang och trots att omkring 200 miljoner 
människor spelar fotboll världen över tillhör inte styret över fotbollen 
folket. Det tillhör, enligt Sugden & Tomlinson (1998), en liten makt-
elit bestående av främst vita män. Tack vare ett gott samarbete med 
kommersiella, kulturella och mediala industrier har dessa män dessutom 
lyckats både bibehålla och utöka FIFA:s och sin egen makt och infly-
tande över fotbollen.

The people just play it, or stand on the periphery of the increasingly medi-
ated and commodified football spectacle watching twenty-two players 
struggle for control of the ball. Elsewhere, behind the closed doors of their 
non-governmental organizations and off-shore companies, football politi-
cians and marketing men plot their partnerships and coups in the continu-
ing contest for the control of world football. (Sugden & Tomlinson, 1998, 
sid 231) 

Fotbollen har alltså genom sin utveckling skapat ett eget maktfält, men 
även inom fotbollen finns det löst sammanlänkade maktcirklar (Sund 
1997; 1998). Sund ser framför allt två grupperingar inom fotbollen – 
föreningsledarna eller ”politikerna” och tränarna/spelarna eller ”exper-
terna”. Politikerna är de som fattar de övergripande besluten, har infly-
tande över de ekonomiska resurserna, bygger kontakter, relationer och 
allianser med andra föreningar och intressenter, medan experterna för-
valtar och utvecklar det som sker på fotbollsplanen. Det är inget funk-
tionalistiskt synsätt, utan det förekommer en ständig kamp och ibland 
enhet mellan politikerna och experterna, där kompetensen och makten 
växer i bägge sfärerna (Sund ibid).  
 Peterson (1993) beskriver den utveckling mot professionalisering 
som tog ordentlig fart 1967 och åren därefter då amatörreglerna för 
svensk idrott avskaffades. Redan innan 1967 hade professionaliseringen 
av fotbollen inletts och avskaffandet av amatörreglerna var som tidigare 
konstaterats en lång process. Det som hände från och med 1967 var att 
idrotten även kapitaliserades på ett sätt som inte skett tidigare. I stället 
för att pengarna var ett hinder för professionaliseringen blev de en möj-
lighet (Peterson 2002a). Professionaliseringen var emellertid inte enbart 
något som marknadskrafterna drev, professionaliseringen under 1970- 
och 1980-talet drev även staten på. Peterson (ibid) menar att statens 
stöd i första hand befrämjade idrottens professionalisering, medan 

http://www.fifa.com2006
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marknadskrafterna drev på idrottens kommersialisering. Staten insåg 
tidigt folkrörelsernas betydelse i uppbyggnaden av välfärdsstaten, och 
dess roll för den sociala och demokratiska fostran. Samhällsekonomiskt 
var det en god affär för staten att satsa på materiella resurser och eko-
nomiskt stöd för att bygga upp dessa miljöer. Idrotten har tack vare sin 
dragningskraft varit en vinnare i denna uppbyggnad och en central del 
av ungdomspolitiken (Peterson ibid). Många reformer har genomförts 
som bidragit till utformningen av dagens idrottsrörelse – exempelvis 
lokalt aktivitetsstöd, konsulent- och instruktörsbidrag, bidrag till central 
verksamhet och ungdomsledarutbildning. Därtill har det startat ett antal 
utbildningar på högskolenivå i exempelvis idrottspedagogik, idrottsve-
tenskap och sport management. Kommunerna har också gjort stora 
satsningar på och subventioner av idrottsanläggningar för idrottsföre-
ningarnas verksamhet. Allt det här har gjort att idrotten har blivit en 
integrerad del av välfärdssamhällets institutioner och en del av barnens 
uppfostran, med den stora skillnaden att idrotten fortfarande bygger på 
frivilligt deltagande (Peterson ibid).  
 Staten har alltså genom olika beslut bidragit även till fotbollens 
professionalisering, men det har även inom fotbollen förts kamper mel-
lan olika falanger när det gäller dess utveckling. Det rasade under 1970-
talet och en bit in på 1980-talet en ideologisk debatt om hur svensk 
fotboll skulle spelas (Peterson 1993). Det var en stundvis hätsk debatt 
där en falang med SvFF i spetsen ville se en svensk modell med teknisk 
och underhållande fotboll, medan en annan falang ville införa den eng-
elska systemfotbollen som enligt kritikerna var tråkig. SvFF beslutade 
till och med att den svenska modellen skulle gälla för landslagsfotbollen 
och rekommenderade klubbarna starkt att spela efter den modellen. 
Peterson (ibid) menar att den förra var en kvarleva från tiden för ama-
töridealet medan den senare representerade den professionella fotbol-
lens inträde i Sverige. Det var dock Malmö FF:s och IFK Göteborgs 
framgångar i Europa i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet som 
banade vägen för en tredje variant – den svengelska modellen, en mo-
dell som alla kunde enas kring. Professionaliseringen var alltså en pro-
cess som fördes på många olika nivåer, både inom fotbollsrörelsen och 
inom politiken, understödda av marknadskrafterna. Det är inte enligt 
Peterson (2002a) förrän på 90-talet som kommersialiseringen slagit 
igenom på allvar och elitidrotten (framförallt de stora lagsporterna och 
främst männens utövande) blivit en del av underhållningsindustrin. 
Kommersialiseringen har också gått hand i hand med globaliseringen av 
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idrotten och inte minst inom fotbollen har det märkts genom förändra-
de villkor på den professionella manliga spelarmarknaden, där allt fler 
svenska fotbollspelare på elitnivå spelar utomlands. Det har också 
märkts genom att utbudet av internationell fotboll blir större och större 
för svenska tv-tittare. Utvecklingen av kringarrangemang, kringförsälj-
ning, utbyggnaden av ändamålsenliga arrangemangsarenor och varu-
märkesbyggande genom sponsring av elitidrott blir också mer och mer 
utbrett. Trots den ökade kommersialiseringen är inte den svenska id-
rottsrörelsen och den svenska fotbollsrörelsen helt igenom kommersia-
liserad. En stor del av finansieringen är fortfarande offentligt, även om 
1990-talets neddragningar av offentligt stöd gjort att idrottsrörelsen 
tvingats till större egenfinansiering.

Pojkarnas inträde i fotbollen 

Trots att barnen och ungdomarna idag utgör den stora medlemsbasen i 
den svenska idrottsrörelsen, gjorde landets yngre förmågor ett relativt 
sent inträde i den moderna organiserade tävlingsidrotten (Patriksson 
1991). Det fanns redan i startskedet av den moderna svenska idrottsrö-
relsens verksamhet tävlingar för barn och ungdomar, men inte i någon 
större utsträckning. Linggymnastiken hade en stark ställning i skolidrot-
ten och var den dominerande formen av fysisk aktivitet. Tävlingsidrot-
ten vann dock enligt Patriksson (ibid) mer mark även inom skolidrot-
ten, som 1915-1916 bildade ett eget förbund och blev medlem i RF. 
Genombrottet för tävlingsidrotten, både vad gäller antal föreningar och 
antal medlemmar, skedde under mellankrigstiden (Lindroth 1987, 
1988). Antalet medlemmar ökade från 93 000 år 1919 till 390 000 år 
1939 och antalet föreningar från 786 till 5 790.
 Det var också i slutet av perioden som tävlingsidrotten för ungdo-
mar gjorde sitt inträde på allvar. Utvecklingen av ungdomsidrotten var 
en del av de samhällsförändringar som skedde under mellankrigsåren 
och åren efter andra världskriget. Ett problem som uppmärksammades 
under mellankrigsåren var att de ungdomar som lämnade skolan i 13-
14 års ålder inte kunde fortsätta med idrott, eftersom det fanns få före-
ningar. Därför beslutade RF år 1941 att bilda en ungdomskommitté 
vars främsta uppgift var att få Specialidrottsförbunden (SF) att starta 
idrottsverksamhet för 14-18-åringar som lämnat skolan (Patriksson 
1991). Vid ungefär samma tid initierade staten ett antal utredningar 
som skulle få stor betydelse för synen på ungdomsarbete och stöd till 
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idrotten. Det var 1939 års ungdomsvårdskommitté, 1940 års skolutred-
ning och 1944 års nykterhetskommitté (SvFF 1988). Utredningarna, 
som senare presenterades i SOU (1944:31, 1945:22 och 1951:41), lyfte 
fram behovet av att organisera ungdomens (framför allt pojkarnas) fritid 
ur flera aspekter, men framför allt på grund av ungdomsbrottsligheten 
och alkoholmissbruket (ibid 1988). Vad gäller alkoholmissbruket var 
det ett arbete som intensifierades i och med motbokens avskaffande 
1954 (Norberg 2004, Patriksson 1991). SvFF tillsatte 1948 en ung-
domskommitté där målgruppen var pojkar 10-16 år och syftet att väcka 
förståelse för förbundets sociala strävanden mot ungdomsbrottslighet 
och alkoholmissbruk, aktivera fler pojkar att spela fotboll under organi-
serade former samt att inrikta verksamheten på pojkarnas helhetsut-
veckling (SvFF 1988).
 Genom att föreningar som bedrev fritidsverksamhet erhöll bidrag 
för barn från tolv år blev det mer attraktivt för idrottsföreningarna att 
vända sig till denna målgrupp. Under 1960-talet ökade också både antal 
ungdomar i idrottsföreningarna och antal tävlingar för ungdomar. Det 
initierades fler och fler nationella tävlingar och den största var 70-iaden 
med nära 850 000 deltagare mellan 11-18 år under 1970-talet (Patriks-
son 1991). Från 1970 ändrades också bidragssystemet och aktivitetsbi-
drag utgick till föreningar från och med det att barnen fyllt sju år, vilket 
avspeglades i idrottsföreningarnas rekrytering. Under 1960- och 1970-
talen ökade framför allt andelen ungdomar, men under 1980- och 
1990-talen ökade även andelen yngre medlemmar markant (Nilsson 
2000). Det var nu inte bara pojkar som började idrotta, andelen flickor 
ökade markant under den här perioden vilket har lett till en utjämning 
av pojkar respektive flickors deltagande i den organiserade idrotten 
(Nilsson 2000, 1998a, 1994). Ökningen av antalet barn inom idrotten 
planade ut under 1990-talet, dock på en historiskt hög nivå (Nilsson 
ibid) Det finns dock stora variationer i deltagande mellan olika platser i 
landet – i Luleå är 65% av 16-18 åriga flickor medlemmar i en idrotts-
förening (67% pojkar) medan endast 21% av flickorna i Stockholm Syd 
är medlemmar (Nilsson 1998a). Nästa avsnitt kommer att fokusera da-
merna och flickorna, som förde en undanskymd tillvaro i fotbollens 
barndom.
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Damernas inträde i fotbollen 

Redan 1917 introducerades damfotbollen i Sverige, genom en jippobe-
tonad match i Gävle mellan ett damlag och ett old-boys lag (Andersson 
2002). Det blev en succé som följdes av fler jippobetonade matcher 
och damfotbollen ökade i popularitet. Ett par år in på 1920-talet ville 
många etablera riktiga damfotbollsmatcher och serier. I England var 
redan damfotbollen utbredd sedan tiden under första världskriget, då 
den manliga proffsfotbollen låg nere och många män var ute vid fron-
ten. Det fanns över 150 damlag i England och damfotbollen började 
spridas till andra länder. Melling (2003) menar att synen på kvinnlighet 
förändrades under första världskriget, men när fredstillstånd åter rådde i 
landet blev den traditionella synen på den bräckliga kvinnan åter rå-
dande. Det blev under dessa omständigheter svårt att etablera damfot-
bollen i England. Det visade sig också när damfotbollen började bli 
utbredd under mellankrigstiden att motståndet från männen i det när-
maste var kompakt (Andersson 2002, Olofsson & Hjelm 2003). Första 
försöket att etablera damfotbollen stöp när det engelska fotbollförbun-
det 1921 förbjöd klubbarna att upplåta fotbollsplanerna till damfotboll. 
Det var ett beslut som också fick genomslagskraft i andra europeiska 
länder, bland annat i Sverige. Trots att det även fortsättningsvis fanns 
damfotbollslag i Sverige saknades stöd från både förbund och massme-
dia att utveckla den (Andersson 2002).
 Det var inte förrän i slutet av 1960-talet som damfotbollen fick 
fäste i Sverige på allvar. Initiativet kom emellertid inte från förbunds-
håll. Förbundet var fullt sysselsatt med att försöka vända herrfotbollens 
negativa trend under 1960-talet med uteblivna internationella fram-
gångar och vikande intresse för Allsvenskan. Det resulterade 1968 slut-
ligen i en utredning kallad Fotboll 70 där det konstaterades att både 
topp-, bredd- och djupfotbollen skulle stärkas och det lämnades ett 
antal förslag till åtgärder för detta, dock utan att nämna damfotbollen 
med ett enda ord (Peterson 1993, Hjelm 2004). Damfotbollen kom 
emellertid att etableras relativt snabbt. Öxabäcks IF var den första eta-
blerade föreningen som bedrev damfotboll och var starkt drivande för 
att få igång en damserie i Västergötland, vilket lyckades i maj 1968. 
Även i andra delar av landet startades damserier under år 1968 (Bollnäs, 
Eskilstuna, Perstorp och Umeå). När damfotbollen var ett faktum ville 
SvFF integrera den relativt snabbt i sin verksamhet, för att inte riskera 
att mista kontrollen över den. Förbundet märkte också av ett ökat in-
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ternationellt intresse för damfotbollen (Olofsson 1989). År 1970 beslu-
tades att damerna skulle omfattas av samma licensregler och samma 
spelregler som herrarna, med undantaget att matchtiden skulle vara 
kortare för damerna. Året efter tillsattes en kommitté med uppgift att 
utarbeta förslag för hur damfotbollen skulle bedrivas. Det tillsattes också 
en medicinsk grupp för att utreda huruvida det var till skada för damer 
att spela fotboll. Gruppen kunde dock inte hitta några medicinska be-
lägg mot fotbollsspel för damer (Olofsson & Hjelm 2003). Under tio-
årsperioden mellan 1970-1980 ökade antalet licensierade damfot-
bollspelare från 728 till 26 522.  Vilka var då anledningarna till genom-
brottet och den snabba tillväxten? Samhället genomgick stora föränd-
ringar under efterkrigstiden då välfärdsstaten byggdes upp. Fler kvinnor 
kom ut i arbetslivet och under 1960-talet började debatten om köns-
rollerna att föras på allvar. Debatten gjorde att jämställdhetsfrågorna 
även fördes upp på partipolitisk nivå (ibid). År 1969 kom den statliga 
utredningen Idrott åt alla som pekade ut vägen för den statliga idrotts-
politiken, där idrottens sociala och hälsofrämjande värden och en id-
rottsrörelse för alla oavsett ålder, kunnande och kön betonades (ibid). 
Det ökade antalet kvinnor i arbetslivet skapade även nya gemenskaper 
och mötesplatser för kvinnor, varifrån det fanns en plattform för upps-
tart av damfotbollslag (Hjelm 2004). Flickfotbollen startade i större 
skala under den senare delen av 1970-talet. År 1981 arrangerades det 
första elitlägret för flickor, något som hade funnits för pojkar sedan 50-
talet (Olofsson & Hjelm 2003).
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Fotbollens institutionalisering 

Professionaliseringsprocessen under efterkrigstiden i Sverige har alltså 
gjort att det vuxit fram nya både utbildningar och yrken inom idrotts-
området. Professionaliseringen har även gjort att barnfotbollen institu-
tionaliserats2 mer och mer.
 Ett centralt arbete från SvFF har varit att hitta talanger, det vill säga 
att försöka hitta ungdomar som kan bli framtida elitspelare i fotboll. 
Fotbollen har en lång tradition när det gäller försöken att hitta talanger 
och har enligt Peterson (2002b) den mest systematiskt genomförda 
selektionsstruktur som finns inom svensk idrott. Urvalsförfarandet när 
spelaren är 13 år gammal, då det finns chans att bli uttagen i ett lokalt 
zonlag, för att sedermera ta sig till länslag och ungdomslandslag (SvFF 
2000). Går det bra genom hela stegen är spelaren vid 19-20 års ålder på 
god väg att vara fullfjädrad fotbollspelare. Därifrån ska sedan vägen lig-
ga öppen för att bli elitspelare.
 Men det är inte enbart SvFF som har en selektionsstruktur för att 
försöka hitta framtidens stjärnor. I stort sett varje elitförening i fotboll 
har en selektionsstruktur eller utvecklingsstege (exempelvis IFK Göte-
borg, AIK och Helsingborgs IF), där barnen (pojkarna) kommer in i 
verksamheten i 5-6 års ålder och där kraven höjs allt eftersom barnen 
blir äldre. Utvecklingsstegen finns beskriven i ett dokument med en 
verksamhetsidé och strategi. Det blir ett sätt att stabilisera, standardisera 
och rationalisera relationerna i föreningen och därigenom försöka göra 
ungdomsverksamheten effektiv utifrån föreningens verksamhetsidé, där 
det exempelvis i Helsingborgs IF:s fall i slutänden handlar om att lyfta 
upp en till två spelare till föreningens a-lag varje år (Helsingborgs IF, 
2006). Ofta finns det någon hel- eller deltidsanställd i de större fotbolls-
föreningarna för att sköta ungdomsverksamheten. Även i många mind-
re föreningar finns det en verksamhetsplan, där det sätts upp målsätt-

2 Patriksson (1982) ser institutionalisering som en nyckelfaktor i definitionen av täv-
lingsidrott. Med institutionalisering menar han ”… för att fysisk aktivitet skall betrak-
tas som idrott måste den ha en tradition bakåt i tiden (historia) med regler som ema-
nerar från någon formell organisation (normkälla), som accepteras av ett någorlunda 
stort antal utövare. Endast en sådan organisation kan legalt förändra reglerna. En 
idrottsgren kan med utgångspunkt i dessa kriterier således inte skapas plötsligt utan är 
i stället resultatet av en gradvis framväxt.” (Patriksson, 1982, s. 16). Professionalise-
ringsprocessen leder till en ökad institutionalisering, vilket även påverkar barn- och 
breddidrotten.  



DEN SKÖRA FÖRENINGEN MELLAN TÄVLING OCH MEDMÄNSKLIGHET 

28

ningar och strategier. I föreningen som ligger till grund för denna stu-
die är exempelvis ambitionen att minst två spelare per år ska skolas in i 
föreningens a-lag, alltså en snarlik målsättning som Helsingborgs men 
på en helt annan nivå i seriesystemet. Franzéns & Petersons studie på 
uppdrag av RF gällande avhopp från fotbollen i 13-15 års ålder kan 
inte visa något samband mellan representationslagets divisionstillhörig-
het och ungdomars avhopp från fotbollen (RF 2004). Ungdomar slutar 
med fotboll i lika stor utsträckning i föreningar i de lägre divisionerna 
som i elitlagen De drar slutsatsen att även verksamheten i föreningar 
längre ner i seriesystemen bedrivs professionellt.  
 Peterson (2005) drar paralleller till skolan och läroplanen när det 
gäller idrottsföreningens stadgar, policy och verksamhetsplan. Hans tes 
är att ju mer professionaliserad en förenings ungdomsverksamhet är 
desto mer liknar den det allmänna skolväsendet, det vill säga att verk-
samheten blir mer institutionaliserad och formaliserad. Det finns dock 
två viktiga skillnader mellan skolan och föreningsidrotten. För det för-
sta är idrotten frivillig, vilket innebär att i en idrott som fotboll med 
många intresserade barn kan föreningen arbeta med selektion och 
rangordning på ett sätt som inte skolan kan göra. För det andra arbetar 
fotbollsledaren frivilligt medan läraren är avlönad. Peterson (ibid) me-
nar dock att ju mer fotbollen institutionaliseras desto större blir kraven 
på professionellt ledarskap, även längre ner i åldrarna. Både skolan och 
fotbollen bygger på en betygs- och selektionsstruktur, där alla (alla som 
vill i fotbollen) deltar från början och där en mindre del slutligen når 
universitetets högre positioner eller elitidrotten. Även om fotbollen 
institutionaliseras allt mer finns det ändå enligt Peterson (ibid) betydan-
de skillnader mellan skolan och fotbollen, exempelvis fotbollens bero-
ende av enskilda individers engagemang, bristen på ledare och det fri-
villiga arbetets dominans.  
 Det som visar sig är alltså att den organiserade idrotten för barn går 
mot en ökad institutionalisering, vilket innebär att barnens fria tid blir 
närmare bunden till vardagsprojektet. För att höja blicken något från 
fotbollen satsar nu SISU Idrottsutbildarna dels i samarbete med ett antal 
SF på en gemensam barn- och ungdomsledarutbildning och dels på att 
arbeta med barn- och ungdomsföreningars verksamhetsplaner. Det 
finns från idrottsrörelsens sida en strategi för att institutionalisera bar-
nens och ledarnas relationer i idrottsföreningarna, där SISU Idrottsut-
bildarna i sin verksamhetsplan för 2006-2007 lyfter fram som särskild 
satsning att ”… medverka till en trygg idrottsmiljö för barn och ung-
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domar genom kvalitetssäkring av klubbens verksamhet” (SISU Idrotts-
utbildarna, 2006, s. 9).

Den svenska idrottspolitiken 

I och med regeringens idrottsproposition 1970 lades grunden för den 
idrottspolitik som är gällande även idag (SOU 1998:76). Den stora 
förändringen från tidigare politik var den klart uttalade ambitionen att 
satsa på bredd- och motionsidrotten. Regeringen betonade idrottens 
självständighet, demokratiideal, idrotten som hälsofrämjande arena samt 
idrotten som arena för social samvaro och meningsfull fritid. Idrottspo-
litiken har under åren präglats av en stor politisk enighet, där idrottens 
samhällsnytta lyfts fram och elitidrotten getts en något mer underord-
nad betydelse. Från 1980-talet och framåt har damidrotten, handikapp-
idrotten, kampen mot dopning och integrationsfrågorna lyfts fram. 
Under 1990-talet betonades än mer att idrottens oberoende ska bibe-
hållas, samtidigt som fler mål för den organiserade idrottsverksamheten 
tillkom. Bland annat lyftes den demokratiska fostran inom idrotten och 
dess nytta i ett större sammanhang fram tydligare än vad den gjort tidi-
gare. En annan förändring var att målen mer formulerades i effektter-
mer än tidigare, att det ska finnas en tydligare koppling mellan mål och 
utfall. En önskvärd utveckling under 1990-talet från regeringens sida 
var också en högre grad av självfinansiering. 
 Från slutet av 1990-talet och in i början på 2000-talet har reger-
ingen gjort större satsningar på riktade insatser genom tydligt öron-
märkta pengar för projektverksamhet. Målet med satsningarna har i 
första hand varit att utveckla idrottsföreningarnas verksamhet för att på 
så sätt bli tillgängliga för fler. Följaktligen har satsningarna alltså handlat 
om i första hand bredd- och motionsidrott. Under år 2003 offentlig-
gjorde regeringen sin största satsning hittills för idrottsrörelsen – 
Handslaget. Under fyra år med start 2004 avsätter regeringen en mil-
jard kronor till idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Resurserna är 
styrda till att idrottsrörelsen ska öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka 
avgifterna, satsa mer på flickidrotten, delta i kampen mot droger och 
utveckla samarbetet med skolorna.3 Regeringen lägger särskild vikt vid 
att göra idrotten tillgänglig för fler, genom att nå invandrargrupper och 

3 Se Budgetpropositionen (Prop. 2002/03:1) s. 145 och Justitiedepartementets fakta-
blad (Ju 04.03) mars 2004. 
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stimulera ungdomar som inte vill satsa på tävling till fysisk aktivitet. 
Satsningen ligger alltså i linje med tidigare politiska intentioner där 
regeringen anser att idrotten är en viktig aktör i det demokratiska och 
hälsofrämjande arbetet.  
 Idrotten har under lång tid varit gynnad och är förmodligen den 
del av den frivilliga sektorn som dragit störst fördel av utvecklingen 
under efterkrigstiden (Wijkström & Lundström 2002). Det indirekta 
stödet (förutom direkta kommunala och statliga bidrag) till idrotten har 
varit stort och stora delar i det har varit skattelättnader och kommuners 
tillhandahållande av lokaler och idrottsanläggningar. Enligt Wijkström 
& Lundström (ibid) har det dock under 90-talet från kommunernas 
sida skett en förskjutning när det gäller fördelning av resurser mot ex-
empelvis vård, skola och omsorg. Fler och fler föreningar får själva dri-
va de anläggningar de nyttjar. Genom att dra ned på idrottens stöd och 
genom att kommunen ökar kostnader för till exempel uthyrning av 
anläggningar tvingar kommunerna föreningarna till högre grad av själv-
finansiering. Det gör att det kan bli för kostsamt för vissa grupper att 
delta i idrottslig verksamhet, speciellt de som vill prova på många olika 
idrotter. Det finns indikationer på att det stora bortfallet från idrotten 
och det minskade spontanidrottandet gör att det uppstått en uppdel-
ning mellan ungdomar. En grupp av ungdomar främst från övre sociala 
skikt tränar hårdare och mer specialiserat än tidigare medan en grupp 
av ungdomar främst från lägre sociala skikt och med annan etnisk bak-
grund blir alltmer inaktiva (Larsson & Nilsson 1997). Den fysiska akti-
viteten, som borde vara en självklarhet för alla, riskerar att bli en klass-
fråga. I SOU 1997:188 konstateras att andelen barn som idrottar på 
fritiden sjunkit jämfört med år 1982.
 Den svenska idrottspolitiken vilar idag på tre grundstenar – främ-
jande av en god hälsa för alla, att ge alla barn och ungdomar tillträde till 
idrotten, en fri och ideell folkrörelse som främjar och aktivt verkar för 
god etik och demokratiska värderingar och elitidrott för underhållning 
och förströelse (Prop 1998/1999:107). Den linje som idrottspolitiken 
slog in på i och med 1970 års idrottsproposition är aktuell ännu idag, 
även om både samhället och förutsättningarna för idrotten förändrats på 
många sätt. Det finns i dessa grundstenar också en spänning inbyggd 
där många olika intressen vill göra sig gällande, inte minst när det gäller 
frågan om idrotten som elit kontra bredd och hälsofrämjande rörelse 
för barn och ungdomar. 
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Hur stor är idrottsrörelsen? 

Riksidrottsförbundets statistik visar att det finns ungefär 2 400 000 ak-
tiva medlemmar och att cirka 7000 av dessa är att betrakta som elitid-
rottare (www.rf.se 2007). Det innebär att drygt 99 % av medlemmarna 
kan sägas tillhöra breddidrotten eller folkrörelseidrotten. Inom folkrö-
relseidrotten finns de vuxna som har ambitionen eller drömmen att 
tillhöra eliten, de som redan tillhört eliten och de som varken har 
drömmen eller ambitionen att nå eliten. Folkrörelseidrotten inrymmer 
också alla de barn och ungdomar som av olika anledningar väljer att 
vara engagerade i idrottsrörelsen. Folkrörelseidrotten består av ungefär 
639 000 ledare, tränare och styrelseledamöter. Det finns ungefär 21 000 
idrottsföreningar i 68 olika specialidrotter (exempelvis fotboll och 
handboll) och ungefär 9 000 anställda. Dessutom finns det cirka 1 600 
anställda i Riksidrottsförbundet, specialförbunden, distriktsförbunden 
och special distriktsförbunden. Det innebär att ungefär en procent av 
verksamma inom idrottsrörelsen är anställda och 99 % är frivilliga.4

 Hur finansierar idrottsrörelsen sin verksamhet? Den allra största 
finansieringskällan är det ideella ledarskapet, vilket enligt beräkningar 
skulle motsvara 15 miljarder kronor om det betalades ut i lön till ledar-
na. Kommunerna står för det största offentliga stödet med 3,3 miljarder 
kronor för kapitalkostnader i anläggningar och 1,2 miljarder kronor i 
aktivitets- och ledarbidrag. Staten står för cirka 500 miljoner kronor 
och landstinget för 100 miljoner kronor. Svenska spels överskott, som 
också tillfaller folkrörelserna, uppgår till ungefär 800 miljoner kronor 
årligen. Bingolotto tillför idrotten ungefär 1 miljard årligen och spon-
sorer står för cirka 900 miljoner kronor. AIK 1997 fick 1,6 miljoner 
kronor i statliga och kommunala bidrag (inkl lönebidrag). I skatter och 
avgifter betalade klubben 28,8 miljoner kronor. För varje satsad krona 
fick samhället 18 kronor tillbaka (www.rf.se). 
 Sammanfattningsvis visar detta att idrotten är en stor folkrörelse, 
med exempelvis mer än fyra gånger så många medlemmar som de poli-
tiska partierna tillsammans. Det visar också på den stora ekonomiska 
betydelsen av det frivilliga ledarskapet. 

4 Det kan dock tänkas att det finns variationer i frivilligheten hos ledarna och att det i 
den stora gruppen frivilliga även ingår ledare som får ett visst arvode utan att det 
föreligger något anställningsförhållande. 

http://www.rf.se2007
http://www.rf.se
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Idrotten som spänningsfält 

Tävlingsidrotten kan betraktas som en avgränsad social praktik i sam-
hället. Jespersen (2000) menar att idrottsrörelsen fått sin stora utbred-
ning tack vare att den är en egen praxisgemenskap som inte står under 
så stark statlig kontroll. Det gör att det inte finns något formellt krav på 
att ledarna ska ha genomgått någon speciell utbildning och att idrotts-
grenarna främst återskapas genom instruktion och imitation i den egna 
föreningen. Det blir ett informellt mästare-lärlingsystem. Gustavsson 
(1994) menar att den autodidaktiska överföringen av kunskap riskerar 
att begränsa möjligheterna till förändring. Oreflekterade föreställningar 
kan leda till att vedertagna sanningar ses som tillräckliga för att hantera 
de problem som uppstår i idrottspraktiken. Det autodidaktiska förhåll-
ningssättet riskerar att sätta hinder för den pedagogiska utvecklingen 
inom idrotten. 
 Inom fotbollen är talang och talangutveckling viktiga vedertagna 
begrepp. Som nämndes i tidigare avsnitt har fotbollen den mest syste-
matiskt genomförda selektionsstrukturen. Genom ett autodidaktiskt 
förhållningssätt finns det en uppenbar risk att talangbegreppet inte pro-
blematiseras av ledarna. Med en talang avses då ofta ett barn eller en 
ungdom som är tidig i sin fysiska och motoriska utveckling jämfört 
med sina jämnåriga idrottskamrater. Som jag lyfte fram inledningsvis 
har allsidig träning, mycket spontant idrottande och relativt sen specia-
lisering i en trygg klubbmiljö visat sig mer betydelsefullt. Den pedago-
giska miljön blir alltså betydelsefull och tidig specialisering och tidiga 
elitsatsningar är inte den enda vägen till framgång (Carlsson 1991; 
Eriksson 1998, 1999). Den sker istället genom att den aktive i lugn och 
ro får utöva flera olika idrottsgrenar och välja den idrott som passar bäst 
när tiden är inne. Det visar sig också att fotbollens talangutvecklingsste-
ge är problematisk. Det finns ingen automatik i att gå genom stegen 
och nå ända fram till den yttersta eliten. Det finns tvärtom en liten san-
nolikhet att nå dit. Peterson (2002b) menar att den största enskilda fak-
torn att överhuvudtaget ta sig in i fotbollens talangutvecklingsstege är 
att spelaren är född tidigt på året.
 I och med att det finns många olika intressen inom idrotten upp-
kommer det också spänningar. För barn- och ungdomsidrottens del 
handlar det framför allt om spänningen mellan fostransidealet och täv-
lingsidealet. Det handlar också om spänningen mellan olika idrottsgre-
nar. Eriksson (1999) menar att idrotten går ut med två svårförenliga 
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budskap, samtidigt som idrottsrörelsen vill att barnen ska delta i många 
idrottsaktiviteter framhålls betydelsen av mängdträning för att lära sig 
behärska tekniken i den aktuella idrottsgrenen. Idrottsrörelsen upp-
muntrar på det sättet den tidiga specialiseringen till en idrottsgren. Pe-
terson (2002b) menar att det finns indikationer på att det sker en selek-
tering inom idrotten redan innan barnen fyllt 13 år, det vill säga medan 
man fortfarande betraktas som barn inom den organiserade idrotten. 5

Utanför skolan och hemmet är idrottsledaren många gånger den 
vuxna person som spenderar mest tid med barn och ungdomar. Idrot-
ten är en betydelsefull socialisationsfaktor och idrottsledaren blir en 
viktig förebild för barn och ungdomar. Ledaren har unika möjligheter 
att påverka i egenskap av föredöme och normgivare samt i att ge barn 
och ungdomar en meningsfull fritid (jfr Patriksson 1979; Hassmén & 
Hinic 2001). Den svenska organiserade idrotten är alltså en betydelse-
full fritidsaktivitet, där både demokratisk och social fostran lyfts fram 
som viktiga delar av verksamheten. Det är dock inte ett problemfritt 
sammanhang. 
 Idrotten som den kommer till uttryck är inte enbart biologisk i sin 
grund, det handlar inte bara om fysisk aktivitet (Gustavsson 1994). Av-
görande är hur vi betraktar kroppen utifrån de tankemässiga föreställ-
ningar och de materiella förutsättningar som råder. Gustavsson (ibid) 
menar att idrotten är en social konstruktion som formas utifrån männi-
skors avsikter och att idrott och gymnastik är unika fenomen för den 
tid i historien där de uppträder. Idrott är ur detta synsätt ett kontext-
bundet och kulturellt fenomen.

Karp (2000) menar att trots det friutrymme som finns i den organi-
serade idrotten är strukturerna så starka att idrotten blir en viktig socia-
lisationsfaktor, som bidrar till reproduktionen av samhällets makt- och 
dominansstrukturer. Idrottens organisation och betydelse är något som 
tas för givet. Friutrymmet kan förstås som den sida av idrotten som 
erbjuder den moderna människan ett mönster för livstolkning, antingen 
genom sitt deltagande i olika idrottspraktiker eller som åskådare och 
supporter. Det är dock ett begränsat friutrymme och dess begränsningar 
uppdagas när individen försöker bryta mot eller ändra på det underför-
stådda (Nilsson 1993). Idrotten erbjuder också genom sitt egenvärde 
individen en direkt upplevelse av spänning och tillfredsställelse. Friut-

5 Idrottsrörelsen slår i sitt idéprogram Idrotten Vill fast att man upp till och med tolv 
års ålder ska betraktas som barn. Därefter går man in i ungdomsidrotten, för att efter 
19 års ålder betraktas som vuxen idrottare. 
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rymmet till trots lever den gamla förindustriella och industriella tron på 
fasta strukturer och auktoriteter kvar, genom idrottens organisation och 
genom idrottsledarskapet. Idrottsrörelsen är enligt Gustavsson (1994) 
sprungen ur detta moderna tänkande, där rationalitet och mätbarhet är 
viktiga komponenter. Viktiga faktorer i tävlingsidrotten blir klockan 
och måttbandet. Idrotten blir instrumentell och idrottaren objektiveras. 
I systemet uppstår det många spänningar, bland annat mellan nationens 
längtan efter framgång och den enskilde idrottarens moraluppfattning. 
Genom idrottens struktur och genom olika idrotters speciella karaktär 
och bundenhet till klass menar Karp (2000) att föräldrar kan göra mer 
eller mindre medvetna val i förhoppningen att deras barn ska få egen-
skaper som gör dem lämpliga för att möta arbetsmarknadens krav på 
kvalifikationer – en lagspelare med stark individuell drivkraft. 
 Den organiserade tävlingsidrotten är alltså en viktig socialisations-
faktor, instrumentell och något som riskerar att reducera människan till 
ett objekt. Den fysiska aktiviteten är i sig inte instrumentell. Det är när 
idrottsrörelsen som konstruktion lägger in ideologiska aspekter, fost-
ransideal och tävlingsideal som den blir instrumentell, när det som 
Engström (1999) benämner idrottens investeringsvärde tar överhanden.  
Människor som deltar i idrottslig verksamhet ska formas på ett för sam-
hället gynnsamt sätt. Idrotten blir inte bara en arena för fysisk aktivitet 
och en arena för att producera duktiga idrottare. Den blir också en 
arena för social kontroll: 

… idrottandet motiveras som ett medel i ett fostransprojekt med ett vidare 
syfte, nämligen att fostra barnet till en god samhällsmedborgare. Det är i 
detta perspektiv som samgåendet mellan idrott och fostran kan ses som ett 
politiskt projekt, vilket också förklarar varför det finns så många uppfatt-
ningar om idrottens betydelse för individ och samhälle. (Karp 2000, s. 269) 

Idrotten är alltså ett socialt fält där det förkommer spänningar, exem-
pelvis mellan elitidrott och breddidrott (Gustavsson 1994; Redelius 
2002a). Fältets spänning handlar inte bara om kampen mellan idrotts-
grenarna, utan Redelius (ibid) betraktar det även som ett kroppsöv-
ningarnas fält. Inom idrotten mynnar det mesta emellertid ut i tävling. 
Det innebär att tävlings- och rangordningsprincipen ofta är domine-
rande inom barn- och ungdomsidrotten. Det finns alltså ett spännings-
förhållande i den svenska idrottsrörelsen som handlar om idrotten som 
fenomen med dess påtagliga inslag av tävling och konkurrens å ena 
sidan och idrottens organisation där idrottsrörelsen vill framstå som en 
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demokratisk och fostrande barn- och ungdomsrörelse å andra sidan. I 
detta spänningsfält befinner sig ledaren. Peterson (2002a) menar att 
idrotten för barn och ungdomar har dubbla uppdrag – föreningsfostran 
och tävlingsfostran. Föreningsfostran är strävan efter en idrott där alla 
får vara med oavsett förutsättningar medan tävlingsfostran syftar till att 
skapa så högpresterande idrottare som möjligt. I den dagliga verksam-
heten blir det den frivilliga barn- och ungdomsledaren som får hantera 
de dubbla uppdragen. 
 Staten har under lång tid stöttat frivilliga organisationer som arbetar 
med ungdomars fritid, allt från frikyrkliga rörelser till idrottsrörelsen. 
Redelius (2002b) menar att organiseringen av barnidrotten har fyllt sina 
speciella syften i uppbyggnaden av vårt samhälle. Att stötta de frivilliga 
organisationerna har varit ett sätt att utöva social kontroll på barnen 
och ungdomarna och att ha dem sysselsatta i för samhället meningsfulla 
aktiviteter. Organiseringen av barnidrotten passar också bra in i upp-
byggnaden av den rationella välfärdsstaten, där mer och mer av barna-
fostran blivit förlagt till institutioner utanför hemmet. Politiseringen 
och kommersialiseringen av idrotten har gjort att samhället uppmuntrar 
till tidigare organisering av barnen.  
 Utgångspunkterna för de frivilliga organisationerna har varit olika. 
Vissa rörelser hålls helt och hållet ihop av sin ideologi medan idrottsrö-
relsen snarare hålls ihop av sina aktiviteter. Det ideologiska inslaget har 
varit och är enligt Lindroth (1995c) ett av de svagare inslagen i idrotten 
som folkrörelse i Sverige. Det har alltid funnits en ideologi, men det är 
de praktiska frågorna som varit dominerande. Det innebär att de 
grundläggande antagandena och verksamhetens utformning och kvalité 
till stor del är upp till den enskilde idrottsledaren. 

Kunskapssyn och idrott 

Den moderna tävlingsidrotten handlar ytterst om att utveckla den ulti-
mata prestationen i respektive idrottsgren. Den etiska grunden för strä-
vandet innebär enligt Maguire (2005) en vilja att göra uppoffringar, en 
strävan mot framgång och erkännande, en acceptans av risken och 
möjligheterna av att uthärda smärta och en tyst acceptans av att strävan 
mot den ultimata prestationen inte har någon bortre gräns. Tävlingsid-
rotten har som tidigare konstaterats vuxit fram inom ramen för det 
moderna samhället och dess maktrelationer. Genom globaliseringen har 
utbredningen av tävlingsidrotten också inneburit att andra kroppskultu-
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rer fått stå tillbaka. Globaliseringen och storskaligheten har gjort att 
tävlingsidrotten inte enbart är en del av enskilda människors liv – det är 
en del av den globala verkligheten. Som en del av den globala verklig-
heten är den också enligt Mangan (2001) en del av den politiska, 
kommersiella och kulturella världen. Tävlingsidrotten används i många 
syften, såväl genom framhållandet politiska system och nationella iden-
titeter, som framhållandet av vissa varor och tjänster.
 Det finns enligt Maguire (2005) många anledningar till att tävlings-
idrotten slagit igenom och blivit den dominerande kroppskulturen, och 
en viktig anledning är att den genom politiska beslut blivit den domi-
nerande kroppsliga praktiken i den obligatoriska skolan. Han menar att
The performance efficiency model fungerar som grundtanke för tävlingsid-
rotten. Denna modell handlar om att maximera utvecklingen av talang 
och stöds av flera starka aktörer – The sports industrial complex. Makteli-
ten inom idrottsorganisationerna har ett starkt grepp om beslutande 
organ med stöd av storföretag. Sund (2004) lyfter fram tre aktörsgrup-
per eller figurationer med sammanfallande intressen – idrottsorganisa-
tioner, marknadskrafter och politiker. Alla har sina intressen i sökandet 
efter den optimala prestationen. Maguire (2005) betonar särskilt forsk-
ningens roll i detta komplex. Han menar att träningsfysiologin, biome-
kaniken och idrottspsykologin agerar inom ramarna för komplexet med 
ekonomiskt understöd från både offentliga och privata finansiärer, me-
dan andra forskningsinriktningar (exempelvis filosofi och historia) blir 
marginaliserade. Forskningens uppgift blir att stödja produktionen av 
olympiska medaljer och idrottsliga framgångar, istället för att vara det 
kritiska ögat.  

As a consequence both of their actual involvement in elite sport circles, and 
their quest for status, funding and academic/professional advancement, 
natural scientists appear unwilling or unable to exercise the degree of de-
tachment which would enable them to understand the wider and longer 
term consequences which follow from what they do. (Maguire 2005, s. 
162)

Genom en ensidig betoning av att hitta nödvändiga kvalitéer för fram-
gång riskerar forskningen och denna syn på kunskap att göra männi-
skan till ett objekt i The performance efficiency model.
 Hur ser då synen på kunskap och utbildning ut i den svenska id-
rottsrörelsen? Inom fotbollen, såsom inom många andra idrotter, finns 
ett formellt system för utbildning av ledare uppdelat i ett antal steg, från 
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nybörjarnivå till avancerad nivå. Det är ett centraliserat utbildningssy-
stem som växte fram under 1960-talet och som blivit ett vedertaget sätt 
att organisera den formella fotbollsledarutbildningen. Med tillkomsten 
av SISU år 1985 och studiecirkeln som en mer utbredd metod ökade 
decentraliseringen av utbildningen, vilket gjorde att det ställdes andra 
krav på läromedlen för att passa studiecirkelmetodiken (Gustavsson 
1994). Med SISU:s och folkbildningens inträde i idrotten framträder 
två idealtypiska föreställningar när det gäller synen på kunskap och 
lärande inom idrottens utbildningsorganisation. För det första folkbild-
ningen med en människosyn som utgår från allas lika värde och en 
strävan efter jämlikhet. För det andra tävlingsidrottens rangordnings-
princip som stöds av den utbildningsverksamhet som bedrivs i med-
lemsorganisationerna. Det handlar enligt Gustavsson (1994) inom ut-
bildningen om föreningsfostran kontra tävlingsfostran. Valet av innehåll 
i läromedlen blir enligt Gustavsson (ibid) konfliktfyllt, eftersom det 
bygger på olika ideologier. Han menar dock att SISU:s studiematerial 
domineras av en kunskapssyn med entydiga och mätbara mål som ideal; 
det visar sig genom en funktionell uppdelning mellan ledare och aktiv, 
där lärandet hos den aktive betraktas som ett förmedlingspedagogiskt 
förhållande, där dessutom individens lärprocess ses som fristående från 
dess sammanhang. Det som förmedlas i studiematerialen står alltså 
många gånger i konflikt med folkbildningsidealet. Gustavsson (2000, 
2001) menar att SISU legitimeras på grund av sina arbetsformer och 
inte på grund av innehållet. 

Genus och kunskapssyn 

Genus är en viktig fråga att lyfta fram, eftersom genus är starkt påver-
kande på kunskapssynen inom idrotten. Larsson (2001) ser en föränd-
ring i läromedelsproduktionen från 1970-talet fram till 1990-talet avse-
ende genusperspektivet. Under 1970-talet handlade det om att förändra 
synen på kön, kropp och sexualitet medan det under 1990-talet alltmer 
kom att handla om en förändrad syn på idrotten, där idrotten betraktas 
som ett manligt fenomen och där det kvinnliga idrottandet blir något 
som måste tillrättaläggas för att passa ”kvinnliga behov”. Det är enligt 
Larsson (ibid) en diskurs som konstitueras i en särartsideologi. Idrottens 
utbildningsmaterial konstruerar en bild av ledarskapet som ett kvinnligt 
respektive ett manligt ledarskap. Det förra är relationsinriktat och sam-
arbetsinriktat medan det senare är individualistiskt och hierarkiskt. 
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Texterna uttrycker enligt Larsson (ibid) dominerande makt- och kun-
skapsfigurationer. De erfarenheter och kunskaper vi erhåller är ett re-
sultat av dessa konfigurationer snarare än något som är av naturen givet. 
Studiematerialen blir viktiga för förmedlandet av idrottens ideologi, en 
ideologi som dock sällan tydligt uttrycks explicit. Grahn (2006) menar 
att idrottens utbildningsmaterial befäster den genusordning som råder 
inom idrotten, en genusordning där mannen är överordnad kvinnan. 
 Idrotten har under de senaste 100 åren gått från en syn på idrott för 
kvinnor som direkt olämpligt och skadligt till att bli en viktig fråga där 
idrottsrörelsen aktivt arbetar för att få fler kvinnor engagerade (Olofs-
son 2003). Det är inte någon revolution som skett inom idrotten, det 
har varit en ständigt pågående process:  

För 100 år sedan ansågs det okvinnligt att idrotta för att prestera, för 30 år 
sedan ansågs det okvinnligt att spela fotboll, för tio år sedan ansågs det 
okvinnligt att spela ishockey, i dag anses det okvinnligt att… och i morgon 
anses det okvinnligt att…? (Olofsson 2003, s. 46) 

För att flytta fram positionerna inom idrotten har strategin varit det 
Gustafsson (1998) kallar för statsfeminismen. Jämställdhetsarbetet har 
skett inom ramarna för den verksamhet som finns och lyckats åstad-
komma små förändringar under lång tid. Även om förutsättningarna för 
kvinnors deltagande i idrotten förbättrats under de senaste 100 åren, är 
det fortfarande den manliga normen som råder inom tävlingsidrotten 
(Andreasson 2006; Fundberg 2003). Andreasson (2006) menar att så 
länge den hegemoniska maskuliniteten dominerar inom lagidrotten är 
det svårt att tala om en jämställd idrott. Medan kvinnorna måste för-
handla sin identitet utifrån det maskulina ideal som råder inom lagid-
rotterna är männens förhållande till sin identitet i lagidrotten mer 
oproblematisk.

Genus i föreliggande studie 

Genus är en viktig fråga att ha i åtanke i studien även om analysen av 
resultaten inte kommer att genomsyras av genusproblematiken.  Feno-
menologin har fått kritik för att vara okänslig för kontextuella faktorer 
såsom kultur, genus och språk. van Manen (1997) menar dock att det 
finns flera ontologiska och epistemologiska likheter mellan feno-
menologiska studier och studier med genus som utgångspunkt. Det 
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finns i båda riktningarna6 en kritik mot naturalismen och en uppmärk-
samhet mot den levda erfarenheten som vi lever den snarare än repre-
sentationen genom abstrakta teorier. Fenomenologins radikala ifrågasät-
tande av egna förgivet tagna antaganden är enligt van Manen (ibid) 
jämförbart med den reflekterande analysen av det manliga företrädet 
vid institutioner och i språket. Båda riktningarna försöker hitta diskur-
ser, sätt att prata och uttryck av den levda meningen som går bortanför 
förutsägelser, logik och kognition. Det finns alltså enligt van Manen 
(ibid) flera beröringspunkter mellan dessa perspektiv när det gäller ve-
tandet, undersökandet och skrivandet. Även om genus inte är fokus i 
den här studien kommer det ändå att finnas en följsamhet mot denna 
fråga, eftersom den dyker upp i flera olika sammanhang inom den or-
ganiserade tävlingsidrotten och i forskningen kring detta fenomen. 

Sammanfattning och konsekvenser för studien 

Det finns en dominerande tankefigur både inom den praktiska idrotts-
verksamheten och inom tillämpad idrottsforskning - såsom fysiologi, 
medicin och psykologi - som riskerar reducera människan till ett funk-
tionellt objekt. Maguire (2005) kallar tankefiguren för The sport indus-
trial complex, en tankefigur som understöds av starka marknadskrafter. 
Som motvikt till denna tankefigur finns den kritiska samhällsvetenskap-
liga och humanistiska forskningen såsom sociologi, pedagogik och filo-
sofi, som vill uppmärksamma den förgivet-tagna och dualistiska objek-
tiveringen av människan och i stället förflytta fokus till människan och 
samhället som en sammanflätning. Larsson (2001) menar att relationen 
mellan idrotten och den senare typen av forskning varit mer problema-
tisk jämfört framför allt med relationen mellan idrotten och den natur-
vetenskapliga forskningen. 
 Shilling (2003) lyfter fram kroppen som källan för samhället och 
vill ta avstånd från synen på kroppen som ett naturalistiskt objekt, social 
konstruktivismens negligerande av den levda erfarenheten, fenomeno-
logins negligerande av samhällsstrukturer och struktureringsteoriernas 
otydliga medelväg mellan kropp och samhälle. Shilling (ibid) föreslår i 
stället att kombinera fenomenologins och handlingsteoriernas fram-

6 Det är viktigt att komma ihåg att detta inte är två renodlade inriktningar. Fenome-
nologi och genus fungerar snarare som övergripande samlingsnamn. Både inom fe-
nomenologin och inom genusforskningen finns ett stort antal olika riktningar.  
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lyftande av den levda erfarenheten med sociologiska inriktningar för att 
göra det möjligt att sätta in kroppen som levd erfarenhet i ett samhälls-
perspektiv.
 Shillings kritik av fenomenologins negligerande av samhällsstruktu-
rerna kan möjligen gälla för den transcendentala fenomenologin, men 
ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv finns det inget motsatsför-
hållande mellan subjekt, fenomen och samhällsstrukturer. Merleau-
Ponty (2004) menar att många aspekter måste tas i beaktande. Histori-
en är odelbar i sitt förlopp och fortgår ständigt. Vi lever i världen döm-
da till mening, för att förstå denna mening sett ur historiens ljus måste 
vi beakta både den enskilde personen och det historiska sammanhang 
där denne ingår. Jag vill i studien med utgångspunkt i livsvärldsfeno-
menologin och med hjälp av sociologiska teorier som betraktar indivi-
den och samhället som sammanflätade studera spänningen mellan en 
objektiverande syn på kunskap och människan och det mellanmänskli-
ga intersubjektiva mötet. Jag tangerar här debatten om metodologisk 
individualism kontra metodologisk kollektivism (Gilje & Grimmen 
1992; Lind 2000). Den förra betraktar individen som ett tänkande, 
kännande, uppfattande och handlande subjekt, medan den senare be-
traktar individen som ett resultat av sociala system (Gilje & Grimmen 
1992; Giddens 1984). Eftersom studiens utgångspunkt är ledarna som 
individer ligger den närmare en metodologisk individualism. Jag vill 
dock lyfta fram att de sociologiska teorierna används mer i heuristisk 
betydelse, de används som hjälpmedel att finna nya tolkningar.
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Kapitel 2
Metod
Som jag framhöll i Kapitel 1 vilar studien på en livsvärldsfenomenolo-
gisk ontologi och epistemologi. Det är något som också får metodiska 
konsekvenser. Forskningen startar i den levda erfarenheten, men för att 
förstå den levda erfarenheten måste den sättas in i ett kulturellt sam-
manhang. Den fenomenologiska litteraturen brukar lyfta fram fyra fun-
damentala element i livsvärlden – lived time, lived space, lived body 
och lived relations (van Manen 1997). Det ska inte förstås som färdiga 
kategorier, det är snarare aspekter som bildar utgångspunkt för analys 
och reflektion. De kan differentieras men inte separeras, de bildar till-
sammans den väv som vi kallar för livsvärlden. Elementen fungerar 
grundval och valet av metoder speglas av strävan efter förståelse av de 
fundamentala elementen. 

Metoderna som brygga mellan teoretikerna, 
praktikerna och forskaren 

Det första steget i en studie är knappast att bestämma vilket tillväga-
gångssätt som ska väljas för att samla in information. Att det är forsk-
ningsfrågorna och de teoretiska utgångspunkterna som anger vägen för 
vilken metod som ska användas vid datainsamlingen är något som lyfts 
fram i metodlitteraturen (jfr Merriam 1994; Yin 1994; Dahlberg, Drew 
& Nyström 2001; Bengtsson 2005). Det får i slutänden konsekvenser 
för vilken typ av resultat som presenteras och vilken typ av kunskap 
resultaten tillför samhället. van Manen (1997) menar dock att det finns 
en dialektik mellan frågorna och metoden, eftersom forskarens intresse 
och bakgrund färgar både valet av frågor och metod. Mitt speciella 
intresse för mening och innebörd inom studiens problemområde har 
gjort att jag har vänt mig till livsvärldsfenomenologin för att därigenom 
försöka få förståelse för andras levda erfarenheter och en djupare förstå-
else för meningen i det studerade fenomenet. 

Genom att ta del av andras erfarenheter, upplevelser och reflektio-
ner har vi möjlighet att få en fördjupad förståelse kring ett visst feno-
men eller en viss aspekt i det mänskliga livet. Forskningen börjar alltid i 
livsvärlden, det vill säga den naturliga inställningen där vi lever våra 
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dagliga liv (Alerby 1998). Det innebär att forskningen kräver en närhet 
till det fenomen och den kontext som ska studeras. Det innebär också 
en närhet mellan insamling och analys av datamaterialet, något som ofta 
blir en parallell process. van Manen menar att: 

… since we know the world is profoundly to be in the world in a certain 
way, the act of researching-questioning-theorizing is the intentional act of 
attaching ourselves to the world, to become more fully part of it, or better, 
to become the world. (van Manen 1997)

En fenomenologisk princip är att gå tillbaka till sakerna själva. Bengts-
son (2005) menar att principen inte får förstås som en utvecklad metod, 
den kan snarare ses som en överprincip för den fenomenologiska forsk-
ningen. Varje sak eller händelse är inte isolerad i sig, den hänvisar till 
andra saker och händelser, det bildas erfarenhets- och handlingssam-
manhang med kopplingar till varandra (Merleau-Ponty 2004; Bengts-
son 2005). I livsvärlden sker alltså sammanflätningar mellan subjektet 
och de institutionella sammanhang och andra livsvärldar där subjektet 
verkar. Det är viktigt att ta hänsyn till det i den fenomenologiska forsk-
ningen. Det är också viktigt att avgränsa forskningen till en viss region 
av livsvärlden, så att det blir möjligt att hantera den i sin fulla konkre-
tion. Genom att ”…studera människors förgivettaganden kan vi således 
få kunskap om deras verklighetsförståelse i olika regioner” (Bengtsson 
2005, s. 41). I forskningen måste hänsyn tas till livsvärldens komplexitet 
och för att förstå den i sitt fulla uttryck krävs en metodologisk kreativi-
tet, det vill säga att de metoder som krävs används för att förstå feno-
menet. Lilvsvärldsansatsen är emellertid kvalitativ och kreativiteten 
begränsas till kvalitativa metoder, då närheten till den levda erfarenhe-
ten är central. 

Studiens metodiska upplägg 

Utifrån den ontologiska och epistemologiska grunden har jag valt ett 
antal metoder för att närmare ha möjlighet att studera det valda feno-
menet. Det faktum att jag valt flera kompletterande metoder för att 
studera samma avgränsade grupp människor under en längre tidsperiod 
gör det relevant att benämna studien en fallstudie. Därför kommer fall-
studien närmare att beskrivas här nedan samt de metoder som jag an-
vänt i denna fallstudie. 
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Fallstudien

Ambitionen med studien är att göra ett utsnitt ur verkligheten, en re-
gionalisering och studera fenomenet ledarskap i en specifik kontext. I 
den fenomenologiska forskningstraditionen förespråkas en närhet till 
det studerade fenomenet. Ett sätt att närma sig ett fenomen och dess 
mening är att bedriva fältarbete i en konkret social kontext, där subjek-
ten är sammanflätade genom relationer. En sådan studie närmar sig den 
kvalitativa fallstudien, där en mångfald av metoder utgör ett viktigt 
inslag av helhetsförståelsen för det komplexa i vår levda vardag. Det är 
därför relevant att gå in lite närmare på fallstudiens förutsättningar och 
vad som kännetecknar densamma. 
 En fallstudie är enligt Yin (1994) inget enhetligt begrepp och inte 
heller någon på förhand bestämd metod. Fallstudier har bedrivits under 
lång tid inte minst inom den medicinska forskningen och traditionellt 
har den setts som en utredande metod. Vid valet av metoder för data-
insamlingen blir forskningsfrågan det som avgör fallstudiens metodiska 
konsekvenser. Utformningen av studien blir länken mellan forsknings-
frågan och datamaterialet som ska samlas in. Det blir ett sätt att ta sig 
från ”här” till ”där”. Det är dock viktigt att komma ihåg att en forsk-
ningsdesign inte är detsamma som en arbetsplan. Forskningsdesignen 
behandlar de logiska problemen som är relevanta för studien inte de 
logistiska. Den blir alltså ett stöd för att se till att datan som samlas in 
svarar mot den ursprungliga frågan. Forskningsfrågorna i studien och 
livsvärldsfenomenologin har fört med sig att jag använt kvalitativa me-
toder i utformningen och genomförandet av studien. 

Den kvalitativt inriktade fallstudien 

Medan kvantitativa fallstudier är inriktade mot att undersöka vissa på 
förhand bestämda variabler och försöker hitta orsak-verkan-samband 
ofta i experimentiella miljöer och söker svar på frågor som ”vad” och 
”hur många” är den kvalitativa fallstudien mer inriktad mot att hitta 
svar på frågor som ”på vilket sätt” och ”varför”. En kvalitativt inriktad 
fallstudie kan vara lämplig när det handlar om ett komplext socialt pro-
blem där det är svårt att urskilja alla variabler i den undersökta kontex-
ten. Eftersom studien söker mening och innebörd i det studerade fe-
nomenet är en kvalitativt inriktad fallstudie relevant. Merriam (1994) 
menar att all samhällsvetenskaplig forskning mer eller mindre kan falla 
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in under fallstudiebegreppet, eftersom kontexten och ramarna kring 
den har stor betydelse för resultatet. Ska det vara möjligt med en fall-
studie måste det finnas ett avgränsat system att undersöka, ett system 
som kan bestå av exempelvis ett program, en händelse, en person, en 
institution eller en social grupp såsom den här studien ledare för ett 
fotbollslag.  
 Merriam (ibid) urskiljer fyra grundläggande egenskaper hos kvalita-
tivt inriktade fallstudier. För det första är en fallstudie partikularistisk, 
den fokuserar en viss händelse, situation eller företeelse i vardagen och 
försöker förstå händelsen eller situationen utifrån ett helhetsperspektiv. 
För det andra är fallstudien deskriptiv i den meningen att den beskriver 
kvalitativa aspekter av ett problem och försöker beskriva samspelet 
mellan många olika variabler under en tidsperiod. För det tredje är 
fallstudien heuristisk, den försöker ge en förståelse för varför ett pro-
blem uppstått, bedöma vilka alternativ som finns och hur man kan gå 
vidare. Den försöker alltså förbättra läsarens förståelse för problemet. 
För det fjärde kan fallstudien beskrivas som induktiv, den provar inte 
färdiga hypoteser utan begrepp och hypoteser uppstår utifrån det mate-
rial som kommer in under arbetet. Dessa egenskaper beskriver den 
föreliggande fallstudiens ambitioner väl. 
 Att arbeta med kvalitativa fallstudier innebär alltså att fokus ligger 
på den innebörd som kommer till uttryck genom folks erfarenheter. 
Själva processen blir minst lika viktigt som resultatet. Merriam (ibid) 
menar att det är något som stämmer överens med ontologier och epis-
temologier som förstår helheter. Den teoretiska kopplingen till det stu-
derade fenomenet blir viktig och utifrån de beskrivna delarna finns det 
sedan en grund för teoretisering av det studerade området. Det som 
konstituerar studien som en fallstudie är alltså dels studiens avgränsning 
till en specifik social grupp i ett specifikt sammanhang, dels de kom-
plementära datainsamlingsmetoderna och dels ambitionen till en hel-
hetsförståelse. Mer om metoderna kommer i följande avsnitt. 

Metodpluralism

Ofta behövs det flera angreppssätt för att studera och försöka förstå det 
utvalda fenomenet. Det blir då aktuellt med triangulering eller metod-
pluralism. Det går enligt Yin (1994) att urskilja några typer av triangu-
lering – av datakällor och metoder, av forskare och av perspektiv på 
samma data (olika teorier). Metodpluralismen är till för att kunna 
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komplettera en metods svaghet med en annan metods styrka. De kom-
pletterar varandra. Det är dock något som ställer höga krav på den som 
samlar in data, där det är viktigt att vara förtrogen med de olika meto-
derna för datainsamlingen. Bengtsson (2005) menar att det inte är 
oproblematiskt med metodpluralism, att det endast är möjligt att integ-
rera resultaten om metoderna relaterar till en gemensam ontologi och 
epistemologi. Det finns även andra kritiska röster mot triangulering 
som metod (Lind 2000; Mathison 1988). Kritiken handlar om antagan-
det att den bias som finns inneboende i en datakälla kompenseras av att 
använda en annan datakälla. Trianguleringen i sig kan inte kompensera 
denna bias, det är i stället forskaren som är det viktigaste instrumentet. 
Med hjälp av förtrogenhet med kontexten och förståelse för det vidare 
samhälleliga sammanhanget har forskaren möjlighet att skapa en djupa-
re mening med hjälp av datamaterialet från de olika källorna. Det är 
inte datakällorna i sig som skapar meningen. Det är en viktig kritik och 
kravet på forskarens följsamhet mot den insamlade empirin blir av yt-
tersta vikt.
 De metoder som används i studien är av kvalitativt slag och har 
stöd i den fenomenologiska traditionen. Ambitionen i studien är därför 
att använda metoderna som komplement och därigenom integrera de 
empiriska resultaten till en djupare helhetsförståelse av det studerade 
fenomenet. Det insamlade och analyserade materialet kommer framför 
allt från tre källor – observationer i fotbollskontexten, intervjuer med 
barnen och intervjuer med ledarna. Dessutom förde jag informella 
samtal med ledarna och barnen i samband med träningar, matcher och 
vid andra tillfällen. Metoderna valde jag dels utifrån den tudelade fråge-
ställningen, där både ledarskapets gestaltning och ledarskapet som levd 
erfarenhet är i fokus, dels för möjligheten att vistas så nära den levda 
erfarenheten som möjligt.

Close observations 

Till skillnad från att samla in skrivet material där tolkningen sker efter 
insamling, sker tolkningen och letandet efter betydelsefulla anekdoter 
vid close observations under insamlingen. Världen är social och historisk 
till sin natur, den är inte enbart privat (Bengtsson 2005). Det innebär 
att världen aldrig är helt främmande för mig. Ur ett fenomenologiskt 
perspektiv är det otillräckligt med enbart observation, eftersom världen 
bygger på kommunikation och interaktion. Observationen kan fungera 
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som en utgångspunkt, men den är inte tillräcklig för att uppnå ett in-
tersubjektivt möte med andra livsvärldar, att möta dialogen, kommuni-
kationen och interaktionen. Då krävs att jag som forskare närmar mig 
och möter subjektet, helst i dennes konkreta kontext. Ett mer relevant 
sätt att närma sig subjektet blir då istället genom ett etnografiskt an-
greppssätt, där deltagandet i det konkreta sociala sammanhanget är en 
viktig del av studien. Studien är genom närheten till deltagarna och 
ambitionen till ett inifrån perspektiv etnografiskt inspirerad. Spradley 
(1980) menar att en stor del av vår kultur består av tyst kunskap, som 
många gånger kan vara svår att artikulera för informanten. Min uppgift 
som forskare blir att synliggöra det som är förgivettaget för informan-
ten. Genom att studera kulturer i ett insiderperspektiv är möjligheten 
större att hitta det som är meningsbärande i den specifika kulturen. 
Merriam (1994) menar att det finns grader i observationsrollen från 
fullständig observatör till fullständig deltagare. van Manen (1997) före-
språkar utifrån ett fenomenologiskt perspektiv close observation, att vara 
så nära verksamheten som möjligt utan att vara fullständig deltagare. 
Det är den formen av observation som jag eftersträvat i studien. Jag har 
haft för avsikt att inte störa ledarna i allt för stor utsträckning vid trä-
ningar och matcher, men ändå försökt vara så nära händelsernas cent-
rum som möjligt. Vid något tillfälle har jag även hållit i någon övning 
och på så sätt själv deltagit i verksamheten.

Intervjuer och fokusgruppsintervjuer 

I den fenomenologiska forskningsintervjun är historier och anekdoter 
från den levda erfarenheten centralt (van Manen 1997). Det handlar 
om att skapa en konversationsrelation, där den levda erfarenheten finns 
så nära som möjligt. Under studien förde jag informella samtal med 
framför allt ledarna, men även med barnen. Jag genomförde även for-
mella intervjuer med några av barnen och med ledarna. Intervjuerna 
med barnen genomfördes, efter informerat samtycke från berörda för-
äldrar, i samband med träningar i närmiljön utanför fotbollsplanen, i 
form av strukturerade samtal med hjälp av en intervjuguide. Anled-
ningen till val av plats var för att försöka skapa en trygg miljö, något 
som bland andra Kvale (1997) förespråkar. Intervjuguiden bestod av 
tematiseringar och frågeställningar under varje tematisering, och ambi-
tionen var att hålla frågeställningarna så öppna som möjligt för att inte 
styra samtalet för mycket.  
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 Den formella intervjun med ledarna skedde när säsongen var avslu-
tad och tog sin utgångspunkt i händelser och ledarnas upplevelser un-
der säsongen. Jag valde att genomföra denna som en fokusgruppinterv-
ju. Fokusgruppintervjun är en arrangerad gruppdiskussion, där interak-
tionen mellan deltagarna gör att dynamiken i samtalet blir större än vid 
en formell intervju med en informant (Vaughn, Schumm & Sinagub 
1996; Wibeck 2000). Det var något som jag tog fasta på vid intervjun 
med ledarna. Bengtsson (2005) lyfter fram tre vanligt förekommande 
tematiseringar i den kvalitativa intervjun – spontana och oreflekterade 
erfarenheter, självförståelse och uppfattningar. Det svåraste att komma 
åt och sätta ord på är de spontana erfarenheterna. Tanken med de in-
formella samtalen under säsongen och även med gruppintervjun var att 
få möjlighet att möta de spontana erfarenheterna. Min upplevelse efter 
att ha följt ledarna under säsongen var att de hade ett stort förtroende 
för varandra och att intervjusituationen där alla ledare var närvarande 
därför skulle ge ett rikare innehåll i det insamlade materialet. Därför 
valde jag fokusgruppsintervjun som metod. Intervjuerna kan sägas vara 
komplementära till observationerna i studien, eftersom frågeställningar 
till barn och ledare inspirerats till det som visat sig vid träningar och 
matcher. 
 Det finns en svaghet att använda intervjun som metod som Schütz 
lyfter fram (Bengtsson 2005). Schütz menar att den oreflekterade levda 
erfarenheten går igenom fem steg av konstruktioner innan den presen-
teras som en skriftlig rapport skriven av forskaren – från de oreflektera-
de erfarenheterna, via reflektionen till den språkliga konstruktionen av 
reflektionen, forskarens förståelse av utsagorna, forskarens bearbetning 
av intervjusvaren och slutligen forskarens skriftliga presentation av re-
sultaten. Att vara medveten om dessa steg och hur de kan påverka stu-
dien är viktigt för mig som forskare. Jag kommer i följande avsnitt att 
diskutera min egen roll som forskare i datainsamlingsprocessen, analy-
sen och tolkningen.  

Min roll som forskare 

Människor påverkas av de teorier och de resultat som är kända och som 
framförs av forskare. Det gör att det uppstår ett speciellt problem vid 
forskning om sociala fenomen. De objekt som studeras är själva subjekt 
i den sociala världen och påverkar och påverkas av omgivningen, även 
av forskningen runt omkring dem (Giddens 1993; Föllesdal, Wallöe & 



DEN SKÖRA FÖRENINGEN MELLAN TÄVLING OCH MEDMÄNSKLIGHET 

48

Elster 2001; Gilje & Grimmen 1992). Gränsen mellan vardaglig kun-
skap och vetenskaplig kunskap blir otydlig. Giddens (1993) belyser den 
dubbla hermeneutiken och menar att samhällsvetenskapen har den för-
tolkade världen som forskningsobjekt, där ett villkor för studier är att 
det finns ett samhälle som skapar och reproducerar mening. I stället för 
att negligera det måste jag skapa förståelse för min roll i sammanhanget, 
vilket det här avsnittet syftar till. 

Forskaren är det främsta instrumentet i den kvalitativa forsknings-
processen och kan aldrig gå utanför den situation som studeras. Som 
forskare sätter jag således mina avtryck både i insamlingen av data, vid 
analysen, vid tolkningen och vid den språkliga formuleringen av rap-
porten. Det kan finnas en risk att min egen levda erfarenhet färgar och 
snedvrider de resultat som framkommer i forskningen. Det behöver 
inte vara en medveten handling, utan något som sker för att jag inte 
tydliggjort den levda erfarenheten av det studerade fenomenet. Det är 
en fråga som inte enbart handlar om forskningskvalité, det handlar ock-
så om att kunna bedriva en etiskt försvarbar forskning där det finns en 
visshet om att de slutsatser som dras och de konsekvenser de får i praxis 
verkligen bygger på vetenskapligt underbyggd kunskap (Merriam 
1994). Som forskare kan jag alltså inte överskrida den egna livsvärlden. 
Därför är det viktigt att jag förhåller mig till min egen levda erfarenhet. 
van Manen (1997) menar att vi för att kunna studera andras levda erfa-
renheter först måste konfrontera våra egna. Det handlar om att kliva 
ifrån det Schütz (1999) kallar den naturliga inställningens epoché, där tviv-
let på att världen och dess objekt kan vara på något annat sätt än så som 
de framträder inte finns. Dahlberg, Drew & Nyström (2001) uttrycker 
det på följande sätt: 

If we are not aware of our preunderstanding, and neglect its associated 
problems, we risk obtaining results that are primarily a reflection of our past 
experience of unrecognized beliefs. (s. 118) 

Forsman (2002) betonar betydelsen av att vara medveten om intressen. 
Engagemang och intresse är viktiga egenskaper för att bedriva bra 
forskning, men risken för skevheter uppstår när det egna intresset eller 
andras intressen tar överhanden över resultaten. Det råder enligt Merri-
am (1994) en maktasymmetri mellan informanten och forskaren i in-
samlingen och analysen av data, där forskaren har tolkningsföreträdet. 
Den oetiske forskaren kan välja bland tillgängliga data och kan visa 
praktiskt taget vilket resultat som helst.  Det har varit viktigt för mig i 
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studien att beakta maktasymmetrin mellan mig som forskare och in-
formanterna, och min ambition har varit att möta deltagarna som med-
människor i en process snarare än som forskningsobjekt eller informan-
ter. Respekt för individualiteten har alltså varit viktigt för mig i studi-
en. Eliasson (1995) menar att man sällan inom social forskning kan 
undvika att välja perspektiv och sida. Det är viktigt att klargöra ontolo-
giska och epistemologiska ställningstaganden och att tydligt deklarera 
partstaganden i forskningen. De tysta valen brukar ofta göra anspråk på 
objektivitet och neutralitet. Eliasson (ibid) menar att det är moraliskt 
försvarbart i den sociala forskningen att ta utgångspunkt i de svagas 
perspektiv. På det sättet utvinns ny värdefull kunskap som inte sitter 
fast i förhärskande ofta stigmatiserande föreställningar. Som forskare är 
det alltså viktigt att jag dels respekterar människan och dennes livserfa-
renheter och praxis samt forskningen och dess speciella förutsättningar 
genom en ständig diskussion kring forsknings- och människosyn och 
att ständigt utsätta forskningspraktiken för självkritisk granskning.
 Vad innebär då det för min studie? Jag har tidigare i studien klar-
gjort mina ontologiska och epistemologiska ställningstaganden. I studi-
en studeras de frivilliga ledarna inom fotbollen och jag betraktar de 
frivilliga ledarna i den regelbundna verksamheten som den svaga parten 
i en global rörelse som styrs av både politiska och ekonomiska intres-
sen, vilket också kommer att påverka tolkning, analys och diskussion av 
empirin.
 Utgångspunkten är framför allt forskningsmässig, men även en del 
av min tidigare bakgrund som praktiker. Hela mitt yrkesliv har jag äg-
nat åt barn och ungdomar och deras fritid. Även under fritiden har jag 
varit engagerad inom idrottens föreningsliv, både som aktiv, tränare 
och ledare. Det stora intresset har inte främst inriktats på att försöka 
producera elitidrottare av något slag. Det har istället varit inriktat på de 
värden som idrotten under gynnsamma förhållanden ger dels i färdig-
heter, men också i form av sociala kontakter, positiva vuxenrelationer 
och möjligheten till skapande av en positiv identitet. Jag har varit ord-
förande för en förening, där jag varit med att arbeta fram tydliga sociala 
och demokratiska riktlinjer för verksamheten. Dessutom har jag under 
åren haft uppdrag åt idrottsrörelsen där jag i olika sammanhang fått 
möjlighet att utbilda barn- och ungdomsledare. Sammanfattningsvis har 
jag utifrån ett praktikerperspektiv en klar och tydlig ideologiskt färgad 
bild av hur barn- och ungdomsidrott bör bedrivas. För mig blir pro-
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blemet hur jag ska förhålla mig till min levda erfarenhet i forskningsar-
betet, för att inte få fram de resultat som jag vill ha fram.
 Det finns en uppenbar risk att jag färgas av min levda erfarenhet i 
forskningen. Det är viktigt att jag medvetandegör denna och håller isär 
rollerna som forskare och praktiker. Min levda erfarenhet är också en 
styrka, om jag använder den på rätt sätt. Genom tidigare erfarenheter, 
teoretiska perspektiv och ett vetenskapligt förhållningssätt kan jag få 
fram kvalitéer som är unika och som gått förlorade om jag inte hade 
haft en tidigare förståelse för fenomenet. Hur klarar jag då av det på ett 
mer konkret sätt? Merriam (1994) belyser det som hon kallar intern 
validitet, det vill säga ett sätt att försöka försäkra sig om att resultaten 
har en grund i verkligheten. Merriam (ibid) menar att den interna vali-
diteten i en fallstudie kan stärkas genom triangulering (av metoder och 
informationskällor), observation under längre tid, deltagarkontroll (in-
formanterna får vara med och bedöma rimligheten i beskrivningar och 
tolkningar), horisontell granskning och kritik (från kollegor), ett delta-
gande tillvägagångssätt samt att från början tydligt klargöra skevheter 
forskaren har med sig in i undersökningen. Det är naturligtvis inte 
möjligt att återge verkligheten som den är. Det finns alltid en uttolkare 
som i sin rapport försöker återge verkligheten i skriftspråk, som inte 
kan göra anspråk på att vara en avbild av verkligheten. Därför är det en 
fördel att involvera fler personer med flera olika perspektiv i olika steg 
av analysen av det material som samlas in och på det sättet försöka få en 
mer komplett bild av det studerade fenomenet. Jag har i forskningspro-
jektet försökt att aktivt och kontinuerligt arbeta med den interna vali-
diteten såsom Merriam (ibid) beskriver den. 
 Jag har försökt beskriva en del av balansgången och den skevhet 
som oreflekterad levd erfarenhet kan orsaka, dels utifrån ett praktiker-
perspektiv och dels utifrån ett forskarperspektiv. De två perspektiven är 
något som vävs samman och förkroppsligas genom mig som forskare 
med erfarenhet som praktiker inom mitt forskningsområde. Grund-
läggande för att hantera detta är en ständigt pågående reflektionspro-
cess, både själv och tillsammans med andra samt att involvera andra 
människor under hela forskningsprocessen. 
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Beskrivning av urval och sammanhang 

Här följer en beskrivning av studien som genomförts och en beskriv-
ning av vilka val som ligger till grund för studien. Det är en relativt 
detaljerad beskrivning för att läsaren ska ha möjlighet att sätta sig in i 
vad som är genomfört och vilken grund som finns för valen. Genom 
den detaljerade beskrivningen kan läsaren sätta studien i relation till 
egna bekanta sammanhang. 

Val av idrott 

En viktig faktor vid valet av idrott för studien var att det faktum att det 
är en lagidrott. I lagidrotten blir det sociala samspelet tydligare och den 
urvalslogik som finns inbyggd i tävlingsidrotten som fenomen tydlig-
görs på ett annat sätt än i den individuella idrotten. Lagidrotterna sam-
lar dessutom ett stort antal barn och ledare i sin verksamhet och efter-
som fotbollen är den största lagidrotten föll valet på just fotbollen.  

Val av förening 

Ambitionen var att hitta ”den vanliga föreningen”. Den vanliga före-
ningen finns i bygden eller bostadsområdet, har inte Den Stora Visio-
nen, består av frivilligt arbetande människor och eventuellt ett kansli 
och är en viktig del av ortens, bygdens eller bostadsområdets identitet. 
Anledningen till urvalet var att försöka undvika extremt elitsatsande 
föreningar med sina speciella förutsättningar. Genom urvalsförfarandet 
är förhoppningen att kunna fånga den stora massan, att kunna se det 
stora i det lilla. Många människor är eller har varit engagerade i en id-
rottsförening på något sätt och förhoppningen är därigenom att fler ska 
kunna känna igen sig i de processer som kommer till uttryck.

Val av ledare 

Ledarna valdes utifrån en pilotstudie som jag genomförde under våren 
2003 (Hertting 2003a). En av ledarna i pilotstudien, som var en inter-
vjustudie, kontaktades och accepterade att delta i studien tillsammans 
med den andra ledaren i laget. Dessutom fanns det en lagledare kring 
laget, som inte tillfrågades i första skedet, eftersom hon var ny i laget. 
Under studiens gång tillfrågades även lagledaren och hon ställde upp 
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både i observationerna och i samtalen. Ordföranden i föreningens fot-
bollssektion kontaktades för ett informerat samtycke från föreningens 
sida, vilket också medgavs. Vid den första träffen med laget skickade jag 
också med ett informationsblad om studien hem till barnens föräldrar.
 Ledarna leder ett lag med 10-åriga flickor. Det var inte könet på 
utövarna som var det viktiga när laget valdes. Laget valdes dels utifrån 
idrottsgrenen, dels utifrån ledaren och dels utifrån åldern på utövarna. 
Enligt Riksidrottsförbundets definition betraktas 10-åringar som barn 
och de flesta i 10-års ålder har hunnit vara med ett eller ett par år i den 
organiserade tävlingsidrotten och har därmed hunnit skapa en vana 
med att delta i idrottslig verksamhet. Dessutom säger Riksidrottsför-
bundet att tävlingen ”… måste bli en del av … leken och ha som mål 
att barnet har roligt och lär sig idrotten” och har ambitionen att ”… 
pröva alternativa tävlingsformer för barnen, där de i stor utsträckning 
tävlar mot sig själva och sina egna resultat i stället för mot varandra”
(RF 2005, s. 11). SvFF slår i sina mål- och riktlinjer för barnfotbollen 
fast att fotbollen låter ”… barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchli-
ka situationer är det viktigt att alla får delta lika mycket och att prova 
på olika platser i laget” (SvFF, 2006, s. 8). Tävlingen ska alltså i den här 
åldern spela en mer underordnad roll och leken vara mer framträdande 
än vad som är fallet när barnen blir äldre.

Scenen för studien 

Studien är genomförd i en idrottsförening i norra Sverige med ca 1800 
medlemmar. Det är en idrottsförening med skidor, innebandy, hand-
boll, orientering och fotboll i sin idrottsliga verksamhet. Dessutom 
driver föreningen två fritidsgårdar och ett fritidshem på uppdrag av 
kommunen. Föreningen har en klart uttalad social målsättning med sin 
verksamhet, men framför allt inom skidåkningen har föreningen visat 
framfötterna sportsligt, både nationellt och internationellt.
 Till antal barn och ungdomar räknat är fotbollen den största verk-
samheten i föreningen med nio pojklag och sju flicklag i verksamheten. 
Både damernas och herrarnas representationslag återfinns längre ner i 
seriesystemen. Fotbollen är klart uttalat inriktad mot breddverksamhet. 
I fotbollens verksamhetsplan finns bland annat att läsa som övergripan-
de målsättning ”att bedriva en intressant, utvecklande och meningsfull 
sysselsättning med ett stort socialt ansvar i en fostrande anda för områ-
dets ungdomar”.
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Det fanns under år 2006 63 ledare engagerade inom fotbollsverk-
samheten. Av dessa var 55 ledare även föräldrar för något barn i laget, 
vilket innebär att 87% av ledarna hade barn i den egna verksamheten. 
Om föreningen hyser en ovanligt stor andel föräldrar som även är leda-
re eller inte finns det inte underlag för att bedöma. I en studie av för-
äldraengagemang i barnens (7-12 åringar) idrottsföreningar i de tio 
största idrotterna gjord av Wagnsson & Patriksson (2005), visar det sig 
att det finns ett stort engagemang av föräldrar i barnens idrottande. 80% 
av alla föräldrar är engagerade i någon uppgift i föreningen, exempelvis 
skjutsning, lotteriförsäljning, funktionär och tränare/ledare. De lyfter 
också fram i sin studie att idrotten jämfört med andra frivilligorganisa-
tioner har en hög andel engagerade föräldrar. Med den studien som 
underlag är andelen föräldrar som även är ledare i föreningen inte an-
märkningsvärt hög.

Genomförande

Studien genomfördes alltså som en fallstudie med ett flertal olika källor 
till datainsamlingen. Tanken är att på det sättet få en mer komplett bild 
av det frivilliga ledarskap som visade sig i studien. Jag följde laget under 
en säsong, mellan maj och oktober år 2004. 

Observationer av träningar och matcher 
Jag genomförde observationer vid 22 tillfällen (12 träningar, 10 mat-
cher). Observationerna gjorde jag så nära verksamheten som förutsätt-
ningarna tillät, det vill säga utan att påverka den i allt för stor utsträck-
ning. Vid några tillfällen har jag dock själv deltagit och genomfört nå-
gon övning. Observationerna har inte följt någon speciell mall, men 
vissa delar har tagits i beaktande vid observationstillfällena. Det som har 
att studeras är: 

- Miljön och ramarna för verksamheten. 
- Vilka är aktörerna? Ledarna och barnen.  
- Aktiviteter och samspel. Hur utformas verksamheten? Deltar 

barnen i utformningen? Hur kommunicerar ledarna med bar-
nen? Med varandra? Med vilka barn? Vad betonas i olika mo-
ment? I match respektive träning? 

- Frekvens och varaktighet. Vilka situationer är återkommande? 
När uppstår vissa situationer? 
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- Svårfångade faktorer. Symboler? Internt språkbruk? Oväntade 
händelser?

Intervju med barnen 
Jag genomförde intervjuer med fyra barn i verksamheten, förutom de 
informella samtal som jag förde med barnen under studiens gång. Ur-
valet skedde i samband med observationerna. Frågeställningarna har 
rört sig kring hur barnen upplever ledarskapet i fotbollen (se bilaga 2). 
Intervjuerna genomfördes för att ytterligare belysa ledarskapet.

Intervju med ledarna 
I slutet av projekttiden genomförde jag en gruppintervju med alla de 
tre deltagande ledarna. Vid det tillfället samtalade jag och ledarna om 
ledarskapet i allmänhet och om händelser som skett under säsongen i 
synnerhet (se bilaga 1).

Analys och tolkning 

Genom livsvärldsansatsens ambition att studera världen i dess fulla kon-
kretion så som den visar sig för existerande människor i livsvärlden 
präglas analysen och tolkningen av en öppenhet för det som visar sig i 
empirin. Det finns ingen förutbestämd fenomenologisk metod, även 
om Spiegelberg (1982) utarbetat en sjustegs metodologisk modell. Me-
toden är dock central i den fenomenologiska traditionen, men det 
handlar snarare som Alerby (1998) framhåller om ett sätt att tänka i 
förhållande till det empiriska materialet. Två grundprinciper i den fe-
nomenologiska analysen är att gå tillbaka till sakerna själva och att vara
följsam mot sakerna (Bengtsson 2005). Det innebär att försöka hitta möj-
liga innebörder i det studerade fenomenet, vilket måste göras med en 
öppenhet och inte utifrån på förhand färdiga teman och kategorier. 
Färdiga teman och kategorier gör att viktiga aspekter kring fenomenet 
riskerar gå förlorade. Utgångspunkten är alltså det som visar sig i det 
empiriska materialet.
 I livsvärlden sker, som jag tidigare beskrivit, sammanflätningar mel-
lan subjektet och de institutionella sammanhang och andra livsvärldar 
där subjektet verkar. Det är viktigt att ta hänsyn till det i analysen av 
empirin. Även forskaren är oskiljaktigt förbunden med livsvärlden och 
tanken med den livsvärldsfenomenologiska ansatsen är som Bengtsson 
uttrycker det (2005, s. 39-40) ”… att en brygga måste slås mellan fors-
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karens livsvärld och de människors livsvärldar som studeras”. Det hand-
lar om möten mellan olika horisonter som förhoppningsvis leder till en 
horisontutvidgning.

Utgångspunkter för analys och tolkning 

Studien är mer av deskriptiv och även reflekterande art, än av det för-
klarande slaget. Det finns som sades ovan ett teoretiskt inslag med in i 
studien, men det är ändå det som visar sig i empirin som bildar ut-
gångspunkten för analysen. Det är den levda erfarenheten och de te-
man som visar sig i studien som sedan blir föremål för den teoretiska 
tolkningen.
 Alerby (1998) belyser tre faser i strävan att synliggöra det studerade 
fenomenet – den skådande, den analytiska och den beskrivande fasen. 
Den första fasen handlar om att ’låta sakerna visa sig och tala till en’. 
Fasen präglas av en öppenhet mot det som studeras och även av en 
uppmärksamhet mot det egna subjektet, så att koncentrationen riktas 
mot upplevelsen av det studerade objektet. I den analytiska fasen försö-
ker forskaren hitta mönster och strukturer i det som visar sig och kon-
centrerar materialet utan att reducera dess innebörd. Fasen kräver upp-
repade genomgångar av materialet, ett flertal analyser och att inte dra 
allt för förhastade slutsatser hela tiden med öppenhet inför det studera-
de fenomenet. I slutänden ska det empiriska råmaterialet ersättas med 
begrepp utan att begreppen bildar allt för fasta kategorier. Innan över-
gången till den beskrivande fasen måste materialet vara väl genomarbe-
tat. Sista fasen i analysen innebär att utifrån de mönster och begreppsli-
ga ramverk som visat sig försöka nå fram till en koncentration, där cen-
trala och avgörande karaktäristika hos det studerade fenomenet lyfts 
fram. Det är viktigt att poängtera att faserna inte är fasta steg, det sker 
en ständig pendling mellan faserna.

Det sätt Alerby (1998) beskriver analysen utifrån ett fenomenolo-
giskt perspektiv stämmer väl överens med tillvägagångssätt vid analys av 
kvalitativa material även med andra utgångspunkter. Miles & Huber-
man (1994) belyser insamlingen, kondenseringen och presentationen av 
datan som integrerade processer vilka bildar en helhet i analysproces-
sen. Arbetet med att hitta mönster och dra slutsatser startar redan i bör-
jan av datainsamlingsarbetet. Det pågår sedan under hela analysperioden 
och slutsatserna blir mer och mer underbyggda och valida ju längre 
arbetet med analysen fortgår. Det är alltså tre parallellt pågående pro-
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cesser, där insamling och analys är nära förbundna med varandra Det är 
en god beskrivning av insamlings- och analysarbetet i studien. 
 Miles och Huberman (1994) menar att det som vid en första 
genomgång såg ut som en rimlig tolkning ofta inte håller vid nästa 
genomgång och i förhållande till resten av materialet, forskaren har fått 
en djupare förståelse och betraktar materialet från en ny position jäm-
fört med första gången. Sättet att arbeta med materialet påminner om 
den hermeneutiska cirkeln, där arbetet med att söka meningen eller 
innebörden i texter sker cirkulärt (eller i form av en spiral för att illu-
strera den djupare förståelsen) och ständigt växlar mellan delar och hel-
het (jfr Kvale 1997; Ödman 1979). Kvale (1997) sammanfattar den 
hermeneutiska cirkeln på följande sätt: 

Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda delarnas 
mening bestäms av textens helhetliga mening, sådan den föregrips. Den 
närmare bestämningen av de enskilda delarnas mening kan så småningom 
förändra den ursprungligen föregripna meningen hos helheten, som åter-
igen kan komma att förändra meningen hos de enskilda delarna och så vi-
dare. En sådan hermeneutisk texttolkning är i princip en oändlig process, 
men upphör i praktiken när man har kommit fram till en rimlig mening, en 
giltig enhetlig mening, fri från inre motsägelser. (s. 50) 

Det råder delade meningar om hermeneutikens betydelse för den fe-
nomenologiska analysen, där tolkningen i Hussels transcendentala fe-
nomenologi var helt främmande (Alerby 1998). I den livsvärldsansats 
som utvecklats är det dock inte möjligt med en analys utan tolkning, 
eftersom vi alla är en del av livsvärlden (Bengtsson 2005; van Manen 
1997). Det finns inga data som är rena rådata, det sker alltid en trans-
formering av objektet genom subjektet (Alerby 1998). Det finns alltså 
alltid ett tolkande steg, vilket gör att hermeneutiken spelar en roll i en 
pedagogisk livsvärldsansats (Bengtsson 2005). 
 En viktig del av analysen är tolkningen av de mönster som visar 
sig, för att uppnå en förståelse av det studerade fenomenet. Därför vill 
jag här belysa tolkningsprocessen. Tolkningen och förståelsen innebär 
ett samspel mellan del och helhet (Ödman 1979). Det innebär en 
pendling mellan objektiva och subjektiva aspekter. Förståelsen 
överskrider det studerade subjektet, eftersom varje subjekt ingår i ett 
vidare sammanhang. Här blir det tolkande steget viktigt. Ödman (ibid) 
menar att tolkningen sker i tre steg. Det är för det första del-helhet, att 
bygga ett tolkningssystem som håller ihop logiskt, för det andra helhet-
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del där tolkningarna ska hänga samman med tolkningsobjektet (feno-
menet). För de två första stegen är det nödvändigt med en inre och 
yttre kontroll, vilket innebär dels en tolkning mot de teorier som bely-
ser fenomenet (inre kontroll) och dels tolkningarnas och de teoretiska 
antagandenas hållbarhet gentemot primärdata (yttre kontroll). Det tred-
je steget i tolkningsprocessen behandlar enligt Ödman (ibid) förmed-
lingsproblemet. Vilka möjligheter har läsaren att bedöma rimligheten i 
mina tolkningar? Dessa tre steg ska betraktas som delar av en pågående 
process där det hela tiden sker en pendling mellan delarna.
 Sammanfattningsvis har den integrerade helhetssynen och det cir-
kulära sambandet mellan datainsamling, analys, tolkning och slutsatser 
varit vägledande för bearbetningen av det empiriska materialet. Det 
som dock skiljer Miles & Huberman (1994) från fenomenologisk analys 
är deras förespråkande att utgå från på förhand bestämda teorier, be-
grepp och modeller. Det är inte förenligt med en livsvärldsansats, där 
utgångspunkten är syftet och det empiriska materialet. Genom utgå 
från på förhand bestämda teoretiska modeller finns risk att missa aspek-
ter som är viktiga för att förstå innebörden i det studerade fenomenet. 
Sedan går det naturligtvis inte att vara helt fri från teoretiska antagan-
den i sin forskning. Även att välja det tillvägagångssättet utgår från on-
tologiska och epistemologiska antaganden. För det material jag samlat 
in och för den förståelse jag vill nå är dock de fenomenologiska princi-
perna att gå tillbaka till sakerna själva och öppenhet och följsamhet mot sa-
kerna i högsta grad relevanta.

Genomförande av analysen och tolkningen 

Det är alltså tre textmassor som ligger till grund för analysen av mate-
rialet – anteckningarna från observationerna, gruppintervjun med le-
darna och intervjuerna med barnen. Som jag lyfte fram tidigare vid 
beskrivningen av metoder har materialen lite olika ändamål. Fältan-
teckningarna utgör grunden i den första frågeställningen i syftet (ledar-
skapets processer). Intervjuerna med barnen fungerar som en validering 
av och ett komplement till tematiseringarna i Kapitel 4-6 för att ytterli-
gare belysa dessa. Ledarintervjun fokuserar erfarandet av ledarskapet, 
det vill säga den andra frågeställningen och återfinns framförallt i Kapi-
tel 7, men fungerar även som komplement till fältanteckningarna.  
 Analysen av fältanteckningarna och av intervjuerna har skiljt sig åt 
något, men båda angreppssätten har skett med den öppenhet och följ-
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samhet som den fenomenologiska analysen förespråkar. Anledningen 
till att jag inte använt samma analysmetod till båda delstudierna är att 
fältanteckningarna uttrycker mitt eget erfarande av verksamheten, me-
dan intervjuerna uttrycker deltagarnas erfarande av verksamheten.  
Fältanteckningarna fångar i huvudsak det kulturella uttrycket, medan 
intervjuerna uttrycker den levda erfarenheten. Båda angreppssätten 
innehåller dock de faser som beskrevs av Alerby (1998) i tidigare av-
snitt.
 Med bakgrund av det som lyftes fram i beskrivningen av analysen 
genomförde jag det praktiska arbetet vid analysen av fältanteckningarna 
inledningsvis med genomläsning av materialet ett stort antal gånger för 
att få en upplevelse av, hitta ett övergripande mönster och göra en grov 
indelning av händelser under träningar och matcher. Det kan sägas 
utgöra den skådande fasen av analysen. I nästa fas gjorde jag först över-
gripande tematiseringar i form av händelser som utspelades vid träning-
ar och matcher – vilka mönster visar sig här? Jag skrev sedan samman-
fattningar av intryck från varje händelse, som senare blev aspekter av  
de slutliga tematiseringarna. Utifrån aspekterna skapade jag en helhets-
förståelse och en övergripande beskrivning av vad dessa aspekter är 
uttryck för genom att samla dem i dessa slutliga tematiseringar (se Figur 
2, s. 63, för översiktsbild av tematiseringar och aspekter). Här var 
pendlingen mellan del-helhet viktig. Jag var dock försiktig med att göra 
allt för fasta teman, eftersom jag hade ett till material att ta hänsyn till i 
helhetsförståelsen av fenomenet. Den tredje fasen i analysen, beskriv-
ningen, genomförde jag först i slutskedet av analysen när det var dags 
att sammanföra allt det insamlade materialet i en tolkad helhet, där de 
teoretiska perspektiven bidrog till en fördjupning av tolkningen.

Tillvägagångssättet vid analysen av ledarintervjun skiljde sig delvis 
från analysen av fältanteckningarna. Vid analys av intervjun användes 
den kvalitativa innehållsanalysen, som fångar den levda erfarenheten 
(van Manen 1997; Lindseth & Norberg 2004). Den innehåller ett antal 
moment där jag inledde med en naiv läsning av texten, vilket innebär 
att jag läste texten ett stort antal gånger för att få en första förståelse för 
dess innebörd. Vidare gjorde jag en strukturanalys där jag kondenserade 
texten, delade den in i subteman och teman för att slutligen sätta den 
samman till en tolkad helhet. Denna analysprocess ska inte förstås som 
en linjär process, utan en cirkulär process där det centrala är att vara 
syftet och texten trogna med den öppenhet och följsamhet som den 
fenomenologiska analysen förespråkar. Jag fokuserade och tematiserade 
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här ledarnas erfarande av ledarskapet. Teman är enligt van Manen 
(1997) beskrivningar av aspekter av den levda erfarenheten. Teman ska 
inte förstås som objekt eller generaliseringar, de är ett uttryck för en 
längtan att förstå en viss aspekt av livet: 

… metaphorically speaking they (themes) are more like knots in the webs 
of our experiences, around which certain lived experiences are spun and 
thus lived through as meaningful wholes. Themes are the stars that make 
up universes of meaning we live through. By the light of these themes we 
can navigate and explore such universes. (van Manen, 1997, s. 90) 

Samtidigt som det är viktigt att vara försiktig med tematisering av in-
nebörden i texten är det nödvändigt för att kunna göra innehållet grip-
bart både för forskaren och för läsaren. Min strävan var dock att behålla 
öppenheten mot det som sägs i texten för att uppnå så stor förståelse 
som möjligt för den levda erfarenheten och dess innebörd. 
 Den kvalitativa innehållsanalysen är alltså ett sätt att kondensera 
texten och försöka närma sig det som är innebörden i själva fenomenet. 
När texten kondenserats genom analysen är det också möjligt att visa 
teman på ett meningsfullt sätt. I den här del av processen är det också 
möjligt att tolka innehållet mot vedertagna begrepp (teorier) för att 
försöka fånga innebörden i det som uttryckts i de levda erfarenheterna. 
Det blir också ett sätt att presentera det insamlade materialet på ett be-
gripligt sätt för sig själv och för läsaren. Eftersom den här analysen skul-
le sättas samman med en analys av observationerna var jag dock försik-
tig i det stadiet att låsa fast allt för fasta teman.  
 Det sista steget i analysen var att föra samman materialet till en 
tolkad helhetsförståelse. Vilka mönster är gemensamma och vilka skiljer 
sig åt? Vad är dessa mönster uttryck för? Hur kan tematiseringarna 
komplettera varandra för att ge det studerade fenomenet så stor rättvisa 
som möjligt att visa sig på sina villkor? Hur tolkar jag tematiseringarna 
utifrån teoretiska perspektiv? Textmassorna har alltså i huvudsak analy-
serats separat, men respektive textmassa har i det slutliga utformandet 
av tematiseringar även hjälp till att komplettera bilden av ett visst tema. 
Resultatet av analyser och tolkningar visar sig i Kapitel 3-8.  
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Kapitel 3
Introduktion till empiri
För att ge läsaren en uppfattning om hur resultatet i studien har vuxit 
fram och hur det ska läsas kommer jag här ge en introduktion till em-
pirin. Resultatet i studien har vuxit fram i en pendling mellan empirin 
och de teoretiska perspektiven. För att delvis göra den processen synlig 
kommer jag att presentera resultatet med utgångspunkt i de tematise-
ringar som visat sig i empirin. Det alternativa upplägget av den här 
avhandlingen skulle vara det mer traditionella med en bakgrund, teore-
tisk ram, metod och resultatdiskussion. Risken är då att läsaren uppfat-
tar de teoretiska perspektiven som givna från början och vars funktion 
är ett verktyg för analysen. Som jag framhållit i tidigare avsnitt är det 
som visar sig i empirin utgångspunkten i en livsvärldsfenomenologisk 
ansats, inte teoretiska ramverk som riskerar missa viktiga aspekter av 
den levda erfarenheten. Därför vill jag genom det här upplägget ge 
läsaren en viss möjlighet att följa processen ur vilken avhandlingen 
vuxit fram. Ambitionen är att få en närhet mellan teoretiska perspektiv 
och empirin. En annan anledning till upplägget är att låta tematisering-
arna visa sig tydligare, genom att tilldela var och en av dem ett eget 
kapitel.
 Kapitel 3 fungerar som en startpunkt för det empiriska resultatet 
och jag kommer i kapitlet presentera en övergripande förståelse av det 
som visat sig i praktiken. Kapitel 4-7 kommer sedan att lyfta fram de 
tematiseringar som visat sig i studien tillsammans med den teori som 
bildar utgångspunkten för den djupare förståelsen för respektive temati-
sering. De teoretiska perspektiven och empirin kommer därför att gå 
hand i hand. I Kapitel 8 kommer jag att föra samman tematiseringarna 
till en fördjupad helhetsförståelse innan jag övergår till diskussionen av 
resultatet i Kapitel 9. Dispositionen av tematiseringarna fungerar enligt 
en sorts trattmodell. Den första tematiseringen belyser fotbollens kopp-
ling till samhället, den andra tematiseringen handlar om tävlingen inom 
idrotten som fenomen, den tredje tematiseringen handlar om det mel-
lanmänskliga mötet i fotbollsverksamheten och den fjärde tematisering-
en handlar om den levda erfarenheten av ledarskapet. Tematiseringarna 
rör sig alltså från en samhällsnivå till det individuella erfarandet, där 
emellertid individperspektivet är den röda tråden genom alla tematise-
ringar.
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Disposition av resultatet 

Resultatet är indelat i fyra tematiseringar, var och en med ett eget kapi-
tel. I Kapitel 8 för jag samman tematiseringarna i en fördjupad helhets-
förståelse.

- Bemästrandet av gemenskapen (Kapitel 4) 
- Tävlingens kraft (Kapitel 5) 
- Där konventionerna upphör (Kapitel 6) 
- Ledarnas levda erfarenhet (Kapitel 7) 
- Resultatet som fördjupad förståelse (Kapitel 8) 

Det är viktigt att påpeka att de fyra tematiseringarna inte är helt sär-
skiljda och oberoende av varandra, det finns överlappningar. Vad och 
hur frågan i syftet återfinns i samtliga tematiseringar, även om de tre 
första i huvudsak behandlar vad-frågan och den sista i huvudsak be-
handlar hur-frågan. Det handlar om att belysa olika sidor av fenomenet. 
Tematiseringarna har sin grund i samtliga delstudier, även om tyngd-
punkten vid varje tematisering är lite olika. Varje tematisering är inde-
lad i ett antal aspekter. I Figur 2 på nästa sida åskådliggörs tematisering-
arna som visat sig i empirin och dess aspekter.
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Tematisering/kapitel Aspekter av tematisering 
Bemästrandet av 
gemenskapen Platsens konstituerande betydelse 
  Hotet mot gemenskapen 
  Barnens påverkan - skendemokrati? 
  Listornas betydelse för konstituerandet av möten 
  Illusionen av det mellanmänskliga 
  Sammanstötningen mellan vardagen och fotbollen 

Den gemensamma historien och planeringen av 
framtiden

  Konstruktioner av den andre 
Tävlingens kraft Instruktionernas objektiverande inverkan 
  Fotbollsspråkets konstituerande betydelse 
  Tävlingens manliga norm 
  Den rationella drillen 
  Matchens skiftande dignitet 
Där konventionerna upphör Lekens mellanmänskliga karaktär 
  Trösten och uppmuntran 
  Glädjen och gemenskapen 
Ledarskapets levda erfarenhet En känsla av betydelsefullhet 
  En känsla av samhörighet 
  En känsla av otillräcklighet 

Figur 2. Översiktsbild av resultatet med tematiseringar och aspekter. 

Ledarnas biografiska sammanhang 

I metodkapitlet beskrev jag vilka ledare som deltar i studien och grun-
derna för det urvalet. För att sätta in ledarnas egna biografiska berättelse 
i sammanhanget följer en berättelse av deras bakgrund och motiv för att 
engagera sig. 
 Studien består av tre ledare – Cecilia, Erika och Joakim, var och en 
med sina motiv till engagemanget i fotbollslaget. Ledarskapet utgör 
enbart en del i den egna biografiska berättelsen. Den består även av 
många andra delar än just ledarskapet, och det finns andra delar av vem 
jag är som även spelar roll för ledarskapet. Var och en av ledarna bor på 
området, har barn i samma ålder som alla intresserat sig för fotboll. Var 
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och en av ledarna har en positiv syn på idrott och barnens deltagande i 
fotbollsverksamheten tack vare tidigare erfarenheter. Cecilia och Joa-
kim har tidigare varit aktiva fotbollsspelare och har därför redan tidiga-
re införlivat vanan det innebär att spela fotboll och delta i ett fotbollslag 
i kroppen. Erika har inte den erfarenheten. Hon arbetar på kontor och 
lever ensam med sina två barn och vill engagera sig för dem. Hon har 
tagit på sig uppgifter som passar bättre in i hennes biografiska berättelse, 
såsom att sköta kontakter med andra lag, handha laglistor, matchtider 
och andra praktiska detaljer. Dessutom är hon med och håller reda på 
barnen med sitt föräldraskap och vuxenskap som erfarenhet. Då passar 
lagledarskapet bra in i hennes biografiska berättelse. Cecilia var den 
som först engagerade sig i laget, eftersom hon var känd i föreningen 
sedan tidigare och dessutom uppvuxen på bostadsområdet. Till yrke är 
hon dessutom pedagog i förskolan, så ledarskapet passade väl in i hen-
nes historia när laget startades. Fotbollsbakgrunden till trots känner hon 
vissa tillkorta kommanden på området, delvis för att hon inte upplever 
sig lika duktig som männen. Som pedagog känner hon dock inte de 
begränsningarna. Hon är den av ledarna som uttrycker störst frustration 
över sin tillvaro som ledare just nu, med mycket övrigt i livet och fa-
miljen som pockar på tid och uppmärksamhet. Att överge projektet 
som frivillig fotbollsledare är dock inte aktuellt, det är en naturlig del 
av hennes biografiska berättelse. Joakim kom in som ledare nummer 
två i laget, även han med en gedigen fotbollsbakgrund. Han flyttade till 
bostadsområdet för några år sedan och hoppade in när Cecilia behövde 
hjälp. Med tanke på hans fotbollsbakgrund, dotterns intresse och Ceci-
lias behov av hjälp blev fotbollsledarskapet en naturlig del av Joakims 
biografiska berättelse. Joakim är egen företagare till vardags och har 
med sig erfarenheten som vuxen och förälder när det gäller den peda-
gogiska delen av uppdraget. Joakim upplever inte samma konflikt som 
Cecilia när det gäller vardagslivet, men är även han stressad och i 
tidsnöd ibland.
 Det är alltså tre ledare med olika bakgrunder som möts, tre ledare 
som knappt kände varandra sedan tidigare. Nu utvecklar de en berät-
telse tillsammans – berättelsen om ledarskapet. Fotbollen är en naturlig 
del av vardagsprojektet i närområdet och med tanke på ledarnas bak-
grund och de egna barnens ålder passar ledarskapet in i den biografiska 
berättelsen. Fotbollens inträngande i vardagslivet blir dess stora styrka. I 
skapandet av identitet möter ledaren denna starka rörelse och införlivar 
den i sin egen berättelse. 
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En övergripande bild 

Mötena i studien utspelar sig i en begränsad del av världen, närmare 
bestämt på en av någon anlagd gräsmatta som är ungefär 90 meter lång 
och 70 meter bred. Gräsmattan ligger naturskönt, omgiven av en liten 
badsjö med en sandstrand, en liten skog och ett litet berg mitt i ett bo-
stadsområde i en stad i norra Sverige. På gräsmattan har någon målat 
vita linjer, vilket gör att gräsmattan består av två vita rektanglar som är 
ungefär 40 meter breda och 60 meter långa. Denne någon som målat 
de vita rektanglarna har också utrustat dem med ett antal vita linjer 
inom sig. Vi kallar dessa för mittlinje, mittcirkel, straffområdeslinjer 
och så vidare. Någon har också ställt dit anordningar som kallas för 
fotbollsmål och hörnflaggor som någon annan i sin tur tillverkat och 
som transporterats dit av en tredje person till den stora gräsmattan, kan-
ske tillsammans med målarfärgen till linjerna. Slutligen har det också 
byggts avbytarbås och ett staket som omgärdar hela gräsmattan av brä-
dor som någon sågat till och transporterat dit. Allt detta material som 
tillverkats, transporterats till gräsmattan och satts upp talar om för oss 
tack vare våra tidigare erfarenheter att det är en idrottsplats med fot-
bollsplaner. Anläggningen berättar alltså genom sina artefakter vad 
människor kan och brukar göra med den. Kunskapen om artefakterna 
och den sociala handlingen på platsen är alltså både historiskt och kul-
turellt konstituerade.  
 Meningen som tillskrivs varierar i innehåll beroende på vad männi-
skorna kommit överens om att göra och målen och linjerna och hörn-
flaggorna får olika innebörd beroende på den nuvarande aktiviteten 
och beroende på vilka människor det är som just nu utövar aktiviteten. 
Artefakternas innebörd varieras beroende på om vi kommit överens 
om att det är match, träning eller någon annan aktivitet. Kommer vi 
överens om att exempelvis spela brännboll på gräsmattan i stället kom-
mer artefakterna endast att få en marginell betydelse. Då fungerar de i 
den mån det är möjligt som stöd för det aktuella brännbollsspelandet 
och deras innebörder blir något helt annat. Sammanfattningsvis kan 
sägas att den mening som tillskrivs platsen är situerad, beroende på vil-
ka relationer som konstitueras för tillfället och beroende på vilket typ 
av aktivitet som utspelas vid tidpunkten. Platsen i sig är dock central 
för ledarskapets tillblivelse. Den är en hemvist som det knappast går att 
bortse ifrån när det handlar om att konstituera fotbollens ledarskap. 
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 Det mönster som träder fram i empirin kan beskrivas som en resa 
genom tid och rum, där mötena spelar en central roll. Mötena är inget 
som reproduceras i ett ständigt kretslopp, de är snarare anhalter på en 
resa, en rörelse framåt i tiden. Det finns inga returbiljetter, enbart en-
kelbiljetter till resan För de flesta som tränar barn och ungdomar i fot-
bollen är det en once in a lifetime upplevelse. Ledarna följer med sina 
barn under några år i fotbollen innan de själv slutar som ledare eller 
innan barnen slutar med idrott. Man hoppar på tåget och sedan kliver 
man av. Det sker i en ständig rörelse framåt. Det är en resa där passage-
rarna är ledare, barn och föräldrar, alla med sina upplevelsehorisonter. 
Under resan utvecklas också något gemensamt, passagerarnas biografier 
korsar varandra. Passagerarna både formar och formas av varandra. Frå-
gan är vad som händer och hur ledarna och barnen formas under resans 
gång i mötena de upplever. De upplever aldrig samma sak två gånger, 
utan de erfarenheter som görs lägger sig till lagret av tidigare erfarenhe-
ter som i sin tur påverkar det som sker i nuet och planerna för framti-
den. För barnen är det den första resan. Ledarna i studien har gjort re-
san förut, men bara som deltagare. Därför blir det egentligen också 
första gången för ledarna. Resan blir därför mycket av ett sökande, där 
tidigare erfarenheter (exempelvis som fotbollspelare och som förälder) 
bildar en grund för ledarprocessen. Även om det kan sägas finnas en 
övergripande inställning som kännetecknar den organiserade fotbolls-
verksamheten som meningsprovins, innehåller resans anhalter sina egna 
speciella inställningar. Det går naturligtvis att hävda att hela livet är en 
resa framåt i tiden och det är naturligtvis sant. Det här handlar ändå om 
en avgränsad del av livet, en speciell process som det inte är alla förun-
nat att delta i. I studien följs en grupp med resenärer, men resan görs 
dagligen av barn, ledare och föräldrar i hela Sverige. Känslan av en resa 
i all evighet och att fotbollen är något som alltid funnits och kommer 
att finnas för all framtid infinner sig – att själva fotbollen föregår ledar-
skapet. Fotbollen blir en naturlig del av samhället. 
 Det visar sig i studien ett tekniskt rationellt handlingsmönster som 
är starkt konstituerande för tävlingen, men det finns även ett inslag av 
den samhällsfostrande dygden och ett inslag av det humanistiska egen-
värdet i det mellanmänskliga mötet. Olika värden visar sig alltså i olika 
skeden och situationer. Ledarna försöker i detta förhålla sig till barnen, 
föräldrarna, matcherna och vardagen i strävan efter att rättfärdiga sitt 
ledarskap. Risken och möjligheterna blir en naturlig del av ledarskapet, 
där också oron för inte önskvärda konsekvenser av handlingar är påtag-



Kapitel 4 Bemästrandet av gemenskapen 

67

lig. Vilka risker är ledaren beredd att ta för att känna sig betydelsefull 
och accepterad av dem som finns runt fotbollen – föreningen, föräld-
rarna och barnen? Vad sätts på spel som ledare? Hur rättfärdigas ledar-
skapet? I rättfärdigandet står som Molander (1996) konstaterar hand-
lingars och människors identiteter på spel. Rättfärdigandet handlar där-
för om den personliga meningen i själva ledarskapet, men också me-
ningen i verksamheten som ledaren representerar. Det finns ett självut-
lämnande inslag i ledarskapet, som föräldrar som inte engagerar sig som 
ledare undslipper. Identiteten exponeras i offentlighetens ljus, vilket 
gör ledarskapet sårbart. 
 Det finns i det frivilliga ledarskapet många situationer och männi-
skor att förhålla sig till. Samtidigt som ledaren skapar sin egen berättelse 
om sig själv genom ledarskapet skapas också en gemensam berättelse 
mellan ledarna och mellan ledarna och barnen. Deras biografier flätas 
samman i en spänningsfylld process. Det är både tävlingens logik och 
vardagens krav som måste mötas för att hantera balansakten som ledar-
skapet innebär. Trots en känsla av otillräcklighet finns det även känslor 
av betydelsefullhet och samhörighet som driver ledarna att fortsätta 
med sitt uppdrag. Det är den personliga sidan av ledarskapet, där risker, 
möjligheter och värdekonflikter blir dagliga medresenärer i mötena i 
fotbollen. Det finns också en spänningsfylld dynamik mellan det indi-
viduella identitetsprojektet och det som utvecklas till en gemensam 
ledar- och föreningsidentitet.
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Kapitel 4 
Bemästrandet av gemenskapen 
Kapitlet tar utgångspunkt i tematiseringen Bemästrandet av gemenskapen
och är indelat i två delar. Den första delen består av en teoretisk diskus-
sion och reflektion, medan den andra delen består av det som visat sig i 
empirin i denna tematisering. 

Teoretisk reflektion – bemästrandet av
gemenskapen 

Tävlingsidrotten är omgärdad av starka strukturer, vilket bidrar till att 
den blir en betydelsefull fostrans- och socialisationsfaktor i samhället. 
Det finns också, som tidigare nämnts, ett friutrymme där den frivillige 
ledaren kan verka. Kanske är den tydliga strukturen en förutsättning för 
rekryteringen till det frivilliga ledarskapet och kanske är friutrymmet en 
förutsättning för det frivilliga ledarskapets fortlevnad. Tävlingsidrotten 
har i alla fall en nära koppling till samhället och vardagen. Den inle-
dande delen av kapitlet kommer därför att behandla vardagen som be-
grepp och dess gestaltning i det moderna samhället.   

Den förgivettagna vardagen 

En stor del av det sociala livet är grundat i rutiner och präglas av en 
automatik som för det mesta fungerar bra utan att vi behöver fundera 
så mycket Giddens (1984, 1990). Den sociala handlingen grundas oftast 
inte i specifika behov eller motiv, utan snarare i mer generella planer 
och livsprojekt. Människan är inte helt determinerad av yttre faktorer, 
men även om vi handlar utifrån medvetna intentioner och val leder 
dessa ofta till oavsedda konsekvenser. Det finns här en möjlighet att 
förstå hur vi i vår relativa valfrihet ändå påverkas av olika faktorer. 
Schütz (1962) menar att vi alltid befinner oss i en biografiskt bestämd 
position på grund av våra tidigare erfarenheter. Den biografiskt be-
stämda positionen är inte bara fysisk och social till sin natur, det är även 
en moralisk och ideologisk position. Beroende på vår nuvarande posi-
tion uppmärksammas olika delar i verkligheten där vi genom nya pro-
jekt och erfarenheter uppmärksammar andra saker i världen. Att exem-
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pelvis vara engagerad som frivillig idrottsledare för barn gör att vissa 
omständigheter och handlingar i omgivningen uppmärksammas och 
andra väljs bort. Genom att ha blivit socialt formade i ett sammanhang 
har vi också lärt oss typiska lösningar på typiska problem. Ibland räcker 
dock inte lösningarna till och då får vi istället använda vår förmåga att 
fantisera och lösa problem. Men även vårt sätt att fantisera fram lös-
ningar härrör sig från de typifieringar vi gör utifrån vår biografiska posi-
tion. Även om vi är socialt formade av den omgivning vi befinner oss i 
är varje människas biografi unik, vilket innebär att vi inte styrs av en 
total determinism (jfr Giddens 1984; Schütz 1962; Schutz & Luckmann 
1973).
 Giddens (1984, 1990) lyfter fram den ontologiska tryggheten och 
knyter an till Heideggers (1993) ”i-världen-varo”. Den ontologiska 
tryggheten är enligt Giddens (1984, 1990) en känsla av att kunna lita på 
omgivningen och kunna hantera faror, risker och hot. Det är rutinise-
ringen av vardagslivet och det praktiskt medvetna som präglar den 
mänskliga existensen, det handlar om att hantera den grundläggande 
ångesten. Den grundläggande ångesten, eller den fundamentala ånges-
ten som Schütz (1962) kallar det, är inget vi reflekterar över så länge 
vardagen fungerar. Vid kritiska situationer sätts dock existensen på spel, 
när vi inte längre kan upprätthålla våra vardagliga rutiner. Förmågan att 
koordinera våra handlingar med andras och utveckla en känslighet för 
andras behov är enligt Giddens (1984, 1990) av grundläggande betydel-
se för utvecklandet av ontologisk trygghet. De möten som sker i det 
sociala livet regleras av ett stort antal tysta kunskaper, regler och kon-
ventioner. Dessa regler, konventioner och mekanismer är dock inget 
som ligger utanför människan, de skapas i det dagliga flödet av sociala 
möten och bygger på att alla genom deltagande i den sociala kontexten 
är aktiva i att ge den form, exempelvis inom den organiserade tävlings-
idrotten.
 Giddens (1984) menar att strukturer innebär både begränsningar 
och möjligheter till social handling – the duality of structure. Strukturerna 
bidrar till att sammanlänka individuella sociala handlingar och leder i 
förlängningen till bildandet av sociala system, så som den organiserade 
tävlingsidrotten vuxit fram. Strukturerna och systemen existerar alltså 
inte oberoende av sociala handlingar, utan inbegriper ständigt i männi-
skans strukturering av sociala handlingar. Samtidigt utvecklar männi-
skors handlingar strukturerna och de sociala systemen. 



Kapitel 4 Bemästrandet av gemenskapen 

71

Den vardagliga kunskapen 

Enligt Schütz (1999) bygger den vardagliga kunskapen och dess ratio-
nalitet på fyra antaganden; att det sociala livet kommer att fortsätta vara 
det samma som tidigare, vilket innebär att våra tidigare erfarenheter 
kommer att räcka till för att bemästra framtida situationer, att vi kan lita 
på den kunskap som förmedlas genom auktoriteter och vanor även om 
vi inte förstår dess ursprung och verkliga mening, att vi har en viss 
kunskap om den typ av händelser som möter oss och som vi vill hante-
ra, och att våra grundläggande antaganden och handlingsrecept också 
accepteras och tillämpas av våra medmänniskor (inom samma kultur-
mönster). När något av kraven inte uppfylls räcker inte vardagstänkan-
det till och då uppstår en kris, som måste mötas så fort som möjligt för 
att inte undergräva och hota gemenskapen (Nilsén 2005).  
 Omvärlden förbinder mig i tid och rum med andra men är enbart 
en liten del av min totala erfarna värld, som i sin tur enbart är en liten 
del av den totala världen (Schütz 1964, 1999). Vår förståelse av den 
sociala verkligheten bygger därför på idealtyper. Idealtyperna riktar sig 
inte mot specifika personer, deras objekt blir i stället mina egna erfa-
renheter av den sociala verkligheten. På det sättet blir inte idealtypen 
en levande varelse, den för ett skenliv. Jag tillskriver en viss grupp 
människor vissa egenskaper eller förknippar vissa handlingar med en 
viss grupp människor, för att på det sättet göra olika sammanhang i 
världen begripliga. Endast en liten del av den kunskap som jag bär med 
mig består av egna direkta upplevelser. Det allra mesta har ett socialt 
ursprung förmedlat av omgivningen, där språket och kulturella artefak-
ter är viktiga för införlivandet av kunskap. Det handlar enligt Schütz 
(ibid) om kunskapens sociala ursprung och den socialt erkända kunska-
pen.
 Vi har olika djup i våra kunskaper på olika områden i tillvaron, där 
klarheten, precisionen och förtrogenheten skiljer sig åt (Schütz 1999). 
En viktig kunskap är att veta vem som kan hjälpa till med vad, exem-
pelvis en läkare, en advokat eller en fotbollsledare. På det sättet kon-
struerar vi typer av den andres kunskapsfält. När vi definierat en ideal-
typ intar vi också själva en roll och typifierar vårt eget beteende, så att 
det passar in i sammanhanget. Det kan också vara ett formaliserat bete-
ende, exempelvis genom det juridiska systemet eller genom fotbollens 
formella regelsystem.  
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 Den sociala världen som enhet konstitueras enligt Schütz (1964, 
1999) av sociala vi-relationer. Förståelsen av historien, nuet och våra 
antaganden om framtiden kan relateras till ett levande här och nu nå-
gon gång någonstans. Schütz (ibid) beskriver i sammanhanget den soci-
ala omvärlden, den sociala medvärlden, den sociala förvärlden och den 
sociala eftervärlden. Den sociala omvärlden är den värld som omger 
mitt här och nu. När vi befinner oss i samma omvärld motsvarar den 
värld som omger mitt här och nu den värld du omger dig med. Med-
världen är inte direkt inom räckhåll för mig, men den påverkar min 
bild av omvärlden. Den är mångfacetterad och befinner sig på ett flertal 
skikt och nivåer och varierar i anonymitet. Det kan vara allt från vän-
nen som just lämnade mig och kännetecknas av en de-relation till stora 
sociala grupper eller system, som kännetecknas av en stor grad av ano-
nymitet och en de-inställning. Allt vi gör i världen är socialt till sitt 
ursprung. Även när vi är själva och gör något finns det ett socialt ur-
sprung, exempelvis när fotbollstränaren sitter hemma ensam och plane-
rar nästa träning. Det innebär alltså att deltagande i en meningsprovins 
inte är något som vi enbart kliver in i och ur. Det är betydligt mer 
grundläggande än så – det är en del av vår identitet som vi bär med oss 
i alla situationer i vardagslivet. 
 Den vardagliga kunskapen grundas alltså i våra idealiseringar eller 
föreställningar av världen, där vi tar för givet att andra människor ska 
handla på ett visst sätt i typiska situationer och där vi själva anpassar 
våra handlingar till det sammanhang där vi befinner oss. Det är något 
som också gäller i den organiserade fotbollen. Vi tillskriver domaren 
vissa typiska egenskaper eller förknippar ledare från vissa föreningar 
med vissa typiska egenskaper på grund av föreningstillhörighet. Idealty-
perna måste enligt Schütz (ibid) konkretiseras i en omvärldslig social 
relation för att förstås helt och fullt. Genom möte i den sociala omvärl-
den ges alltså idealtypen en möjlighet att modifieras och konkretiseras.
 Våra kunskaper och handlingar som fotbollsspelare eller fotbollsle-
dare bygger på regelverk, seriesystem, traditioner och våra tidigare 
kunskaper och erfarenheter som byggts upp före vårt här och nu.

Det individualiserade och differentierade samhället 

Våra idealiseringar av världen utgår alltså från vår biografiskt bestämda 
position. Det finns enligt Featherstone (1995) en viktig tidslig och hi-
storisk aspekt i vad som kännetecknar vardagsvärlden och därmed den 
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biografiskt bestämda positionen. Att leva ett vardagsliv på 1500-talet 
var väsentligt annorlunda jämfört med att vara människa i dagens sam-
hälle, inte minst när det gäller synen på vår värld. Att definiera varda-
gen låter sig alltså inte göras, det handlar enligt Featherstone (ibid) sna-
rare om att förstå dess process.  
 Samhället har blivit mer och mer inriktat mot det individuella pro-
jektet. Det är en lång process som startade under medeltiden. Elias 
(1989) härleder dess start till brytpunkten mellan feodalismen och bil-
dandet av den nationella staten. Det innebar en monopolisering av 
våldsapparaten och en funktionsdelad byråkrati, vilket enligt Elias (ibid) 
även omformar själslivet genom kontinuerlig reglering av driftslivet. 
Utveckling av politiskt stabila centralorganisationer motsvarar en tillta-
gande mognad av den psykiska självbehärskningen – drifter och aggres-
sioner internaliseras och det sociala umgänget förfinas och formaliseras. 
Individualiseringen hänger enligt Elias (ibid) samman med denna civili-
ceringsprocess – människan frigör sig som fristående individ och börjar 
tänka i motsatser. De mänskliga relationerna blir allt tätare nätverk och 
allt mer differentierade. Foucault (1993) sätter denna individualise-
ringsprocess i samband med den nya disciplineringen av kroppen. Un-
der den klassicistiska tiden upptäcktes kroppen som objekt som makten 
kunde forma, där soldaten är det första exemplet på det. Kroppen be-
traktades inte längre som en klump eller en massa, utan sammansatt av 
ett stort antal små organismer som kunde disciplineras på olika sätt. Det 
hade alltid funnits ett tvång av kroppar, men skillnaden var att under 
1600- och 1700-talet blev disciplinen den allmänna formen för över-
välde. Den tekniskt-rationella kroppen växte fram framförallt inom 
militären, skolan och sjukhusen men senare även i fabrikerna under 
industrialiseringen. Disciplineringen är enligt Foucault (ibid) i grunden 
en normaliseringsprocess till samhällets institutioner. Därför blir det 
också viktigt att individualisera och differentiera olika aspekter av män-
niskors liv.
 Individualiseringsprocessen har tagit ordentlig fart i och med in-
dustrialiseringens framväxt och den nya stora småborgerliga klassen som 
vuxit fram i samband med denna (Featherstone 1995; Bourdieu 1984). 
Featherstone (1995) menar att konstruktionen av livsstilar är centralt i 
vårt samhälle. Det snabba flödet av tecken och bilder som riktas mot 
begäret skapar ständigt nya behov, begäret omarbetas konstant genom 
nya bilder och bytesvärdet ersätter bruksvärdet. Medvetenheten om att 
vi talar genom våra kläder, vårt hem, inredning, bil och livsstil är hög 
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hos alla grupper i samhället. Även synen på kroppen har förändrats 
radikalt i konsumtionskulturen. Kroppen är ett formbart instrument för 
njutning och det är individens eget ansvar att forma kroppen. Bildsam-
hället påminner oss ständigt om hur vi ser ut och hur vi bör se ut. God 
fysik handlar enligt Featherstone (ibid) inte enbart om kraft och energi, 
det handlar om det egna människovärdet. Det finns en uppenbar risk 
att narcissismen frodas i konsumtionskulturen (Featherstone 1994; 
Bauman 2004). Det blir en förskjutning från att skapa goda karaktärer 
till att skapa personligheter. Det gäller inte enbart att kunna uppträda i 
särskilda sammanhang, det gäller också att kunna visa upp ”en vinnande 
image” också, vilket inte minst visar sig inom tävlingsidrotten. Fritiden 
blir ett underhållsarbete som ställer allt högre krav på individen. 
 Ett sätt att förstå processen på ett mer övergripande plan är genom 
Giddens (1990, 1997) senmodernitet. Modernitetens grunder ligger 
enligt Giddens (ibid) i industrialiseringens och kapitalismens utbredning 
och förändringar av de sociala relationerna parallellt med kontrollen 
och organiseringen av samhället, organisering och kontroll i syfte att 
koordinera sociala aktiviteter. Foucault (1993) lyfter fram det nära sam-
bandet mellan kunskapen, makten och kroppen i de moderna discipli-
nära organisationerna. Makt och vetande förutsätter varandra, det finns 
inget maktförhållande utan att det skapats i ett sammanhang av vetande 
och det finns inget vetande som inte förutsätter ett maktförhållande. 
Subjektet och de objekt som görs till föremål för kunskap härrör från 
det grundläggande sambandet mellan makt, kunskap och dess historia. 
Makten är emellertid enligt Foucault (ibid) något som snarare utövas än 
något man besitter, den utövas inte enbart vertikalt utan finns som ett 
nät genom de disciplinära organisationerna. Dessa övervakningens in-
stitutioner kan sägas utgöra basen för en massiv förstärkning av den 
organisatoriska makt som Giddens (1990, 1997) menar är förbunden 
med uppkomsten av det moderna sociala livet, där fotbollen är en av 
dessa institutioner. De moderna institutionerna är mer diskontinuerliga 
än de mer traditionella, det mest tydliga draget är den extrema dynami-
ken där förändringar sker i betydligt snabbare takt än tidigare, och 
dessutom är dess påverkan på andra sociala praktiker mer omfattande 
och går djupare. För att förklara förändringarna lyfter Giddens (1990) 
fram tre huvudelement som han kallar modernitetens dynamik – åtskil-
jandet av tid och rum, utvecklandet av urbäddningsmekanismer och den reflex-
iva kunskapstillägnelsen.
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 Samtliga kulturer har haft någon metod för att orientera sig i tiden 
och rummet (Giddens 1990). Skillnaden i förmoderna samhällen var att 
tid och rum var förbundna genom platsens belägenhet. De vardagliga 
göromålen var alltså i tid och rum förbundna genom platsen. Att börja 
använda formella metoder för att beräkna tiden och strukturera rum-
met (exempelvis kalendrar och kartor) var en förutsättning för att ”tän-
ja ut” tiden och rummet och därmed göra det möjligt för mer kom-
plexa sociala system. Det tog ordentlig fart genom uppfinningen av det 
mekaniska uret, skapandet av standardiserade tidszoner och den globala 
kartan. Processerna av frikoppling av tiden från rummet har medfört 
grundläggande förändringar av de sociala relationerna, men det innebär 
inte att de är för evigt åtskiljda. Det är snarare en förutsättning för mo-
derniteten att de sedan kombineras ihop och koordinerar sociala aktivi-
teter, som inte behöver utföras på samma fysiska plats. Det är en ut-
veckling som sker dialektiskt, men i moderna organisationer förutsätts 
handlingars exakta koordination av flera människor trots att man fysiskt 
inte befinner sig på samma plats. 
 Tidens och rummets tömning är också en förutsättning för ur-
bäddningen av sociala institutioner. Urbäddningen är enligt Giddens 
(ibid) grunden för den enorma accelerationen av tidsrummets uttänj-
ning. Det visar sig på två sätt – genom symboliska tecken och genom 
abstrakta system (expertsystem). Det mest manifesta exemplet på sym-
boliska tecken är pengar, som fungerar som ett standardvärde oavsett 
kontext. De sätter tiden och rummet inom parentes eftersom de har ett 
kreditvärde och möjliggör utbyten mellan personer som fysiskt aldrig 
möter varandra. Idrottens motsvarighet till pengar är rekord- och ran-
kingsystem, som fungerar som en internationell valuta och standardvär-
de oavsett var i världen och av vem som resultaten presteras. De ab-
strakta systemen genomsyrar alla aspekter i det sociala livet, när det 
gäller både tekniska expertsystem men även expertsystem som är för-
bundna med människans mest privata sidor (exempelvis läkaren, tera-
peuten eller idrottspsykologen). En grundförutsättning för att urbädd-
ningsmekanismerna och vårt förhållande till dessa ska fungera är att det 
finns en tillit. Urbäddningsmekanismerna skyddar mot tidigare grund-
läggande faror såsom brist på hygien, el och vatten, men medför istället 
andra risker såsom giftiga tillsatser i maten eller miljökatastrofer som 
hotar ekosystemen. Trots riskerna hyser vi en grundläggande tillit, en 
tillit som inte alltid bygger på medvetna beslut utan snarare är en gene-
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rell inställning. Urbäddningsmekanismerna utgör trots allt en stor del av 
vardagen.

Den institutionella reflexiviteten ska inte enligt Giddens (ibid) för-
växlas med den reflektion som finns i de flesta mänskliga handlingar. 
Det har istället en nära koppling till urbäddningsmekanismerna och 
innebär den moderna människans ständiga revideringar mot bakgrund 
av nya informationer och kunskaper. Den moderna reflexiviteten sätter 
induktionsproblematiken på sin spets och för in tvivlet i samtliga veten-
skapliga discipliner. Varje vetenskaplig landvinning är öppen för för-
handling och revideringar när nya idéer och resultat kommer fram.

Livet i senmoderniteten präglas enligt Giddens (2003, 1997) av en 
riskkultur som en fundamental aspekt, där medvetenheten om risker 
utgör ett medel för kolonialiseringen av framtiden. I modernitetens 
fotspår ändrar världen karaktär genom utsträckningen av tiden och 
rummet. I vårt globaliserade samhälle omfattar våra relevanssystem även 
en medvetenhet om faror som ingen helt kan undkomma, exempelvis 
globala miljöfrågor, eller för den delen idrottsledarens riskmedvetenhet 
när det gäller träningsmetoder för barn i tävlingsidrotten. Generellt är 
riskmedvetenheten större nu än förut, på grund av expertsystemens 
produktion av information och kunskap. Risker som bedöms som 
osannolika eller som är avlägsna i tid (exempelvis en ungdoms med-
vetenhet om rökningens konsekvenser) och faror som är så långt från 
de egna praktiska aktiviteterna att de inte bedöms reella sätter vi ofta 
inom parentes. Identiteten är dock bräcklig och många gånger är den 
till synes starkare än vad den egentligen är. Det beror enligt Giddens 
(ibid) på den sociala inlärningen vi underkastat oss under lång tid och 
som skapat en generaliserad tillit. Genom oväntade händelser eller 
ödesdigra ögonblick kan den skyddande hinnan som omger vår onto-
logiska trygghet gå sönder i ett slag. Vi tvingas ifrågasätta våra rutinise-
rade vanor, många gånger även de som är allra tätast förknippade med 
självidentiteten och vara beredda att förändra dem. Giddens (ibid) ser 
en framtid där just bedömningen av risker och möjligheter kommer bli 
avgörande för att styra sin egen framtid: 

Ju mer individen försöker utforma en självidentitet under modernitetens 
sociala villkor, desto mer kommer han eller hon inse att nutida praktiker 
formar de framtida resultaten…bedömningen av risker – eller balansen mel-
lan risker och möjligheter – kommer att bli det centrala elementet i den 
personliga kolonialiseringen av framtiden. (Giddens 1997, s. 156) 



Kapitel 4 Bemästrandet av gemenskapen 

77

Sammanfattningsvis har en stor del i den moderna utvecklingens tempo 
att göra med ett förändrat förhållande till tiden och rummet, vilket lett 
till en förändrad och globaliserad bild av världen och vad som konstitu-
erar sociala relationer/handlingar. De tekniska och vetenskapliga (både 
natur- och humanvetenskapliga) landvinningarna har också radikalt 
förändrat villkoren för människans vardagsliv. Vi har en stor tilltro till 
dessa landvinningar utan att för den sakens skull ha kontroll över dess 
inre funktioner (exempelvis datorn). Användbarheten av expertsyste-
men i vardagslivet blir avgörande. Vi tillägnar oss dock inte en ny in-
formation och låter den gälla för alltid. Det finns ett stort flöde av in-
formation, inte minst genom våra expertsystem, och vi lever i ett stän-
digt reflexivt förhållande till dessa i det moderna samhället. Det är i 
detta sammanhang som den moderna tävlingsidrotten och fotbollen 
vuxit fram, som en del av de moderna sociala institutionerna.
 Det får konsekvenser även för det frivilliga ledarskapet. Genom att 
betrakta fotbollen som ett abstrakt system, följer också att urbädd-
ningsmekanismerna gjort att vi har en tillit till systemet utan att för den 
sakens skull kunna kontrollera alla aspekter av det. Tilliten till systemet 
antar enligt Giddens (1990) formen av ansiktslösa åtaganden. Det inne-
bär exempelvis allmänhetens tro på att tävlingsidrotten för barn är nå-
got hälsosamt och nyttigt i samhället och att de som verkar inom id-
rottsrörelsen har kunskaper som motsvarar deras åtaganden. Mötet an-
sikte mot ansikte mellan lekmän och experter sker i det som Giddens 
(ibid) kallar de abstrakta systemens tillgångspunkter. Det kan handla om 
barnens eller föräldrarnas möten med ledarna inom idrotten. Vid till-
gångspunkterna är de abstrakta systemen sårbara, det uppstår lätt spän-
ningar mellan lekmännens skepticism och experternas kunskaper. Sär-
skilt känsligt kan det vara där de tekniska färdigheterna är på en förhål-
landevis låg nivå, eller på en nivå som är ungefär på lekmännens. Det 
kan exempelvis röra sig om idrottsledarens förhållande till föräldrarna. 
Återinbäddningen av de abstrakta systemen kan vara speciellt besvärlig 
om ledaren även är förälder. Det blir många aspekter att ta hänsyn till, 
vilket är ett spänningsfyllt förhållande. 
 I allt detta försöker ledaren skapa en identitet som idrottsledare, 
vilket jag återkommer till i Kapitel 7. Jag kommer nu att övergå till det 
som visar sig i empirin i denna tematisering. 
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Det som visar sig i praktiken – bemästrandet av 
gemenskapen 

Som en röd tråd genom tematiseringen löper ledarnas försök att upp-
rätthålla det ”som-vanligt-tänkande” som Schütz (1999) och Giddens 
(1984, 1990) beskriver, det vill säga den vardagliga kunskapens strävan 
efter att hålla gemenskapen samman. Det som riskerar en fragmentering 
måste beivras. Det som visar sig är alltså fotbollens nära samband med 
vardagen, eller snarare fotbollen som en del av vardagen. 

Ett utmärkande inslag är alltså fotbollens inkorporering i vardagsli-
vet. Fotbollen är en organiserad och institutionaliserad målinriktad 
verksamhet. Fotbollen ligger också på många sätt nära vardagen och 
folks medvetande, kanske närmare än någon annan idrott. Exempelvis 
brukar antalet fotbollsplaner vara ett gångbart mått för att gemene man 
ska förstå vidden av ett område till exempel vid en skogsbrand. I den 
aktuella föreningen är det i stort sett otänkbart att inte starta en ny ål-
dersgrupp med fotboll varje år. Saknas ledare rekryteras dessa vid en 
träff med föräldrar, där den eller de som känner sig mest hugade får 
sträcka upp en hand. I detta fall kan fotbollen sägas föregå ledarskapet. 
En av ledarna uttryckte förhållandet i en tidigare studie (Hertting 
2003a);

Jag trodde inte att jag skulle bli ledare när jag gick till det här mötet. Jag 
blev ju som lite pressad, men ja det som var motståndet var ju att jag inte 
visste hur jag skulle agera som ledare rent praktiskt. (s. 3) 

Strukturen vid både träningar och matcher är ungefär densamma vid 
varje tillfälle. Vid matcherna finns det några omständigheter som råder 
på grund av att laget bestämt sig för att delta i seriespel. Det finns en tid 
för matchstart, paus mellan halvlekarna och en andra halvlek. De finns 
givna och sedan får deltagarna själv fylla i med innehållet därefter. När 
det gäller träningarna finns det förvisso en träningstid att förhålla sig till, 
så att barnen och ledarna vet när och var det är dags att träffas och så att 
ledarna också vet att det finns en fotbollsplan som står till lagets förfo-
gande. Innehållet får ledarna med visst inflytande av barnen sedan själva 
fylla med mening. Det finns en större grad av frihet att välja aktiviteter 
under en träning än under en match. Påfallande ofta är emellertid 
mönstret likadant från gång till gång och det är säkerligen många som 
spelat fotboll som känner igen mönstret. Det framträder alltså ett starkt 
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habituellt mönster. Hellspong (1991) menar att just ”idrottens repetiti-
va karaktär är ett viktigt drag inom idrottsrörelsen och ett fundamentalt 
inslag i idrottskulturen” (s. 75). 

Det är rutiniseringen av vardagslivet och det praktiskt medvetna 
som präglar den mänskliga existensen, det handlar om att hantera den 
grundläggande ångesten. Förmågan att koordinera sina handlingar med 
andras och utveckla en känslighet för andras behov är av grundläggande 
betydelse för utvecklandet av ontologisk trygghet (Johansson 1995). 
Det kommer till uttryck i tematiseringen. 

Jag kommer ner till fotbollsplanerna några minuter före utsatt tid för sam-
ling. Det har varit ganska behagligt väder under dagen, men det har nu 
mulnat på och det är fukt och dimma i luften.  
…
Flickorna börjar komma, men några minuter efter halv fyra saknas det fort-
farande några som ska vara med i matchen. Det är lite sjukdomar i laget och 
Vilma hälsar på sin mamma i Uppsala, men det ska bli tio flickor samman-
lagt. Matilda saknas fortfarande. ”Hon var och sålde jultidningar hemma 
hos mig för en kvart sedan” säger Emma. ”Påminde du henne om mat-
chen” undrar Cecilia. ”Jag hade tänkt göra det, men hon hade hunnit åka” 
svarar Emma. ”Såg du om hon hade cykel? Det är ju lite långt bort om hon 
gick” säger Cecilia. ”Nej”, svarar Emma, hon har inte sett hur Matilda fär-
dades. Cecilia slår numret till Matilda, men ögonblicket senare står hon 
bland flickorna i laget. Alla är nu på plats. Eftersom det är lite blött i gräset 
står alla i en cirkel vid samlingen. Även Jenny är med och snart kommer 
även Isabella och Lisa. De är förkylda idag och kan inte vara med på mat-
chen. De är dock med runt laget under hela matchen. Cecilia håller om 
Jenny. Hon konstaterar att det är roligt att se Jenny igen och flickorna hål-
ler med. Det blir lite samtal om hennes blindtarm och hon visar var stygnen 
sitter. ”Jag ska vara med och spela i cupen nästa helg, eller hur pappa”, sä-
ger Jenny. ”Det får vi se då” svarar Joakim. Cecilia berättar sedan lite om 
hälsoläget i övrigt i laget och det visar sig att flera är förkylda. Det är en 
kombination av att de har börjat skolan och att det börjar vara lite kallare 
och råare ute. Även Emilia och Moa är lite förkylda idag, men de är ändå 
med i matchen. Det är dags att värma upp. Joakim tar hand om uppvärm-
ningen av Tove som ska stå i mål och Cecilia värmer upp utespelarna. 
Flickorna står i var sitt led, passar bollen och springer sedan till det andra 
ledet. Domaren kommer och Cecilia börjar prata med henne. De känner 
varandra sedan tidigare och pratar lite om en fotbollsmatch som domaren 
spelat tidigare under dagen och känner sig därför lite sliten. Flickorna fort-
sätter passningsövningen och Cecilia återgår dit. I förbifarten kommer Joa-
kim till det ena ledet av flickor därför att en boll rullat i väg lite för långt 
vid uppvärmningen av Tove och han säger till flickorna ”Nu kör vi järnet 
idag tjejer”. Han fortsätter att värma upp Tove och det syns på skotten att 
det är svårt att stå i mål idag, eftersom gräset är vått och bollen rullar fort. 
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Cecilia kör några varianter i ledet och bildar sedan en cirkel, där sju tjejer 
står i ring och passar bollen medan två inne i cirkeln ska försöka jaga ikapp 
bollen. Några minuter före matchstart blir det samling vid avbytarbåset och 
Cecilia går igenom laguppställningen. Nora och Moa vill genast byta posi-
tioner på planen med varandra, men Cecilia säger att de inte får göra det 
idag. Det blir så struligt, då alla kanske inte uppfattar att de bytt platser och 
att de andra kanske inte uppfattar att två spelare bytt platser. Risken finns 
också att någon byter plats fast hon egentligen inte vill göra det menar Ce-
cilia. Hon fortsätter sedan att gå igenom laget och när det är färdigt drar 
Tallvik igång sin ramsa. Det visar sig att det är samma ramsa som flickorna 
brukar göra. Flickorna bestämmer sig snabbt för att ta en annan ramsa och 
det låter som att de aldrig gjort något annat. Det är dags för matchstart. 
(Fältanteckning 12/9 04) 

Det finns egentligen inga typiska samlingar inför matcher eller typiska 
träningar, varje samling har sin speciella karaktär och sina speciella för-
utsättningar och varje träning har sina speciella förutsättningar. Ändå 
finns det en känsla av sammanhang och hemmastaddhet vid tillfällena. 
Ledarna och barnen vet vad som är normalt att förvänta sig och utgå 
ifrån, det som inte passar in i mönstret tar både ledare och barn hand 
om utifrån det normala. Det är normalt att samlas och gå igenom från-
varon, det är normalt att prata lite allmänt vid samlingen, det är nor-
malt att Cecilia värmer upp utespelarna och att Joakim värmer upp 
målvakten inför matchen, det är normalt att gå igenom laguppställning-
en vid återsamlingen efter uppvärmningen och det är normalt att bar-
nen genomför sin ramsa just innan matchen ska starta. Det finns alltså 
ett påfallande inslag av rutin från gång till gång, även om förutsättning-
arna vad gäller motståndare, sjukdomar, väder, domare och så vidare är 
olika vid varje tillfälle. Ändå finns en känsla av ett bekant sammanhang, 
precis som i vardagen. Fotbollen blir därför genom sin institutionalise-
rade miljö en stabil punkt i ledarnas och barnens livsvärld.  

Platsens konstituerande betydelse 

Platsen har, som beskrevs inledningsvis, en central betydelse för konsti-
tuerandet av ledarskapet. Fotbollsplanen är en plats som är konstruerad 
för fysisk aktivitet i ett visst syfte, nämligen att fotbollslag från olika 
platser ska kunna träffas, spela matcher mot varandra och mäta sina 
krafter under så rättvisa förhållanden som möjligt. Förhållandena blir 
rättvisa och det blir möjligt att mäta sina krafter mot varandra genom 
att platsen tack vare ett gemensamt regelverk standardiseras. 
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 Även om fotbollsplanen som standardiserad plats gör att ledarna 
känner igen en fotbollsplan oavsett var de befinner sig, finns det också 
en djupt personlig sida av platsen. Det visar sig i relationen ledarna har 
till vissa platser, personer och föreningar, relationer som påverkar den 
man är idag som ledare, och de upplevelser man har. Det handlar dels 
om den speciella känslan att få komma tillbaka till den gamla hemma 
arenan där ledaren spelade som aktiv och känna den speciella känslan 
av bekantskap och hemmastaddhet, och träffa ledarna som varit lag-
kompisar och bli lite extra laddad. Att känna ett speciellt band.

C: Sen kan jag väl tycka att…ja jag känner mig väl kanske lite så där derby-
känsla med Tallvik…och komma till Tallvik tycker jag är roligt…komma 
till hem för mig då hemmaarenan även om jag tränade mest där vi spelar nu 
utan nu spelar vi på…det är lite känsla att komma till Tallvik och så 
där…dom är trevliga ledare jag önskar att dom skulle få vinna över oss … 
därför blir man så här lite laddad… 
(Utdrag från ledarsamtal) 

Det handlar också om att inte känna sig hemmastadd på en ny plan i 
början av säsongen, att känna sig främmande inför platsen, innan man 
får kliva in på hemmaplanen på bostadsområdet. 

J: Så var vi ju på en ny plats också Hälsans Hus, den hade vi ju inte varit på 
tidigare…det var ju nytt för tjejerna också. 
K: Så ni började säsongen där. 
C: Jo…blåsigt och kallt…och…mmm. 
(Utdrag från ledarsamtal) 

Platsen blir alltså en viktig del av ledarnas subjektiva meningssamman-
hang, den är en viktig del av varje ledares biografiska berättelse. Platsen 
är navet för de händelser och upplevelser som utspelar sig inom ledar-
skapets domäner, den blir en viktig del av verksamhetens rutinisering. 
Ledarskapet är situerat i huvudsak till platsen som utgör fotbollsplanen, 
men olika till synes liknande platser visar ändå upp olika innebörder för 
ledarna.

Hotet mot gemenskapen 

Ledarna visar inte upp någon genomtänkt plan eller någon tydlig stra-
tegi för att uppnå sina mål med verksamheten. Själva målen i sig är 
också otydliga och av mer övergripande och svepande karaktär. Det 
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viktiga blir i stället en strävan efter att bemästra de situationer och pro-
blem som uppstår.

Bemästrandet är en form av lärande utifrån de ständiga justeringar 
som ledarna måste göra i situationer vid träningen utifrån intentionerna 
med övningen. Den situerade didaktiska situationen som Uljens (1997) 
beskriver.

Uppvärmningen består av att flickorna springer med var sin boll runt pla-
nen. Flickorna joggar igång spontant och lite oorganiserat och Joakim säger 
”Spring på led”, varpå flickorna rättar in sig i ledet. ”Vilket tempo dom 
har” säger han till mig. ”Jenny stanna vid hörnflaggan”. Hon stannar och 
de andra flickorna kommer och sätter sig i en ring vid hörnflaggan där hon 
stannade. Joakim går fram till flickorna sätter sig på huk och ber dem dra 
ner tempot lite grann. (Fältanteckning 26/8 04) 

Det uppstår ständigt möten liknande det ovan beskrivna i verksamhe-
ten. Att vara inbegripen i denna process av intention, interaktion och 
reflektion direkt i den pedagogiska situationen formar naturligtvis le-
darna och deras ledarskap. Det är en förgivet tagen process i mötena 
med barnen. Det är dock möten som lägger sig till lager av tidigare 
erfarenheter och som också är viktiga för att planera framtida händelser. 
Det är också en ständigt pågående förhandling av fotbollens innersta 
kärna – förberedelsen av matchen. 

Tävlingsmomentet är framträdande i verksamheten. Det handlar i 
slutänden om att försöka besegra sin motståndare. Det finns också en 
känsla för vad som är rätt och fel i samband med matchen och den kan 
inte vinnas till vilket pris som helst för att segern ska få ett värde. Lind-
felt (1999) lyfter fram idrottens jämlikhetsideal, vilket innebär att vinna 
med till buds stående medel. Det uppfylldes inte vid en match som 
laget vann, vilket gör barnen upprörda efteråt, en upprördhet som till 
en början inte delas av Cecilia. 

Laget samlas i en sittande cirkel och Cecilia frågar ”Hur kändes det här?” 
och pekar på bröstet. ”Dåligt, dom spelade så fult” svarar Matilda. Ingen av 
flickorna visar någon större glädje över segern. Cecilia håller till viss del 
med flickorna om att motståndarna var fula, även i språket ”Jag hörde några 
saker dom sa, jag hoppas att jag aldrig får höra er säga såna saker” säger hon. 
Cecilia berömmer flickorna för den goda kämpainsatsen, men den riktiga 
segerglädjen infinner sig ändå inte. Det mesta kretsar kring det fula spelet. 
(Fältanteckning 5/9 04) 
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En tolkning av ovanstående citat är att tävling och värde inte är något 
som barnen och ledarna för någon kontinuerlig dialog kring. Det 
handlar om en rutiniserad ouppmärksamhet, som vaknar till liv vid 
konkret levda situationer när ouppmärksamheten möter moraliska ide-
al. I det här fallet väljer ledaren att möta barnen och problematisera 
något oproblematiserat. 
 Barnen får mycket beröm och uppmuntran för sina insatser vid 
övningarna. Däremot får de inte oemotsagt kritik om de inte lyckas 
genomföra en övning på det sätt som tränarna tänkt sig. De får då istäl-
let instruktioner och hjälp för hur de kan göra för att lyckas. Att inte 
lyckas med det tränarna föresatt sig att barnen ska lyckas med är inget 
hot mot gemenskapen, det är snarare en del av gemenskapens innebo-
ende logik. Det handlar om att stötta strävandet efter bättre prestationer 
vid matcher. 
 Däremot får barnen kritik när de uppträder på ett sätt som avviker 
från ledarnas fotbollsmässiga och sociala intentioner, något som kan 
hota gemenskapen. Det visar sig tre huvudsakliga utlösande faktorer för 
kritik av barnens uppträdande.

En utlösande faktor är när ledarna upplever barnen som okoncent-
rerade och inte lyssnar på vad de säger. 

Övningen startar och några går åt fel håll. ”Vad ska vi göra?” undrar de. 
”Ni ska gå åt det här hållet” säger Joakim och visar, ”Det blev fel för att ni 
inte lyssnade”. (Fältanteckning 26/8 04) 

En annan utlösande faktor är när barnen genom sina kroppsrörelser inte 
underordnar sig laget och den ordning som ledarna vill att ska råda. 

Efter en stund är det så dags att byta till spel två mot två istället för att spela 
en mot en. Jenny och Emilia tycker att det är tråkigt, de vill hellre spela en 
mot en. Joakim ber dem att gå och ställa sig på sidan om de inte vill vara 
med. De ställer sig på sidan, men fortsätter att gnälla och klaga. Det gör att 
de andra flickorna blir splittrade och får svårt att koncentrera sig. Några vill 
ansluta sig till dem medan några andra vill fortsätta med övningen. Cecilia 
avbryter övningen, tar tag i konflikten och går och pratar med Jenny och 
Emilia. Till sist bestämmer sig Jenny för att vara med igen, men Emilia sit-
ter kvar på sidan om målet en liten bit från de andra med händerna för an-
siktet. (Fältanteckning 2/9 04) 

Ytterligare en utlösande faktor är när ett barn säger något nedsättande 
eller på annat sätt stötande till någon annan. 
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Det uppstår en liten konflikt när Nora, som står i kön, råkar stoppa en boll 
för Jenny som fortfarande är i spel. Jenny säger något otrevligt till Nora, 
men Cecilia uppfattar detta och går direkt in i situationen och tillrättavisar 
Jenny. (Fältanteckning 24/8 04) 

Vid vissa tillfällen upplever ledarna att det känns viktigt att tydliggöra 
regler för barnen för att på så sätt tydliggöra hur de betraktar verksam-
hetens utformning och vilka förväntningar de har på barnen. 

”Jag och Jenny står där borta” säger Moa när hon förstått hur övningen är 
organiserad. ”Men det är jag som delar in”, säger Joakim. ”Men Jenny har 
varit borta jättelänge”, svarar Moa. Jenny säger ingenting. Det blir lite 
okoncentrerat i gruppen under diskussionen och Joakim samlar ihop flick-
orna och ger lite förhållningsorder. ”Innan vi kör en övning visar jag och 
Cecilia vad vi ska göra, vi delar in er och det är viktigt att vi samlas snabbt, 
eller hur?”, säger Joakim. ”Ja”, svarar flickorna unisont. (Fältanteckning 
27/5 04) 

Tillrättavisningarna behöver inte nödvändigtvis vara stränga även om 
de är allvarligt menade, de kan också ske med en lättsam framtoning. 

Plötsligt stannar Moa och Jenny upp när de hittar en svamp i gräsmattan. 
”Plocka svampar får ni göra sen”, säger Joakim och ger Moa en klapp på 
axeln. (Fältanteckning 27/5 04) 

Det är framförallt vid träningstillfällena som konflikter mellan ledarna 
och barnen eller mellan barnen uppstår. Vid matcher är koncentratio-
nen på fotbollsspelandet större. Träningen tillhör vardagen i den mer 
privata sfären, medan matchen tillhör det offentliga rummet. 

M: …som på träning brukar man ju vara lite som…ibland kan man bli sur 
på varandra…men man blir inte ofta det på matcher, det är som en annan 
sak. (Utdrag från intervju med barn) 

Fotbollsmatchen omgärdas av ett regelverk som bestämts långt före den 
aktuella fotbollsmatchen spelas av människor som befinner sig långt 
ifrån den fotbollsmatch som spelas på fotbollsplanen just nu. Domarens 
uppgift är att tolka de möten och situationer som uppstår mellan de 
båda lagen utifrån det regelverk som fotbollen ställt upp och bedöma 
om regelverket bryts och det ska utdelas en bestraffning (genom straff-
spark eller frispark). Ledarna kritiserar inte domarna vid domslut och 
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barnen gnäller inte heller på domarna. Däremot klagar barnen hos le-
darna på situationer som inträffat ute på fotbollsplanen. Oftast möter 
ledarna detta med att lugna barnen och mena att det tillhör spelet. 

Ute på fotbollsplanen knuffar en motståndare till Jenny alldeles vid avbytar-
båset och Överfjärden får i situationen efter med sig ett inkast som laget 
borde ha haft. Varken Joakim eller Cecilia kommenterar detta…”Det var 
någon som knuffade in mig i en annan” säger Jenny när hon kommer och 
byter. ”Det är sånt som händer när det är lite hårt spel”, säger Cecilia. Se-
dan dör den konversationen ut.  (Fältanteckning 20/6 04) 

Det ledarna däremot reagerar på är när något av barnen i laget begår en 
regelöverträdelse ute på fotbollsplanen som domaren inte lägger märke 
till.

Matilda vinner en närkamp mot en Utby-spelare nere i ena hörnet av pla-
nen, men Cecilia har noterat att hon använt armarna för mycket ”Matilda 
använd inte armarna” ropar hon. (Fältanteckning 19/9 04) 

Att kritisera det avvikande uppträdandet som barnen visar upp åskåd-
liggör den organiserade fotbollens disciplinerande och kontrollerande 
karaktär. Denna fostran är en framträdande del i den sociala pedagogis-
ka processen, där känslan av bemästrande av situationen är viktig. Le-
darna och barnen sätter inte upp explicita regler för hur relationerna 
ska fungera i laget. Däremot visar ledarna upp en värdegrund i handling 
i de situationer som barnen exempelvis ger varandra nedsättande kom-
mentarer. Det handlar för att tala med Schütz (1999) om att upprätthål-
la och skydda fotbollens relevanssystem. Om det inte sker kommer 
gemenskapen att splittras och gå förlorad. Först genom att vissa barn 
som inte förkroppsligat relevanssystemen kommer att lämna gemenska-
pen, men sedan att även hela kulturyttringen riskerar att falla sönder 
genom att ledarna inte lyckas hålla den samman. Det är något oreflek-
terat i ledarnas vardag men ändå viktigt för ledarnas handlande. Det 
som är pragmatiskt viktigt i nuet är bemästrandet av de situationer där 
uppträdandet avviker från ledarnas uppfattningar om gängse normer 
och värderingar i fotbollssammanhanget och därmed hotar gemenska-
pen, vilket blir konstituerande för ledarnas eget uppträdande.  
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Barnens påverkan – skendemokrati? 

I nästan lika stor utsträckning som ledarna påverkar barnen påverkas 
ledarna också av att delta i verksamheten med barnen, både direkt och 
mer indirekt. Den mer indirekta påverkan på ledarnas handlingar under 
träningarna utövar barnen genom det de visar upp vid matcherna. Ut-
formningen av träningarna sker ofta utifrån det som sker vid matcher. 
Den mer direkta påverkan är när barnen får vara med och bestämma 
moment i övningar och andra praktiska detaljer.

Matilda tar tillfället i akt och berättar om en rolig övning eller tävling som 
går ut på att man två och två ligger på marken och på given signal ska hin-
na först till bollen och sedan göra mål. Den får ett positivt mottagande i 
gruppen. ”Vill ni köra den nu”, undrar Cecilia, men flickorna vill spela. 
”Men det var en jättebra övning” säger Moa. ”Vi tar den nästa gång”, säger 
Cecilia. Gruppen får vara med och ta ansvar för träningsinnehållet och visar 
också respekt för varandra när förslaget inte vinner gehör. (Fältanteckning 
12/8 04) 

Barnen får vara med och fatta beslut om träningens innehåll så länge 
det inte går allt för mycket emot ledarnas egna intentioner. Det påmin-
ner om livet i vardagen, där barnen får vara med och ta enklare beslut i 
vardagen medan det är föräldrarna som fattar de stora besluten.

K: Tycker du att när du pratar med ledarna att dom lyssnar på dig? Om det 
är nånting som du vill, blir det som du vill då? 
E: Ehh…ja ibland kan brukar det bli det…till exempel om jag ger ett för-
slag och alla tycker det är okej då brukar det funka. 
(Utdrag från samtal med barn) 

Medbestämmandet vid träningstillfällena kännetecknas av att det inte 
avviker alltför mycket från de intentioner ledarna har. Barnen har för-
visso möjlighet att påverka verksamheten, men enbart till en viss gräns. 
De beslut som är av mer övergripande karaktär fattar ledarna, medan 
barnen får vara med och påverka vid vissa övningar. Det finns mycket i 
verksamheten som sker utanför barnens kontroll och att låta barnen 
vara delaktiga i vissa beslut kring övningar kostar inte på så mycket för 
ledarna. Vid mer laddade sammanhang, såsom när det gäller coachning 
vid matcher, får barnen inte samma möjlighet till delaktighet. 
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Laget sätter upp ett bra anfall med flera passningar. Kajsa får bollen på kan-
ten och flickorna på sidan ropar ”Spring fortsätt spring”. ”Schhh” säger 
Cecilia till flickorna. (Fältanteckning 5/9 04) 

Följande citat vittnar om att det snarare rör sig om en form av skende-
mokrati än att barnen ska få vara med och fatta de stora besluten i verk-
samheten. Att ledarna ändå ser sig själva som den självklara mittpunkten 
i verksamheten.

E: …och då känner man ”åh men gud”…det är ju en enorm skillnad tycker jag i 
alla fall om jag jämför med alltså Niklas…killarna…det är ju så mycket mer dis-
kussioner…aldrig…alltså på det sättet tycker jag killar och tjejer är annorlun-
da…för jag menar ropar tränaren där då är det ju aldrig jag menar killarna bara 
kommer…jag tycker inte att det är det här att ”nä nu ska jag fortsätta spela” utan 
killarna kommer…alltså det är…mycket…det är inga diskussioner…där är det 
tränaren som bestämmer och det tycker jag…tränaren bestämmer och liksom då 
gör man som dom säger. (Utdrag från ledarsamtal) 

Hela den organiserade fotbollsrörelsen är uppbyggd av strukturer och 
regler som utvecklats under en längre tid. Frågan kan därför ställas hur 
stor möjlighet ledarna själva i sitt friutrymme har att påverka fotbollens 
relevanssystem genom sina enskilda handlingar. 

Listornas betydelse för konstituerandet av möten  

Det finns en laglista i fotbollslaget. På lagslistan står namnen på de barn 
som är med i fotbollsverksamheten nedskrivna, med telefonnummer, 
adress och e-mailadress till föräldrarna (i alla fall utom ett). Laglistan blir 
tillsammans med tränings- och matchschemat den yttersta utposten för 
ledarskapet och blir viktiga hjälpmedel för att definiera och hålla sam-
man kollektivet. Laglistan berättar vilka som, om vi använder Schütz 
(1962) ordval, tillhör insidergruppen och vilka som inte gör det. Laglis-
tan ger ledaren rätt att ställa frågor om varför ett barn inte är där och 
har också möjlighet att ställa krav på barnen att meddela frånvaro. Trä-
ningsschemat berättar var, vilka dagar och mellan vilka tider ledaren har 
rätt att ställa krav på barnens närvaro, och under vilka tider ledaren har 
rätt att ställa krav på barnens disciplin och att värdera de handlingar 
som barnen utför. E-mailen till föräldrarna blir ett sätt att förstärka och 
levandehålla laglistan och tränings- och matchschemat genom att kon-
tinuerligt informera barnens föräldrar och få hjälp av dem att konstitue-
ra ledarskapet även utanför tränings- och matchtiden. Dessa tre verktyg 
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tillsammans bildar ett nät för att effektivt kunna kontrollera barnens 
fritid under de specifika tiderna för match och träning. Det blir också 
viktiga bärare för skapandet av mening och förutsägbarhet i tillvaron 
för både föräldrar, ledare och barn. Det är viktiga artefakter i skapandet 
av en kultur.
 Här följer en liten utsvävning om listans innebörd och betydelse. 
Om listan är viktig för att konstituera ledarskapet – vad är det då som 
konstituerar listan? Det finns ett gemensamhetsintresse mellan samhäl-
let, föreningen, ledaren och föräldrarna. Samhället vill ha en elit som 
kan visa upp sig i offentliga sammanhang, men även skapa en idrottsrö-
relse som ska skapa goda vanor och fungera som ett socialt kontrollnät. 
Samhället (framför allt staten och kommunerna) skapar ramar och för-
utsättningar genom politiska beslut och tillhandahåller exempelvis an-
läggningar och ekonomiskt stöd. Föreningen har ett intresse av att 
genomföra den planerade verksamheten, för att uppnå de mål och vi-
sioner som finns i föreningens verksamhet. Föreningen ordnar därför 
ledare, utbildningar, träningstider, seriespel, matchtröjor, domare och 
ekonomiskt stöd från stat, kommun och fotbollsrörelsen. Laglistan lig-
ger som grund för samhällets stöd till fotbollen och ledaren blir den 
sista utposten i fotbollsrörelsens och samhällets tävlingsidrottskedja. 
Uppdraget är att skapa intresse så att barnen på laglistan fortsätter att 
delta i verksamheten utifrån de mål och riktlinjer som finns. I angräns-
ning till denna kedja finns föräldrarna, vars intresse kan bestå i att bar-
nen deltar i en meningsfull fritidsaktivitet (med olika ambitionsnivå), 
under andra vuxnas överinseende.
 Vanligtvis inleds träningarna med att barnen och ledarna sitter till-
sammans i en cirkel i gräset. Ledarna går igenom vilka som av känd 
anledning är frånvarande vid träningen och vilka som inte har meddelat 
sin frånvaro. Listan får tillsammans med tränings- och matchschemat 
såtillvida en betydelsefull roll för konstituerandet av ledarskapet.  

Vid 20 över samlar Cecilia och Joakim ihop laget. Det är elva flickor och 
alla har kommit i tid. Även Nora är där, men hon har inte tänkt vara med 
idag. Vid samlingen blir det lite funderingar kring dem som är borta vid da-
gens träning. De flesta har meddelat frånvaro, men det är ett par flickor som 
är utanför tränarnas kontroll. (Fältanteckning 22/6 04) 

Listans betydelse dyker upp i olika sammanhang och dess innebörd går 
även utanför den rent praktiska funktionen, nämligen att veta hur 
många som ska delta vid lagets träningar och matcher. Den blir också 
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en bekräftelse på att vissa barn tillhör insidergruppen och att andra inte 
gör det.

Erika pratar med en ledare från det äldre flicklaget som tränar samtidigt och 
får frågan hur många spelare de är. ”Vi är väl 13-14 spelare, men det är ett 
par till på listan. Jag vill inte ta bort dom ännu ifall dom ändrar sig.” (Fält-
anteckning 12/8 04) 

Kanske blir laglistan som konstituerande av insidergruppen än viktigare 
i och med e-mailets inträde. Nästan uteslutande går e-mail adresserna 
till någon förälder i laget, vilket gör att föräldrarna lättare får tillgång till 
information än vad som tidigare varit möjligt. Ledarna vet att föräldrar-
na mottar informationen. Sett ur den aspekten blir e-mailen ytterligare 
ett steg i barnidrottens institutionalisering. 

Joakim och Cecilia samlar ihop laget till en cirkel sittande ungefär vid mitt-
linjen på fotbollsplanen och börjar med att gå igenom närvaron och vilka 
som inte är där samt orsaken till frånvaron. Det visar sig att alla barnen an-
tingen är på plats eller har meddelat frånvaro och orsak. Cecilia frågar sedan 
”Vad vill ni göra?”. ”Fara å bada!” säger Matilda. ”Jag menar vid dagens 
träning. Ni minns väl vad vi ska göra på avslutningen. Vi ska bowla och se-
dan äta på restaurang. Så får ni ta med er familjen. Den 1/10, det är en fre-
dagskväll. Det blir väl mysigt!” Erika flikar in att det kommer att komma 
ett mail till föräldrarna med informationen och att man måste anmäla sig 
före så att det finns plats för alla på restaurangen. ”Jag är med, jag är med” 
utbrister flera av flickorna och räcker upp handen. ”Alltså via mail, era för-
äldrar” säger Joakim. (Fältanteckning 16/9 04) 

Sammanfattningsvis är alltså listan en verifikation på den begränsade 
grupp av barn som ledarna har ett speciellt förhållande med och med 
vilka ledarna samordnar sina framtida handlingar i fotbollsverksamhe-
ten.

Illusionen av det mellanmänskliga 

Träningarna och matcherna inleds med en samling, där barnen och 
ledarna sitter i en ring och samtalar. För ledarna fyller samtalet om det 
som hänt utanför fotbollen både en viktig social roll och är även ett 
tillfälle för barnen att dela med sig av sin värld. Det blir också ett sätt 
att närma sig själva objektet för dagen – träningen eller matchen. Det 
blir ett medvetet sätt att genom mellanmänsklighetens skepnad närma 
sig själva essensen i verksamheten. Samlingen är en viktig del av trä-
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ningen för laget och samlingens dubbla roller visar sig i ledarnas utta-
landen.

Cecilia berättar sedan efter träningen om betydelsen att sitta med flickorna 
en stund före och prata om dagen som har varit och vad de har gjort. Hon 
menar att detta är en viktig social aktivitet. Det ger också ett tillfälle för 
flickorna att prata av sig före träningen för att sedan kunna koncentrera sig 
på träningsinnehållet. (Fältanteckning 24/8 04) 

Närmandet till tävlingen kan beskrivas som en övergång, ett närmande 
från den vardagliga livsvärlden till fotbollsvärlden. Övergången har oli-
ka karaktärer från gång till gång beroende på förutsättningar för det 
aktuella tillfället och om det har inträffat några speciella händelser i 
närtiden. Övergången kan beskrivas som ett språng i Schütz (1999) 
bemärkelse från en meningsprovins till en annan. Det blir en övergång 
till ett annorlunda sätt att betrakta varandra än i vardagliga livsvärlden, 
med ett speciellt språk, en speciell uppsättning av kroppsövningar med 
speciella artefakter som är viktiga för just det här sammanhanget och en 
speciell karaktär på mötena mellan ledarna och barnen. Det blir en 
övergång till ett annat värdesystem. Spelarna lämnar som Fundberg 
(2003) uttrycker det den privata sfären och kliver in i den intima zo-
nen, som utgörs av fotbollsträningen.

Laget har som vana att samlas i en ring sittandes på marken. Både 
barnen och ledarna sitter ner vid samlingen. När frånvarokontrollen är 
genomförd brukar laget prata lite om vad som har hänt under dagen 
och ledarna brukar höra sig för om barnen hunnit äta före träningen 
eller om de gjort något annat under dagen som kan påverka deras 
medverkan och prestation vid kvällens träning. Det handlar alltså både 
om upplevelser (som också kan vara framtida upplevelser) och frågor av 
mer praktisk natur för stunden. 

Stämningen i gruppen är avstämd och lite upprymd. ”Cecilia, jag längtar till 
i övermorgon”, säger Moa. ”Just det, så ska du till morfar va? I Dalarna?”, 
svara Cecilia. ”Ja, i Dalarna”, ”Du blir väl borta i tio dagar”, ”Ja”. Matilda 
berättar att hon har varit i Stockholm i helgen och Emma att hon har varit i 
Östersund. Cecilia frågar lite om hur de har haft det och Emma berättar om 
djuren hon sett på en djurpark. (Fältanteckning 22/6 04)  

När de första delarna av samlingen är avklarade brukar ledarna leda in 
samtalet på det som ledarna och barnen upplevt tillsammans. Samtalet 
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handlar om de matchupplevelser laget haft tillsammans. Det blir ett 
språng närmare själva fotbollen.

”Vad tyckte ni om matchen”, undrar Cecilia efter en stund. ”Jag tyckte vi 
var jättebra”, säger Moa och de flesta andra flickor håller med. ”Motstån-
darnas tränare tyckte ni var roliga att möta, ni var tekniska och spelade 
bra”, säger Cecilia. ”Dom var också bra, fyran var snabb”, säger Moa. Ce-
cilia och Joakim håller med. (Fältanteckning 22/6 04) 

Det är nu dags att kliva in i det som ligger inom den allra närmsta 
framtiden, nämligen träningen eller matchen. Det blir ofta en över-
gripande beskrivning och också ett sätt att ta både tränarna och barnen 
till det som är viktigt just nu. 

Joakim tar ordet igen och beskriver dagens träning. ”Vi ska köra ungefär 
samma som förra gången, lite mer närkamper”. Flickorna är nöjda med det-
ta, eftersom det var många som uppskattade den förra träningen. (Fältan-
teckning 26/8 04) 

Samtalet innan träningen eller matchen fyller, som ledarna ger uttryck 
för, flera funktioner som kommer till nytta i verksamheten. Genom att 
det blir just funktioner är det snarare ett kliv in i tävlingens konventio-
ner än ett uttryck för medmänskligheten. Det finns dock ett viktigt 
inslag av medmänsklighet när ett barn berättar om en händelse från sitt 
liv och utlämnar sig till de andra. För att knyta an till Schütz (1999) när 
det gäller vårt handlande och våra motiv för handlande är det enbart 
aktören som vet var dennes handling börjar och slutar, det vill säga 
varför den utförs, i det här fallet ledarna i laget. Den andre kan endast 
förstå fragment av de handlingar som kommer till uttryck. Handlingen 
är tillsynes en medmänsklig gest tillsammans med barnen, men kan 
tolkas som ett medvetet sätt för ledarna att närma sig träningen eller 
matchen. En tolkning är därför att samlingen är en illusion av det mel-
lanmänskliga och snarare som en funktion av träningen, samtidigt som 
det finns ett medmänskligt inslag i den här aspekten av tematiseringen. 

Sammanstötningen mellan vardagen och fotbollen  

Vi rör oss som Schütz (1964) konstaterar mellan flera olika verksamhe-
ter i våra liv, till teaterns värld, sagornas värld eller till fotbollens värld. 
Den vardagliga livsvärlden är förvisso en finit meningsprovins bland 
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andra, men den framträder som den grundläggande och yttersta verk-
ligheten. Det vardagliga livet kan därigenom sägas vara arketypen för 
vår verklighetsupplevelse. Påminnelsen från vardagen visar sig i flera 
olika sammanhang även i fotbollen. Vardagen går inte att bortse ifrån i 
sammanhanget, och den är många gånger en påtaglig faktor i konstitue-
randet av ledarskapet.

Stommen i träningarna är de övningar som ledarna bestämmer vara 
viktiga att genomföra. Övningarna som väljs ut återkopplar ofta till den 
föregående matchen och saker som är viktiga att träna på utifrån den. 
Ledarna har haft stora ambitioner med träningsplanering inför säsong-
en, men inte riktigt mäktat med att genomföra detta. Följande utdrag 
från fältanteckningarna lyfter fram den omständigheten. 

Jag berättar att jag har noterat att de ofta gör övningar som återkopplar till 
något eller några moment från förra matchen. Detta blir då temat för trä-
ningen. Cecilia och Joakim skrattar lite grand och menar att de inte lägger 
ner så mycket tid på träningsplanering. Ofta pratar de lite när de träffas före 
träningarna och funderar på vad de behöver öva. Sedan utformas övningar-
na utifrån detta samtal. (Fältanteckning 24/8 04) 

Ett dilemma i ledarskapet kan skönjas. Det handlar om att vilja och ha 
ambitioner men också en känsla av att inte räcka till för allt som krävs i 
livet. Då får det frivilliga ledarskap ledarna åtagit sig stå tillbaka, och 
vara något de kliver in i under de tider som är avsatta i almanackan för 
detta. Förhållningssättet till träningen blir autodidaktiskt. Ledarna 
plockar fram tidigare erfarenheter som spelare och ledare och blandar 
med det väsentliga för stunden.  

Krocken mellan vardagen och fotbollen tar sig många gånger kon-
kreta uttryck. Ledarna har gett krocken ett namn – de kallar den för 
Torsdagsträningen. Torsdagsträningen gestaltar den spänning som uppstår 
när fotbollen och vardagen krockar.

”Dom där konerna står snett Joakim, det är längre till den”, säger Emilia 
och pekar på den ena konen. ”Jag hade inget måttband med mig till trä-
ningen idag”, svarar han lite syrligt… Det blir drickpaus och Joakim delar 
in flickorna i lag, ett lag med gröna västar och ett lag utan västar. ”Är det 
samma lag?” undrar någon och syftar på om lagen är desamma som placer-
ingen vid stolparna under föregående övning. ”Ja flickor 94, alla är i samma 
lag” svarar Joakim och verkar välja att missförstå frågan, kanske på grund av 
irritation över tidigare händelser på träningen. Moa, Emilia och Jenny 
kommer inte till samlingen. ”Ska ni vara med på träningen. Annars får ni 
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vara på sidan” säger han. De kommer och sätter sig i ringen. (Fältanteck-
ning 26/8 04) 

Att fotbollen och vardagen inte helt kan frikopplas från varandra är 
något som också lyfts fram av ledarna. Bristen på tid och mat visar sig i 
vissa situationer på fotbollsplanen. Ledarna menar också att mötet med 
vardagen ser annorlunda ut beroende av tid på året, under sommarlovet 
är det ett mindre problem än när barnen går i skolan. 

Det börjar lysa igenom att flera av flickorna (och kanske även ledarna) är 
trötta och hungriga. Det finns ingen riktig harmoni på planen. Laget tar en 
ganska lång drickapaus och när spelet ska starta igen återstår bara fem minu-
ter. Jag pratar med Cecilia och hon berättar att de pratat om bland annat 
matläget i pausen. Det visar sig att bara fyra av flickorna har hunnit äta mid-
dag innan de kom till träningen. Vi pratar lite om träningstiden och om att 
börja skolan. Att träna klockan fem är inga problem när man är ledig, men 
det är värre när det är skola. Cecilia menar att hon helst hade haft en annan 
träningstid, men hoppas att barnen nästa år själva har lättare att ordna mat. 
Dessutom menar hon att det är lite speciellt nu när skolan har börjat igen 
och de gamla sommartiderna delvis fortfarande är kvar. Den kombinationen 
gör flickorna extra trötta. Världen utanför fotbollen gör sig påmind. (Fält-
anteckning 2/9 04) 

Språnget in i fotbollen blir inte så tydligt när flera grundläggande förut-
sättningar inte är uppfyllda. De grundläggande behoven av mat och 
sömn påverkar stämningen på bekostnad av skapandet av sammanhang. 
Det är framför allt vid träningstillfällena sammanstötningen mellan var-
dagen och fotbollen visar sig. Vid matcherna är det inte lika tydligt, 
vilket jag återkommer till i nästa kapitel. En tolkning är att träningen är 
närmare förknippad med vardagen än vad matchen är.

Den gemensamma historien och planeringen av
framtiden

Ett viktigt inslag vid både träningar och matcher är förutom samlingen 
att ledarna vid avslutningen av träffen pratar om nästa gång laget ska 
träffas. Avslutningen är ett sätt att ”kliva ur rummet” igen. Ledarna och 
barnen lugnar ner sig, samlar intrycken från träningen eller matchen 
och blickar framåt mot kommande händelser. Det är för det mesta den 
kommande fotbollsverksamheten som avhandlas, men ibland avhandlas 
också privata händelser, exempelvis en förestående resa med familjen. 
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Det faktum att ledarna och barnen finns på samma lista och därför ut-
gör ett fotbollslag gör att de är hänvisade till varandra även när de läm-
nar träningen. Det finns ett band som knyter dem samman och genom 
det bandet kan de planera för framtida gemensamma händelser. Mat-
cherna och träningarna finns som länkar mellan den gemensamma hi-
storia och den gemensamma framtiden – deras gemensamma biografi. 
Det gör att det också blir meningsfullt och naturligt att prata om den 
gemensamma framtiden och fotbollen blir en viktig del av barnens och 
ledarnas livsvärld. 

Vid samlingen efteråt informerar Joakim om matchen på måndag. Samtliga 
flickor kallas till matchen. Det blir lite diskussioner och strul med tiden för 
samlingen, men Joakim lovar att skicka ut informationen till föräldrarnas e-
mail. Joakim passar också på att påpeka att tidspassningen måste förbättras, 
så att träningarna kan komma igång snabbare. (Fältanteckning 27/5 04) 

Även om barnen och ledarna skiljs åt finns det en närhet i upplevelsen, 
de delar en gemensam värld och utgår från att den är oförändrad när de 
träffas igen. 

Det finns alltså en viktig tidslig aspekt i delandet av varandras livs-
värld. Under säsongen är ledarna och barnen ett naturligt inslag i var-
andras världar. Vid uppehållet under vintern får ledarna och barnen en 
viss distans till varandra och har inte samma naturliga kontakt, även om 
de är medvetna om att kontakten kommer att återupptas igen. 

J: Det var väl lite så där när vi började kände jag…dels en viss oro att vi 
skulle bli för lite flickor att köra sjumanna för att det hade vi pratat om tidi-
gare om att vi eventuellt att vi skulle slå ihop med 93-orna…då får du å 
andra sidan en ganska stor grupp för att köra sjumanna och hur man ska 
hantera dom bitarna…  
C: …när man som tycker att man…dels att man bara…det är bara jobbigt 
att börja en ny säsong så där…att ta emot alla igen är ju nog…och så ska 
man som hinna se…ta emot dom på ett bra sätt och…det var ju som en li-
ten öppning. (Utdrag från ledarsamtal) 

Det finns också en viktig rumslig aspekt – när börjar och när slutar le-
darskapet? När ledarna och barnen träffas vid fotbollsplanen vid trä-
ningar och matcher är rollerna tydliga och klara för både ledare och 
barn. Vilken betydelse har rummet för gränsdragningen mellan fot-
bollsledarskap och föräldraskap eller vuxenskap? Ledarskapet är en del 
av identiteten hos ledaren, men det finns naturligtvis flera andra delar 
av identiteten också. Hur förhåller sig ledarna och barnen till varandra 
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när de träffas i affären, på skolan, på stan eller hemma hos någon av 
ledarna?

C: …men sen dom här tjejerna man möter och…ja annars…det är ju också 
att dom kan säga att dom är glad att se en och det är ju roligt…nere på fot-
bollsplanen eller nere på Konsum eller nere när jag går med barnen vid 
skolan och…ja dom blir glad att se en och det är ju roligt. 
K: Tror du att dom ser dig som ledare då eller som Cecilia? 
C: Jag tror att dom ser mig som ledare än så länge… 
E och J: Jo nog gör dom det. 
C: Man har ju varit Gud och Amen tidigare…på affären för några år sen då 
var det ju bara ”åh” kom fram och kramades så…det tror jag. 
J: Ja det är rätt kul…strax före…det var nog innan Jenny började med bas-
keten…så var jag och träna för Jennys lillebror han spelar innebandy tim-
men innan och då var Kajsa där så då hälsade jag på henne…”ja” sa hon 
”vet du att jag såg dig och Malin en gång där inne på stan och vi satt och 
fika jag och mamma”. (gemensamt skratt)  
C: Då är du ledare 
J: …”att du inte hälsade då”, ”ja men du var så långt bort”…sen har man ju 
om man tittar på kopplar det till ledare eller vuxen och…förhållandet till 
barn så vet jag väl inte om det går en skarp linje egentligen.  (Utdrag från 
ledarsamtal)

Det som visar sig är hur både barnen och ledarna formas av varandra 
tack vare att deras biografier sammanflätas genom fotbollen. Det är 
något som även når utanför fotbollsplanen och påverkar vem de är för 
varandra. Det finns ingen tydlig gräns för var ledarskapet börjar och 
slutar, det konstitueras ständigt i de sociala sammanhang som ledarnas 
och barnens livsvärldar möts och exponeras för varandra.

Konstruktioner av den andre 

Ledarskapet och ledarnas syn på vad som är normalt tar sin utgångs-
punkt i den egna situerade praktiken och i ledargruppen. Frågan om 
hur andra uppfattar det egna ledarskapet blir svårt, men det är betydligt 
lättare att konstruera typer av andra ledare i föreningen, av ledare från 
andra föreningar och till och med ledare från vissa kommuner. Det 
handlar om att ha en speciell bild och en speciell känsla inför att möta 
vissa föreningar, att leva med typifieringar av andra föreningars verk-
samhet och låta typifieringarna leva med i upplevelsen av matcher mot 
föreningen. Det handlar även om att förstå den egna föreningen utifrån 
sina egna upplevelser och erfarenheter som förälder, att leva med typi-
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fieringar av den egna fotbollsverksamheten. Utifrån den biografiska 
positionen skapar ledarna och utvecklar sina typifieringar av andra fö-
reningars verksamheter, men även av andra lags verksamheter i den 
egna föreningen.

E: Men jag tycker föreningen har en sund inställning det tycker jag…det är 
liksom…ja…det är lite bya familjärt…en lagominställning…det är inte den 
här…tycker jag i alla fall… 
C: Och sen levs det inte alltid upp till det tycker jag. 
E: Det kanske inte gör det. 
C: Men alltså det är trevligt att gå in på kansliet och det…på så sätt…men 
alltså nån… så att säga… 
E: Jag tycker ju Niklas (Erikas äldre son) har haft bra jag menar Erik som 
har hållit på med som sen dom har varit små… 
C: Jo… 
E: Nu är det ju han som håller ut så att säga…Johan har ju som mer eller 
mindre lämnat…men Erik har ju och nu har dom fått ny tränare An-
ders…den här yngre killen…och…ja. 
C: Dom har ju haft ett bra ledarskap… 
…
C: Mmm…och dom har ju förlorat. 
E: Jo…förlorat, förlorat, förlorat…och ändå så härdar man ut på nåt vis jag 
tycker det…och sen dom var till Umeå i somras…och…ja men det var nog 
jättekul att få fara iväg  och vara tillsammans och sova över…för dom har 
inte gjort så mycket sånt.  
(Utdrag från ledarsamtal) 

Idealtyperna som ledarna skapar är ett sätt att förstå sin egen biografiska 
position i ledarskapet. Genom att skapa idealtyper av andra berättar 
ledarna om var de befinner sig i sitt eget ledarskap. Ledarskapet i det 
egna laget blir det normala, där relationerna är allra mest utvecklade. 
Sedan konstrueras idealtyper med en ökande grad av anonymitet från 
andra ledare i föreningen till ledare i andra föreningar och ledare från 
vissa kommuner och så vidare. De som alltså befinner sig med en grad-
vis mindre närhet i upplevelsen. Konstruktionen av den andre blir vik-
tigt i skapandet av ett sammanhang, där den egna verksamheten finner 
sin plats. De subjektiva upplevelserna är förvisso en del av meningspro-
vinsen, men väl bortom det som direkt kan upplevas av mig som leda-
re. Jag och min omvärld är endast en liten del av hela den meningspro-
vins som fotbollsrörelsen utgör. Den stora delen av provinsen bär ideal-
typens skepnad. Konstruerandet av idealtyper är därför viktigt för be-
mästrandet av sammanhanget. 
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Sammanfattning av tematiseringen 

Det mest framträdandet draget i tematiseringen är bemästrandet, i syftet 
att skapa en verksamhet där gemenskapen hålls samman och som utgår 
från rutiner och ett igenkännande av sammanhanget. Viktiga artefakter 
i bemästrandet är, förutom själva fotbollsplanen, laglistan och tränings-
schemat. Ledarna har genom dessa artefakter möjlighet dels att veta 
vilka barn som ingår i insidergruppen och dels möjlighet att ställa frågor 
om barnens frånvaro. E-mailen blir ett effektivt sätt att nå ut med in-
formation till barnens föräldrar och på så sätt få hjälp med kontrollen av 
barnens fritid under de tider som träning och match finns inplanerade 
på träningsschemat. Även i mötena med barnen finns bemästrandet 
som ett viktigt inslag. Ledarna tillåter barnen att vara med och bestäm-
ma övningar och varianter av övningar vid träningar så länge det inte 
stör verksamheten för mycket, men vid matcher är det ledarna som 
bestämmer hur det ska vara. Vid matcher finns ett begränsat utrymme 
för barnens medbestämmande. Det finns mellanmänskliga inslag i tema-
tiseringen, såsom när barnen vid samlingen vid träningens början får 
berätta om något personligt, men i ledarnas utsagor kan tolkningen 
göras att samlingen även är en funktion som syftar till att få barnen 
koncentrerade på träningen – alltså ett bemästrande.  
 Bemästrandet blir sammanfattningsvis en viktig del av ledarskapets 
uttryck och levda erfarenhet och riskerar ibland att osynliggöra det 
mellanmänskliga mötet, där barnen och ledarna delar varandras varan-
de.
 Det är den vardagliga kunskapens rationalitet som Schütz (1999) 
lyfter fram som visar upp sig i tematiseringen – känslan av att det socia-
la livet kommer att fortsätta vara det samma som tidigare, att ledarnas 
handlingar förstås och tillämpas av barnen och föräldrarna och att det 
finns en tillit till att kunskapen är tillräcklig för att bemästra situationer-
na som uppstår i verksamheten. Det är det sociala livets rutiniserade 
karaktär där det handlar om att kunna samordna sina handlingar med 
andra som visar upp sig, vilket är nödvändigt för att ledarna ska kunna 
upprätthålla sin ontologiska trygghet (Giddens 1984, 1990). Förgivet 
tagandet av de relevanssystem som fotbollen finns inbäddad i visar sig.  
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Kapitel 5
Tävlingens kraft 
Kapitlet fokuserar tematiseringen Tävlingens kraft och tävlingens bety-
delse som process och levd erfarenhet i verksamheten. Första delen av 
kapitlet inrymmer en teoretisk diskussion och reflektion kring tävling-
en som fenomen medan den andra delen fokuserar det som visar sig i 
empirin.

Teoretisk reflektion – tävlingen som kulturellt 
fenomen

Ett utmärkande drag för den organiserade tävlingsidrotten är just att det 
finns ett tävlingsmoment. Av det skälet finns anledning till ett fördjupat 
resonemang kring tävlingen. Tävlingen kan vara rolig, utmanande, en 
möjlighet att visa upp vad man har lärt sig och en möjlighet att få mäta 
sina krafter med andra än träningskompisarna. Tävlingen kan också 
vara fylld av ängslan och ånger, ängslan för att inte få vara med och 
ånger för att misslyckas. Det påtagliga tävlingsmomentet under vuxnas 
överinseende är något som skiljer tävlingsidrotten från många andra 
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Det är också något som skiljer 
tävlingsidrotten från många andra pedagogiska miljöer i samhället. För 
att belysa teoretiseringen av temat kommer tävlingen som kulturellt 
fenomen att belysas ur ett antal aspekter.
 Det är viktigt att komma ihåg att det bör föreligga en skillnad mel-
lan barnidrottens tävlan och tävlan för vuxna, något som exempelvis 
Keating (1988) betonar. Han delar upp idrotten i sports (barn- och ung-
domsidrott) och athletics (tävlings- och senioridrott) och menar att det 
inom barn- och ungdomsidrotten är glädjen och tillfredsställelsen av 
strävan som är det viktiga, inte att vinna. Moralen hos tränare kan ses 
som ett förhållningssätt till reglerna som konstitueras, vilket inkluderar 
idrottens övergripande riktlinjer. Tävlingsidrotten för barn är som tidi-
gare konstaterats ett relativt nytt fenomen och bedrevs enligt David 
(2005) från början med hjälp av modeller anpassade för vuxna. Han 
menar att det är viktigt att särskilja barnidrottens tävlan som en kategori 
för sig och han menar att tävlingen bör värderas gentemot barnens 
mänskliga rättigheter i stället för att värderas enbart mot resultat. Idrot-
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tens övergripande riktlinjer bör alltså enligt David (ibid) vara nära 
knutna till FN:s konvention om mänskliga rättigheter för barn.  

Tävlingsidrottens inre logik 

Vad är det som kännetecknar tävlingen inom idrotten och skiljer den 
från andra former av tävlingar?7 Vad är det som gör att tävlingen blir 
intressant för deltagare och åskådare? Lindfelt (1999) diskuterar idrot-
tens fenomenologiska struktur och menar ”…den självklara helhetsbak-
grund eller förståelsehorisont i vilken t. ex. enskilda idrottsprestationer 
får sin mening och innebörd” (s. 27). 
 Lindfelt (1999) lyfter fram fyra centrala aspekter i den fenomenolo-
giska strukturen – idrottens autonomitanke, jämlikhets- eller rättvise-
idealet, tävlings- eller konkurrensidealet och idrottsreglernas karaktär. 
Idrotten konstitueras av bestämda överenskomna spelregler som tydligt 
avgränsar idrott från annan verksamhet, det som sker inom idrotten 
måste tolkas utifrån den aktuella kontexten. Reglerna är godtyckliga 
och bindande överenskommelser. Reglerna är enligt Patriksson (1982, 
s. 21) tävlingens gemensamma språk och han menar att ”… kvantitativa 
resultat … kan liknas vid en internationell valuta som är gångbar över-
allt i idrottsvärlden”. Lindfelt (1999) menar att rättvisa möjligheter att 
konkurrera med sina idrottsliga prestationer genom indelning i exem-
pelvis åldersklasser, viktklasser och kön (jämlikhets- eller rättviseidealet) 
är viktigt för värdet av idrottstävlingen. Tävlings- eller konkurrensidea-
let måste betraktas utifrån idrottens autonomitanke, vilket innebär att 
det går ut på att övervinna motstånd med till buds stående medel ut-
ifrån det regelverk som finns. Det finns ett gemensamhetsintresse mel-
lan opponenterna, genom att alla presterar så bra som möjligt utifrån 

7 Här kommer tävlingsidrottens kännetecken att fokuseras. Det finns olika sätt att 
klassificera olika typer av tävlingar. Se exempelvis Caillois (2001) uppdelning och 
klassificering av tävlingar där han benämner de olika tävlingarna Alea (games of chan-
ce), Agon (games of competition, dit tävlingsidrott räknas) Mimicry (games of simu-
lation) och Ilnix (games of vertigo). Lindfelt (1999) delar upp idrotten i olika typer av 
aktiviteter, där han menar att man utöver tävlingsidrotten kan tala om health/fitness 
sport, adventure sport och show sport. Han menar att utvecklingen går mot att det 
blir svårare att hitta en essäns i idrottsbegreppet, i stället bildas det parallella kontext-
relaterade begrepp som har vissa likheter med varandra. Engström (1999, 2002) är 
inne på liknande resonemang, men delar in idrottsbegreppet i sju praktiker – tävling 
och rangordning, fysisk träning (motion), lek och rekreation, friluftsliv, fysisk utma-
ning och äventyr, färdighetsträning samt rörelse- och koncentrationsträning. 
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reglerna och fair play. På det sättet får resultatet ett värde både för vin-
naren och för förloraren. För att det ska gå att bryta mot regler inom 
ett spel måste alla vara överens om vad det är för spel som spelas. Det 
måste finnas en uttalad ram att hålla sig inom. Spelreglerna innebär 
alltså den logiska situation inom vilken det går att fuska, vilket innebär 
att det bara går att fuska i eller inom ett spel. Patriksson (1982) har skis-
serat upp en liknande struktur med tillägget för tävlingens offentliga 
karaktär. Med det menar han att det måste finnas minst en utomstående 
person som i förväg känner till reglerna representerad av en formell 
organisation och utsedd av tävlingsarrangören. Personens uppgift blir 
att utvärdera resultatet av jämförelsen mellan de tävlande.
 Elias & Dunning (1986) beskriver fotbollsmatchens figurationer 
som ständigt förändras när bollen rör sig över fotbollsplanen och be-
traktar gruppdynamiken vid en match som ett helt sammanhang mellan 
samtliga som finns på och runt fotbollsplanen. Naturliga inslag i dessa 
ständigt förändrade figurationer blir spänning och samarbete. Spän-
ningen och samarbetet blir ömsesidigt beroende fenomen, oavsett lag-
tillhörighet. Formerna för konfigurationerna och det ömsesidiga bero-
endet konstitueras av både de formella och informella spelreglerna och 
spänningsjämvikten blir ett viktigt inslag i tävlingens inre logik.
 Det som visar sig i genomgången är att både spänningen och oviss-
heten i tävlingen gör att den blir intressant för både deltagare och åskå-
dare, åtminstone de som har förståelse för den aktuella tävlingens ka-
raktär. Även om förståelsen av tävlingen är situerad finns det vissa 
grunddrag i tävlingen som kan sägas rymma många av de aktiviteter 
som kallas för tävlingsidrott.  

Tävlingen som upplevelse 

Eftersom idrotten är något som förekommer utanför den vardagliga 
världen kan vi välja att förhålla oss till den utan att alls beröras, utan att 
för den sakens skull påverkas i våra dagliga liv. Idrotten kan dock inte 
frikopplas helt från den vardagliga världen, utan autonomin står i väx-
elverkan med ett vidare samhälleligt nätverk av värden, normer och 
institutionella intressen (Peterson 2000; Lindfelt 1999). För människor 
som berörs av idrotten kan den fungera som ett mönster för livstolk-
ning, både för idrottaren själv och för åskådaren. Lasch (1997) menar 
att det är just denna del av tävlingen som är dess stora styrka. Som en 
befrielse från vardagslivets komplexa värld underkastar sig deltagarna 
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godtyckligt överenskomna regler i en kamp som varken bidrar till 
människans kamp mot naturen eller till det gemensamma välståndet. 
Tävlingen är dock till skillnad från droger en verklighetsflykt som krä-
ver både koncentration och intelligens och som ger begränsade biverk-
ningar. Det är enligt Lasch (ibid) när ideologiska och politiska motiv 
blandar sig i som tävlingen mister sin charm och blir instrumentell, ett 
synsätt som han delar med Huizinga (2004). Även Boxill (2003) beto-
nar deltagarnas ömsesidiga utmaning och spänning i att besegra var-
andra som tävlingens basic element, men menar att yttre faktorer såsom 
pengar, berömmelse och uppmärksamhet i media riskerar att förstöra 
tävlingens grundläggande mening. Tävlingen kommer att handla om 
mycket annat än det som presteras just för stunden: 

Competition when viewed as a mutual challenge to achieve excellence, no 
matter the field, leads to progress, to respect for others, to friendships, and 
to excellence. This is the essence of competition. (Boxill, 2003, s. 115) 

Idrottstävlingen blir enligt Loland (2002) en kommunikativ process, 
där spelets regler fungerar som den struktur som omger tävlingen, men 
där varje deltagares egna målsättningar och intentioner inte behöver 
vara likvärdiga med spelets regler. Mötet mellan reglerna och de egna 
intentionerna blir en moralisk fråga. Loland (ibid) lyfter fram play och 
fairness, och menar att den goda tävlingens kombination mellan spän-
ning, ovisshet och fair play också kan fungera som en viktig arena för 
det goda livet. Trots att idrotten är en arena för både ideologiska och 
politiska syften menar Eichberg (1997) att inslaget av festival är viktigt, 
när människan får ta ett kliv ur det vardagliga livet och ge sig hän i 
tävlingen. Den organiserade idrotten kan enligt Elias & Dunning 
(1986) karaktäriseras som en mimetisk8 fritidsaktivitet. Mimetiska akti-

8 Mimetisk kommer från mimesis och är ett ord lånat från konstteorin. Ordet har sina 
rötter i Aristoteles filosofi, där mimesis som kunskapsform och konstnärens frihet att 
gestalta verkligheten ställdes mot vetenskapens episteme (Gustavsson 2004). Det är 
alltså en term som under antiken betecknade vissa former av mänskliga aktiviteter. I 
detta sammanhang är de mest relevanta betydelserna att göra på samma sätt, härma, 
imitera eller efterbildning (www.ne.se 2007). Aristoteles antog att mimesis var en 
förutsättning för all konst, men fann den enbart i dramat på teaterscenen (Arendt 
1998). Skådespelet är inte enligt Aristoteles till för att läsas, utan ska framträda i hela 
sin prakt – i de unika skådespelarnas sätt att vara. En parallell till fotbollen, där upple-
velsen inte består av att läsa reglerna, utan av spelarnas sätt att uttrycka sig genom sina 
handlingar på fotbollsplanen.  

http://www.ne.se2007
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viteter kännetecknas av tydliga regler som är specifika för just den ak-
tuella aktiviteten och som är kända för deltagarna. Dunning (1999) 
menar i detta sammanhang att det är frivilligt att delta i aktiviteten och 
deltagande innebär en förbindelse att hålla sig innanför de i förväg upp-
satta ramarna. Aktiviteten utövas i en specifik kontext dit individen 
måste ta ett konkret steg för att delta. Den organiserade tävlingsidrotten 
är ett bra exempel på en sådan aktivitet och en möjlighet att få utlopp 
för sin upphetsning och sin energi på ett för samhället accepterat sätt. 
 Fundberg (2003) har gestaltat språnget i in i idrottsvärlden i sin 
studie av maskuliniteter inom pojkfotbollen. Spelarna lämnar det priva-
ta livet och kliver in i den intima zonen, som utgörs av fotbollsträning-
en. Genom att kliva in i omklädningsrummet och börja byta om eller 
genom att börja värma upp på fotbollsplanen tas klivet in i fotbollsvärl-
den, där andra villkor gäller än i vardagen. Där blir pappor tränare och 
söner spelare. Hierarkier och roller tydliggörs på ett annat sätt än i var-
dagsvärlden. Även Brännberg (1998) lyfter fram omklädningsrummets 
betydelse för att göra språnget in i idrottsvärlden. I omklädningsrum-
met definierar vi vad som är normalt och vad som är ytterligheter ut-
ifrån den kontext där vi befinner oss just nu. På det sättet gör vi id-
rottsvärlden och sammanhanget väldefinierat och begripligt. Jargongen 
och beteendet blir annorlunda än i den vardagliga världen. Brännberg 
(ibid) åskådliggör med ett exempel hur det kan gestalta sig i duschen 
efter ett träningspass:  

Under tiden någon står och duschar och schampolöddret gör det omöjligt 
att se, smyger några kamrater fram och urinerar på en kompis. Skrattande 
riktar de sina strålar mot den ännu inte ont anande kamraten som varken 
ser eller hör i duschens brus. Det brukar dröja några sekunder innan den 
utsatte reagerar på att det rinner oroväckande varm vätska utmed benen. 
När väl upptäckten är gjord försöker offret att komma undan strålarna. 
Skrikande talar han om hur fruktansvärt äckliga kamraterna är. (Brännberg, 
1998, s. 59) 

Att vara en deltagare i idrottsvärlden behöver inte ta sig så dramatiska 
uttryck som exemplet ovan, men det visar att handlingar som vi många 
gånger anser vara helt oacceptabla i den vardagliga livsvärlden är accep-
tabla i vissa specifika meningsprovinser. Andra exempel kan vara olika 
regelöverträdelser inom idrotten, där jag kommer undan med en fri-
spark emot mig i idrottsvärlden men där motsvarande handling i den 
vardagliga livsvärlden kan leda till åtal för misshandel eller något lik-
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nande. I tävlingssammanhanget blir helt andra upplevelser relevanta än 
i vardagen. Tävlingen är en social konstruktion, men kan inte helt fri-
kopplas från andra samhälleliga fenomen och institutioner.  

Rummet och kroppen i tävlingsidrotten 

I tävlingsidrotten spelar rummet och kroppen en speciell roll. Rummet 
är världens mest allmänna form (Bollnow 1994). Människan behöver 
ett rum, det vill säga att vi alltid är situerade någonstans. Vi är inte bara 
situerade som objekt, med närvaron i ett rum följer också en viss sin-
nesstämning. Vi kan avfjärma oss från rummet eller inrätta oss i det, vi 
kan känna oss förlorade eller trygga, i samklang med rummet eller 
främmande för det. Rumskänslan hänger nära samman med livskänslan, 
det objektiva rummet är tätt sammanknippat med det levda rummet. 
Bollnow (ibid) lyfter fram trånghet och rymd som något som sträcker 
sig utöver det objektiva rummet, det är människans livsrum, det egna 
rummet som människan försvarar som sin egendom. Langevald (1983) 
menar att ett fysiskt rum (exempelvis en fotbollsplan) upplevs på vitt 
skilda sätt beroende på om du är barn eller vuxen och beroende på 
vilken roll du har i sammanhanget. Det levda rummet är dynamiskt 
och utrymmet i rummet skapas av människan själv.  
 Det levda rummet är alltså något annat än fysiskt utrymme, det är 
ett oreflekterat och icke verbaliserat utrymme (van Manen 1997; Boll-
now 1994; Langevald 1983). Upplevt utrymme är situerat, vi påverkas 
av den plats där vi fysiskt befinner oss (exempelvis på jobbet, i en affär, 
på fotbollsplanen). Upplevt utrymme refererar också till det vi ska göra 
för tillfället och vilken plats som är lämplig. Platser är förenade med 
sociala och kulturella konventioner som påverkar kvalitén på det upp-
levda utrymmet. Upplevt utrymme har alltså att göra med hur vi upp-
lever vårt dagliga erfarande, men det finns också en mer fundamental 
mening i detta.  Det finns en skillnad mellan det geometriska rummet 
och det konkret erfarna rummet (Bengtsson 1998). Det geometriska 
rummet är abstrakt, kvantitativt och saknar en naturlig mittpunkt, me-
dan jag alltid utgör mittpunkten i mitt levda rum med alla de kvalitati-
va upplevelsevärden som finns. Dessa rumsliga dimensioner är svårför-
enliga. Rummet ska dock inte reduceras till enbart ett inre rum och 
inte heller enbart ett fysiskt rum. Det levda rummet finns i mötet mel-
lan dessa, subjektet bebor rummet. Alla rum har en viss genomträngan-
de stämning som beror exempelvis på vilka uppgifter som ska utföras, 
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vilka andra människor som finns i rummet, tiden på dygnet, den egna 
sinnestämningen. Människan både påverkar och påverkas av stämning-
en i rummet.
 Vi är alltid kroppsligt konstituerade i världen. När vi möter en 
människa möter vi dennes kropp i första hand. I den kroppsliga närva-
ron både avslöjar vi och döljer något. Hur kroppen betraktas beror 
också på sammanhanget och relationen – exempelvis om jag betraktas 
av min älskandes kärleksfulla blick eller av fotbollstränarens kritiska 
blickar (van Manen 1997). 
 Kroppen är inte enbart ett objekt i världen och inte heller enbart 
ett subjekt, den är snarare förutsättningen för våra upplevelser och erfa-
renheter (Merleau-Ponty 1962). Genom kroppen är vi situerade i tid 
och rum, kroppen är nollpunkten i vårt koordinatsystem. Kroppen är 
en viktig komponent för hur jag erfar en situation. Att vi är situerade 
genom kroppen innebär att vi inte kan vara på två ställen samtidigt. 
Det innebär också att all min nuvarande kunskap inte kan byggas en-
bart på egna tidigare erfarenheter. Hur jag uppträder i en situation byg-
ger också på erfarenheter jag fått av andra. 
 I polemik med framför allt Descartes men även med Husserls 
(1989) trancendentala fenomenologi menar Merleau-Ponty (1962) att 
subjektet framför allt är den levda kroppen. Descartes var noggrann 
med att urskilja kroppen (res cogitans) från det inre livet (res extensa),
vilket innebar att kroppen och medvetandet i praktiken saknade kopp-
ling till varandra. Husserl (1989) å sin sida gjorde välden till en skåde-
plats och subjektet till en åskådare genom sin transcendentala fenome-
nologi. Den levda kroppen ska i Merleau-Pontys (1962) betydelse var-
ken betraktas som ett rent objekt eller ett rent subjekt. Den levda 
kroppen kännetecknas snarare av att vara subjekt-objekt, centrum för 
upplevelser och erfarenheter. Den egna kroppen är inte ett ting som 
flyttas omkring i rummet som exempelvis möbler, den är istället det 
subjekt som utför alla handlingar. Jag kan alltså aldrig undfly eller fjär-
ma mig från den egna kroppen. Som inkarnerat subjekt är den alltid 
närvarande i allt vi gör. För att ett objekt ska kunna visa sig för oss är 
den egna kroppen aldrig själv ett objekt. Som subjekt är inte den egna 
kroppen placerad i rum och tid som ett objekt, den bebor i stället 
rummet och tiden. Merleau-Ponty (ibid) menar, som jag tidigare lyfte 
fram,  att det är svårt att se var kroppen tar slut och världen tar vid. De 
ting vi omger oss med i världen är inte enbart ting i sig själva, exem-
pelvis använder cyklisten inte sin cykel enbart som ett redskap utan 
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som en förlängning av den egna kroppen. Genom införlivandet av ting 
i den egna kroppen blir de medel för att utvidga och omgestalta vår 
egen värld. Införlivandet innebär också att distansen mellan kroppen 
och tinget minskar, det bildas en vana. Ju mer jag lär mig att behärska 
ett ting, desto mer blir det införlivat i den egna kroppen. Distansen 
mellan kroppen och tinget minskar tills de bildar en upplevelse av hel-
het mellan kropp och ting. Beroende på vilken typ av ting som införli-
vas i kroppen bildas det habituella praktikfält. Genom införlivandet av 
habituella praktikfält införlivas också de idéer och tysta antaganden som 
ligger till grund för praktikfältet. Genom tingen erfars rummet på ett 
speciellt sätt beroende på tingens historiska sammanhang och det egna 
historiska förhållandet till dessa. Erfarandet av rummet, tiden och rela-
tionerna är avhängiga den levda kroppen. Den levda kroppen ingår i 
ett sammanhang som är socialt och historiskt och ur det perspektiv blir 
den levda kroppens till-världen-varo enligt Bengtsson ”den skärnings-
punkt där det individuella och kollektiva möts och förenas i en förän-
derlig och skör enhet” (2001, s. 92). Det går inte att påstå att exempel-
vis en fotbollsledare är på ett visst sätt, alla har sin egen stil men genom 
att ingå i kollektivet representerar ledaren också en viss stil. Det indivi-
duella och det kollektiva möts, men genom existensens dialektik är 
enheten både skör och föränderlig.

Merleau-Pontys levda kropp kan skönjas i Nilssons (1998b) reso-
nemang om kroppen som mötesplats för naturen och kulturen, det 
individuella och det kollektiva. Han menar att människor genom de 
kroppsliga attributen signalerar en kollektiv tillhörighet samtidigt som 
vi genom dessa attribut också vill signalera en individuell ställning och 
skönhet. Kroppen blir ett viktigt uttrycksmedel för den rådande kultu-
rella ordningen, något som varierar från en tid och kultur till en annan. 
Kroppen och synen på kroppen har alltså ett nära samband med sam-
hället. Även Shilling (2003) betraktar kroppen som källan för förståel-
sen av samhället. Kroppen är situerad och genom kroppen både skapar 
vi och skapas av de sammanhang där vi ingår. Genom vår kroppslighet 
både innesluts vi och utesluts ur gemenskaper. Kroppen går alltså inte 
att skilja ut från samhället och genom våra kroppsrörelser både konsti-
tuerar vi och konstitueras av samhället, något som också Kirk (1993) 
betonar:

… the inner and the outer body do not occupy separate realms; neither is 
the individual and social body amenable to sensible analysis as distinct enti-
ties … it is precisely the interaction of all four of these dimensions of the 



Kapitel 5 Tävlingens kraft 

107

body in culture and nature that is the specific interest of a sociology of the 
body. (s. 58). 

Kroppen bör enligt Kirk (ibid) förstås utifrån både historiska, politiska, 
kulturella och genusaspekter. Vad är det då för rum och kropp som 
konstitueras i tävlingsidrotten?

Kroppen slutar alltså inte där huden tar slut, den sträcker sig in i 
rummet som omger oss. Rummet är inte heller något som är konstant, 
det förändras och utvecklas över tid, vilket enligt Eichberg (1998) in-
nebär att även kroppen är ett subjekt för sociala förändringar. Det är 
något som också visat sig historiskt, där kroppen och den fysiska aktivi-
teten varit objekt för olika strömningar, idéer och ideologier. Det är 
ideologier som kan relateras till både klassamhällets organisering, poli-
tisk makt och aktivitetens natur. Kolonialiseringen av kroppen är en 
både komplex och konfliktfylld process, där inte minst utvecklingen av 
tävlingsidrotten varit betydande för denna kolonialisering. Att kroppen 
skiljts från naturliga miljöer och är avgränsad till slutna idrottsmiljöer 
har enligt Eichberg (ibid) samband med industrialiseringen och institu-
tionaliseringen av samhället, uppdelningen av fritid och samhälle. 
Kroppen spelar en annan roll i vårt moderna samhälle, där vi tillrätta-
lägger miljöer för olika sorters aktiviteter i vårt vardagsliv mer nu än 
vad vi gjorde tidigare.

I det moderna samhället är tid, standardisering, mätbarhet, konkur-
rens och resultat viktiga faktorer och tävlingsidrotten växte alltså fram i 
bakvattnet av detta (Eichberg 1998; Gustavsson 1994). Tävlingsidrot-
tens viktigaste komponenter blir därför dels tiden som absolut, mätbar, 
kvantifierbar och endimensionell. För att kunna mäta, bedöma och 
jämföra tiden blir standardiseringen av platsen central. Det gör att plat-
sen enligt Eichberg (1998) blir monofunktionell, det vill säga att den är 
väl avgränsad och att det enbart går att utföra den idrottsgren platsen är 
avsedd för. Kroppen formas genom träning för att så väl som möjligt 
kunna prestera i den aktuella idrottsgrenen. Det gör att idrottsmiljöerna 
inte är några naturliga miljöer, utan skapade specifikt för de aktuella 
tids- och platsfaktorerna: 

Sport is thus a visible, living metaphor of modernity: making the world 
measurable, making the human being productive and ‘developing’ space 
under the dominance of ‘dynamic’ time. The one and dominating rational-
ity finds its expression in pure form through the time-space patterns of 
sport. (Eichberg 1998, s. 153) 
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Sammanfattningsvis har alltså både rummet och kroppen, men även 
tiden, en alldeles speciell betydelse för erfarandet av idrottslig aktivitet. 
Genom rummets utformning och den mätbara tidens betydelse anpassas 
också kroppens rörelser för att på ett så funktionellt sätt som möjligt 
passa in i de tillrättalagda miljöerna för den aktuella aktiviteten. Synen 
på kroppen och kunskapen riskerar att bli dualistisk och instrumentell. 
Kroppen frikopplas från medvetandet, i stället för att vara en integrerad 
del av hela varandet såsom Merleau-Ponty (1962) betraktar den levda 
kroppen. Swartling Widerström (2005) diskuterar i anslutning till detta 
att ”ha kropp” eller att ”vara kropp” i synen på den kunskap som för-
medlas i läroplanerna i idrottsundervisningen i grundskolan. Det hand-
lar om det som inledningsvis beskrevs i avhandlingen, att betrakta 
kroppen som ett objekt som ska formas eller att möta eleven i dennes 
varande. Det är viktigt för synen på kunskap och ledarskap inom idrot-
ten och de möten som konstitueras mellan ledarna och barnen.

Det som visar sig i praktiken - tävlingens kraft 

Tävlingen är starkt reglerande för de sociala mötenas tillblivelse. Fot-
bollen är uppbyggd kring sjutton spelregler (SvFF 2006b). Regelverket 
är internationellt och reglerar formerna för tävlingen, fotbollsplanen 
med linjer och målburar är uppbyggd utifrån dessa regler och utifrån 
reglernas och fotbollsplanens uppbyggnad formas övningar och taktiska 
dispositioner som anses funktionella för sammanhanget. Det visar sig 
tematiseringen att det finns tävling av olika dignitet. Från den enskilda 
övningen, till övningen av offentlig karaktär, till tävlingar vid träning-
en, till matchspelet vid träningen och till matchen mot andra lag. Täv-
lingen och prestationen är influerad av en teknisk rationalitetsmodell.
 Alla ledare bär på sina berättelser om ledarskapet, berättelser som 
sätter spår i identiteten. Genom fotbollen får ledarna en närhet till det 
levda varandet. De ger sig hän i en aktivitet och får en direkt utvärde-
ring av utfallet i prestationen. Tack vare att det är starka kroppsliga och 
känslomässiga situationer är de viktiga för vem ledaren blir – glädjen, 
besvikelsen, stöttandet, osynliggörandet. Lärandet blir effektivt men 
kan vara både positivt och negativt. I stället för att ledarna lär sig om 
något vars tillämpning tillhör en annan kontext, vilket är fallet i mer 
formella lärandesammanhang, lär sig ledarna i den specifika kontexten. 
Ur dessa starka situationer mejslar ledarna själva ut berättelser som blir 
viktiga för att tala om vem jag är som ledare och människa. 
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Tre berättelser kommer att skildras här. Var och en av ledarna har 
tagit fasta på olika aspekter. Det är tävlingens baksida, det är det sociala 
ansvaret och känslan av gemenskap. Cecilia berättar en historia om 
tävlingens baksida. 

C: Jo så fick man en upplevelse igår. Karin var ju med i länslaget. Hon fick 
spela 27 minuter av fyra matcher alltså, se denna besvikelse och hur hon 
bara tappade. Då tänkte jag att det var ju sämre att hon var med i det här än 
att hon kände att ”åh kul att jag kom med”. Då tycker jag att dom är för 
unga för att vara med i länslaget när dom är mitt i tonåren, alltså hon var 
skitledsen hon bara grina och hon var jätte jätte ledsen, men det var en er-
farenhet att se den här besvikelsen. Så trodde hon väl lite grann, det trodde 
väl jag också som förälder, än ska dom bara testas. Men det kändes lite 
grann som att truppen var klar då som kommer att spela. När jag ser det här 
hur ont det tar i en att inte få vara med. Och dom vann över 89:ornas läns-
lag ”jippii jätteku”, dom var jätteduktiga, men inte var hon glad. Hon bara 
grät. Hon nöp ihop tårarna och sen direkt när vi kom ut i bilen så grina 
hon. Det är inte lätt, så där illa vill jag inte göra något barn, dom är för 
unga. Så funkar ju ett länslag men man fick se smärtan hur ont dom skulle 
ju aldrig ha märkt det på henne. Inte märkte ju tränarna när hon satt där 
och gick fram och tacka och höll masken så var det bara en mask. (Utdrag 
från ledarsamtal) 

Joakim har berättat den här berättelsen ett par gånger under säsongen 
och under samtalet efter säsongen kommer den upp igen. Det handlar 
om ledaren och det sociala ansvaret, där tävlingen är ett positivt inslag. 

J: Lite grann en ledstjärna eller det jag tycker är viktigt det är oavsett vad 
tjejerna kommer göra sen när dom är tolv femton tjugofem år om dom 
spelar fotboll eller gör nånting annat ska dom tänka tillbaks på tiden som att 
dom har haft på ren svenska ”förbannat kul”. Dom ska ha känt att dom ska 
ha utvecklats som människor inte bara som fotbollsspelare utan lite grann 
som Louise. Helt plötsligt så vågar hon ställa sig upp framför hela klassen 
och läsa upp en dikt eller vad hon då hade skrivit för nånting. Och det var 
ju bara någon vecka efter hon hade stått i mål på en match. För det började 
ju på en träning fick hon ju stå först och det gick jättebra, både du (Cecilia) 
och jag var framme och gav henne beröm och så kom några av lagkompi-
sarna. Och så gick det en vecka och så står hon framför klassen för första 
gången. Det tycker jag är en höjdare. (Utdrag från ledarsamtal) 

Slutligen Erikas berättelse, som handlar om det gemenskapen som kan 
uppstå i ett fotbollslag. Något som har satt spår hos henne. 
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E: Det jag tyckte var roligt var efter vi hade spelat i cupen när vi köpte piz-
za och så åt vi hemma hos Lena och Joakim. Barnen var ner och badade 
och höll sig sysselsatta, alltså dom var ju där nere allihopa tjejerna. Jag tror 
det var bara Emma som var borta dom var på semester. Dom var där nere 
och dom skötte sig själva och vi gick ner någon sväng och någon gång och 
kolla. Men liksom jag tyckte, det var som att dom var kompisar allihopa. 
Det var liksom kul att se och dom satt på filtarna och åt pizza. Det var så 
bra avslutning på ja cupen. Dom var så lyckliga då dom vann tredje pris. 
(Utdrag från ledarsamtal) 

Gemensamt för de tre berättelserna är att tävlingen finns med som ett 
väsentligt inslag. Tävlingen väcker starka känslor. Det handlar om en 
balansgång på en tunn linje. Tävlingen kan stå för något positivt och 
något som får barnen och ledarna att växa. Tävlingssammanhanget kan 
också vara ett tillfälle för mellanmänskliga möten. Men tävlingen kan 
också vara något som är nedbrytande och negativt. Ledarna berättar fler 
liknande historier, där tävlingen spelar en stor roll. Den väcker starka 
känslor och är viktig för skapandet av den egna identiteten som ledare. 
Att bära med sig historier som berättar vem jag är som ledare är ett 
viktigt inslag i skapandet av en identitet och tävlingstillfället sätter 
många gånger djupa spår i identiteten. 

Instruktionernas objektiverande inverkan 

Instruktioner förmedlade av tränarna till barnen vid träningar och mat-
cher upptar en stor del av verksamheten. Instruktionerna är basen i 
många övningar. De fungerar som tränarnas beskrivningar av övningar 
och matcher och de är ledarnas utvärdering av barnens prestationer 
utifrån det syfte och genomförande som ledarna tänkt sig i den aktuella 
övningen eller i den aktuella matchsituationen. Instruktionerna är en 
kombination av att beskriva, gestalta, studera, berömma och uppmunt-
ra barnen både enskilt och i grupp. Det visar sig en generell problema-
tik när det gäller instruktionerna. Den levda kroppens varande görs 
ibland till objekt, vilket kan vara problematiskt eftersom den samtidigt 
är ett subjekt. När ledaren instruerar barnet i en övning är det kroppsli-
ga uttrycket föremålet för instruktionerna. Ledaren ”frikopplar” krop-
pen från varat och gör den till ett objekt som ska formas utifrån den 
aktivitet som genomförs, i det här fallet en fotbollsövning. Samtidigt är 
den kroppen en del av ett varande, vilket gör att barnet och ledaren 
inte kan vara vända mot kroppen på ett gemensamt upplevande sätt. 
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Risken blir att objektsidan tar över och förhållandet mellan ledaren och 
barnet blir instrumentellt och ojämlikt. Ibland gör dock ledaren sig 
själv till objekt då denne visar upp en övning för barnet. Det är dock 
ändå inte möjligt att vara vända samtidigt mot ett gemensamt objekt. 
Någon måste alltid göras till objekt i processen att lära ut ett visst kul-
turellt mönster. Det påverkar också mötet mellan barnen och ledarna, 
det kulturella finns som en skyddshinna som mellan barnen och ledarna 
för att använda Giddens (1997) ord. Buber (1990) menar att när det 
personliga trängs undan på bekostnad av det kollektiva finns en uppen-
bar risk att objektivera andra människor. Denna instrumentalitet finns 
närvarande i instruktions- och övningsfasen. Kroppen blir ett viktigt 
tecken på den andres medvetandes upplevelser – den blir på så sätt ett 
uttrycksfält. Det finns alltså en risk att instruktionerna genom sin re-
flekterande karaktär bidrar till att skapa en distans mellan ledaren och 
barnen, men även en distans till barnens eget varande. 

Även om syftet med instruktionerna är gott gör det att övningarna 
riskerar bli instrumentella då ledarna styr barnens uppträdande så detal-
jerat att barnens upplevda utrymme för egen kreativitet många gånger 
minimeras.

Nora och Isabella passar sig fram till målet, men Nora blir tveksam när hon 
får bollen i närheten av målet ”Är det jag som ska skjuta?” undrar hon 
”Spelar ingen roll, det beror på vem som har bäst läge” svarar Joakim. 
(Fältanteckning 12/8 04) 

Ett annat uttryck för instrumentaliteten visar sig när det uppstår ett 
”vakuum” mellan övningarna, en liten stund när det inte finns några 
klara riktlinjer för barnen att förhålla sig till. Ledarnas närvaro blir vik-
tig för flytet i träningen. 

Efter en stund bryter Joakim övningen och flickorna tar lite dricka. Han 
börjar resonera med Cecilia om nästa övning och flickorna blir efter en li-
ten stund av passivitet lite oroliga och okoncentrerade när de inte får in-
struktioner och inte vet vad de ska göra. ”Fortsätt lattja med bollen ni tjejer 
medan vi ställer i ordning nästa övning” säger Cecilia. (Fältanteckning 15/6 
04)

Instruktionerna är viktiga inslag i den organiserade träningen och nöd-
vändiga för ledarna för att de ska kunna bedriva den målmedvetna 
verksamhet de befinner sig i. Instruktionerna varieras kontinuerligt och 
utifrån de behov som situationen kräver för tillfället, där beröm och 
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uppmuntran är vanliga inslag. Instruktionerna riskerar dock, som de två 
senaste citaten ger uttryck för, bli alltför styrande för att det ska finnas 
utrymme till spontanitet och kreativitet bland barnen.

Fotbollsspråkets konstituerande betydelse 

Kunskapen har ett socialt ursprung förmedlat av omgivningen, och 
språket är centralt för detta förmedlande. Det handlar om kunskapens 
sociala ursprung och Schütz (1999) menar att språket framför allt är ett 
språk av bestämda ting och händelser i ett speciellt sammanhang. Språ-
ket kommer till därför att objektet eller företeelsen i fråga i det specifi-
ka sammanhanget är tillräckligt viktigt för att tilldelas en separat term.  
Det gemensamma språket i fotbollen gör att sammanhanget blir mer 
situerat och skiljt från vardagens språkliga värld.

Betoningen på fotbollsspråket blir överlag mer närvarande vid 
matchsituationen än vid övningarna. Fotbollsspråket är både det for-
mella språket att beskriva och förklara olika spelmässiga begrepp, som 
medieras genom böcker, instruktörsfilmer, utbildningar och liknande. 
Men det finns också ett stort inslag av informellt språk, där kampinsla-
get är viktigt. Någonstans däremellan finns ett språk som rör sig mellan 
det formella och informella, där betoningen ofta ligger på att få barnen 
att inta en viss position eller utföra en viss handling (exempelvis ”följ 
med upp” eller ”ta markering på kanten”).  Vid träningens fria spel 
används fotbollsspråket flitigt.  

Nora och Klara går och småpratar med varandra på den egna planhalvan 
när laget går till anfall ”Nora, Nora häng med upp nu tjejer!” ropar Joa-
kim… Spelet fortsätter och alla backar står nästan på samma ställe ”Hallå 
Kajsa, kom på den här sidan, nu är ni tre backar på samma sida” dirigerar 
Cecilia. ”Bra Matilda, bra Lisa. Följ med upp i blått nu” ropar Cecilia. ”Bra 
Klara. En till!” ropar Joakim från sidan. ”Det är din Vilma. Slå till! Kom 
igen, nu tar vi bollen. Bra Isabella.” (Fältanteckning 16/9 04) 

Att lära barnen specifika och mer formella fotbollsbegrepp blir också en 
viktig del av ledarskapet i anslutning till den prestationsinriktade och 
matchförberedande träningen.  

Joakim sammanfattar träningen så långt och förklarar nyttan med väggspel 
och överlappning ”Det är för att ni ska kunna komma två mot en och spela 
er förbi”. Så är det dags för spel. ”Det vi ska tänka på när vi spelar är spel-
bredd. När vi spelade matcherna i helgen och mot Buskeå fick vi ganska 
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smal plan. Med spelbredd menas att man nyttjar kanterna” säger Joakim 
och springer ut mot kanten på fotbollsplanen för att gestalta detta. Joakim 
och Cecilia uppmuntrar också flickorna att prova minst en fint de lärt sig 
och prova väggpass och överlappning minst en gång. Någon frågar om det 
gäller på den här träningen eller om det även gäller på matcher. ”Det gäller 
både på träning och match” svarar Joakim. (Fältanteckning 12/8 04) 

Det allra mest uttalade fotbollsspråket visar sig vid själva matchtillfället. 
Det är då ledarna tillämpar det språk som de försöker lära barnen vid 
träningarna. Under en stor del av matchen ger ledarna barnen instruk-
tioner, både enskilt och i grupp och både när barnen är ute på fotbolls-
planen och står vid sidan om. Instruktionerna präglas av ett matchspråk, 
ett språk som inte tar så stor hänsyn till åldern på de spelare som är in-
volverade. Genom att blunda och bara lyssna på ledarnas instruktioner 
från sidan av planen är det svårt att avgöra vilken ålder det är på ut-
övarna i matchen.

Det kommer genomgående många instruktioner i ganska rask följd från Jo-
akim; ”Flyttar ni fram lite grann tjejer, så släpar du lite Emilia. Gå på bol-
len. Gör dig spelbar Emma. Ropa Nora att du finns. Bra tjejer.” (Fältan-
teckning 20/6 04) 

Att ge instruktioner genom fotbollsspråket förutsätter att även barnen 
behärskar det för att instruktionerna ska ge avsedd effekt. I exemplet 
kommer fotbollsspråket till tydligt uttryck. Det finns egentligen ingen 
ledtråd till vad Moa ska prova, men behärskar hon fotbollsspråket vet 
hon precis vad som förväntas av henne i den situationen.

Matchen startar och nästan omgående driver Moa upp bollen. ”Prova Moa, 
prova” ropar Joakim och syftar på att hon ska skjuta. Moa försöker i stället 
att slå ett svårt pass till en spelare i bättre position, men misslyckas med det-
ta. (Fältanteckning 10/8 04) 

Språket är som kulturellt och situerat verktyg betydelsefullt för ledar-
skapets konstituerande, det är en del av det Wittgenstein (1992) kallar 
för språkspel. Med språkspelet menar han att språklig mening och för-
ståelse snarare är en aspekt av en konkret aktivitet än enbart ett system 
av olika betydelser. Relationen mellan människan, språket och verklig-
heten innefattas i aktiviteter i olika sammanhang, exempelvis i fotbol-
len. Det visar sig också att ju närmare själva essensen, det vill säga mat-
chen, desto mer betydelsefullt blir själva fotbollsspråket. Fotbollsspråket 
är något som föregår själva ledarskapet, det fanns redan innan ledarna 
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blev ledare och det fortsätter att existera även efter att ledarskapet är 
avslutat, det är en väsentlig del av fotbollskulturen. Ledarna blir därför 
bärare och förmedlare av fotbollsspråket till kommande generationer av 
fotbollsintresserade. Fotbollsspråket är också något som utvecklas i takt 
med att nya objekt och handlingar måste namnges vilket innebär att det 
också förnyas utifrån nya situationer. Nya taktiska dispositioner och 
spelsystem utvecklas, nya regler införs som måste namnges för att kun-
na föras vidare i fotbollsrörelsen. Det är dock ett språk som inte har 
någon större genomslagskraft utanför fotbollen som meningsprovins, 
annat än i termer av metaforer i olika sammanhang. 

Tävlingens manliga norm

Att det inom tävlingsidrotten och inom fotbollen råder en maskulin 
heteronorm är det många som har lyft fram (jfr Olofsson 1989; Hargre-
aves 1994; Fagrell 2000; Larsson 2001; Redelius 2002; Fundberg 2003; 
Andreasson 2006). Normen inom tävlingsidrotten, som bygger på en 
könsmaktsordning där mannens egenskaper är överordnade kvinnans, 
är något som visar sig i tävlingens tekniskt rationella förgrund. Fot-
bollspelaren som norm bygger på Idealtypen Idrottsmannen (Hertting, 
2003b). För att använda Schütz begrepp befinner sig många av de som 
skapar och förvaltar tävlingssystemen i ett medvärldsförhållande till bar-
nen och ungdomarna i verksamheten, man befinner sig i en de-
relation. Genom denna de-relation skapas idealtyper. Idealtypen är stor, 
stark, snabb och smidig med en stark inre drivkraft att bli bäst. Tävling-
en är för idealtypen en utmaning och ett tillfälle att visa sina krafter för 
andra.

Den första övningen är bekant för alla flickor. Det är övningen när en spe-
lare startar från varje stolpe på given signal för att jaga i kapp en boll som 
Joakim eller Cecilia kastar ut. Jag står och tittar på övningen bakom målet i 
en liten slänt och Joakim kommer upp till mig, eftersom Cecilia håller i 
övningen. Joakim menar att det är en bra övning, eftersom den lär flickorna 
att vara tuffare. Vi pratar lite kring det och Joakim menar att killarna gene-
rellt är tuffare tidigare, kanske för att de tävlar tidigare mot varandra. (Fält-
anteckning 2/9 -04) 

Flickorna blir något problematiskt, något vars egenskaper måste föränd-
ras för att passa in i fotbollssammanhanget, som domineras av en syn på 
det manliga som en förebild. 
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E: …och då känner man ”åh men gud”…det är ju en enorm skillnad tyck-
er jag i alla fall om jag jämför med alltså Niklas…killarna…det är ju så 
mycket mer diskussioner…aldrig…alltså på det sättet tycker jag killar och 
tjejer är annorlunda…för jag menar ropar tränaren där då är det ju aldrig jag 
menar killarna bara kommer…jag tycker inte att det är det här att ”nä nu 
ska jag fortsätta spela” utan killarna kommer…alltså det är…mycket…det är 
inga diskussioner…där är det tränaren som bestämmer och det tycker 
jag…tränaren bestämmer och liksom då gör man som dom säger. (Utdrag 
från ledarsamtal) 

Det är en oreflekterad ideologi, som kommer till uttryck i den dagliga 
verksamheten tillsammans med barnen. Aspekten av temat gestaltar att 
ledarna är utsatta för en stark påverkan av den tekniska rationalitetsmo-
dellen i sitt ledarskap. Idealtypen Idrottsmannen bygger på denna mo-
dell, vilket kommer till uttryck vid träningar och matcher. 

Den rationella drillen 

Ledarna framhäver ofta nyttan i samband med genomförandet av öv-
ningarna. Nyttan är det yttersta syftet med övningen. Ibland har barnen 
svårt att se nyttan med en övning och ibland kan det vara svårt för le-
darna att kunna beskriva direkt vad det är för nytta med övningen. De 
hänvisar till att det finns ett värde i övningen för att barnen ska prestera 
bättre i matchsituationer. Investeringsvärdet visar sig. 

Det är så dags för den första övningen vid dagens träning. Det är kvadrat-
övningen som är bekant sedan tidigare. ”Kan vi inte köra nåt annat” utbris-
ter ett par av flickorna. Joakim tar tag i övningen och beskriver, visar och 
instruerar olika varianter av teknikövningar. ”Det här har vi nytta av på 
matcherna” säger Joakim när han uppmuntrar flickorna att genomföra öv-
ningen. (Fältanteckning 15/6 04) 

Nyttan eller syftet med övningarna är sällan eller aldrig något som går 
utanför själva fotbollsverksamheten, åtminstone inte uttalat. Syftet med 
övningarna är exempelvis inte att lära sig samarbeta eller att lära sig allas 
lika värde. Det är något som i så fall följer med ”på köpet”. Nyttan är 
bunden till fotbollskontexten, framför allt nyttan i matchsituationer. 
 Det metodiska upplägget kännetecknas av att övningen börjar i en 
enklare variant för att sedan bli mer avancerad. Det sker en stegring i 
övningen, ett vanligt arbetssätt i fotbollsträningen. Målrationaliteten 
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visar sig, där tanken är att barnen ska tillhandahålla förmågan att hante-
ra övningen på ett mer avancerat sätt än vad som var fallet innan öv-
ningen startade. Något som sedan ska visa sig även i matchsituationen. 
I anslutning till stegringen finns de återkommande övningarna. Genom 
att gå tillbaka till övningar som genomförts vid tidigare träningstillfällen 
får barnen möjlighet att förkroppsliga dessa övningar.  

Det är en välbekant övning för flickorna och de börjar med att driva bollen 
inne i kvadraten. ”Bra tjejer, det här klarade ni nästan inte när vi började”, 
säger Joakim när de driver bollen med bra kontroll inne i kvadraten. Det 
blir lite varianter. På signal från Joakim ska flickorna om vart annat driva 
bollen, hoppa med fotsulan på bollen och ta upp bollen och nicka. (Fältan-
teckning 22/6 04) 

Att stegra en övning och att sedan komma tillbaka till övningen och än 
en gång stegra den, blir viktiga verktyg för ledarna i den matchförbere-
dande processen. 

Det finns en skillnad mellan övningar av privat karaktär och öv-
ningar av offentlig karaktär. I den privata övningen har barnen var sin 
boll eller en boll på två och två och arbetar ofta med att förfina den 
egna tekniken. Sammanhanget blir inte så laddat. I den offentliga öv-
ningen blir varje barn exponerat på ett annat sätt. Hela laget deltar eller 
ser på, det finns bara en eller ett fåtal bollar som alla vill komma åt. I 
detta sammanhang betyder också västen mycket. Färgen på västen av-
gör vilket lag barnen tillhör.  Det finns då de som tillhör och de som 
inte tillhör, de som innesluts i gemenskapen och de som blir motstån-
dare. För barnen är det viktigt antingen att lagen är jämna eller att till-
höra det lag som har störst chans att vinna. 

Nästa övning är nummerboll, en spelövning där man gör mål genom att slå 
ett på förhand bestämt antal pass. Joakim beskriver, visar och förklarar öv-
ningen. Den verkar inte helt bekant för alla. Hälften av flickorna får en 
svart väst, för att kunna identifiera vilket lag man tillhör. Matilda vill byta 
väst eftersom hon tycker att den är för stor. Joakim tänker ta den av henne 
och ge den till Isabella, som ändå har svart tröja. När Matilda inser att hon 
måste byta lag ser hon sig omkring och efter att ha identifierat sina svarta 
lagkompisar bestämmer hon sig för att det går bra med den svarta västen. 
Isabella blir kvar i laget utan västar, trots att hennes tröja är svart. (Fältan-
teckning 27/5 04) 

I träningstävlingen visar det sig att ledarna och barnen inte alltid har 
samma syn på vad som är viktigt med fotbollen och med träningarna. 
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Det visar också på ett spänningsförhållande i ledarskapet. Vilket rele-
vanssystem är det som ska dominera – lekens eller tävlingens? Å ena 
sidan betonar ledarna tävlingsmomentet, men när oegentligheter upp-
står hänvisar ledarna till att det bara är på lek. Det blir än tydligare när 
träningstävlingen närmar sig matchen, och barnen utvärderar varandra 
och sig själva utifrån vad de kan prestera fotbollsmässigt under en fot-
bollsmatch. De mer fotbollslika tävlingarna blir mer laddade än en sta-
fett som inte har så mycket med fotbollsprestationen att göra. Tränings-
tävlingen tycks utgöra en mellankategori mellan match och övning. 
Förhandlingen om förhållningssätt till träningstävlingen träder fram. 

Stafetten går ut på att flickorna ställer sig i två lag utanför kvadratens koner. 
Vid startsignal driver den första flickaen i laget bollen runt konerna ett varv 
tills hon kommer tillbaka till sitt lag, där hon lämnar till nästa. Det lag som 
snabbast tagit sig runt med alla flickor vinner. I ett av lagen är Emilia, Moa 
och Jenny med. De är snabba runt banan och laget vinner klart de två första 
gångerna. Nora kom till träningen för att bara titta för att hon var lite häng-
ig, men nu kommer hon in på planen och deltar i det lag som varit en 
flicka mindre och som förlorat de två första stafetterna. Vid det sista tillfället 
ska lagen driva bollen åt var sitt håll. Det lag som vunnit de första kamperna 
får driva bollen åt det håll där det är svårare att driva med höger fot. Laget 
får dessutom ett tids tillägg och springer dessutom ett varv extra. När Nora 
kom med i det andra laget blev de lika många, med Jennys lag uppfattade 
det som att de var tvungna att springa ett varv mer. Det gör att det andra 
laget lyckas vinna och är väldigt nöjda med det. ”Varför fick vi springa ex-
travarv? Du fuskar!” säger Jenny. ”Jag sa inte att hon skulle springa” säger 
Joakim. Det blir en diskussion kring den sista tävlingens genomförande och 
flickorna inser att det var något som inte stämde. ”Kan vi inte hålla sams 
om såna här roliga lekar kan vi inte träna, vi är alla på samma lag” säger Jo-
akim. Diskussionen lugnar ner sig. (Fältanteckning 22/6 04) 

Det fria spelet, det vill säga när ledarna delar upp gruppen och spelar 
match, är speciellt för både ledarna och barnen. Det är spelet ledarna 
hotar korta ner på när barnen inte lyder. Det visar sig också från bar-
nens sida att det är något extra.

K: Vad tycker du är allra roligast med att träna? 
J: Alltså när man spelar på slutet. 
K: När man får spela match? 
J: Mmm, det är som höjdpunkten.  
(Utdrag från samtal med barn) 
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Vad är det då som är så speciellt med spelet? Det är en belöning, men 
också ett tillfälle att göra träningen än mer matchlik. Instruktionerna är 
ofta direkt kopplade till matchsituationer och ledarna går ofta före ige-
nom några ”att tänka på”. Det avslutande spelet vid träningen är ett sätt 
att närma sig matchen även om ledarna och barnen fortfarande är kvar i 
träningens insynsskyddade värld. Spelet blir en examen av träningen. 
 Spelets värde visar sig på flera olika sätt. När ledarna vid samlingen 
beskriver träningen och berättar att det ska bli mycket spel blir barnen 
nöjda. Att lova mycket spel innebär också att barnen får lova att göra 
sitt allra bästa vid spelet, det blir en sorts överenskommelse. Spelet blir 
lite av en bonus i träningen, belöningen när den ”riktiga” träningen, 
det vill säga övningarna, är färdiga. I spelet finns möjligheten att ut-
trycka lusten, spontaniteten och kreativiteten. Det blir mer begränsat 
under övningsfasen, då barnens uppträdande är mer styrt av ledarna, 
både genom övningarnas fysiska utformande och genom det som bar-
nen förväntas visa upp i denna fysiska miljö.

Även om barnen verkar betrakta spelet i slutet av träningen som 
den stund där de får utlopp för sin kreativitet och energi och får röra 
sig på en större yta, där de får en känsla av frihet, är ledarna ändå ange-
lägna om att instruera och dirigera barnen. Instruktionerna vid spelet är 
mer matchlika än vid övningarna. Ledarna använder både sig själva och 
barnen som exempel när de förklarar begrepp och lämpliga positioner. 
Det fria spelet är ett steg närmare matchen även när det gäller ledarnas 
språk, som blir mer matchlikt. Betoningen på fotbollsspråket blir över-
lag mer närvarande vid matchsituationen än vid övningarna.  

De sista 20 minuterna är det spel på två mål. Eftersom flickorna redan är 
indelade i lag går det snabbt att organisera för spelet. Innan det startar säger 
Cecilia ”Vi kanske stannar spelet ibland och säger att ni står helt rätt eller 
att ni kan göra så i stället. Jag säger innan ni börjar en sak från matchen. 
Backarna följer med upp hit (Cecilia visar med en löpning upp till mittlin-
jen). Förstår ni?”. ”Jaa”. Efter att spelet pågått en stund stannar Cecilia upp 
spelarna. Jenny och Matilda är vid bollen och har inte riktigt uppfattat att 
spelet har stannat. Cecilia får flytta tillbaka dem till sina positioner där de 
var när hon stannade spelet. Matilda ser lite förbryllad ut. Cecilia visar spel-
avstånd och hur man kan röra sig för att lättare kunna få en passning av en 
medspelare. Hon gestaltar detta genom att flytta sig själv och Matilda. (Fält-
anteckning 22/6 04) 

Trots, eller kanske tack vare, att spelet är den tydligaste formen av trä-
ningstävling är det sällan det uppstår konflikter i samband med detta. 
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Reglerna är tydliga och barnen vet vilket relevanssystem som är det 
rådande. Tävlingen, reglerna och resultatet är dock viktigare för barnen 
än vad det är för ledarna, medan ledarna i spelfasen som tidigare fram-
kommit har mer fokus på den matchförberedande processen. 

Spelet startar och efter en liten stund uppstår en diskussion kring ett inkast 
”Ni får vara lite domare här” säger någon av flickorna uppfodrande. (Fält-
anteckning 2/9 04) 

Det finns alltså övningar av olika karaktär, dels till sin utformning och 
dels till sin innebörd. Gemensamt för övningarna är inslaget av drill, där 
vissa moment isoleras och tränas rationellt, för att sedan sättas ihop med 
andra moment som slutligen ska bilda en helhet. Övningarna blir mer 
laddade när tävlingsmomentet lyfts fram, men ingen övning blir så lad-
dad och speciell som själva matchtillfället mot lag från andra föreningar.  

Matchens skiftande dignitet 

Matchen mot lag från andra föreningar är ett speciellt tillfälle, både för 
barnen och för ledarna. Vid matchtillfället tar laget klivet in i det of-
fentliga rummet. Att ledarna betraktar matchen som ett mer laddat 
sammanhang och att de kliver in i ett mer tillspetsat rumsligt tillstånd 
än vad som är fallet med träningen illustreras i följande citat; 

När flickorna börjar samlas höjer Joakim rösten något och säger ”Nu kör vi 
tjejer, nu är det match, nu är det på riktigt”. Någon undrar lite förstrött när 
det inte är på riktigt. (Fältanteckning 20/6 04) 

Även barnen upplever att ledarna genom sitt uppträdande blir mer lad-
dade när det är match. 

K: Tycker du tränarna på är ungefär likadana när det är match eller är dom 
på nåt annat sätt när det är match? 
L: Mmm…kanske är lite strängare.  
(Utskrift från samtal med barn) 

De yttre ramarna som konstitueras av regelverket och förkroppsligas 
genom domaren sätter naturligtvis sin prägel även på ledarnas sätt att 
agera och fördela sin uppmärksamhet. Barnens handlingar bedöms ut-
ifrån de regler och normer som är gångbara i matchsammanhanget. 
Ledarna och barnen blir ett med sammanhanget. Allting som sker är 
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fokuserat på det som sker i nuet i den direkta omgivningen. Händelser 
som inte rör matchen ges enbart ett marginellt utrymme. Vid jämna 
matcher eller så länge matchen är resultatmässigt jämn blir detta än mer 
tydligt. Instruktionerna, berömmet och uppmuntran uttrycker det som 
är själva essensen i fotbollsmatchen – spänningen, förväntningarna, 
hoppet, glädjen och besvikelsen – det som utgör matchens hänförelse. 
Det kommer till uttryck i ledarnas handlande i matchsituationen. Att 
komma ner till idrottsplatsen när det är matcher på båda fotbollsplaner-
na är som att komma till en stor teaterföreställning. Matchen är ett flö-
de där händelser hanteras allt eftersom de inträffar, där det inte finns så 
mycket tid till reflektion annat än över det som sker i nuet och där 
uppträdandet anpassas till flödets utseende. Matchen är en smältdegel av 
intentioner - en symbios och känsla av enhet och helhet. Hela smältde-
geln av intentioner bildar ett odelat meningsfullt sammanhang – en 
fotbollsmatch. Elias & Dunnings (1986) beskrivning av gruppdynami-
ken visar sig – den ömsesidiga spänningen och samarbetet mellan lagen, 
domaren, ledarna och publiken. 

Under en stor del av matchen ger ledarna barnen instruktioner, 
både enskilt och i grupp och både när barnen är ute på fotbollsplanen 
och när de står vid sidan om. Den stora skillnaden mellan att instruera 
vid träningen och vid matchen är att ledarna vid matchen inte har 
samma möjlighet att gå in och gripa tag i det som sker direkt. I stället 
får ledarna förlita sig på att de verbala instruktionerna gör intryck på 
barnen och att de på det sättet kan påverka skeendet på fotbollsplanen. 
Ledarna kan dessutom bara instruera hälften av barnen, nämligen de 
som befinner sig i det egna laget. De andra barnen är utanför ledarnas 
kontroll.

Både matchen och ledarna tänder till efter en liten stund och instruktioner-
na kommer tätare ”Kliv på”, ”Bra Moa, bra tjejer” ropar Joakim. ”Hjälp 
Klara där tjejer” ropar både Joakim och Cecilia samtidigt. Både Joakim och 
Cecilia är koncentrerade på spelet ute på planen, som är jämnt och böljande 
fram och tillbaka. Lagen anfaller om vart annat. ”Sticker du på kanten” sä-
ger Cecilia. ”Följ med tjejer” säger Joakim i nästa ögonblick…Både Joakim 
och Cecilia är aktiva i sitt instruerande och de verkar inte ha några på för-
hand bestämda roller kanske tack vare det nya systemet för byten, då även 
Cecilia kan fokusera mer på matchen. ”Emma ligg lite högre upp, upp till 
mitten, ligg lite högre upp” säger Cecilia. ”Kommer du högre upp Emma” 
fyller Joakim i några moment senare. Ledarna säger sällan emot varandra 
under matchen, utan kompletterar och förstärker snarare varandra. Det är 
mycket spel på mittplanen med många närkamper och ganska få målchan-
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ser. ”Ska vi vara först på bollarna tjejer” ropar Joakim efter en motståndar-
hörna som flickorna inte riktigt lyckats rensa undan. I anfallet efter gör Ut-
byn 1-1. Flickorna som är avbytare står nu upp vid sidlinjen och både Ce-
cilia, Joakim och flickorna är i matchen. Laget blir efter Utbyns kvittering 
tillbakapressade och Joakim manar på ”Nu är ni lite mer tuffa på bollen”. 
(Fältanteckning 22/8 04) 

Samtidigt som det finns en hänförelse av att vara i matchen finns det 
också ett socialt ansvar för ledarna att ta hänsyn till, utifrån de riktlinjer 
som gäller för barnidrotten, och den egna synen på verksamheten. Le-
darna toppar inte laget genom att låta några flickor spela längre än 
andra. Ambitionen är att alla ska spela ungefär lika mycket. Däremot 
har de möjlighet att styra var på planen barnen ska spela, ett taktiskt 
tänkande som kan avspeglas i viljan att laget ska prestera ett så bra re-
sultat som möjligt. 

Moa kommer och byter och jag frågar henne om det är jobbigt. ”Lite, jag 
får alltid spela i mitten bak eller i mitten fram, nån gång på kanten.” När 
man tittar på spelet blir det tydligt att Moa tillhör de duktigaste spelarna. En 
stark centrallinje är en fotbollssanning som kan skönjas här. När Moa 
kommer in på planen igen får hon spela i mitten fram, dribblar nästan om-
gående förbi 3-4 flickor i motståndarlaget, kommer fri, men målvakten räd-
dar. (Fältanteckning 20/6 04) 

Vid matchen visar sig det monofunktionella rummet som Eischberg 
(1998) beskriver i sin fulla form. När det är match används rummet 
dess ytor och dess begränsningar enbart till det ursprungliga syftet – att 
spela en fotbollsmatch. Det är här som det tydligaste språnget in i fot-
bollen som meningsprovins tas. Det som händer vid träningar och sam-
lingar bär mer karaktären av förberedelser för språnget in i matchen, 
där vardagen sällan gör sig påmind. Stämningen i rummet kan dock se 
olika ut beroende på vilka som är motståndare, situationer i matchen, 
ställningen i matchen och så vidare. Att fotbollsplanen skulle användas 
till något annat än just fotbollsspel under den tid matchen pågår är dock 
otänkbart för både ledare och spelare. 

Matchen är ett spännande och laddat tillfälle där det handlar om att 
mäta sina krafter med andra. Matchen är från början en oskriven histo-
ria men ju längre den pågår desto större möjlighet har ledarna att förut-
säga slutet, det vill säga matchens slutresultat. Det är också något som 
avspeglas i ledarnas handlingar. 
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I andra halvlekens inledning blir det intensivare stämning även runt planen. 
Spelet på planen är lite tufft, men inte fult som vid den förra hemmamat-
chen. Föräldrarna från båda laget gör heja ramsor och även ledarna verkar 
vara koncentrerade och helt inne i matchen. Tallvik kvitterar till sist och 
det utbryter ett stort jubel runt planen, både från spelare, ledare och föräld-
rar… I det anfall som pågår ute på planen spelar Ida fram bollen till Kajsa, 
som rullar in den i styrfart förbi målvakten i Tallvik. 2-1 till flickorna och 
Kajsa ser nästan generad ut sedan hon gjort målet. Kort därefter gör Emilia 
3-1 genom ett hårt skott som går stolpe in. Stämningen på sidan av planen 
blir lite mer avslappnad och det blir även Joakims och Cecilias snack. Nora 
byter och menar att det är jobbigt att spela framme hela tiden, hon vill spela 
back. Det blir lite skratt och skämt kring detta bland ledarna och om att de 
måste träna mer. (Fältanteckning 12/9 04) 

För att åter knyta an till Elias och Dunning (1986) lyfter de fram spän-
ningsjämvikten som ett viktigt inslag i fotbollsmatchen. Inom fotbollen 
precis som inom de flesta andra idrotter är det accepterat och tillåtet att 
utesluta och klassificera människor för att spänningsjämvikten ska bibe-
hållas. Lindfelt (1999) kallar det för idrottens jämlikhets- eller rättvise-
ideal. Han talar om en likvärdig olikhet, där det är accepterat med en 
differentiering och där prestationen inte bedöms utifrån vissa bestämda 
skillnader, utan utifrån vad idrottarna förväntas klara av. För fotbollens 
del handlar det om att klassificera människor efter kön, ålder och divi-
sionstillhörighet och utifrån detta skapa matchkonfigurationer med en 
god spänningsjämvikt. Den spänningsjämvikten uppnås inte när mat-
chen är avgjord, vilket avspeglas i ledarnas och barnens handlingar.
 Sammanfattningsvis blir matchspråket och spänningen mer påtaglig 
ju närmare matchen verksamheten kommer. Från den enskilda övning-
en, till den offentliga övningen, matchfasen på träningen till matchen 
med domare där laget möter motståndare från ett annat lag. Spänning-
en och fotbollsspråket når klimax när matchen är jämn, medan den 
avgjorda matchen i lagets favör blir mer avspänd. Mönstret handlar om 
tioåriga barn som spelar fotboll. Frågan är om mönstret skiljer sig 
mycket från vuxnas fotbollsspelande. Att matchen är central i verksam-
heten och det allra mest laddade sammanhanget lyfter både ledarna och 
barnen fram. Alla upplever en känsla av hänförelse vid matchen, men 
samtidigt som matchen är spännande och hänförande är det också en 
utsatt situation för barnen. 
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Sammanfattning av tematiseringen 

Det som visar sig i tematiseringen är verksamhetens fokusering kring 
tävlingen. Genom den situerade naturen blir både språk och kroppsöv-
ningar tätt sammanbundna med fotbollen som aktivitet. Språket som 
används har ingen större genomslagskraft utanför fotbollen och kropps-
övningarna blir rationella i fotbollssammanhanget. Ledarna ger många 
instruktioner vid både träningar och matcher, vilket riskerar passivisera 
och objektivera barnen. Det som också visar sig är den manliga nor-
mens inflytande över tävlingen och över vilka egenskaper och färdig-
heter som premieras av ledarna. I tävlingssituationen visar sig också 
tävlingens skiftande dignitet upp sig. Spänningen i både språk och upp-
trädande är betydligt större i matcher som ännu inte är avgjorda jämfört 
med matcher som inte längre är resultatmässigt jämna. Tävlingen har 
alltså ett stort inflytande över verksamheten och genom hela tematise-
ringen ställs balansgången mellan att möta barnet som ett objekt och 
hänsynen till hela barnets varande på sin spets.  
 Fotbollen får alltså sitt allra starkaste uttryck som meningsprovins i 
Schütz (1999) tappning i samband med matchen, vilken genom sin 
upplevelse av närvaro och spänning är hänförande. Matchen är driv-
kraften i hela fotbollsverksamheten och har svårt att hitta sin motsva-
righet i vardagen. Den inre logiken, såsom Lindfelt (1999), Patriksson 
(1982) och Elias & Dunning (1986) beskriver den är till stor del det 
som visar sig i empirin. Det är också utifrån den inre logiken som mat-
chen får sin mening och sitt uttryck. Matchen ger det allra tydligaste 
uttrycket till rummet som monofunktionell plats (Eichberg 1998) och 
fotbollen som meningsprovins (Schütz 1999). Rummets stämning och 
deltagarnas känsla för rummet skiftar beroende på vilken aktivitet som 
utövas och hur den kommer till uttryck, såsom Bollnow (1994), Lan-
gevald (1983), van Manen (1997) och Bengtsson (1998) lyfter fram. 
Genom rummets monofunktionalitet begränsas ibland barnens upple-
velse av rymd, vilket gör att de ibland inte vet vad de ska göra utan 
ledarnas instruktioner. Det visar också rummets nära samband med 
kroppen, då vi alltid är kroppsligt situerade (Merleau-Ponty 1962). 
Genom deltagandet införlivar barnen och ledarna fotbollen som kultu-
rellt uttryck i kroppen, både genom kroppsrörelser och genom de tysta 
antaganden och konventioner som följer med. Det går som Nilsson 
(1998b), Shilling (2003), Kirk (1993) och Eichberg (1998) lyfter fram 
inte att särskilja kroppen från sammanhanget och samhället. 
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Kapitel 6
Där konventionerna upphör 
Kapitlet fokuserar tematiseringen Där konventionerna upphör och handlar 
om de möten som konstitueras när människors livsvärldar möts. Struk-
turen på kapitlet liknar de föregående, det vill säga en inledande del 
med en teoretisk reflektion och diskussion för att sedan lyfta fram det 
som visat sig empirin kring denna tematisering. 

Teoretisk reflektion – där konventionerna
upphör

Relationerna som vi delar med varandra i livsvärlden har enligt van 
Manen (1997) en speciell betydelse. Även innan vi träffar någon fysiskt 
har vi bildat oss en uppfattning om denne genom exempelvis telefon 
eller brevledes eller att denne besitter en viss position eller funktion. 
Genom att min livsvärld fysiskt exponeras med den andres får jag möj-
lighet att antingen bekräfta min bild av denne eller omvärdera den. 
Genom att träffas utvecklar vi en konversationsrelation och får utrym-
me att transcendera oss själva. Denna transcendens sker enligt Lévinas 
(1993) i mötet med ansiktet. Ansiktet är betydelse utan kontext – det 
är mening i sig själv. Det finns hos människan något som inte går att 
rubricera och systematisera, det är detta som kommer till uttryck i an-
siktet. En annan människa tillhör enligt Schütz (1964, 1999) min socia-
la omvärld om denne samexisterar i tid och rum med mig. Genom att 
ha gemenskap i tid och rum deltar vi i formandet av varandras biografi-
er, vi delar och deltar i varandras planer för framtiden. Vi åldras till-
sammans, som Schütz uttrycker det. Du-inställningen är den rena form 
av relation när jag är medveten om och erkänner den andre som en 
konkret person. Det är något som sker spontant i den naturliga inställ-
ningen. För att ha möjlighet att uppleva en ömsesidig du-relation i den 
sociala omvärlden är det nödvändigt att även du riktar ditt medvetande 
och din uppmärksamhet mot mig. Det blir en vi-relation, där vi är 
ömsesidigt medvetna om varandra. Det finns olika nivåer av aktualise-
ring och konkretisering av vi-relationen, men i vi-relationen har vi 
möjlighet att omvärdera de idealtyper som vi konstruerat av varandra. 
Sammanhanget och de sociala konventionerna blir viktiga för den vi-
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relation som konstitueras, men det finns också något bortanför konven-
tionerna – det mellanmänskliga mötet. Det finns alltså en dubbelhet i 
de mänskliga möten, som blir av vikt för hur ledaren och barnen möts i 
idrottsverksamheten. Avsnittet kommer att behandla denna dubbelhet. 

Sociala konventioner och det mellanmänskliga 

Att vara människa innebär enligt Lögstrup (1956/1992) att vi i grunden 
har en naturlig tillit till andra människor, även de som vi inte känner så 
väl. Men att ha tillit innebär också ett utlämnande, vi lägger vårt liv i 
andras händer. I utlämnandet eller kommunikationen ligger yttringen i 
vad som förväntas av den andre, när jag inte blir tillmöteskommen vill 
jag till varje pris dölja att det var en sviken förväntan och ger istället 
uttrycket moraliska domar. Skavanker och svagheter, fel och dumheter 
erkänns hellre än blottorna – att jag inte blev mottagen. Det finns i alla 
möten med andra människor ett inslag av självutlämnande, det tillhör 
den mänskliga existensen. Tilliten är given. Något står alltid på spel i 
mötet, hur mycket som står på spel bestäms av den enskilde människan. 
Det bestäms av det faktum att vi alla är människor i en värld där vi de-
lar och deltar i varandras liv i olika utsträckning. Tilliten är även ett 
krav på den andra människan, som den andre antingen kan välja att ta 
emot eller att avvisa.  
 Omsorg och ödeläggelse är de alternativ som livet enligt Lögstrup 
(ibid) har gett oss. Det finns dock en tredje väg – de sociala konventio-
nerna. De underlättar vårt umgänge genom att de ger det sociala dess 
form. Men det finns också en risk med konventionerna, de riskerar att 
kapsla in och skapa avstånd mellan oss. Skervheim (1971, 2002) menar 
att vi därmed släpper vår frihet och låter oss styras av arv och miljö. 
Tilliten sker inom konventionernas givna ramar, vilket leder till likgil-
tighet, reservation och avvisande. Konventionerna neutraliserar på det 
sättet livets alternativ.  
 Det etiska kravet är enligt Lögstrup (ibid) outtalat i varje möte. 
Kravet handlar enligt Lévinas (1993) om mitt ansvar för den Andre. 
Det är ett ansvar utan förväntan på ömsesidighet, ett ansvar som jag på 
ett mänskligt sätt inte kan vägra att ta på mig. Det är i ansvaret för den 
andre som den autentiska relationen finns. Lögstrup (1956/1992) me-
nar att om det bara handlade om att tillfredsställa den andres behov 
skulle jag enbart bli till redskap för denne. Det handlar i mötet om kär-
lek och inte eftergivenhet. Genom att det är outtalat har det heller ing-
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en röst. Det är genom insikt, fantasi och förståelse jag måste komma 
underfund med vad det går ut på. Förståelsen kommer från den egna 
livsförståelsen. Även om vi lever i en värld där våra liv är sammanfläta-
de genom relationer är det enligt Lögstrup (ibid) viktigt att ta hänsyn 
till den andres individualitet och vilja i mötet. Det handlar om att ge 
den andre utrymme och möjlighet att vara herre i sin egen värld, oav-
sett om jag gör intrång i välmening eller genom att tro mig veta vad 
som är bäst för den andre.
 Lögstrup (ibid) lyfter fram två avarter av kommunikation. Det är 
för det första undanglidandet, att alltid göra varandra nöjda genom en 
brist på uppriktighet, sprida trivsel och beröm till varandra och genom 
att gemensamt kritisera tredje part. För det andra är det viljan att göra 
om andra, ideologen där livsåskådningen är viktigare än livet, där för-
ståelsen för andra skjuts upp tills fullkomligheten har inträtt. Det etiska 
kravet är radikalt, det står utanför de sociala och moraliska konventio-
nerna som annars bestämmer vårt handlande. Det blir upp till varje 
individ att ta ställning till när en annan människa lägger sitt liv i dennes 
hand. I och med att kravet inte utgår från konventionerna är det inte i 
egentlig mening ett krav någon har rätt att ställa, det utgår inte från 
något rådande. Det kommer från det spontana som uppstår, i mänskliga 
möten och inte i det instängda som finns i våra konventioner i det so-
ciala livet. Det finns alltid ett maktförhållande i detta möte, men när 
någon lägger sitt liv i mina händer innebär inte det att jag kan göra vad 
jag vill. Jag måste ta hänsyn till individualiteten och den egna viljan. 
Genom att objektivera den andre går jag till angrepp mot dennes frihet 
(Skervheim 1971, 2002). Att ta den andre på allvar är det samma som 
att vara villig att ta upp dennes meningar till eftertanke och eventuellt 
diskussion. Hur ledaren möter barnen är av stor betydelse för erfarandet 
av tävlingsidrotten, inte minst för barnet. 
 Buber (1990) menar att en människa egentligen bara existerar i 
relationen till andra människor. För mellanmänskligheten krävs att jag 
vänder mig till den andre som person just sådan som denne är, tar den-
ne på allvar och avstår från att påtvinga den andre något av mitt eget 
eller av mig själv. Det sociala och det mellanmänskliga är enligt Buber 
(ibid) två väsensskilda områden i människans liv. Det sociala är förbun-
denheten mellan människor som leder till gemensamma erfarenheter 
och handlingar. Även om samhörigheten i en social grupp kan leda till 
personliga relationer innebär det dock inte per automatik att dessa per-
sonliga relationer existerar, enbart den gemensamma existensen. Det 
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personliga trängs undan till förmån för det kollektiva och risken att bli 
betraktad som objekt är uppenbar.
 Det finns ett instrumentellt och objektiverande inslag i det sociala 
som saknas i det mellanmänskliga. Det mellanmänskliga träder enligt 
Buber (ibid) fram som en särkategori i vår tillvaro, en dimension som 
vi är så självklart förtrogna med att vi inte ser den. Det mellanmänskliga 
handlar om att två personer blir medvetna om varandra, att var och en 
ser den andre som just den bestämde andre, inte som ett objekt utan 
som en partner i ett livsskede. Det mellanmänskliga sker i full ömsesi-
dighet där bägge parters delaktighet är ett principiellt oavvisligt krav, 
det kräver alltså en vi-relation. Det mellanmänskliga kan bestå av djupa 
relationer, men också ögonblicksmöten, såsom när främlingars blickar 
möter varandra i bussen, det är något som överskrider psykiska och 
fysiska tillstånd.

Ledarskap och mellanmänsklighet 

Engström (1999) framhåller begreppen idrottens investeringsvärde och 
idrottens egenvärde. Investeringsvärdet är något som egentligen ligger 
utanför själva aktiviteten i nuet, det är ändamålet som är det viktiga. 
Har den aktive ett klart hägrande mål kan den aktive genom denna 
tanke underkasta sig tung och ensidig träning. Investeringstanken finns 
även hos föräldrar och ledare, men kan uppträda i en annan kostym. 
För en förälder kan idrotten vara viktig för att lära barnet rätta sam-
hällsvärderingar, skaffa barnet ett socialt nätverk eller att få uppleva 
idrottslig framgång genom barnet. För en tränare kan investeringstan-
ken exempelvis bestå i att genom ledarskapet skaffa sig meriter för ett 
yrke eller en tränarkarriär, skaffa sig en position i grannskapet eller att 
hålla ungdomar borta från alkohol, droger och brottslighet. Egenvärdet 
handlar om upplevelsen för stunden. För egenvärdets skull är idrottens 
känsla av gemenskap, glädje, social samvaro, lek, spänning och stundens 
jämna kamp fullt tillräckligt. Det behöver inte finnas något som ligger 
bortanför själva aktiviteten. 
 Martens (1987) lyfter två idealtyper av ledarskap inom barn- och 
ungdomsidrotten – win centered och athlete centered. De fungerar som 
ytteränderna på ett kontinuum med olika grader av inslag hos varje 
ledare. En ledare som är win centered gör allt för att vinna vid varje till-
fälle, resultatet och de kortsiktiga framgångarna är det viktigaste. Leda-
ren som är athlete centered sätter alltid individen i centrum och tar sig 
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tiden att lära sig förstå och lära känna de som är med i laget. Den leda-
ren låter aldrig sikten skymmas av kortsiktiga framgångar, även om 
besluten ledaren tar ibland gör att det går sämre för laget resultatmäs-
sigt.
 Engströms och Martens begrepp är ett sätt att skissera hur ledaren 
förhåller sig till tävlingsidrotten och till barnen och ungdomarna i verk-
samheten. De illustrerar även det resonemang som förts tidigare i kapit-
let. Det är också begrepp som skisserar konturer av det spänningsfält 
som ledaren befinner sig i. Genom deras resonemang kan också värl-
dens tvåfaldiga natur, såsom Buber (1923/1997) beskriver den, träda 
fram. Buber (ibid) menar att varje jag förutsätter ett du eller ett det.
Relationens karaktär avgör om det är en jag-du relation eller en jag-det
relation. Det handlar om vårt förhållningssätt i relationen. Du-världen 
är enligt Buber de djupa och äkta relationerna där vi är direkt vända till 
varandra medan det-världen representeras av det ytliga och instrumen-
tella. Även om vi strävar efter jag-du relationen är det dock inte önsk-
värt att ständigt förlora sig i denna. Då tappar vi kontakten med sam-
hället och den vardagliga verkligheten. Buber (ibid) beskriver jag-du 
relationens förgänglighet: 

Varje Du i världen är enligt sitt väsen ödesbestämt att bli till ett ting eller i 
varje fall att ständigt på nytt ingå i det tillstånd som råder i tingens värld … 
Detet är den eviga puppan. Duet den eviga fjärilen. De är emellertid till-
stånd som inte alltid avlöser varandra på ett klart sätt, utan ofta i ett djupt 
kluvet och samtidigt oklart sammanflätat skeende. (Buber 1997, s. 26) 

von Wright (2000) beskriver pedagogens förhållningssätt till barnen 
som punktuellt eller relationellt. I det punktuella perspektivet är peda-
gogen enbart intresserad av det enskilda barnets inneboende egenskaper 
och förmågor, medan det relationella förhållningssättet kännetecknas av 
en förståelse för att fenomen är minst tvåsidiga. Barnet måste ses i för-
hållande till sammanhanget. Det-världen är enligt Jenner (2000) inte 
något att frukta i sig, men det får inte enbart bli en värld av strukturella 
förbindelser. Den måste enligt Lévinas (1993) utgå från den ursprungli-
ga mellanmänskliga relationen. Det går inte att förstå sig själv eller den 
Andre genom det objektiverande tänkandet, som tjänar till att behärs-
ka, kontrollera och likrikta. Vi måste vara medvetna om dubbelheten i 
relationerna och leva i det spänningsfält som det innebär. Engström och 
Martens beskriver ett grundläggande spänningsfält i den organiserade 
tävlingsidrotten, något som ledaren måste förhålla sig till. Det är i 
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grunden en moralisk fråga. Det grundläggande spänningsfältet innehål-
ler i sig flera spänningsfält, såsom planering-improvisation, stabilisering-
förändring, risker-möjligheter, analys-inlevelse och så vidare. Det är 
något som ledaren måste möta i idrottsverksamheten. Följande avsnitt 
fokuserar det mellanmänskliga mötet i praktiken, där jag-du relationen 
konstitueras.

Det som visar sig i praktiken - där
konventionerna upphör

De två första tematiseringarna har visat att det finns ett instrumentellt 
inslag som är förhållandevis betydande i ledarskapsprocesen, även om 
det kan då och då kan skönjas mellanmänskliga möten även i dessa. 
Tematiseringen fokuserar de mellanmänskliga mötena. Hur tar sig 
spänningen mellan att betrakta barnen som subjekt och som kulturob-
jekt sig uttryck – mellan varandet och görandet? Var, när och hur finns 
utrymmet att betrakta barnen som subjekt? Det som visar sig är det 
som sker spontant utan att konventionerna som omger situationen sätts 
i främsta rummet. I det mellanmänskliga mötet råder inte motiven eller 
investeringen för framtiden – bara här och nu. Det verkar utifrån em-
pirin vara ett betydelsefullt utrymme. Det handlar om stunder av spon-
tan glädje, stunder av tröst, stunder av en speciell gemenskap med ett 
barn. Tidsmässigt är inte det här det mest välbesökta rummet, men det 
berör på ett annat plan. Det mellanmänskliga knyter band, i det mel-
lanmänskliga mötet råder egenvärdet.  

Lekens mellanmänskliga karaktär 

Det som visar sig i tävlingstemat är svårigheten att ta sig från tävlingslo-
gikens fasta grepp. Även träningstävlingen visar upp detta ansikte, fastän 
ledarna försöker lyfta fram andra aspekter. Det krävs ett språng liknande 
det Schütz (1999) beskriver, det krävs en radikal förändring som initie-
ras av ledaren. 

Övningarna kan sägas representera en organiserad och discipline-
rande form av lek, där det yttersta pedagogiska syftet är att prestera 
bättre vid fotbollsmatcherna. Det gör att övningarnas syften i sig är 
delsyften. Övningarna tycks dock inte kunna slå an på det Huizinga 
(2004/1938) framhåller som lekens väsen – det roliga. Leken utgör till 
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sitt väsen en primär livskategori som inte kan föras tillbaka till ett kul-
turellt sammanhang eller någon världsåskådning. Leken bygger på fri-
het, och deltagarna träder enligt Huizinga (ibid) in i en tillfällig aktivi-
tetssfär med sin egen mening genom leken, en mening som är leken i 
sig. Leken som saknar koppling till lärandet av fotboll, där enbart gläd-
jen för stunden är belöningen för dock en anonym tillvaro vid fotbolls-
träningarna, något som uppmärksammas av Cecilia. 

Cecilia skickar iväg flickorna på ett uppvärmningsvarv med varsin boll runt 
planen. Hon funderar lite på dagens träning och säger att det blivit alldeles 
för lite lekar i år. Tidigare år har de lekt nästan varje träning. Hon frågar 
mig om jag har några bra övningar eller lekar och jag föreslår Draken, en 
stående lek på de tränarutbildningar som jag brukar hålla i. Cecilia tycker 
att det låter som en bra idé.  
…
Hon ber mig att genomföra Draken. Vi samlar ihop flickorna och jag för-
klarar förutsättningarna. Det är tre eller fyra flickor i varje lag, den främsta 
är huvud och den längst bak är svans. Flickaen eller flickorna i mitten bildar 
drakens kropp. Svansen består av en väst som sitter i byxlinningen på den 
bakersta flickaen. Det hela går ut på att jaga de andra drakarna och huvu-
dets uppgift är att ta de andra drakarnas svans, samtidigt som draken måste 
hålla ihop. Det är lite oroligt och rastlöst bland flickorna och jag inser att 
det inte finns tid för några långa instruktioner. Plötsligt står Matilda framför 
mig och jag undrar vad det är. ”Knyt mina skor” säger hon och jag gör 
som hon vill, eftersom bägge skorna är oknytta. Flickorna vill komma igång 
och startar innan jag gett en signal. Det blir lite kaotiskt och jag säger att vi 
ser det som en provomgång. Nästa gång startar de på given signal och det 
blir återigen lite kaos, men mycket skratt. Efter några omgångar har flick-
orna lärt sig hur det fungerar och drakarna krockar inte lika ofta längre. 
”Det lyser ur ögonen på dom” säger Cecilia och skrattet och glädjen är 
stor. (Fältanteckning 7/9 04) 

Leken blir något som genomförs när det blir tid över eller när fantasin 
tryter. En tolkning av citatet är också att avståndet till den spontana 
leken blir längre med stigande ålder. I leken förekommer också ett 
tydligt tävlingsmoment, men det verkar inte vara lika laddat som när 
tävlingen mer liknar fotbollsmatchen. Den glädjen som flickorna ut-
trycker kommer inte till uttryck i de mer fotbollsrelaterade tävlingarna. 
Det finns också ett sätt hos ledarna att prata om leken och övningarna 
som två diametralt olika saker, trots att det finns likheter. Det visar sig 
ett spänningsförhållande mellan träningens instrumentalitet och den 
spontana leken. Det tyder på att leken upplevs med andra relevanser än 
vad som är fallet med de mer fotbollsinspirerade övningarna. Den till-
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hör ett annat relevanssystem än den organiserade tävlingsidrotten. För 
att aktualisera leken måste ledarna anstränga sig och göra ett språng och 
tydliggöra att det är en lek. I leken visar sig en spontan glädje även 
under genomförandet som saknar motstycke i fotbollsverksamheten. 
Glädjen är inte i första hand en följd av resultatet, som ofta är fallet i 
samband med matcher, utan glädjen är spontan och tillräcklig i sig en-
bart genom deltagandet. Leken i detta utförande bär andra relevanser 
än de som omger fotbollsmatchen. Leken bär mellanmänskliga drag.

Trösten och uppmuntran 

Med många barn samlade uppstår det situationer och bekymmer bland 
flickorna som ibland går utanför själva fotbollsspelandet. Något som 
uppmärksammas av ledarna. Det handlar om att se barnen, visa att man 
bryr sig om dem. Att som Buber (1997/1923) uttrycker det - skapa en 
jag-du relation, något som ledarna betonar som viktigt i ledarskapet. 
Det faktum att någon gjort sig illa kan stärka känslan av gemenskap och 
trygghet mellan ledaren och barnet, då ledaren blir en viktig människa 
för barnet i trösten och omsorgen. Ledaren tar emot barnet i dennes 
smärta. Skadan blir något positivt för barnets och ledarens relation. 
Trösten visar sig både när ett barn gjort sig illa och när ett barn upple-
ver ett misslyckande. Fotbollen är en kroppslig praktik och det blir 
naturligt med fysisk beröring. Kanske är den tillåtna fysiska kontakten 
större än i många andra sociala sammanhang. Den fysiska beröringen 
blir viktig och naturlig för ledaren när det gäller att se barnet. 

Nästan omgående får SSK en hörna, som Jenny oturligt stöter in i eget mål. 
Hon deppar, men blir omklappad av sina lagkamrater. Efter självmålet byter 
hon självmant ut sig själv och blir omklappad av både Joakim och Cecilia 
när hon kommer till avbytarbänken.  
…
I slutet av matchen gör Matilda sig illa i en närkamp med en motståndare 
och hon börjar gråta. Cecilia bär ut henne från planen och sitter och håller 
om henne resten av matchen. (Fältanteckning 5/8 04) 

Som tidigare konstaterades bär en stor del av tävlingens kraft instru-
mentalitetens prägel. Det finns i barnens utförande av olika kroppsöv-
ningar som ledaren på förhand bestämt ett självutlämnande som ledaren 
kan välja att ta emot eller att ignorera. Barnet lägger sitt liv i ledarens 
hand som Lögstrup (1956/1992) uttrycker det. Hur ledaren väljer att ta 
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emot barnet är i grunden en moralisk fråga, den enskilde ledarens mo-
raluppfattning kommer till uttryck.  

För Tea går det inte lika snabbt, men hon genomför sitt lopp omsorgsfullt. 
Då många av de andra flickorna gör det så fort som möjligt gör hon det så 
noggrant som möjligt. ”Bra kontroll på bollen Tea, du har järnkoll” be-
römmer Joakim. 
…
Det går bra och flickorna får beröm. Det blir drickapaus och Cecilia utbris-
ter ”Vilka tjejer! Vilka skott! Vilka nedtagningar!”.  (Fältanteckning 22/6 
04)

Uppmuntran och beröm är viktiga inslag i genomförandet av övningar. 
Uppmuntran är ett naturligt inslag när något av barnen hänger med 
huvudet och berömmet fungerar som belöning för väl utförd övning. 
Ledarna utdelar ofta uppmuntran och beröm, även med beröring ge-
nom exempelvis en klapp på axeln. Ledaren tar emot barnet. 

Glädjen och gemenskapen 

Att spela fotboll är förknippat med många och ofta starka känslor, en 
fotbollsmatch är många gånger en känslomässig berg- och dalbana. 
Stunder av glädje och lycka verkar vara viktiga för meningen med fot-
bollsspelandet och den gemensamma glädjen kring någon händelse är 
viktigt för känslan av gemenskap och mellanmänsklighet. Känneteck-
nande för den glädje som visar sig är att den är gemensam eller att den 
är för någons skull, den är sällan direkt på bekostnad av något annat 
barn. Däremot kan ledarna drabbas ibland. Känslan av spontan glädje 
och gemenskap mellan barnen och ledarna uppstår oftast i den kropps-
liga praktiken, där den också tar sig uttryck.  

J: Men det är många fler som har…jag menar ta Louise då som ett exem-
pel…hon har ju börjat prata till och med ibland… 
C: Ja oh ja. 
J: Ta på träningarna från att aldrig ha sagt nånting när hon började… 
C: Tjuvrolig…jag menar alltså hon är ju snabb i repliken… 
J: Jag vet jag var med och spelade nån gång så var det nån hörna…då kom 
hon fram till mig ”jag ska markera dig Joakim”…(skratt) (Utdrag från le-
darsamtal) 

Ledaren uttrycker en känsla av gemenskap. Det är svårt att förutsäga 
när stunderna av glädje och den speciella känslan av gemenskap upp-
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kommer. Det är en kontinuerlig pendling mellan det allvarliga, det 
ledsamma och det muntra. Under en träning som präglas av trötthet, 
hunger, gnäll och konflikter finns ändå utrymme för spontan glädje: 

Det blir efter en stund paus och under pausen blir det lite dribblingar mel-
lan Joakim och några av flickorna. Det leder till skratt och muntra miner. 
(Fältanteckning 2/9 04) 

För några ögonblick glömmer barnen och ledarna tävlingsidrotten och 
den rationella drillen och hänför sig åt den spontana leken och glädjen.

Vid matchen finns det många tillfällen då ledarna och barnen ut-
strålar glädje och gemenskap. Inte minst när spelet fungerar bra och 
laget gör många mål på motståndarna. Ibland finns det också för ledarna 
vissa tillfällen att känna extra glädje, att känna glädje för någon speciell 
spelare.

I slutet av matchen får flickorna en hörna och i kalabaliken framför mål 
lyckas Louise till sist skjuta bollen i mål – hennes första mål någonsin i en 
fotbollsmatch. Även om hon ser närmast generad ut är glädjen stor runt 
planen, jag möter Cecilias blick och vi gör tummen upp till varandra. (Fält-
anteckning 19/9 04) 

Att glädjen i laget blir speciellt stor när någon som inte vanligen gör 
mål är något som även barnen i laget kommer ihåg och betonar. 

K: Finns det någonting annat du tycker är hemskt kul med matchen? 
E: Det…som på sista matchen här…det var ju så kul när Emma fick göra 
ett mål. (Utdrag från samtal med barn) 

Att just målen är förknippade med glädjen och gemenskapen är något 
som ledarna framhåller. Att få göra mål blir ett sätt att stärka sin plats i 
gemenskapen.

C: Hur än det nu är så är det ju…fotbollen…det är ju dom där målen att 
göra…alla ska få göra det. (Utskrift från ledarsamtal) 

Gemenskapen visar sig också när barnen får dela med sig av någon liten 
berättelse från sitt liv. Barnet utlämnar en del av sitt liv och vill bli 
mottaget i sin berättelse. 
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K: Pratar du nångång med ledarna om nåt annat som inte rör just fotbollen 
så där? Berättar vad som har hänt i skolan eller nåt annat. 
E: Ja till exempel för när jag kom hem från Paris då ville jag ju berätta 
mycket…jag hade varit i Eiffeltornet och lite sånt där… det är faktiskt 
ganska roligt när nån lyssnar, men inte när ingen lyssnar. (Utdrag från sam-
tal med barn) 

Tematiseringen gestaltar en sida av dubbelheten i relationerna, såsom 
Buber beskriver världen – jag-du relationen. Den andra sidan, jag-det
relationen, inbjuder till sin natur till instrumentalitet, men där ledare 
och barn genom att ge strukturen liv med relationerna till varandra 
också öppnar upp ett utrymme för mellanmänsklighet och jag-du rela-
tioner.  Det finns i alla möten mellan människor ett inslag av självut-
lämnande, det tillhör den mänskliga existensen. Tilliten är given. Nå-
got står alltid på spel i mötet, hur mycket som står på spel bestäms av 
den enskilde människan. Det bestäms av det faktum att vi alla är män-
niskor i en värld där vi delar och deltar i varandras liv i olika utsträck-
ning. Tilliten är även ett krav på den andra människan, som den andre 
antingen kan välja att ta emot eller att avvisa. Omsorg och ödeläggelse 
är de alternativ som livet enligt Lögstrup (1956/1992) har gett oss. Det 
är således ett betydelsefullt utrymme.  
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Kapitel 7
Ledarskapets levda erfarenhet 
Kapitlet belyser den avslutande tematiseringen utifrån det empirirska 
resultatet. Det handlar om ledarskapet som levd erfarenhet och fokus 
kommer att vara ledarna och deras erfarande av ledarskapet ur ett 
lärandeperspektiv. Den första delen av kapitlet behandlar lärande, iden-
titet och reflektion ur ett teoretiskt perspektiv medan den senare delen 
fokuserar ledarnas levda erfarenhet utifrån ett empiriskt perspektiv.  

Teoretisk reflektion - lärande som levd eller
levande kunskap? 

Lärandet löper som en röd tråd genom hela studien, men i kapitlet sätts 
fokuseras lärandet – ledarskapets levda erfarenhet. Det handlar om 
identitet och reflektion. Fenomenologins utgångspunkt är, som jag 
tidigare lyft fram, den levda erfarenheten i världen och vad som är gi-
vet i den (Merleu-Ponty 1962; Husserl 1989; Bengtsson 1998; van 
Manen 1997). Det handlar om att studera den levda erfarenheten av en 
viss världsåskådning och dess innebörd. Utgångspunkten i kapitlet är 
den levda erfarenheten av ledarskapet. 

Lärande och identitet 

Att tala om identitet är i huvudsak ett projekt som faller utanför livs-
världsfenomenologins domäner. Det går dock att uttyda fenomenolo-
gins betydelse för andra teoretiska strömningar. Merleau-Pontys den 
levda kroppens till-världen-varo och habitusbegreppet har inspirerat ett 
flertal teoretiker, många med kroppen som utgångspunkt för identite-
ten (exempelvis Schilling och Bourdieu). Schütz val att fokusera män-
niskans biografiska position har också haft inflytande, kanske framför 
allt på Giddens, som även inspirerats av Heidegger. Det finns alltså en 
del beröringspunkter mellan såväl Schütz, Merleau-Pontys och Hei-
deggers resonemang och identitet och identitetsutveckling. Av den 
anledningen kommer identiteten som ett grundläggande sätt att vara till 
världen och betoningen på lärande att lyftas fram. Identiteten handlar 
inte enbart om vår självbild eller andras bild av vilka vi är. Identiteten 
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är vårt varande i världen, vårt sätt att leva vårt dagliga liv, den är de 
lager av erfarenheter och tolkningar vi gjort genom deltagande i sociala 
sammanhang (Wenger 1998). Ledarskapet och identiteten är något som 
blir till i en ständigt pågående process. 
 Identitet är inget entydigt begrepp och kan beskrivas på många 
olika sätt och ur flera aspekter. Ordet härstammar från latinets identitas
och betyder densamme. Det innebär att vara samma person från dag till 
dag och från situation till situation – jag är jag (Stier 2003). Identiteten 
konstitueras socialt, det vill säga att det är enbart meningsfullt att prata 
om identitet i förhållande till andra personer, grupper eller företeelser. 
Det som är gemensamt för olika typer av beskrivningar av identitetens 
innebörd är dess bundenhet till kontexten – identitetens situerade na-
tur. Det kan vara såväl fysiska kontexter som sociala, kulturella och 
existentiella kontexter. Det finns olika beskrivningsnivåer och utgångs-
punkter när det gäller att förstå identiteten och dess innebörd. Det är 
beskrivningar med kroppen och självuppfattningen i centrum, beskriv-
ningar som fokuserar människans biografiska berättelser, socialpsykolo-
giska beskrivningar av grupper, innebörd och mening och fokus på 
subidentiteter såsom etnicitet, nationalitet, religion, kön, klass, livsstil 
och så vidare (Stier 2003). Man bör i sammanhanget också lyfta fram 
individens identitet kontra gruppidentiteten. Det finns häremellan ett 
antagonistiskt förhållande (Simon 2004; Goffman 1972/2003). Det 
finns i gruppidentiteten en rollförväntan som individen måste förhålla 
sig till, vilket är ett spänningsfyllt förhållande. Det har i det moderna 
västsamhället utvecklats ett kulturellt och ideologiskt ideal att lyfta fram 
individens identitet på bekostnad av gruppidentiteten. Samtidigt är 
gruppidentiteten en viktig motiverande drivkraft när det gäller att sluta 
upp i exempelvis en folkrörelse (Simon 2004). Csikszentmihalyi (2004) 
beskriver det som lyckans två pelare och menar att både kunna differen-
tiera sig från andra och att integrera sig tillsammans med andra ger de 
bästa möjligheterna att skapa ett lyckligt och meningsfullt liv.   
 Identitet är alltså ett komplext begrepp. Dels är identiteten nära 
knuten till sociala sammanhang och de diskurser som råder i dessa 
sammanhang, men inte enbart. Wenger (1998) menar att identitet 
handlar om förhandling av mening i en social praktik, där det finns en 
delad historia och gränser för denna praktik, en praktik som ingår i 
större konstellationer. Identiteten handlar om den förhandlade egna 
erfarenheten, medlemskapet, den personliga lärandehistorien (beco-
ming) eller biografiska berättelsen, där medlemskap i flera sociala prak-
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tiker som alla formar identiteten ingår, där tillhörigheten definieras 
globalt men upplevs lokalt. Att vi deltar i olika sociala praktiker innebär 
att vi bär med oss erfarenheter av olika karaktär. Erfarenheterna bär vi 
med oss även mellan de sociala praktikerna. Arbetet med att bygga bro-
ar mellan de sociala praktikerna är enligt Wenger (ibid) både en aktiv 
och kreativ process. Det innebär att när vi engagerar oss helt och fullt i 
en praktik att vi även tar med oss annat från andra praktiker. På det 
sättet förhandlas inte enbart vår egen identitet i praktiken, vi är också 
alltid med och förhandlar andras identiteter. Att bygga broar mellan 
sociala praktiker är alltså i grunden en social aktivitet, samtidigt som det 
är en djupt personlig aktivitet. Det finns alltså en dubbelhet mellan 
identiteten och de sociala praktikerna – de formar och formas av var-
andra.
 Det finns också en viktig kroppslig dimension. Talet om rummet, 
tiden, kroppen och relationerna skulle kunna sammanfattas i männi-
skans identitet och identitetsutveckling. Att kroppen är viktig för ska-
pandet och upprätthållandet av en identitet finns det många som lyfter 
fram (jfr Drotner 1995; Duesund 1996; Molander 1996; Nilsson 1998; 
Kirk 1993; Schilling 2003; Bäckström 2005).  Kroppen betraktas som 
en sammanflätning mellan natur och kultur, det individuella och det 
kollektiva, vilket tidigare lyfts fram.

Lärande som självidentitet 

Ett traditionellt sätt att dela upp kunskapen har enligt Gustavsson 
(2000, 2002) varit att utgå från dess teoretiska och praktiska sidor. 
Denna syn bygger på ett dualistiskt förhållande mellan kropp och tan-
ke, vetenskap och verksamhet. Genom att betrakta all kunskap som 
förkroppsligad och genom att lyfta fram all kunskaps tysta dimension 
oavsett om det gäller teoretiska studier eller hantverk överbryggs den 
dualistiska kunskapssyn som präglat samhället under lång tid. All kun-
skap har en personlig sida, den bärs i våra kroppar. En del av vårt ve-
tande står i fokus för uppmärksamheten medan annat finns i bakgrun-
den. Sättet att förstå eller känna det vi undersöker, oavsett om det 
handlar om vetenskap eller hantverk, avgörs alltid mot en bakgrund av 
tidigare vetande. Oavsett vilken verksamhet jag är involverad i måste 
jag hantera osäkerhet och lösa problem. Ett centralt begrepp för att 
fånga den praktiska kunskapens natur är knowing how som kan kontras-
teras mot den traditionella knowing that (påståendekunskap). Knowing how
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innebär dels min förmåga att göra något, men även en förståelse för vad 
jag gör. Det innebär att kunskapen ses som given i ett visst samman-
hang, exempelvis idrotten. Medvetande och kropp är intimt förbundna 
med varandra. Sett ur detta perspektiv går alltså inte skillnaden mellan 
kunskap och icke-kunskap mellan att använda medvetandet och att 
använda kroppen, utan mellan att vara medveten om görandet och 
ständigt vilja förbättra det och att enbart gå på vana och rutin. Molan-
der (1996) utvecklar detta och menar att skapandet och upprätthållan-
det av autencitet i handlingen är avgörande för en god kunskap i hand-
ling - att vara medveten om handlingen och se sig som personligt an-
svarig för den. 
 Den autentiska handlingen knyter an till Giddens (1997) autentiska 
relation. En god grogrund för utvecklandet av en sammanhållande be-
rättelse om självet är den autentiska relationen. I den autentiska relatio-
nen känner jag mig själv och kan avslöja mig för den andre, både bete-
endemässigt och diskursivt. Den autentiska relationen är ett starkt mo-
raliskt stöd, men också en stor påfrestning på den egna integriteten. 
Självidentiteten handlar enligt Giddens (1997) om att upprätthålla en 
sammanhållande reflexiv berättelse av självet, det vill säga att både kun-
na konstruera, dekonstruera och rekonstruera den egna biografin ut-
ifrån vardagens förändringar och institutionernas fragmentering och 
genom detta aktiva skapande upprätthålla en biografisk historia. Identi-
tetsutvecklingen är alltså en ständigt pågående process, men också som 
Giddens (ibid) uttrycker det – en bräcklig historia. Att införliva nya 
erfarenheter i världen är utvecklande för identiteten, samtidigt som 
undvikandet fungerar som en skyddshinna för den ontologiska trygghe-
ten. Wenger (1998) beskriver identitetsutvecklingen som vår känsla av 
levnadsbana och identiteten som ett förkroppsligande av historien av de 
sammanhang som är relevanta för oss. En händelse som till synes kan 
sakna mening nu kan bli betydelsefull för identiteten med distans och i 
ljus av historien(jfr Merleau-Ponty 2004; Langewald 1983; Schütz 
1999).
 Vi lever alltså som tidigare konstaterats i en allt mer globaliserad 
värld där det som är rumsligt avlägset tränger in i det lokala och där 
den förmedlade erfarenheten från expertsystemen är central. Samtidigt 
lever vi ett lokalt liv, då vi genom kroppens begränsningar är situerade 
i tid och rum (Giddens 1997; Wenger 1998). Det gör att det enligt 
Giddens (1997) under modernitetens villkor har skett en radikal för-
ändring av vår syn på vad världen är. Genom att utvecklingen gått från 
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att vår tillit legat i traditioner och fortuna till att ligga i vårt reflexiva 
förhållande till expertsystemen har fokus flyttats mer och mer till indi-
viden och individens möjligheter. Det avgörande för att upprätthålla en 
sammanhållande biografisk berättelse är enligt Giddens (1990) hur vi 
hanterar de hot och risker som finns i omgivningen. I och med för-
skjutningen från kollektivet till individen kännetecknas riskmiljön nu-
mer i grunden som ett hot om förlust av den personliga meningen, 
medan det i traditionella samhällen snarare handlade om risken att mis-
ta den religiösa nåden eller utsättas för magi. Även om spår av detta 
finns kvar även i moderna samhällen utgörs den stora skaran av aukto-
riteter i stället av experter eller specialister. Specialisterna täcker var och 
en enbart in en liten del av vår totala levda tillvaro och ofta konkurre-
rar perspektiven med varandra. Giddens (ibid) menar att alla människor 
är lekmän när det gäller praktiskt taget alla aspekter av det sociala livet i 
det moderna samhället. Även om det moderna samhället präglas av 
detta dilemma hanterar vi det i vardagen genom rutiner, hängivenhet 
åt en viss livsstil såsom idrotten och tillit till vissa abstrakta system, ex-
empelvis den organiserade fotbollsrörelsen. 
 Genom utvecklingen av de tekniska systemen blir vardagslivet mer 
kalkylerbart, stabilt och förutsägbart än tidigare (Giddens 1997). Detta 
är emellertid något som även gäller individens relationer till omgiv-
ningen. Hotet om den personliga meningslösheten hålls på avstånd tack 
vare de rutiniserade aktiviteterna och den grundläggande tilliten, ex-
empelvis till den organiserade fotbollen. Den ontologiska tryggheten 
bevaras. Det leder också till att bemästrandet riskerar ersätta moralen. 
Det handlar om att kunna kontrollera de egna livsomständigheterna 
och genom att ta den grundläggande tilliten för given kan jag hålla 
känslor av tvivel under ytan.  
 Det finns här likheter med Lögstrups (1992) resonemang, som me-
nar att de sociala konventionerna finns som en skyddshinna eller en 
medelväg, där det på förhand definieras vad som förväntas av oss i olika 
situationer. Det förhindrar det äkta mellanmänskliga mötet. Bemästran-
det ersätter alltså moralen. I ett samhälle där individualismen, framträ-
dandet och uppvisningen premieras riskerar narcissismen att frodas, 
något som Bauman (2004) lyfter fram. Bauman (ibid) menar att begäret 
är ett självskapat och självbevarande motiv. Begäret behöver varken 
rättfärdigas eller ursäktas med något mål och syfte, därför är begäret 
narcissistiskt till sin natur och dömt att bli omättat. Det som Giddens 
(1997) betraktar som ett hot är snarare ett faktum för Bauman.  
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Lärande som reflektion 

Hur konstitueras lärandet i den meningsprovins där vi för tillfället be-
finner oss? Giddens (1984) lyfter fram vårt reflexiva förhållande till ex-
pertsystemen, men avser inte reflektionen på individnivå. Han intar 
enligt Nygaard (1996) en mellanposition mellan individens handlingar 
och de system där denne ingår. Wenger (1998) å sin sida fokuserar 
mycket på den sociala praktiken där individen ingår och de artefakter 
som finns i sammanhanget. Avsnittet vänder uppmärksamheten mot 
individen, där reflektionen utgör en arena för möte mellan identiteten, 
meningsprovinsen och samhället. Mötet mellan individ och samman-
hang betraktar Molander (1996) som ett spänningsfält mellan handling 
och reflektion. Reflektionen är nödvändig för säkerhet i handlingen, 
men reflektionen leder också till osäkerhet. Att vara idrottsledare inne-
bär att jag dels måste värdera situationer och fatta snabba beslut och dels 
att jag måste lägga upp strategier och planer på längre sikt, utifrån den 
kunskap jag har. Reflektionen innebär också tvivel, där ifrågasättandet 
av mina egna handlingar är en del av utvecklingen av mitt ledarskap. 
Reflektionen är situerad och blir en viktig del av verksamheten och en 
viktig del av ledarens lärprocess. Lärande och reflektion är alltså nära 
sammanflätade, men vad är reflektion och hur kan en reflekterande 
idrottsledare inom idrotten förstås? 
 Ordet reflektion har sitt etymologiska ursprung i det latinska verbet 
”reflectere” och består av ”re” som betyder åter eller tillbaka och ”flec-
tere” som betyder böja eller vända (jfr Alexandersson 1994; Bengtsson 
1998). Ordet återfinns i många olika sammanhang och innebörder, 
exempelvis att en ljusstråle reflekteras och kastas tillbaka. I studien är 
det dock den filosofiska betydelsen som är av intresse. Ur detta per-
spektiv beskriver ordet ett tänkande över något. Reflektionen beskriver 
tankarnas riktning, ofta mot det egna medvetandet. Molander (1996), 
menar att reflektionen handlar om en växling mellan konfrontation och 
eftertanke och att i detta kunna se vem jag är och vad jag gör. Det 
handlar inte nödvändigtvis att hitta det jag inte har kunskap om, det 
handlar snarare om att använda mina egna insikter för att skärpa upp-
märksamheten mot det jag redan kan och vet. 
 Dewey (1991) ser en skillnad mellan tänkande i största allmänhet 
som kan vara allt som rör sig i våra huvuden (från dagdrömmar till löst 
hållna slutsatser) och det reflekterade tänkandet, som han betraktar som 
ett tänkande mot verkliga saker. Det finns i det reflekterade tänkandet 
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en viljeakt där den praktiska nyttan sätts i centrum, något som saknas i 
det oreflekterade tänkandet. Det reflekterade tänkandet kännetecknas 
av tänkande i en viss ordningsföljd där delarna bygger på varandra eller 
förutsätter varandra. Det är alltså en tankeström där delarna hänger 
samman och inte enbart framträder slumpvis. Deweys syn på det re-
flekterande tänkandet följer enligt Kroksmark (2003) den induktiva 
logiken, med uppställning av hypoteser som antingen verifieras eller 
falsifieras genom observation och slutsatser. Det reflekterande 
tänkandet är enligt Dewey: 

Active, persistant, and careful consideration of any belief or supposed form 
of knowledge in the light of the grounds that support it, and the further 
conclusions to which it tends, constitutes reflective thought. (Dewey, 1991, 
s. 6) 

Alexandersson (1994) beskriver reflektionsprocessen som cirkulär, vi tar 
med oss erfarenheter från verksamheten som genom reflektion formu-
leras till abstrakta begrepp och generaliseringar, vilka sedan omprövas i 
nya situationer. Reflektionen sker på olika nivåer, nivåer som enligt 
Alexandersson (ibid) ska betraktas mer som teoretiska än praktiska ni-
våer, som också ofta överlappar varandra. Den första reflektionsnivån 
utgörs av inrotade vanemönster, ett commonsense tänkande där reflek-
tionen knappast uppmärksammas av individen medan den andra nivån 
handlar om exempelvis prövande av praktiska metoder och modeller 
som testas för att uppnå bestämda mål. Dessa nivåer utmanar inte den 
teknokratiska tankemodellen, snarare befästes densamma genom dessa. 
Det handlar snarare om det Dewey (1991) kallar för ”rutinmässigt tän-
kande” och genom att alltid befinna sig i det rutinmässiga tänkandet 
riskerar vi styras enbart av tradition, auktoriteter och officiella defini-
tioner inom en social ram. Nästa nivå i reflektionen handlar om den 
egna rollen i förhållande till yrkesrollen, det kan vara exempelvis etiska 
och politiska ställningstaganden, en reflektion som sker mer systema-
tiskt och inbegriper både egna och andras erfarenheter. Den fjärde ni-
vån handlar enligt Alexandersson (ibid) om reflektionen över det egna 
medvetandet, det vill säga hur jag reflekterar över mitt arbete. 
 Det finns olika aspekter av reflektionen. Bengtsson (1998) betonar 
självreflektionen och självupptäckten och menar att den spelar en viktig 
roll när det gäller att få distans till oss själva och de verksamheter där vi 
deltar, och därigenom få syn på oss själva. Anderberg (2003) å sin sida 
lyfter fram den sociala dimensionen och menar att viktiga komponen-
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ter i reflektionen blir kontextualisering, exemplifiering och re-
konsideration utifrån det aktuella sociala sammanhanget. Reflektionen 
kännetecknas av öppenhet för mångtydighet, osäkerhet och dynamik. 
Alltså reflektion i ett sammanhang som karaktäriseras av en öppenhet 
för allas åsikter och en öppenhet för omkullkastande av förgivet tagna 
sanningar.

Den reflekterande praktikern och intuitionens roll 

Reflektionsbegreppets stora utbredning kan till stor del tillskrivas Do-
nald A Schön som med sin bok The reflective practitioner (1983) satte be-
greppet på kartan i lärandesammanhang (Bengtsson 1998; Bjurwill 
1998; Molander 1996). Schön (1983) menade vid tiden då han skrev 
boken att många professionella yrken genomlider en kris, en kris som 
har sin grund i att dessa yrken är uppbyggda kring en teknisk rationali-
tet som varken behöver ifrågasättas eller tvivlas på. Den tekniska ratio-
naliteten bygger på positivistiska kunskaps- och vetenskapsideal, med 
standardisering och specialisering som viktiga komponenter. Det har 
dock blivit tydligare med tiden att vi faktiskt måste hantera osäkerhet, 
instabilitet och värdekonflikter även i högt specialiserade yrken, något 
som inte passar in i den tekniska rationalitetsmodellen. 
 I stället för tillämpning av generell teori och generella regler i prak-
tiken lyfter Schön (ibid) fram vikten av tillgång till en repertoar av ex-
empel, bilder, tolkningar och handlingar som grund för meningsska-
pandet i situationen. Det är av större vikt att grunda problemet i det 
specifika sammanhanget (naming and framing) än att följa på förhand 
stipulerade regler.  
 Schön (1983) lyfter fram en aspekt av tänkandet och varandet som 
han kallar knowing-in-action. Det är det vardagliga tänkandet som ligger 
till grund och är nödvändigt för det vardagliga livet. Men det är något 
som kännetecknas av att vara tyst eller ett automatiskt för givet taget 
tänkande. Det är oreflekterat, ogenomtänkt och oplanerat men löser de 
flesta av våra vardagliga praktiska problem. Det professionella kunnan-
det består av detta knowing, men det är inte enligt Schön (ibid) tillräck-
ligt för att kunna möta de situationer som en professionell yrkesutövare 
ställs inför. För att kunna se och sätta ord på det tysta kunnandet behö-
ver vi distansera oss och lära oss reflektera. Han lyfter fram två aspekter 
av reflektionen - reflection-in-action och reflection-on-action. Det sistnämn-
da är det distanserade tillstånd vi har när vi tänker på ett sammanhang 
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där vi normalt brukar vara involverade, exempelvis när fotbollscoachen 
tänker på en kommande match eller på en match som har varit och 
lägger upp en taktik eller alternativt utvärderar den taktik han valde vid 
den förra matchen. Reflection-in-action är den reflektion som utförs un-
der tiden som en situation pågår och som påverkar den aktuella situa-
tionen. Det kan exempelvis röra sig om fotbollstränarens modifiering 
av taktiken under den pågående fotbollsmatchen. Reflektionen kan 
enligt Schön (ibid) skilja sig mycket åt både i form, innehåll och rikt-
ning, både när det gäller in- och on-action; 

When a practitioner reflects in and on his practice, the possible objects of 
his reflection are as varied as the kinds of phenomena before him and the 
systems of knowing-in-practice which he brings to them. He may reflect 
on the tacit norms and appreciations which underlie a judgment, or on the 
strategies and theories implicit in a pattern of behaviour. He may reflect on 
the feeling for a situation which has led him to adopt a particular course of 
action, on the way in which he has framed the problem he is trying to 
solve, or on the role he has constructed for himself within a larger institu-
tional context. (Schön s. 62) 

Reflektionsbegreppet är alltså vidsträckt i Schöns innebörd och innefat-
tar det mesta som ifrågasätter det vedertagna (knowing-in-action).
 Trots Schöns stora inflytande över reflektionsbegreppet finns det 
en hel del kritik av hans reflektionsbegrepp.  Kritiken handlar i huvud-
sak om det han benämner reflection-in-action. Det finns tre huvudlinjer i 
kritiken; för det första handlar det om Schöns otydliga användande av 
begreppet, för det andra handlar det om vad som egentligen är en 
handling (tidsaspekten), och för det tredje handlar det möjligheten att 
faktiskt kunna distansera sig och reflektera under en pågående handling 
(jfr Bengtsson 1995, 1998; van Manen 1995; Bjurwill 1998; Johansson 
& Kroksmark 2004). Det finns flera förslag till lösningar, både att lyfta 
fram intuitionen på bekostnad av reflection-in-action och att göra tydliga-
re distinktion av reflektionsbegreppet i förhållande till tänkande. Intui-
tionen är dock inget som enbart uppkommit ur ett tomrum, utan 
grundar sig i reflektion och ett förkroppsligande av liknande situationer 
tidigare.
 Trots kritiken ska inte det som är positivt i Schöns resonemang 
glömmas bort. Han sätter fingret på en problematik som visar sig även 
idag, inte minst inom den organiserade tävlingsidrotten – dominansen 
av ett förgivet taget teknokratiskt tänkande grundat på en positivistisk 
epistemologi, något som många brukar lyfta fram som problematiskt i 
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den organiserade tävlingsidrotten (jfr Gustavsson 1994; Engström 1999; 
Karp 2000; Redelius 2002a).

Pedagogical tact – förkroppsligad reflektion 

Teoriavsnittet avslutas med konstruerandet av en idealtyp – den idealiske 
ledaren, som i sin biografiskt bestämda position utifrån tävlingsidrottens 
och samhällets förutsättningar försöker skapa en autentisk identitet som 
idrottsledare. I resultatdiskussionen kommer en vidare diskussion föras 
kring pedagogical tact och den reflekterande praktikern, utifrån det empi-
riska resultatet.  Att konstruera en idealtyp ska betraktas med ett stort 
mått av försiktighet. Det handlar inte så mycket om en normativ över-
tygelse hur en idrottsledare bör handla. Det handlar snarare om en ut-
gångspunkt för teoretisk reflektion och diskussion. 
 Den frivillige idrottsledaren bär ett stort ansvar för barnen. Starrat 
(2003) menar att kunskapen är en grund för förtrolighet och aktning 
för varandra och beskriver förmedlandet av kunskapen som ett förhål-
lande, där ömsesidig respekt är avgörande. För att uppnå en ömsesidig 
respekt har den som lär ut (ledaren) ett ansvar att öppna för ett förhål-
lande där båda är ömsesidigt medvetna om varandra och varandras 
världar. Hur tar det sig uttryck i idrottsverksamheten för barn och ung-
domar?
 van Manen (1991, 1995) vidareutvecklar Schöns (1983) resone-
mang om den reflekterande praktikern och lyfter fram begreppet peda-
gogical tact. Det finns ingen direkt svensk översättning, men innebörden 
kanske bäst benämns som kunskap-i-handling för att låna Molanders 
(1996) uttryck. Det har enligt van Manen (1995) traditionellt funnits 
ett dikotomiskt förhållande mellan praktisk och teoretisk kunskap, ett 
förhållande som bygger på att lösningen i att hitta en god praktik ligger 
i en reflektiv relation mellan teori och praktik. van Manen menar att 
forskningen många gånger utgått ifrån studiet av duktiga pedagogers 
beteenden, reflektioner och meningskonstruktioner genom att försöka 
”komma in” i deras tankar och känslor, en vanlig utgångspunkt för 
psykologer och social konstruktivister – ett försök till intellektualisering 
av praktiken. Den som varit lärarstudent och studerat de teorier som 
byggts upp kring läraryrket och kring barnfostran upptäcker dock 
många gånger att teorierna inte alls fungerar i den speciella praktik i 
skolan där denne befinner sig. Van Manen (ibid) beskriver därför peda-
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gogical tact som en bro mellan teori och praktik och beskriver det på 
följande sätt; 

Pedagogical tact shares features with general social tact, but it possses its 
own normative integrity. To act tactfully as an educator may mean, in a 
particular situation, to be able to see what goes on with children, to under-
stand the child´s experience, to sense the pedagogical significance of this 
situation, to know how and what to do, and to actually do something 
right. Often tact involves a holding back, a passing over something, which 
is nevertheless experienced as influence by the student to whom the tactful 
action is directed. To act tactfully may imply all this, and yet, tactful action 
is instantaneous. The perceptiveness needed, the understanding or insight 
required, the feeling for the right action are not necessarily separate stages 
in a sequental process. (van Manen 1995, s. 44) 

Pedagogical tact är alltså inte enbart en metod eller en praktik. Det hand-
lar snarare om ett förhållningssätt eller ett sätt att leva i och med det 
sammanhang där pedagogen är involverad. Det handlar om att agera 
med eftertanke. Att vara en duktig praktiker, med god intuition och en 
humanistisk grundsyn. Pedagogical tact ligger nära det Gustavsson (2004, 
2000) kallar för praktisk klokhet eller fronesis – att handla för det goda 
och göra det med medel som stödjer det goda. Pedagogical tact är ett 
förkroppsligat varande, samtidigt som det är en del av den sociala och 
fysiska värld som personen lever i. van Manen (1995) menar att en 
pedagog med god pedagogical tact kännetecknas av; (1) en känsla för att 
kunna tolka barns inre tankar, känslor och förståelse, kunna snabbt se 
igenom motiv och på så sätt kunna påverka relationen; (2) att ha för-
måga att kunna tolka psykologiska och sociala särdrag av barnens inre 
liv och därmed kunna förstå den djupare betydelsen av blyghet, frustra-
tion, intresse, svårigheter, humor och liknande i konkret levda situatio-
ner med speciella barn; (3) att i konkret levda situationer exempelvis 
veta hur mycket man kan utmana barnens kunskaper utan att förvänta 
sig för mycket; (4) en moralisk intuition, där läraren har förmåga att 
känna vad som är den rätta handlingen utifrån den pedagogiska förstå-
elsen av barnens natur och förutsättningar.
 Det som van Manen beskriver som pedagogical tact är förvisso be-
skrivet utifrån ett skol- och lärarperspektiv, men går mycket väl att 
översätta till andra institutionella sammanhang där vuxna leder barn i 
en målinriktad och organiserad verksamhet, exempelvis tävlingsidrot-
ten.
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 Pedagogical tact är ett förkroppsligande av den praktik där pedago-
gen befinner sig, med de normer, värderingar och även vedertagna 
sanningar som följer med, men det är ett förkroppsligande av en prak-
tik där barnen sätts i centrum. Intuitionen verkar vara ett viktigt inslag, 
men vilken roll spelar reflektionen i detta? För att utveckla en god pe-
dagogical tact behövs menar van Manen (ibid) tillfällen för möten och 
egen reflektion. Intuitionen blir därigenom förkroppsligad genom en 
reflektionsprocess. Van Manen (1995) beskriver pedagogens praktiska 
kunnande i undervisningen: 

My practical knowledge ´is´ my felt sense of the classroom, my feeling who 
I am as a teacher, my felt understanding of my students, my felt grasp of the 
things that I teach, the mood that belongs to my world at school, the hall-
ways, the staffroom, and of course this classroom. (s. 46) 

Något som van Manen negligerar är pedagogens förståelse för det stör-
re sammanhanget där denne ingår. Starrat (2003) och Molander (1996) 
lyfter fram autencitet i handlingen – att vara medveten om handlingen 
och att vara personligt ansvarig för den. För att illustrera vad som kän-
netecknar autencitet i handlingen knyter Molander (ibid) an till Platons 
distinktion mellan äkta konst och blott färdighet och vana, i den be-
märkelsen att man bör sträva efter en vettig och rationell verksamhet. 
Utifrån detta ställer han upp två villkor för att en praktisk verksamhet 
ska vara äkta konst. För det första att det görs för det goda eller det 
bästa, med kunskap om det goda eller det bästa, där det viktiga inte är 
att betrakta det bästa som en absolut storhet utan något att orientera sig 
mot i en dialogisk kunskapsbildningsprocess. För det andra att det görs 
med en insikt om de tings natur som verksamheten sysslar med och 
med insikt om verksamhetens natur och konsekvenser, vilket handlar 
om att få en överblick och att inte nöja sig med kunskap inom en viss 
verksamhet. Insikten av konsekvenser handlar inte enbart om att se till 
vad verksamheten leder till, lika viktigt är det att se vad den inte leder 
till och vad den döljer eller förhindrar. Dessa två aspekter ska inte en-
ligt Molander (ibid) betraktas som explicita regler i en pågående hand-
ling, kunskap i handling kännetecknas snarare av aspekternas förkropps-
ligande. Det är ett viktigt tillägg till van Manens pedagogical tact. Jag 
återkommer till pedagogical tact i diskussionsavsnittet.
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Det som visar sig i praktiken - ledarskapets
levda erfarenhet 

De tre följande aspekterna lyfter fram ledarnas levda erfarenhet av le-
darskapet. Vad händer med ledarna när de möter fotbollssammanhang-
et? Det är betydelsefullheten, samhörigheten och otillräckligheten. Det 
är den innebörd som ledarna tillskriver ledarskapet. Den är det spår 
som ledarskapet ristar in i identiteten. 

En känsla av betydelsefullhet 

Känslan av betydelsefullhet är central och visar sig ur flera olika aspek-
ter. En viktig belöning för ledarna är känslan av att vara betydelsefull, 
att det som ledarskapet uttrycker har en mening både för dem och för 
andra. Känslan av att ingå i ett meningsfullt sammanhang där deltagan-
de faktiskt betyder förändring och utveckling för de som deltar. Det 
handlar för det första om en delaktighet i barnens fotbollsmässiga ut-
veckling, samt den sociala utvecklingen genom den verksamhet som 
genomförs på fotbollsplanen. Det handlar för det andra om betydelsen 
av att vara kontaktyta mellan fotbollen och vardagen. 

En viktig aspekt är att ledarna känner sig betydelsefulla för barnens 
fotbollsmässiga och sociala utveckling, framför allt betonas glädjen av 
att se de som inte har hunnit så långt fotbollsmässigt lyckas med nya 
saker och kliver fram under matcher.  

K: Vilket är det allra roligaste med träningarna?  
C: ”Åh kolla, kolla, kolla wow alltså ahh…såg du det där”… 
J: Jag menar dom har ju pestförklarat fyrkanten jag vet inte hur många 
gånger när vi har kört och har varit fotsula hit och dit och stoppfinter och 
grejer och så helt plötsligt så ser man…”där borta och hon också”… 
C: Ja ja visst… 
…
J: …sen är det dom där lite extra grejerna man ser… 
C: Jag tror det är mest det vi pratar om efteråt…när vi samlar ihop bollar-
na…så där… 
J: Ja men nån som har sprungit och ropat och…nån har vi sett har slagit en 
jättefin passning eller… 
C: Varje flickas utveckling är det väl kanske om man ska summera allt 
från… (Utdrag från ledarsamtal) 
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Den sociala utvecklingen är egentligen det ledarna hoppas ska bli ett 
resultat av deltagandet i fotbollsverksamheten, något som barnen sedan 
kan ta med sig in i vardagslivet. Det handlar om ambitionen att lära 
barnen lyssna på varandra, men även att lära barnen att våga vara öppna 
med vad de tycker och tänker, både till varandra och till ledarna. Det 
är alltså ledarnas ambition och förhoppning att det barnen lär sig på 
fotbollsplanen och genom deltagande i gruppen, de karaktärsdrag bar-
nen utvecklar genom fotbollen, också är något barnen kan ta med sig i 
det sociala livet och i andra sammanhang som exempelvis skolan.

C: Och även det då att Tea har vuxit så mycket som människa alltså i sig 
själv och…utanför som man då hör på föräldrarna och så där av idrotten, så 
det är ju roligt. 
J: Det tror jag alla har gjort…för nu är ju tjejerna från byn med i basketen 
också va… 
C: Jo visst alltså. 
J: Så jag tror att det hänger som ihop allt det där du känner att det var inte 
så farligt jag vågar nog ändå…och så lär dom känna både dom tjejer nu som 
spelar fotboll och några andra också…så det är faktiskt kul. (Utdrag från le-
darsamtal) 

De aspekter som hittills visat sig är direkt bundna till genomförandet av 
träningarna och matcherna tillsammans med flickorna. Det finns några 
aspekter som mer handlar om ledaren som en betydelsefull samordnare 
för det sociala sammanhanget som omger fotbollsverksamheten. En 
länk mellan vardagen och fotbollen. Det handlar om ledarnas betydelse 
som möjliggörare för barnens sociala relationer. Barnen går i flera olika 
skolor och några är nyinflyttade till bostadsområdet. Ledarna upplever 
det som meningsfullt och finner glädje i att barnen genom fotbollen får 
möjlighet att träffas, lära känna varandra och utveckla nya relationer 
utanför fotbollsplanen. I samband med detta känner ledarna det som 
betydelsefullt att de känner till förhållanden och relationer som finns 
vid sidan av planen.

C: Jo…det var ju som…det känns som att dom har kommit in bra tjejerna 
alltså utifrån…den förutsättning dom har att inte gå på samma skola…dom 
träffas inte så...då känns det som att…Klara då kände väl några sen tidigare 
Emma eller nån mer… 
…
E: Men hon har ju kommit hit till området i april…jag tror att det har varit 
jättebra för henne att komma att få vara i laget…hon har som…det har be-
tytt mycket för henne. 
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C: Jo…det är ju bara…det är ju samma sak där mamman har sagt att 
det…att hon tycker det är roligt och att hon trivs och så där och… 
(Utdrag från ledarsamtal) 

Föräldraengagemanget är viktigt för ledarnas egen känsla av betydelse-
fullhet. För ledarna är det viktigt att även de andra föräldrarna är enga-
gerade runt laget. Det gör sammanhanget mer betydelsefullt, inte minst 
för barnen, men även för ledarna.

K: Vad har…har dom en påverkan på ledarskapet på det sättet att…eller 
blir dom en tillgång i ledarskapet dom andra föräldrarna? 
J: Dom blir väl lite grann av en tillgång dels därför att det är ett bra stöd till 
tjejerna…när det gäller deras engagemangsbit där…sen är det är ju rätt kul 
därför att alla föräldrar är ju rätt olika…man tar då några av dom här som är 
nya och några av dom som har varit med längre och så vidare…det skiljer 
sig stort både vad gäller engagemangsbehovet och det finns nån förälder 
som är där och kanske inte riktigt är så insatt i vad som har skett på mat-
chen…medan andra nästan är på väg in på planen…det varierar nog ganska 
stort det…men framför allt att dom är där tror jag är det viktigaste för tje-
jerna i den här åldern i alla fall…sen kommer det nån tid då det är killar 
som är på sidan om och då tycker man att mamma och pappa kan vara 
hemma. (Utdrag från ledarsamtal) 

Ledarna är tacksamma för föräldrarnas engagemang och har överseende 
med föräldrarnas inblandning i matcherna från sidan av planen. Det 
finns också en glädje över att föräldrarna lär känna varandra när de står 
vid sidan av fotbollsplanen, ledarna blir även möjliggörare för att för-
äldrarna bättre ska lära känna varandra.
 Sammanfattningsvis visar sig känslan av betydelsefullhet på fyra 
olika sätt. Det är betydelsefullheten för barnens fotbollsmässiga utveck-
ling, betydelsefullheten för den sociala utvecklingen genom deltagandet 
i fotbollen, den betydelsefulla rollen som socialt nav i närområdet och 
betydelsefullheten för och av föräldrarnas engagemang.
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En känsla av samhörighet 

Känslan av samhörighet uttrycker ledarna som viktig för ledarskapet. 
Det handlar dels om en samhörighet med barnen på fotbollsplanen i 
olika situationer. Men det handlar också om en känsla av samhörighet 
med barnen som personer även utanför fotbollen, samhörighet med 
varandra och samhörighet med sammanhanget, att ledarskapet är en del 
av ett större sammanhang. 

En aspekt som visar sig är ledarnas känsla för barnets motgångar, 
när ett barn misslyckas med något eller känner sig misslyckad efter en 
prestation. Det handlar om en känsla av förståelse för barnens misslyck-
ande.

E: Lisa stod i mål och hon hade på sig dom där rastaflätorna och så släppte 
hon in ett mål…jag kommer inte ihåg mot vilket lag det var…och då såg 
man ju på hela hennes kroppshållning att ja men jag menar…alltså då var 
hon så…alltså då kände hon sig så dålig så dålig så dålig…och det åkte in 
fler mål och det var som att hon hade gett upp…alltså det var då hon släpp-
te in ett mål då var det katastrof…och jag försökte som liksom att ”ja men 
kom ut och så här det gör ingenting”…men det var som att nä det var lik-
som hon tog på sig alltet… 
C: Jaa… 
E: …och bara såg hur hon hängde med huvudet…  
(Utdrag från ledarsamtal) 

En annan aspekt som visar ledarnas känsla av samhörighet med barnen 
är deras kännedom om barnens privata förhållanden. Genom att känna 
barnen eller känna till delar av deras tillvaro även utanför fotbollen blir 
förståelsen och sympatin för barnen och deras uppträdande större. Det 
är något som stärker känslan av samhörighet. 

E: Och Nora då som skulle lägga av… 
C: ”Åh vad jobbigt, åh när är det slut, åh får vi gå hem snart” liksom och 
hon skulle sluta…. 
E: Hon har blivit helt annorlunda… 
C: …helt annorlunda. 
J: Jo…men jag tror att det har blivit mer harmoni i familjen… 
 (Utdrag från ledarsamtal) 

En aspekt handlar om de erfarenheter som ledarna gör direkt i kontak-
ten med barnen. Det handlar om att lära känna fler sidor av barnet som 
människa, att närma sig en mellanmänskliga relationer. Det handlar om 
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att uppleva den sociala gemenskapen, att se barnen agera i andra sam-
manhang än på fotbollsplanen – att få uppleva hur en relation utvecklas 
och få se andra sidor av barnen växa fram. Det kan också handla om att 
träffa barnen i andra sammanhang och känna en speciell samhörighet 
med barnen i fotbollslaget.  

E: Jag tyckte ändå det var kul när vi hade avslutningen där på restaurang-
en…Fannys mamma satte sig en bit ifrån dom…och Fanny hon pratade 
och slamsa och bla bla bla bla…och det var så hon slappnade…då var hon 
på fest alltså med kompisarna…då hon satt där det tyckte jag var kul att se. 
(Utdrag från ledarsamtal) 

Djupet i relationen till och samhörigheten med olika barn ser olika ut 
beroende på ledare. Några av barnen umgås med dottern på fritiden 
och vistas ofta i ledarens hem, medan andra barn bor i grannskapet och 
så vidare. Vissa barn blir mer speciella för var och en av ledarna, men i 
grunden finns ledarnas glädje att se fler sidor av barnen växa fram och 
blir en allt viktigare del av ledarens biografi, känslan av samhörighet 
blir starkare. 

C: Alltså dom som är hemma hos oss barnen jag menar…Moa och Matilda 
och dom…dom får ju se mig som mamma…dom får se mig ja dom får ju 
se hela hela grejen precis som hos er…både när man är sitter och äter och 
när man blir vansinnig och det är liksom…ja man sätter gränser så 
att…eh…men man känner ju som att ”åh jag känner dig” känns det som 
att ”åh du känner nog att jag tycker om dig” känner man ju ändå att bar-
nen man har…kanske en…inte vet jag en djupare…inte vet jag om det har 
med fotbollen att göra att dom är… (Utdrag från ledarsamtal) 

En ytterligare aspekt av samhörigheten är att uppleva engagemanget 
bland andra föräldrar som något positivt för barnen i verksamheten. 
Det handlar framför allt om barnens möjlighet att få visa upp sig för 
föräldrarna vid matcher och få möjlighet att dela glädjen med föräldrar-
na när man lyckas i deras närvaro. Det som visar sig är ledarnas glädje 
för barnens skull när föräldrarna är närvarande, vilket också ger en 
känsla av större samhörighet med barnet.

J: Matilda hon har väl aldrig varit så lycklig som när hon fick göra mål 
för…när Matildas pappa… 
C: Mmm…precis. 
J: Så hon gjorde väl ett tidigare i sommar men då var inte han där… 
 (Utdrag från ledarsamtal) 



DEN SKÖRA FÖRENINGEN MELLAN TÄVLING OCH MEDMÄNSKLIGHET 

154

Det finns också ett engagemang bland föräldrarna som ledarna upplever 
mindre positivt för barnens skull. Det handlar dels om att uppleva bar-
nets uppträdande som olika beroende på om föräldrar är närvarande 
eller inte, dels handlar det om att se andra föräldrar agera tillsammans 
med sina barn och uppleva att föräldrarna hämmar barnet i sitt um-
gänge med laget och med lagkompisarna. Det handlar också om att 
känna till privata förhållanden och ha en bild av föräldrars ambitioner 
för sina barn i verksamheten, ambitioner som inte alltid stämmer över-
ens med barnens ambitioner och förmågor. Ledarna tar ställning för 
barnen på föräldrarnas bekostnad.  

E: Och så tycker jag att det är så roligt att se Lisa att det har gått så bra då 
hon har varit ute och dribblat och vågat…där är det liksom…där är hon 
mera…men står hon där i målet även om pappa vill att jag ska stå i 
mål…för han vill ju hemskt gärna ha målvakter till barn…men alltså ja där 
tycker jag dom som att hon ska inte vara målvakt jag tror inte det…alltså 
hon är så duktig ute. 
J: Hon ändå velat vara där lite grann…jag tycker det är bra när hon… 
E: Hon har velat vara där men efter den alltså då var…jo…men…ja det är 
ju för att vi är så nära där hemma då som hon… (Utdrag från ledarsamtal) 

Ett annat exempel på ledarnas upplevelse av föräldraengagemanget som 
mindre positivt är Cecilia som upplever en mamma för överbeskyd-
dande mot sitt barn. Något hon upplever hämmar barnets sociala ut-
veckling.

C: Jag tänkte också basketen nån gång när dom har kommit…så fick dom 
shorts och baskettränaren gav dom nya shorts och alla…gav shortsen till 
sina tjejer och sa ”gå och byt om till dom där shortsen” men Fannys mam-
ma ”kom Fanny så går vi och sätter på shortsen”…alltså det här hon var 
med och bytte shortsen på henne medan alla andra fick shortsen och gick 
och bytte själv…för dom visste ju vart omklädningsrummet var då…hon 
behöver släppa…det är bra när Fannys mamma inte är så nära henne all-
tid…hon växer helt klart… 
J: Fanny är hämmad när mamma är med. 
C: Jo. (Utdrag från ledarsamtal) 

Trots ledarnas positiva syn på föräldrarnas engagemang i stort upplever 
ledarna en samhörighet med barnen när föräldraengagemanget blir till 
en belastning. Det visar sig här ett spänningsförhållande som ledarna 
måste möta. 
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Samhörigheten handlar också om ledarnas representation i fotbolls-
sammanhanget. Genom kontakt med ledare både i den egna förening-
en, men framför allt med ledare från andra föreningar blir ledaren en 
betydelsefull representant för kollegiet och sammanhanget. Det är nå-
got som visar sig i samtalet. Det finns en glädje i att bli väl mottagen av 
motståndarnas ledare och en vilja att ta emot motståndarlagen så trev-
ligt som möjligt, en känsla av samhörighet i fotbollskontexten. 

C: …jag vet inte om du var med (till mig) jo när vi hade match i Piteå det 
gick knappt att komma fram…då är det ju så härligt tänkte jag när man 
möter såna här ledare trevliga piteledare ”vi kanske kortar ner matchen” 
och så där så…så vi spelar men alltså det blir ju lite kallt när det regnar… 
J: …ni som sitter på sidan… 
C: …ja men du vet…det var oerhört…allt var bara så…det känner man ju 
också när man möter dom hära…det känns som att man är lik…alltså hur 
man blir mottagen när man kommer till den här arenan och…och hur man 
vill att…hur man vill att man tar emot dom och…jag menar man försöker 
”kommer ni ihåg nästa gång då ska ni ha badkläder alltså, du vet badsjön då 
badar man efter match och så där nu får ni lära er det till nästa gång och…” 
…och som så dära och…försök säga…men man har försökt att säga till tje-
jerna så dära lite ”hej” och ”välkommen till vårt område” att man lik-
som…det är ju skillnad vars man har kommit och så där… 
(Utdrag från ledarsamtal) 

Genom att dela en gemensam ledaruppgift och regelbundet träffa var-
andra kring den gemensamma uppgiften blir ledarna en naturlig del av 
varandras livsvärldar. Det leder till en känsla av samhörighet och en 
känsla av trygghet. Från att ha varit flyktigt bekanta genom barnen eller 
att bara vagt ha känt till varandras existens, delar ledarna nu en viktig 
uppgift tillsammans. Ledarnas biografier korsar varandra, flätas samman 
kring uppgiften och växer fram parallellt. Ledarna delar många erfaren-
heter, upplevelser och minnen genom ledaruppgiften.  

Det som visar sig är att ledarna spontant och omedvetet har delat 
upp ledarrollen mellan sig, de känner till varandras rumslighet. Ledar-
formationen formas alltså av varandra som ledare genom den regel-
bundna kontakten – den är förgivet tagen. Ledarna upplever det egent-
ligen inte förrän tillfälliga ledare som tar mer plats och uppträder på ett 
sätt som är olikt ledarnas invanda uppträdande kommer. En vana bryts. 
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K: Tror ni att ni formar varandra i ledarskapet att ni påverkas av varandra? 
J: Det gör man nog…det tror jag. 
E: Vi har ju haft hjälptränare…eller vad heter det…medcoacher ibland och 
då blir det ju lite annorlunda…var du borta nån match då…(riktar sig till 
Joakim) 
J: Det var när Jenny var… 
C: När Vilmas pappa hoppade in… 
E: Det blir ju lite andra det märker man ju. 
C: Jag längtade efter Joakim. 
J: Han är ju inte…han är ju inte den som skräder… (skratt) 
K: En gång när jag var och tittade på en match…så hoppade han in och 
hade ju som jag upplevde det då så hade han ju en…han gick ju in ordent-
ligt för det… 
C: Det gör han ju visst alltså. 
K: Tog ganska mycket plats. 
C: Sådära jo…och…jo men alltså jag backar direkt (skratt)…direkt jo…när 
det är så där känns det… 
J: Vi är ändå rätt olika jag och Vilmas pappa som… 
C: Jo eller jag känner som att…jag menar även om vi är olika så känns det 
som att vi är relativt…jag vet inte hur du har upplevt det när Vilmas pappa 
har varit med då men jag… 
E: Han har en helt annan stil. 
A: En helt annan stil…ja men. (Utdrag från ledarsamtal) 

Ledarna har utvecklat en identitet som ledargrupp och vill inte att den-
na känsla av samhörighet ska brytas. Därför är ledarna noggranna med 
vem de vill ska hjälpa till med laget i framtiden, vem som ska få tillhöra 
”den inre kretsen”.

Joakim och Cecilia har lite tankar kring vem som skulle kunna tänkas hop-
pa in som en tredje tränare. Att göra en allmän förfrågan till föräldragrup-
pen upplever de inte vara någon bra väg, då kan ”vem som helst” nappa. 
De menar att det är viktigt med någon man trivs tillsammans med och att 
det därför är dumt att gå ut med en allmän förfrågan. De har funderat på att 
fråga Noras pappa, han är ju ändå med så ofta och är så pass aktiv ändå vid 
träningarna. ”If you can´t beat them, join them” som Joakim uttrycker sig. 
(Fältanteckning 24/8 04) 

Sammanfattningsvis visar sig känslan av samhörighet tillsammans med 
barnen både när de lyckas och när de misslyckas vid matcher, samhö-
righeten genom att lära känna barnen i andra sammanhang än vid fot-
bollsplanen, samhörigheten med varandra som ledare och samhörighe-
ten med det större fotbollssammanhanget eller med fotbollsledarkolle-
giet.
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En känsla av otillräcklighet 

Ledarna uttrycker en känsla av otillräcklighet, en känsla av att inte 
räcka till - att alltid vara steget efter. Mycket av otillräckligheten kom-
mer till uttryck på grund av att ledarna inte upplever att tiden finns till 
att göra ett riktigt bra jobb som ledare, att vardagen och familjelivet gör 
sig påminda. Det finns också en ängslan för att göra barnen illa, genom 
att inte se barnen eller genom att bedriva skadlig träning. 
  Ett problem som ledarna upplever är de otillräckliga kunskaperna i 
träningslära, vad som är lämpligt att träna i vissa åldrar, vilka övningar 
som är bra och så vidare. Det finns en vilja att göra gott för barnen, 
men en osäkerhet och upplevelse av bristande kunskap inför vilken typ 
av träning som ska vara framträdande vid olika åldrar.

J: …jag menar som fysiska övningar…när ska du börja med sånt egentligen. 
C: Jag tror att det är ganska sent om jag har förstått det rätt. 
J: Ja jag vill då göra det sent i alla fall…så länge jag är… 
C: Jaa, mmm… 
J: Sen går det att lägga in övningar där det så att säga på nåt ändå utvecklar 
min fysik men…men inte att du kör en ren fysikträning… 
C: Mmm. 
J: Lek med bollen så länge som möjligt. 
C: Jo. (Utdrag från ledarsamtal) 

Ledarna vill inte utsätta barnen för onödiga risker, men de upplever sig 
inte ha kunskapen om när olika typer av träning kan bedrivas. Det ska-
par en känsla av otillräcklighet.

Ett annat problem som visar sig är ledarnas brist på tid, för dåligt 
med tid mellan arbete och träning, upplevelse av stress och att därige-
nom lätt hamna i konflikter med barnen. Genom att vara ständigt i 
språnget hinner ledarna inte prata speciellt mycket med varandra, sär-
skilt inte om det som rör sig utanför fotbollens sfär. Genom tidsbristen 
finns också en upplevelse av att begränsas i utvecklingen som ledare, att 
inte hinna lära sig nya övningar och pröva nya saker i praktiken.

K: Hinner ni prata om nåt annat än fotboll? 
J: Det är väl inte så där jättemycket ändå…inte under en träning för oftast 
är det man skyndar sig dit och sen är det…man skyndar sig hem eller åt-
minstone far hem…dom som behöver hem och duscha kanske och fylla på 
med mat… 
K: Man är i steget hela tiden. 
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J: Ja det blir ju det…det blir väl nån eller några minuter ändå men…oftast 
är man på något sätt i språnget. 
C: Ja…det blir ju mer kanske när man hämtar tjejerna så där… 
(Utdrag från ledarsamtal) 

Ledarskapet är ett projekt mitt i en häktisk tid i livet som förälder och 
som arbetstagare. Det är många delar som ska falla på plats och känslan 
av att inte riktigt hinna med är ständigt närvarande i ledarskapet.

Att vara ledare inom fotbollen är inte det enda deltagandet i sociala 
sammanhang. De allra flesta deltar i olika sociala sammanhang i livet – 
den egna identitetsutvecklingen består alltså av att kunna konstruera en 
identitet som kan innehålla olika heterogena former av deltagande i 
sociala sammanhang. Det kan vara en konfliktfylld process och är något 
som visar sig i empirin. Ledarskapet är bräckligt och måste även stäm-
ma in med andra delar av livet. 

I går skickade jag ett mail till Cecilia och Joakim med beskrivningarna av 
de träningar och matcher jag bevittnat under vårsäsongen. I mailet skrev jag 
att jag inte skickar med de kommentarer jag gjort. Jag träffade Cecilia i 
morse och hon var lite fundersam över mailet jag skickat. Det var just for-
muleringarna kring mina egna tankar som gjorde henne lite tveksam. Jag 
fick försöka förklara min ståndpunkt och gav henne också exempel på mina 
funderingar. Jag blev lite tagen på sängen av hennes tveksamhet, men jag 
tror att hon förstod när jag förklarade den biten. Sedan pratade vi lite om 
den otillräcklighet hon känner i sitt ledarskap. Inte när det gäller kunskap i 
fotboll och pedagogik. Snarare känslan av att inte ha tid i livet, att känna sig 
stressad och att ha krav både på sig själv och från andra i olika delar av till-
varon – jobbet, familjen, idrotten. Hon gav uttryck för en frustration över 
att inte kunna lägga ner den tid och energi hon vill på att utöva ett så bra 
ledarskap som hon vill. Jag ringde och pratade med Joakim om samma sak 
som jag diskuterat med Cecilia. Han hade inte upplevt det på samma sätt, 
utan mer konstaterat att beskrivningarna stämde väl överens med hans egna 
upplevelser. Jag pratade lite med honom om de funderingar jag hade och vi 
diskuterade detta ganska länge. Hur kan det då vara sådan skillnad på deras 
upplevelser av mitt e-mail? Det handlar nog mycket om den position man 
för närvarande befinner sig i och den historia man levt igenom. (Fältan-
teckning 24/6 2004) 

Trots att ledarskapet kommer till uttryck i samma lag med en gemen-
sam uppgift har ledarskapet olika betydelser i ledarnas skapande av en 
egen identitet. Upplevelsen av krocken mellan vardagen och fotbollen 
kommer till skiftande uttryck mellan ledarna.
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En annan aspekt av otillräckligheten är att ledarna upplever det 
som svårt att hinna se alla barnen, speciellt vid de tillfällen som ledaren 
är ensam vid träningen. Det finns en ängslan att missa några barn. Sär-
skilt jobbigt är det när ledaren haft en dålig dag på jobbet att påverkas 
av den här dåliga dagen och därigenom inte orkar möta barnen vid 
träningen.

Det finns för Cecilia dessutom mycket annat i livet som sliter just nu, vilket 
gör att det känns ännu jobbigare. Hon berättar också att de tidigare år hun-
nit eller har prioriterat mer att prata om etik och moral, något som de inte 
gjort i år. Hon konstaterar att det inte varit något gnäll på varandra tidigare, 
men att det dykt upp i år. Samtidigt närmar sig puberteten och en del flick-
or är redan på väg in. Cecilia förklarar att man inte hinner allt, känner att 
allt ska vara…hon hittar inte orden. ”Perfekt” säger jag. ”Just det” svarar 
Cecilia.(Fältanteckning 7/9 04) 

Det finns en ängslan för att relationerna med barnen inte ska fungera, 
att ledaren ska utsätta barnen för situationer som barnen upplever obe-
hagliga eller att ledaren inte ska hinna se alla barn. Ängslan grundar sig 
dels i egna upplevelser att som förälder ha upplevt att en ledares hand-
lingar har fått det egna barnet att må dåligt och dels i att som aktivt ha 
upplevt ledare behandla medspelare illa. Ängslan består i att inte vilja 
utsätta andra för liknande situationer. Ängslan består också i att vilja se 
alla barnen och ge varje barn positiv feedback på det de gör, uppmunt-
ra till initiativ och synpunkter och samtidigt vara rädd för att missa nå-
gon eller att någon inte vågar lämna sina synpunkter. En ängslan för att 
barnen håller masken. Ängslan grundar sig i upplevelsen av att vara för 
få ledare och därigenom inte hinna se alla, att inte räcka till för att kun-
na skapa vi-relationer.

C: Man vill ju det alltså jo …man vill ge positiv feedback till alla utan un-
dantag alltså man…man vill i alla fall…man har då det som ambition…både 
på matcher och träningar så där…sen skulle man ju vilja veta det där…ja 
men dom som inte säger så mycket om dom…egentligen skulle man vilja 
veta vad dom säger ja hemma och så där…för ibland har jag tänkt när Karin 
(Cecilias äldre dotter) säger nånting…en träning och så dära…tänk om jag 
nu kände att jag kunde ringa och säga det här…allt från att hon har gett nåt 
förslag på övningar och…dom tycker inte att det är det där dom behöver ja 
göra så där…och det…då tänker jag så här ”åh tänk kanske dom säger så 
där” ja men bara hon säger ska jag försöka ta vara på den övningen tänka 
och säga ”vad bra att du kom med den idén” eller nånting…för oftast är det 
sånt som hon säger…hon är ju inte nån sån där som gnäller så mycket utan 
hon har idéer och hon…och så kommer hon från…ja har varit i zonlaget 
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och länslag och så kommer hon och har sett övningar och grejer och sånt 
där som hon tycker är bra och då blir det lite grann…äh nä nä lite grann att 
hon inte får… 
 (Utdrag från ledarsamtal) 

Ledarna uttrycker en ängslan inför framtiden, vilka krav som ställs på 
verksamheten och ledarna när barnen blir äldre. Ängslan grundar sig i 
den egna erfarenheten av fotboll och visar sig genom att se en bild av 
framtiden med laguttagningar och ökade krav, en kravbild som inte 
finns när barnen är tio år gamla. Tron på grundidén i ledarskapet är 
stark, men det är även tron på förändrade förutsättningar med tydligare 
ramar och anpassning av nivå när barnen blir äldre och slås ihop med 
andra åldersgrupper. Det finns också en ängslan inför förändrade rela-
tioner med barnen när de blir äldre, där kraven och kritiken ökar även 
från flickornas sida gentemot ledarna. Cecilia lyfter fram sin äldre dot-
ters lag, där hon upplever förutsättningarna som annorlunda på grund 
av att flickorna blir äldre. 

C: …och…eh…däremot så…har jag ju hela tiden när jag ser Karins lag hur 
dom resonerar och…gnäller på tränarna och…alltså dom är ju så kritiska… 
K: Ja. 
C: …alltså du vet att man du känner man inte nästan nån space alltså…dom 
hugger ju snabbt alltså en del är ju jättesnabba på att ha åsikter om 
trän…alltså du vet…alltså våra gud när dom är så där gamla…man 
svett…alltså den dagen den…vad heter det…men om man jämför…jag 
tycker att det har varit roligt steg att gå upp på sjumanna och så att man 
faktiskt har varit runt dom så länge nu. 
J: Mmm. 
C: Alltså när man tittar på Anders Larssons lag nu när han håller på nu…att 
dom var så där små när man ser alltså vad det har hänt myck-
et…alltså…ah…det är roligt. (Utdrag från ledarsamtal) 

Ledarna ger uttryck för en sorts determinism, en bild av hur ledarskapet 
kommer att ta sig uttryck. De skapar idealtyper av sitt eget ledarskap 
genom att tolka och skapa en förståelse av andras ledarskap och idrot-
tens tävlingslogik. Genom att fotbollen är så inbäddad i sin tävlingstra-
dition har ledarna svårt att se att ledarskapet skulle kunna ta sig uttryck 
på något annat sätt.
 Känslan av otillräcklighet kan sammanfattas i ängslan att bedriva 
felaktig och skadlig träning, att inte hinna möta alla barnen, och en oro 
för framtiden med andra villkor och en annan kravbild än när barnen är 
små.



Kapitel 7 Ledarskapets levda erfarenhet 

161

Sammanfattning av tematiseringen 

Det som visar kommer till uttryck i den här tematiseringen är ledarnas 
levda erfarenhet av ledarskapet. Det är känslan av betydelsefullhet, 
samhörighet och otillräcklighet. Betydelsefullheten kommer till uttryck 
dels genom ledarnas känsla av att vara betydelsefulla för barnens fot-
bollsmässiga och sociala utveckling och dels för den kontaktytan som 
ledarna utgör mellan fotbollsspelandet och vardagslivet. Samhörigheten 
visar sig både som en samhörighet med barnen på och utanför fotbolls-
planen, men även en samhörighet med det sammanhang där ledarna 
ingår – både med varandra och med fotbollsrörelsen i stort. Otillräck-
ligheten kommer till uttryck dels genom en känsla av bristande fot-
bollskunskap, dels genom en känsla av att inte hinna med, dels genom 
en ängslan att inte se och möta alla barn och dels genom en ängslan 
inför framtiden med ökade krav när barnen blir äldre.
 Den levda erfarenheten kan också betraktas som ett uttryck för 
ledarnas utveckling av identitet, det dynamiska samspelet mellan sam-
hörigheten, betydelsefullheten och otillräckligheten. Giddens (1997) 
menar att utvecklingen av identitet är en bräcklig historia, en ständig 
process av konstruktion, dekonstruktion och rekonstruktion av biogra-
fin utifrån vardagens och institutionernas förändringar. Det blir som 
Wenger (1998) uttrycker det ett förkroppsligande av de sammanhang 
som är relevanta för oss. Utvecklingen av identitet som ledare i laget är 
inte enbart en individuell process, det är också en social process. Det 
finns en dubbelhet i utvecklingen av identitet i förhållande till det soci-
ala sammanhanget – de formar och formas av varandra. Känslan av den 
processen kommer till uttryck i tematiseringen.
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Kapitel 8
Resultatet som fördjupad förståelse 
   
Tanken med att utforma forskningsfrågorna så som de är utformade i 
studien är för att försöka närma sig lärandet. De tre första tematisering-
arna bildar en bakgrundsförståelse till ledarnas lärande, det vill säga hur 
ledarna konstitueras av ledarskapet. Det som visar sig i konstituerandet 
av ledarskapet är tre övergripande processer – Bemästrandet av gemenska-
pen, Tävlingens kraft och Där konventionerna upphör. Som jag nämnde 
inledningsvis är tematiseringarna inte att betrakta som helt självständiga 
eller fristående från varandra. De belyser olika sidor av fenomenet och 
överlappar delvis varandra. Dessa processer utgör tillsammans den le-
darskapsprocess som konstitueras i fotbollslaget. Hur förhåller sig pro-
cesserna till varandra och hur förhåller de sig till ledarnas egna lärpro-
cesser? De två första tematiseringarna gestaltar processer som uppstått ur 
samhällets och tävlingsidrottens ambitioner för den aktivitet som utövas 
på fotbollsplanen, men det finns också en djupt personlig sida av dessa 
processer. Det finns hela tiden också det omvårdande och närheten till 
det levda närvarande, det som visar sig bortom konventionerna. Dessa 
tre processer pågår i ett ständigt flöde och ledarnas försök att leva i pro-
cesserna skapar känslor av samhörighet och betydelsefullhet, men även 
en känsla av otillräcklighet. Det är kraftfulla processer som konstitueras, 
processer som sätter djupa spår i ledarnas identiteter. De två nästkom-
mande rubrikerna är en fördjupad förståelse av resultatet med proces-
serna som utgångspunkt och fungerar som en övergång till det avslu-
tande diskussionskapitlet.

Disciplinerande möten 

Ett genomgående mönster är den institutionaliserade disciplineringens 
inverkan på verksamheten. Tematiseringarna Bemästrandet av gemenska-
pen och Tävlingens kraft domineras av denna disciplinering, där makten 
kommer till uttryck i olika former.
 Det finns i mötena mellan barnen och ledarna ett uttryck för disci-
plinering och makt. Den största delen av makten besitter ledarna. Le-
darna är den självklara centralpunkten i verksamheten. De kontrollerar 
både tiden och rummet genom de övningar som barnen ska utföra med 
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sina kroppar och det språk som ska användas i sammanhanget. Det är i 
sig inte så uppseendeväckande att det är ledarna som kontrollerar verk-
samheten, de är vuxna och har ansvar för att verksamheten ska genom-
syras av struktur, ordning och förutsägbarhet. Artefakterna spelar här en 
viktig roll för materialiseringen av de levda erfarenheterna. Även om 
artefakterna är både synliga och välkända för deltagarna döljer de också 
någonting. Det finns en genusblind norm som vilar på en teknisk ra-
tionalitet i den organiserade idrotten, något som bland andra Gustavs-
son (1994), Larsson (2000), Fundberg (2003) och Hargreaves (1994) 
lyfter fram. Normen genomsyrar, vilket belystes i Kapitel 1, både ut-
bildningar, utbildningsmaterial och själva uttrycket på fotbollsplanen.  
 Inträdet på fotbollsplanen innebär ett sätt att vara och prata med 
varandra, men fotbollsplanen har inte samma innebörd vid alla tillfällen. 
Maktrelationerna visar sig allra tydligast vid matchtillfällena mot spelare 
från ett annat lag och där en utomstående domare dömer matchen. Vid 
matchtillfället är rummet (fotbollsplanen) monofunktionellt som Eich-
berg (1998) uttrycker det. Matchtillfället motsvarar det som Foucault 
(1993) betraktar som examensproceduren, själva kärnan i verksamhe-
ten. Det är examensproceduren som avgör vilket vetande som ska sättas 
i förgrunden, det vill säga vilka kunskaper som är viktiga för att prestera 
så bra som möjligt vid examineringen. Detta vetande genomsyrar hela 
verksamheten. Uttrycket av maktrelationen blir dock en förhandlings-
fråga, vilket jag återkommer till i diskussionen.  
 Även laglistan är en betydelsefull artefakt och med flera innebör-
der. Dels döljer den ett maktförhållande som sträcker sig via det lokala 
aktivitetsstödet ända till kommunal-, förbunds- och politisk nivå. Det 
finns alltså ett ekonomiskt incitament för föreningen att ha en laglista, 
vilket innebär att förbund och kommuner kan ha kontroll på hur stor 
verksamheten i föreningen är. Det är något som är politiskt viktigt, inte 
minst när det gäller idrottens hävdande av samhällsnytta och framtida 
ekonomiskt stöd till idrotten. Det finns även en mer personlig sida av 
laglistan som artefakt. Den sätter upp gränser för vem som tillhör ge-
menskapen och inte, vilka barn ledarna har rätt att kontrollera under de 
tider som tränings- och matchschemat anger att laget har tillgång till 
fotbollsplanen. Den är tillsammans med träningsschemat en viktig arte-
fakt för konstituerandet av disciplinära möten.
 Övervakningen och den disciplinerande makten fungerar dock inte 
enbart vertikalt, utan utgörs snarare av ett nät som går igenom helheten 
med maktyttringar som stödjer sig på varandra – ständigt övervakare 
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och övervakad (Foucault 1993). Det stöd som ledarna har för sitt ut-
övande av disciplinering tjänar också andras syften. De goda relationer-
na upprätthålls genom barnens goda vitsord om verksamheten, att för-
äldrarna tillåts inom rimliga gränser dirigera från sidan av planen, att 
föräldrarna håller sig på motsatt sida från ledarna vid matcher, att ledar-
na informerar om större förändringar i verksamheten, att föräldrarna 
skjutsar barnen till matcher och hjälper till med tidspassning, att föräld-
rarna hjälper till med aktiviteter kring laget såsom fika försäljning och 
städning och så vidare. Det handlar alltså om ett givande och ett tagan-
de och det handlar om att hitta en maktbalans där både ledare och för-
äldrar är nöjda, så att både ledare och föräldrar känner att det är ett 
betydelsefullt sammanhang, där det är meningsfullt att engagera sig för 
barnen. Det handlar om att kontrollera och disciplinera varandra. 

Ledaren som marionett

Att ledaren har ett viktigt uppdrag som social fostrare och har ett stort 
inflytande på barnen som finns i fotbollsverksamheten har tidigare kon-
staterats. Ledaren är fotbollens sista utpost, eller tillgångspunkten i fot-
bollen som abstrakt system, som Giddens (1990) uttrycker det. Ledarna 
uttrycker i samtalen vikten av de sociala värdena och tonar ned det som 
handlar om tävlingen.

E: Det handlar inte bara om fotboll utan det handlar om att dom…att dom 
mår bra där dom är…och att dom kommer till träningarna att dom tycker 
det är kul…och skulle nån sluta skulle man ju verkligen vilja veta varför 
”men varför vill dom sluta”…alltså varför om det är nånting som har 
hänt…så att dom inte bara försvinner…man vill verkligen veta varför. 
J: Var inte rädd för att prova på nånting utan ”jag vill, jag vågar, jag kan” på 
nåt sätt…sen om det är en dribbling eller om det är att ställa sig upp framför 
en klass eller…börja i en ny grupp eller nånting…men spela roll. (Utdrag 
från ledarsamtal) 

I en matchsituation ser det annorlunda ut, då betoningen på tävlingen 
är högst påtaglig, speciellt när matchen är jämn och står och väger. Det 
förekommer förvisso ingen toppning av det aktuella laget, men det 
finns ändå detaljer som avslöjar att ledarna gör vissa skillnader mellan 
tron på de olika barnens förmågor i matchsituationer. 
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Moa kommer och byter och jag frågar henne om det är jobbigt. ”Lite, jag 
får alltid spela i mitten bak eller i mitten fram, nån gång på kanten.” När 
man tittar på spelet blir det tydligt att Moa tillhör de duktigaste spelarna. En 
stark centrallinje är en fotbollssanning som kan skönjas här. När Moa 
kommer in på planen igen får hon spela i mitten fram, dribblar nästan om-
gående förbi 3-4 flickor i motståndarlaget, kommer fri, men målvakten räd-
dar. (Fältanteckning 20/6 04) 

Frågan är vad som föranleder den här skillnaden. Här är en tolkning av 
detta förhållande. Om det finns en skillnad mellan vad som betonas av 
ledaren och vad ledaren gör i matchsituationen finns det en uppenbar 
risk för att ledarskapet inom barnfotbollen får karaktären av ett mario-
nettskap, där andras intressen och värderingar blir styrande för den egna 
handlingen. Se exempelvis hur ledarna beskriver sin egen determinism. 
Här visar sig också känslan av otillräcklighet. Ledarna menar att täv-
lingsspiralen blir allt mer påtaglig ju äldre barnen blir. Ett förhållande 
som nästan inte tycks gå att påverka i ledarnas föreställningsvärld, vilket 
också gör att relationerna med barnen blir förändrade. Ledarna har ett 
stort inflytande över barnen de leder, men i sin biografiskt och socialt 
konstituerade position är ledarna även involverade i ett sammanhang 
som påverkas av många andra. Ledaren är en kugge i en disciplinerande 
struktur. Förändringar som inte omkullkastar hela meningsprovinsen 
blir naturliga för ledarna, det hör till själva logiken i meningsprovinsen. 
Ledarna går naturligtvis mer eller mindre frivilligt in i ledarskapet, men 
mycket är redan förtolkat i sammanhanget. Ledarskapet riskerar bli ett 
marionettskap, där andras mål och ambitioner styr ledarens handlande.
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Kapitel 9
Diskussion
Här följer den avslutande delen av studien. Kapitlet inleds med en dis-
kussion om studiens trovärdighet, för att sedan övergå till en diskussion 
kring några viktiga punkter utifrån de resultat som visat sig. Diskussio-
nen handlar om det sociala ansvaret, vikten av mellanmänskliga relatio-
ner, reflektion och lärande samt en liten försiktig titt in i framtiden. 
Avslutningsvis följer några kommentarer utifrån diskussionen och för-
slag på vidare forskning. 

Undersökningens trovärdighet 

Studien bygger på en fallstudie, som består av ett fotbollslag med 10-
åriga flickor i en socialt inriktad idrottsförening, där de tre ledarna är 
föräldrar till barn i laget. Ett förhållande som är ganska vanligt före-
kommande i den svenska fotbollsrörelsen. Frågan som kan ställas är hur 
trovärdiga de resultat som framkommit i studien är och hur läsaren ska 
förhålla sig till resultaten i ett sammanhang utanför den specifika kon-
texten som beskrivs i studien. Det handlar alltså om studiens överens-
stämmelse med verkligheten och generaliserbarhet eller tillämpbarhet i 
andra sammanhang.
 Detta är en kvalitativt inriktad fallstudie, där fokus varit att studera 
innebörd och mening och få ökad förståelse för det studerade fenome-
net – ledarskap och lärande inom barnfotbollen. Målet har således inte 
varit att hitta generella regler, lagar och förhållanden som gäller för allt 
ledarskap inom området. Det är ett komplext fenomen som studerats 
och val av teorier och metoder har inte tillkommit av en tillfällighet. 
Det har i varje steg av forskningsprocessen handlat om medvetna val 
med såväl ontologiska som teoretiska och etiska överväganden. Jag har i 
avhandlingen försökt så tydligt som möjligt explicitgöra dessa över-
väganden och på så sätt försökt tydliggöra den egna forskningsproces-
sen. Jag kan aldrig som forskare påstå att jag studerar verkligheten pre-
cis som den är, det är min tolkning av verkligheten som presenteras i 
avhandlingen (jfr Merriam 1994; Kvale 1997). I metodavsnittet lyfte 
jag fram Schütz diskussion om konstruktioner av den levda erfarenhe-
ten. Det är viktigt att komma ihåg att resultatet jag presenterar inte är 
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ledarnas direkt levda erfarenheter, det är konstruktioner och tolkningar 
som jag genom forskningsprocessen behandlat i olika steg. 

Hur har jag då gått tillväga för att göra resultaten så trovärdiga som 
möjligt? Kvale (1997) betonar vikten av att göra medvetna val genom 
hela forskningsprocessen från forskningsfrågor till rapportering för att 
på så sätt stärka validiteten. Merriam (1994) menar att det är viktigt att 
stärka den inre validiteten, det vill säga att säkerställa att resultaten i 
studien är trovärdiga och lyfter fram ett antal strategier för detta. I stu-
dien har jag framför allt använt fyra av dessa strategier – jag har expli-
citgjort min egen levda erfarenhet och mina ontologiska antaganden, 
jag har använt triangulering av metoder (metodpluralism) i undersök-
ningen, observationen har skett under en längre tid och jag har genom-
fört deltagarkontroll då deltagarna fått läsa fältanteckningarna allt efter-
som studien genomförts. Det sistnämnda är något som Denzin (1978) 
speciellt lyfter fram som en form av triangulering som stärker studiens 
trovärdighet. Studien är genomförd bland människor som frivilligt valt 
att engagera sig som ledare inom fotbollen. Att ha en forskare som 
granskar träningar och matcher med sin lilla svarta anteckningsbok är 
inte alltid lätt. Jag har försökt att ta hänsyn till det, men vill lyfta fram 
något som kan bidra till en skevhet i resultatet.

C: …jag tror inte egentligen att jag känner mig…kanske osäker som leda-
re…det är ju som jag har sagt om skulle ha kommit på mitt i mitt jobb på 
förskolan då hade du fått sitta där dagarna ut och dagarna in för där känner 
jag mig så trygg…det gör jag inte i det här helt…alltså det känns tryggare 
alltså… nej jag är inte så där riktigt bekväm i det. 
K: Tror du att det har påverkat dig alltså i det du har gjort? 
C: Mmm…att jag inte har varit lika spontan och så där…nä inte så här…nä 
nä…tycker du det Joakim om du jämför mig? 
J: Nä inte att du…däremot har jag nog känt ibland att du är mer eftertänk-
sam innan du… 
C: Jo men det är jag…helt klart alltså…ja men det det…så är det ju. (Ut-
drag från ledarsamtal) 

Hur är då resultaten generaliserbara i andra sammanhang? Det är en 
liten studie med ett begränsat urval. Generaliserbarheten är därför rent 
statistiskt relativt liten. Ambitionen med urvalet var att hitta ett fot-
bollslag där relativt många som varit involverade i fotbollen kan känna 
igen sig, att hitta ett bekant sammanhang och försöka beskriva det på 
ett delvis nytt sätt. Det kan säkerligen diskuteras om kön på ledare och 
barn haft någon inverkan. Ungdomsstyrelsens (2005) studie visar att 



Kapitel 9 Diskussion och slutsatser 

169

fotbollen har en av de allra mest mansdominerade ledarstaberna, medan 
två av tre ledare i den här studien är kvinnor. Könet på ledarna och 
barnen, eftersom jag studerat ett flicklag i en mansdominerad idrott, 
kan naturligtvis ha påverkat resultaten. Jag menar ändå att även om 
urvalet varit annorlunda hade de processer som visar sig i den här studi-
en kommit till uttryck, även om betoningen mellan och inom proces-
serna sett annorlunda ut. Jag kan inte utifrån studien påstå att ledarska-
pet kommer till uttryck i handling och som lärandeerfarenhet på detta 
sätt i andra sammanhang och kan inte heller påstå att det är varje leda-
res erfarande. Jag finner dock stöd i den tidigare forskningen för de två 
första processerna. Vad gäller de två senare processerna har jag haft stort 
stöd från fenomenologin för att förstå innebörden i den levda erfaren-
heten och de mellanmänskliga mötena. Induktionsproblemet kommer 
ingen forskare undan oavsett val av tillvägagångssätt, men vi är alla med 
och bidrar till den väv som bildar kunskapen inom vårt område. Jag har 
försökt beskriva fallet och grunden för val av studieobjekt så noga som 
möjligt för att läsaren lättare ska få en uppfattning om studien. Genera-
liserbarheten i studien och vilka konsekvenser studien får för den egna 
praktiken ligger hos läsaren att bedöma. Merriam (1994) och Kvale 
(1997) kallar det för läsarens generalisering. 

Ledarskap som socialt ansvar 

Det som gör fotbollen legitim är att den är socialt erkänd – den socialt 
erkända kunskapen som Schütz (1999) lyfter fram. Fotbollen är en er-
känd del av samhället och erhåller statliga och kommunala medel för 
sin barn- och ungdomsverksamhet. Dessutom har kommunerna gjort 
stora investeringar i uppbyggnaden av fotbollsanläggningar och arenor 
under en lång tid (jfr Wijkström & Lundström 2002; Peterson 2002a 
tidigare avsnitt). Även lokalt är fotbollen ett naturligt inslag i utbudet 
av fritidsaktiviteter i större och mindre orter över hela landet. Peterson 
(2002a) menar att idrotten har dubbla fostransuppdrag och menar att 
idrottens eget uppdrag handlar om tävlingsfostran medan samhället 
ålagt idrotten att även tillhandahålla föreningsfostran (social och demo-
kratisk fostran) för barnen och ungdomarna. Denna tävlings- och före-
ningsfostran visar sig i tematiseringarna Tävlingens kraft och Bemästrandet 
av gemenskapen. Hur ser mötet mellan dessa två processer ut? 
 Tävlingen är en kraft och som exempelvis Boxill (2003) och Lo-
land (2002) framhåller kan den goda tävlan fungera som en arena för 
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utvecklandet av en positiv identitet. Tävlingen är både lustfylld, 
spännande och utmanande och barnen tycker om att tävla. Många star-
ka situationer uppstår i samband med tävlingen, situationer som många 
gånger sätter djupa spår i identiteten. Tävlingen kan, som ledarnas be-
rättelser i empirin visar, vara både utvecklande av en positiv identitet 
och även innehålla moment som påverkar barnen negativt. Tävlingen i 
sig är inte problematisk, den är förmodligen den starkaste drivkraften i 
tävlingsidrotten. Ledarnas berättelser visar dock att tävlandet är en ba-
lansgång och synen på det sociala ansvaret blir viktig.
 I lagidrotten kan inte alla delta samtidigt utan några måste stå vid 
sidan om och vänta på sin tur. Någonstans i barnidrotten finns ändå en 
rättviseaspekt, men frågan är hur den rättviseaspekten kommer till ut-
tryck. Ska de som har bäst färdigheter och har störst möjlighet att pres-
tera bra resultat spela mest? Ska de som deltar vid flest träningstillfällen 
bli belönade för detta och få spela mest? Ska alla få spela exakt lika lång 
tid oavsett förutsättningar och hur mycket barnet deltar i verksamhe-
ten? Ska träningar och matcher likställas och låta allas upplevelse av 
delaktighet vara det viktiga? De många sätten att betrakta rättviseaspek-
ten går tillbaka på det sociala ansvaret. Gäller det sociala ansvaret alla 
barn i närområdet och bygden eller alla barn i samma ålder? Gäller det 
sociala ansvaret enbart de som är intresserade av fotboll? Gäller det so-
ciala ansvaret de som deltar vid flest tränings- och matchtillfällen eller 
kanske de som deltar minst i verksamheten? Är socialt ansvar att se till 
att de som mest behöver delta i organiserad verksamhet är med? Gäller 
det sociala ansvaret att utveckla alla som är intresserade av att delta så 
mycket som möjligt? Sträcker sig det sociala ansvaret utanför fotbolls-
kontexten?
 Det finns en stor spänningskraft i det sociala ansvaret som begrepp 
och det är i slutänden en idrottspolitisk fråga. Det finns riktlinjer från 
Regeringen (Prop. 1998/1999), RF (Idrotten Vill) och SvFF (Fotbol-
lens spela, lek och lär) som ger uttryck för synen på det sociala ansvaret. 
Men det är just riktlinjer och tolknings- och förhandlingsutrymmet gör 
att ledarskapet kan ta sig uttryck på många olika sätt, även inom en och 
samma idrott med barn i ungefär samma ålder. Fördelen med riktlin-
jerna är att det finns något att förhålla sig till i utgångsläget.  
 Det lokala sammanhanget blir ändå betydelsefullt, såväl föreningens 
historia och dominerande tankefigur, ledarnas biografiska berättelse och 
inbördes relationer i ledarteamet samt föräldrarnas och barnens syn på 
verksamheten.  Samtidigt som det finns en hänförelse av att vara i mat-
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chen finns det också ett socialt ansvar för ledarna att ta hänsyn till, ut-
ifrån de riktlinjer som gäller för fotbollen, den egna synen på verksam-
heten och den situerade kontext där ledarskapet kommer till uttryck. 
Den socialt härledda kunskapen blir socialt erkänd i en specifik före-
nings- och lagkontext. Synen på det sociala ansvaret är en social pro-
cess, där maktrelationer spelar en betydande roll för konstituerandet av 
detta. Vilken typ av kunskap äger tolkningsföreträde? Det här är frågor 
som dyker upp i ledarens vardag och som många gånger sätter ledaren i 
svåra situationer. Riktlinjerna och tolkningen av vad som är socialt 
ansvar är situerade och förhandlas i den lokala kunskapstraditionen. 
Tävlingen kraftfull och det är ledarna som måste hantera den kraften, 
barnen sätter inte de gränserna. Ledarskapet blir en moralisk fråga, ut-
ifrån varje specifik kontext som konstitueras. Ledarna i studien uppe-
håller sig länge vid det sociala ansvaret när de pratar om sitt ledarskap, 
men det tycks vara relativt oreflekterat i den dagliga verksamheten.  
 Det är viktigt att ha Bubers (1990) distinktion mellan sociala rela-
tioner och mellanmänskliga relationer i åtanke. Under gynnsamma 
förhållanden kan sociala relationer präglas av mellanmänsklighet och 
personliga relationer, men det är ingen självklarhet att förbundenheten 
mellan människor leder till mellanmänskliga möten. Den kan också 
leda till objektivering, osynliggörande och utslagning. Det sociala an-
svaret är en viktig fråga och en väsentlig del av ledarskapet i barnfot-
bollen, eftersom idrotten fått det uppdraget av samhället. 

Ledarskap som mellanmänskliga relationer 

Jag lyfte i resultatet fram en tematisering under namnet Där konventio-
nerna upphör. Jag konstaterade där att ledarna och barnen under en be-
gränsad tid befinner sig i den här tematiseringen. Tematiseringen bely-
ser det som Lögstrup (1956/1992) kallar för livets alternativ – omsorg 
eller ödeläggelse, framför allt omsorgen. Hans resonemang är radikalt 
och det finns ett tydligt maktförhållande i det. Mötena är dock viktiga 
för att skapa relationer, det relationella perspektivet som von Wright 
(2000) framhåller, alltså förståelsen för fenomenets tvåsidiga natur. Det 
går som Merleau-Ponty (1962) lyfter fram inte att påstå att en ledare är 
på ett visst sätt eller har en viss stil, handlandet som kommer till uttryck 
gör det i ett visst sammanhang med en speciell stil. Martens (1987) be-
skriver två idealtyper av ledare inom idrotten och kallar dessa för Win
Centered och Athlete Centered som olika sätt att möta de aktiva idrottar-
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na. Det kan också sägas vara två idealtyper av identiteter som visar sig i 
fotbollen. Identiteten visar sig i mötet med barnen och har sin grund i 
hur barnet betraktas av ledaren i det aktuella sammanhanget, det vill 
säga ledarens moraluppfattning, syn på det sociala ansvaret och de 
gängse värderingar som råder i den aktuella idrottsföreningen. I det 
första fallet är görandet centralt medan mötet med de aktiva i det sena-
re fallet kännetecknas av ett varande med hänsyn till hela sammanhang-
et.
 Att vara ledare i fotbollsrörelsen innebär alltså att komma till ett 
sammanhang som är fyllt av historiskt och kulturellt formade konven-
tioner, både uttalade genom regler och tysta genom det som är situerat 
i föreningskontexten. Ledaren är som tidigare konstaterats tillgångs-
punkten i det abstrakta systemet som den organiserade och globala täv-
lingsidrotten fotboll utgör. Det är ledaren som huvudsakligen möter de 
aktiva och deras föräldrar i den regelbundna verksamheten. Genom 
den organiserade fotbollens mer och mindre uttalade konventioner 
tillrättaläggs miljöerna för verksamheten i ett försök att stabilisera rela-
tionerna och skapa trygghet. Konventionerna underlättar umgänget i 
fotbollslaget, men riskerar också att kapsla in och skapa avstånd mellan 
ledarna och barnen (jfr Lögstrup 1956/1992; Skervheim 1971, 2002; 
Lévinas 1993; Buber 1990; Schütz 1999). 
 Konventionerna skapar även en känsla av osäkerhet hos ledarna. I 
studien tar sig osäkerheten uttryck på fem olika sätt; en rädsla att fysiskt 
skada barnen genom en upplevd brist på kunskaper, en rädsla att bar-
nen slutar på grund av sociala missförhållanden i laget, en rädsla över att 
komma i konflikt med de andra föräldrarna och att relationerna med 
dem inte ska fungera, en upplevelse av tidsbrist och att alltid vara steget 
efter samt en osäkerhet inför framtiden och vad som händer när barnen 
blir större, kommer in i puberteten och när tävlingskraven dessutom 
ökar. Ledarna upplever också ledarskapet som meningsfullt genom att 
se barnen växa både i fotbollen och i andra sammanhang utanför fot-
bollen. Det råder här ett komplext förhållande mellan den rollförväntan 
som ledaren lägger på sig själv och det som omgivningen förväntar sig 
av ledarskapet. Omgivningen handlar inte enbart om den egna före-
ningen och de förutsättningar som råder i närområdet, det handlar även 
om fotbollen som rörelse. Ledarskapet kommer till uttryck lokalt, men 
definieras både nationellt och globalt. Ledarskapskostymen som ledaren 
ikläder sig innehåller alltså både normer, värderingar och förväntningar 
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som utvecklats långt innan ledaren själv blev ledare och är en del av det 
internationella abstrakta systemet som fotbollsrörelsen utgör. 
 Redelius (2002a) menar att barnen är beroende av ledarens blick, 
vilket också visar sig i den här studien. Att barnen är beroende av leda-
rens blick innebär dock att mellanmänskliga relationer blir problematis-
ka att konstituera. Ledarskapet blir punktuellt och sitter fast i konven-
tionernas fasta grepp. Men i studien visar sig också en annan sida av 
ledarskapet. Det är omsorgen, eller det relationella ledarskapet som 
kommer till uttryck, vilket kommer till uttryck i empirin genom ex-
empelvis trösten och upplevelsen av gemensam glädje. Det är viktigt att 
som ledare möta den maktrelation och den spänning som ledarskapet 
innebär och kunna se maktrelationens konsekvenser – att kunna möta 
marionettskapet som jag lyfte fram i den fördjupade förståelsen och 
skapa mellanmänskliga relationer. 

Ledarskap som reflektion och lärande 

Jag vill i den här del av diskussionen speciellt knyta an till frågeställ-
ningen om hur ledaren konstitueras av sitt ledarskap, det vill säga den 
lärprocess det innebär att vara involverad som frivillig ledare i fotbol-
len. I studien har intresset, som lyftes fram i syftet, varit att studera lä-
randets process och inte slutprodukten. 
 Identitetsutveckling handlar som Wenger (1998) lyfter fram om en 
ständigt pågående process. Den egna identiteten är inget som är färdigt 
när jag väljer att engagera mig som ledare, ledarskapet blir istället ytter-
ligare en pusselbit av vem jag är. Som jag konstaterade i empirin finns 
det något i ledarnas biografiska berättelse som gör det pragmatiskt vik-
tigt och passar i identitetsprojektet att engagera sig i fotbollen, även om 
motiven skiljer sig åt. En förutsättning för engagemang är en struktur 
och vissa regler, ramar, där det även följer med tysta värderingar och 
överenskommelser (jfr Fundberg 2003), något som Schütz (1999) kallar 
för yttre relevanser. Som ledare är jag intresserad av att upprätthålla 
relevanserna och hålla ihop gemenskapen. Att splittra gemenskapen 
eller laget kan upplevas som ett misslyckande, ett misslyckande som gör 
det mer påfrestande att upprätthålla en sammanhängande berättelse om 
självet som Giddens (1997) uttrycker det.  Giddens (1998) lyfter fram 
duality of structure och ser strukturerna både som en möjlighet för enga-
gemang, men också som ett hinder för utveckling. Det finns alltså en 
dubbelhet i strukturerna som omger fotbollen för barn som menings-
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provins. Som ledare finns ett intresse av att upprätthålla dessa relevanser 
eller strukturer och hålla ihop gemenskapen. Det finns alltså här ett 
rum öppet för förhandling av ledarskapet i ett socialt sammanhang där 
både ledaren, barnen, föräldrarna och föreningsledarna är deltagare. Så 
även om det finns en struktur som är tämligen starkt reglerande för de 
sociala relationerna i den organiserade fotbollen, finns det också ett 
friutrymme att skapa sin egen berättelse och identitet som ledare.

Ledarskap som reflekterande praktik  

Det som visar sig i studien är bräckligheten i uppdraget som frivillig 
ledare inom barnfotbollen och hur ledaren ofta blir utlämnad av sin 
egen fotbollsrörelse. Fotbollen förlitar sig i stor utsträckning på att leda-
rens common-sense tänkande ska räcka för att hantera situationer och 
för att skapa långsiktiga strategier för sitt ledarskap. Reflektionen 
överskrider sällan det som är allra närmast för handen i det aktuella 
träningspasset eller i den aktuella matchen, det som Schön (1983) kallar 
för knowing-in-action. Förhållningssättet riskerar som Gustavsson (1994) 
lyfter fram bli autodidaktiskt. Hur utvecklar ledaren en autentisk iden-
titet, som bygger på det Molander (1996) kallar för ”äkta konst” och 
inte enbart rutin och vana?
 Reflektionen och lärandet är situerade i det sociala sammanhanget 
(jfr Wenger 1998; Gustavsson 2002; Schön 1983; Molander 1996). 
Deltagandet i ett socialt sammanhang kan sägas starta som en sorts novis 
i utkanten av sammanhanget för att sedan mer och mer förkroppsliga 
sammanhanget och göra det till en del viktig del av identiteten. Genom 
historien hittar alla en plats i meningsprovinsen, det är historien som 
binder den samman. Historien måste bli en del av den egna identiteten. 
Beroende på praktikens inneboende logik kommer förhandlingen av 
mening gestaltas olika. Det finns en väldigt viktig tidslig aspekt här. 
Många börjar som frivilliga ledare när det egna barnet börjar spela fot-
boll och följer sedan med så länge barnet väljer att vara aktivt, eller 
hoppar av tidigare på grund av upplevelse av bristande kunskap i för-
hållande till barnens ålder, upplevelse av tidsbrist eller av någon annan 
anledning. Det finns även en annan viktig tidslig aspekt. Barnen åldras 
under tiden och utvecklas mycket under åren inom fotbollen. Även 
regler och förutsättningar runt omkring förändras genom exempelvis 
spel på större planer, nya regler och så vidare. Hela ledarskapet är alltså 
som tidigare konstaterats en specifik process under en begränsad tid av 
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livet. Ledaren genomgår en intensiv lärprocess i sitt ledarskap, en pro-
cess som sätter djupa spår i identiteten. Det finns dock ingen ledare 
som kommer som ett oskrivet blad till idrotten och ledarskapet. Lär-
processen verkar med stöd av empirin vara influerad av den egna bio-
grafiska berättelsen och positionen, och också av det som utvecklas 
gemensamt bland ledarna. Redan innan ledarskapet tar sin början är 
ledarna situerade i andra sociala sammanhang, med mer eller mindre 
relevans för fotbollen som meningsprovins. Vad som är relevanta erfa-
renheter i utvecklandet av identiteten i fotbollssammanhanget blir, som 
tidigare konstaterats, en förhandlingsfråga. Det finns en ömsesidighet i 
att både bli påverkad och påverka, det finns både motstånd och form-
barhet, många påverkansfaktorer och perspektiv på en situation, för-
handling och överenskommelser om nya meningar är en ständig pro-
cess. Wenger (1998) lyfter fram nexus of membership och menar att för-
mågan att överbrygga deltagandet i olika sammanhang och få det att 
passa in i en identitet är den största utmaning vi står inför, att skapa en 
autentisk identitet. En stor del av identitetsutvecklingen går ut på att 
kunna konstruera en identitet som kan inkludera olika heterogena for-
mer av sociala sammanhang. Tidigare erfarenhet från andra sociala 
sammanhang blir av stor betydelse. Det handlar både om eget tidigare 
fotbollsspel och att därigenom vara kulturellt inbäddad i sammanhang-
et. Det handlar också om yrkeserfarenheten och erfarenheten av att 
vara förälder. Vilken mening erfarenheterna får i sammanhanget blir en 
förhandlingsfråga i de möten som konstitueras.

Nyckeln i att utveckla en autentisk identitet i det frivilliga ledar-
skapet är, med tanke på den relativt korta tid man är engagerad som 
ledare i idrotten, att kunna föra samman erfarenheter från olika sociala 
sammanhang och göra dem relevanta i sin identitet som fotbollsledare. 
Det är också något som visat sig i studiens empiri, att ledarna har haft 
förmåga utifrån sina egna biografiska positioner att föra in något som är 
relevant från erfarenheter utanför fotbollsplanen. Känslan av en auten-
tisk identitet handlar också om känslan av ansvar för den andre och inte 
skydda sig för mycket bakom konventionerna. I ansvaret ligger enligt 
Lögstrup (1992) hänsynen för den andres individualitet. Undanglidan-
det och ideologens vilja att göra om andra betraktar han som avarter av 
kommunikationen. Att vara personligt ansvarig för sina handlingar som 
ledare och förstå dess konsekvenser skulle kunna uttryckas som en leda-
re med en god pedagogical tact.
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Reflektion och pedagogisk utveckling 

Det finns dock ytterligare en viktig tidslig aspekt som visat sig i studien 
och som får betydelse för den pedagogiska utvecklingen. 

Vi kommer in på planeringen av träningar. Joakim berättar om hur de efter 
förra säsongen hade tänkt att inför året sätta sig ner och göra en ordentlig 
planering. Det skulle finnas en röd tråd för hela säsongen, veckoplaneringar 
och planeringar för varje träningspass. Varken Joakim eller Cecilia har mäk-
tat med detta och känt att de inte haft tid, vilket gjort att de har improvise-
rat mycket vid träningarna. Cecilia berättar om en annan ledare i förening-
en som när han var arbetslös kunde lägga ner flera timmar varje dag på pla-
nering kring laget, men så fort han fick ett arbete föll mycket av den plane-
ringen. (Fältanteckning 16/9 04) 

Tidsaspekten en viktig fråga för det frivilliga ledarskapet inom fotbollen 
och något som försvårar utvecklandet av god pedagogical tact. Genom att 
sitta fastklämd i och ständigt balansera mellan vardagen, fotbollen och 
andra åtaganden minskar förutsättningarna för att kunna utveckla en 
reflekterande praktik. De vedertagna sanningarna och de egna erfaren-
heterna blir det som bildar grund för ledarskapets uttryck i den praktis-
ka verksamheten. Det autodidaktiska förhållningssättet blir rådande. 
Det innebär sannolikt att förändringar i förhållningssätt och attityder 
(ofta i projektform som exempelvis Handslaget) som främjar ett idrot-
tande för alla och en jämställd idrott, kommer att ta lång tid att driva 
igenom om inte regler och förutsättningar för idrottsföreningarnas 
verksamhet förändras radikalt. Det kan gälla exempelvis regler för bi-
dragstilldelning och specifika förändringar i spelregler inom barn- och 
ungdomsidrotten. Genom förändringar av förutsättningar förändras 
också ramarna för ledarens reflektion. Andra frågor kan lyftas fram i 
den dagliga verksamheten. Frågeställningen blir då vilka frågor som är 
viktiga för en väl fungerande och reflekterande praktik. Att radikalt 
förändra förutsättningarna för idrottsföreningarnas verksamhet och öka 
styrningen är dock kontroversiellt gentemot frivilligheten. Men kärn-
frågan är ändå hur ledarskapet ska stärkas och utvecklas på ett för bar-
nen gynnsamt sätt.
 Reflektionen blir väldigt betydelsefull. Självupptäckten som 
Bengtsson (1998) betonar är en naturlig startpunkt för resan mot en 
god pedagogical tact. Vem är jag i denna verksamhet? Är verksamheten 
försvarbar utifrån min moraluppfattning? Vilka möjligheter och vilket 
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engagemang har jag att förändra verksamheten? Självupptäckten är inte 
enbart en individuell process. Anderbergs (2003) relationsinriktade re-
flektionsprocess är viktig och kanske också nödvändig för att komma 
till de högre nivåer av reflektion som Alexandersson (1994) beskriver. 
Att reflektera över det egna medvetandet förutsätter den öppna och 
dynamiska reflektionsprocess som Anderberg (2003) beskriver. Det 
cirkulära inslaget, där reflektionen både riktas mot det egna medvetan-
det och mot den verksamhet man företräder, visar sig som betydelse-
fullt för att som ledare utveckla en kritisk reflektion där barnen sätts i 
centrum och där idrottens förgivet tagna traditionella sanningar som 
kommer till uttryck genom studiematerial och andra medier kan syn-
liggöras och ifrågasättas. Genom erfarenhet av möten med barnen och 
genom reflektionen förkroppsligas en god intuition, vilket är ett bety-
delsefullt inslag för en god pedagogical tact. Därigenom finns bättre för-
utsättningar för att utveckla den pedagogiska verksamheten och fler 
ledare kan kännetecknas av att ha en god pedagogical tact.
 Det är viktigt med en kontinuerlig och levande diskussion som blir 
en dialogisk kunskapsbildningsprocess kring ledarskapets förutsättning-
ar. Det gäller både i mindre och större sammanhang. Hur kan idrotten 
verka för att ledarskapet inte ska fastna i de oreflekterade och vedertag-
na sanningar som Gustavsson (1994) lyfter fram? Hur kan idrotten ver-
ka för en pedagogisk utveckling, där ledarskapet kännetecknas av att 
bestå av reflekterande och lärande idrottsledare? Det finns inget enkelt 
svar på den frågan men idrottsrörelsen måste skapa rätta förutsättningar 
för goda möten. Ett sätt är att accentuera folkbildningens deltagarstyrda 
och demokratiska roll och låta den bli idrottens kritiska öga – att tyd-
liggöra vad folkbildningen står för och härigenom skapa meningsfyllda 
och reflekterande möten mellan idrottsledare inom och mellan olika 
nivåer i idrottsrörelsen. Jag vill även här lyfta fram Lögstrups (1992) av 
arter av kommunikation. Det är viktigt att idrottsrörelsen inte kommer 
med färdiga ideologiska propåer och inte heller att spänningsfältet som 
tävlingsidrotten för barn innebär ignoreras. Det är i stället viktigt med 
goda möten och en livaktig och öppen diskussion för att idrotten ska 
kunna följa med i samhällsutvecklingen och kunna vara den socialt och 
demokratiskt fostrande organisation som idrotten utgör sig för att vara 
och som staten förväntar sig att den ska vara.
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Ledarskap i rörelse 

Den avslutande delen i diskussionsavsnittet är en försiktig titt in i fram-
tiden. Vad händer med det frivilliga ledarskapet i framtiden? Vi rör oss 
ständigt inom och mellan meningsprovinser i samhället och fotbollen är 
en av dessa meningsprovinser. Jag har i studien belyst fotbollens när-
mande till vardagen, genom den ökade institutionaliseringen av barnid-
rotten. Eftersom vi alla är situerade i en och samma värld finns det na-
turligtvis kopplingar mellan alla aspekter av vår tillvaro. På så sätt kan 
det allra mesta av våra liv på något sätt sägas ha koppling till vardagen.

Vardagen är en komplicerad företeelse och det finns även männi-
skor som lever med fotbollen som vardag – professionella tränare och 
spelare, tjänstemän i olika idrottsorganisationer till exempel. Den ökade 
institutionaliseringen och professionaliseringen av idrotten kommer 
inte från gräsrotsnivå, den kommer från den ökade tjänstemannakåren, 
styrelser och offentliga och privata intressenter utanför idrotten. För 
ledaren som lever med ett arbete och ett familjeliv blir inte fotbollen 
en lika stor del av vardagen, hur mycket ledaren så än önskar. Det finns 
alltså flera spänningar för ledaren att förhålla sig till. Det finns ett tryck 
inifrån idrotten med både en ökad reglering av de sociala relationerna 
(kvalitetssäkring av verksamheten) och ökade krav på egna arbetsinsat-
ser utöver ledarskapet. Det finns också ett ökat tryck från arbetslivet 
och andra institutioner som omger ledarna och barnen, alltså ett tryck 
utifrån som påverkar ledarskapet inom idrotten.
 Att ikläda sig kostymen som ledare innebär förutom meningsfullhet 
och betydelsefullhet både osäkerhet och rädsla. En tolkning är att det är 
ett uttryck för ledarens individuella identitetsprojekt i det senmoderna 
samhället – den levda erfarenheten av det senmoderna livet. Att i den 
bräckliga strävan efter en autentisk identitet försöka bemästra de sociala 
sammanhang där man som ledare, förälder, arbetstagare och mycket 
mer ingår försöker skapa en sammanhängande berättelse om självet. 
Det är ett spänningsfyllt förhållande och påfrestande för den egna iden-
titeten att hantera detta. Det är också något som ledarna i Redelius 
(2002a) studie framhåller som allra mest negativt med ledarskapet – 
upplevelsen av att befinna sig i en utsatt position. Ledarskapet kommer 
till uttryck i den levda kroppens till-världen-varo där ”det individuella 
och kollektiva möts och förenas i en föränderlig och skör enhet” 
(Bengtsson 2001, s. 92).
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 Blandningen av betydelsefullhet, meningsfullhet, osäkerhet och 
rädsla skulle kunna tolkas som ledarnas förhållande till risk. Tidigare 
avsnitt i diskussionen har implicit behandlat risken, vad gäller det socia-
la ansvaret, betydelsen av relationer och en reflekterande praktik. Risk 
som begrepp är relativt nytt i västvärlden och har vuxit fram i ett sam-
hälle som betraktar framtiden som något som ska erövras och koloniali-
seras (Giddens 2003). I traditionella samhällen var tilliten till gudstron 
och ödet det dominerande och risk var inget begrepp som behövdes. 
Giddens (ibid) menar att just riskbegreppet är det främsta kännetecknet 
i den moderna industriella civilisationen. Förhållandet till risk har blivit 
en naturlig del av vår levda erfarenhet som människor och även som 
ledare involverade i fotbollen, eftersom fotbollen är en institution som 
vuxit fram inom ramen för det moderna samhället. Risken är ambiva-
lent, den har både positiva och negativa sidor. Samtidigt som den är en 
förutsättning för spänning och hänförelse innebär risken också ett er-
kännande att det finns en osäkerhet att hantera. Ledarskapet består, som 
konstaterats i empirin, av ett stort antal riskbedömningar. Giddens 
(ibid) lyfter fram yttre risk som något vi som människor har små möj-
ligheter att påverka (såsom torka och eller jordbävningar) och om fab-
ricerade risker som är sådant vi människor själva konstruerat och därför 
att större möjlighet att påverka. Ledarskapets risker hör till de senare 
och avgörande blir hur ledarna hanterar osäkerheten och möjligheterna 
riskerna i ledarskapet erbjuder. Vi är som Giddens (1990) betonar lek-
män inom i stort sett varje aspekt av vår vardag, där experter var och 
en täcker in enbart en liten del av vår tillvaro. Inte så sällan konkurrerar 
dessa perspektiv. Samtidigt är ledaren själv tillgångspunkten i ett ex-
pertsystem som går mot ökad professionalisering och institutionalise-
ring. Det är alltså ett riskprojekt att engagera sig som ledare.
 Inkorporeringen i vardagslivet visar sig också på ett mer subtilt sätt 
genom samhällets kunskaps- och ideologisyn, det vill säga den ökade 
fokuseringen på individens livsstilar (jfr Featherstone 1994; Baumann 
2004), som införlivas i deltagarna. Genom förbindelsen till samhället är 
det här processer som även påverkar tävlingsidrotten. De processer som 
träder fram i studiens resultat är inte processer som ständigt reproduce-
ras. De visar sig som en del av ett större sammanhang som rör sig fram-
åt i tiden. Processerna såg inte likadana ut på 1950- och 1960-talet när 
barnidrotten började växa fram och kommer säkerligen inte att lyda 
under samma förutsättningar 10-20 år framåt i tiden. De är en del av 
institutionella och samhälleliga förändringar. Även om vi har få svar om 
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framtiden kan vi ställa många frågor. Fortsätter individualiseringen av 
samhället, hur påverkar det lagidrotten och hur påverkar det idrottsfö-
reningens roll i samhället? Vad innebär fragmenteringen av idrottsbe-
greppet och större fokus på individens sökande efter upplevelser? Vad 
innebär konsumtionssamhällets närmande till identitetsutvecklingen för 
barn- och ungdomsidrotten?  Vad innebär den ökade institutionalise-
ringen för frivilligheten? Vilka krav och förväntningar ställer samhället 
och idrottsrörelsen på ledarskapet i framtiden? Det har historiskt funnits 
en klar skiljelinje mellan den offentligt organiserade fritiden, markna-
dens utbud av fritidsaktiviteter och de fritidssysselsättningar som ung-
domar själva initierat (Nilsson 2000). Gränsen häremellan blir dock 
mer och mer otydlig i och med individens förpliktelse att skapa sig 
själv. Nilsson (ibid) menar att fritidens utbud blir ett råmaterial för 
ungdomars identitetsskapande. I konsumtionskulturens snabbt förän-
derliga miljö där symboliska tecken är viktiga spelar fritiden en allt stör-
re roll som social markör och för utvecklingen av identitet, i det kom-
plexa projektet att tillhöra en viss kulturyttring och samtidigt skilja ut 
sig från kollektivet. Det får också följder för den organiserade fotbollen. 

I ett samhälle som blir allt mer fragmenterat kan det vara förenat 
med vissa svårigheter att hålla ihop en frivillig rörelse som är uppbyggd 
av samarbete mellan frivilligt engagerade människor i olika konstella-
tioner. Det handlar då om att föra fram individens nytta av engage-
mang – att belysa individens möjlighet att skapa sig själv i förhållande 
till idrotten. Trots att fotbollen är en traditionell rörelse måste fotbollen 
ändå anpassa sig till ett förändrat samhälle. Se exempelvis i SvFF:s mål 
och riktlinjer för barn- och ungdomsfotbollen där förbundet menar att 
”Varje spelares unika personlighet och egenskaper ska uppmärksammas. 
Ledarskapet ska vara inriktat på att förstå och känna för individen och 
att ge individuell uppmärksamhet och instruktion” (SvFF 2006, s. 11). 
Ledarna blir en viktig kugge i förkroppsligandet av fotbollsförbundets 
riktlinjer och i arbetet med att hålla rörelsen samman på gräsrotsnivå – 
att individualisera kollektivet. Det är en stor utmaning som fotbollsrö-
relsen står inför. Individualiseringen och differentieringen av samhället 
är processer som inte är direkt synbara i empirin, de är mer över-
gripande processer som kan komma att påverka ledarskapet. 
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Den sköra föreningen – några reflektioner 

Vad har vi då lärt oss om de berättelser som inledde avhandlingen? Hur 
kommer det sig att ledarskapet kan gestaltas på så vitt skiljda sätt? Med 
studiens tematiseringar i åtanke, där en betydande del av de processer 
som kommer till uttryck riskerar att objektivera barnen verkar det vara 
ledarnas biografiska position, sammanhangets syn på socialt ansvar och 
även vardagens krav som konstituerar ledarskapets uttryck. Den första 
berättelsen visar vikten av att verksamheten, trots sin instrumentella 
prägel, ändå kan bestå av mellanmänskliga relationer där ledarna möter 
barnen som medmänniskor i en process. Den andra berättelsen visar 
snarast på dess motsats. Ledarskapet kommer som konstaterats tidigare 
till uttryck i ett spänningsfält. Kunskapen grundas till stor del i ett gö-
rande, men genom skapandet av mellanmänskliga relationer lyftes va-
randet fram. Ledaren måste ge upp något av sig själv för att nå varandet 
tillsammans med barnen, det vill säga att barnen måste bli viktiga för 
ledaren på ett mer grundläggande sätt än enbart som fotbollsspelare. 
Det går inte, som Lévinas (1993) framhåller, att förstå sig själv eller den 
Andre genom det objektiverande tänkandet. Medvetenheten om dub-
belheten i relationerna och att kunna leva i spänningsfältet det innebär 
blir viktigt. Ledarskapet kan och bör ta olika uttryck eftersom vi alla är 
olika som människor. Individualiteten måste få komma till uttryck, Det 
handlar alltså inte om att göra ”rätt” i alla lägen, men det handlar om 
att kunna skapa mellanmänskliga möten.  
 Studien fokuserar barnidrotten, där tävlingen enligt idrottens egna 
dokument ska föra en undanskymd tillvaro. Ändå är det tävlingslogiken 
som dominerar. Det beror inte på att det är ett dåligt ledarskap som 
visar sig i studien, det beror snarare på det uppdrag som ledarna åtagit 
sig. Ledaren är en pedagog i ett institutionellt sammanhang, samtidigt 
som denne valt att engagera sig frivilligt vid sidan av arbete och annat 
engagemang. Utrymmet för pedagogisk utveckling blir därför begrän-
sat, men det blir viktigt att slå bryggor mellan deltagande i olika sam-
manhang och få det att passa in i en identitet. Fotbollen verkar rotad i 
en tradition av tävlingslogik, trots att både idrottens övergripande verk-
samhetsplan och fotbollens egenhändigt framtagna verksamhetsplan 
tonar ned tävlingsmomentet i idrotten för barn. En kunskapssyn där 
tävlingslogiken är rådande riskerar att bli instrumentell och barnen ris-
ker att enbart bli betraktade som objekt, där ledarens uppdrag blir att 
forma dessa objekt till funktionella idrottare. Kanske är det just fotbol-
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lens organisation som en obruten linje från barn till vuxna elitspelare, 
där de frivilliga ledarna för barnen tillhör samma rörelse som den 
styrande eliten i FIFA, som gör att en teknisk och rationell syn på kun-
skap och lärande dominerar hela rörelsen. David (2005) lyfter fram 
problematiken att barnidrotten tar över den vuxna tävlingslogiken, och 
menar i stället att barnidrotten ska knytas närmare de mänskliga rättig-
heterna för barnen. Det är kanske en utopisk tanke, men det är ett sätt 
att bryta denna linje från barnens tävlingsidrott till den vuxna elitidrot-
ten och föra in ett annat kunskapsideal för barnidrotten – ett kunskaps-
ideal som vilar på humanistiska värderingar.
 Det finns en bräcklighet i ledarskapet som kommer till uttryck i 
studien. Ledarskapet för barnen balanserar på en tunn linje där det på 
ena sidan finns den starka tävlingslogiken och där det på andra sidan 
finns de mellanmänskliga relationerna. De möts i synen på det sociala 
ansvaret. Ledarskapet blir en moralisk fråga. Det blir som Loland (2002) 
betonar en förhandling mellan riktlinjer, regler och intentioner. Dess-
utom finns vardagen som en påminnelse på olika nivåer. Det är dels 
den mer övergripande samhällsprocessen med nya förutsättningar för 
idrotten och dels den mer direkta påverkan av vardagliga krav. Om 
ledarskapet i ett fotbollslag balanserar på en tunn linje, där ledarskapets 
syn på moral och socialt ansvar blir avgörande för mötena med barnen 
så borde det gälla för varje lag i föreningen, vilket i sin tur borde gälla 
för hela den organiserade fotbollsrörelsen – en skör förening med bar-
nen som insats.

Slutord

Avhandlingen är en del av kunskapsbildningprocessen inom området 
och det är en process som pågår kontinuerligt. Ständigt nya frågor som 
söker sina svar. Vad är intressant att forska vidare kring i framtiden? Att 
anlägga ett mer tydligt barnperspektiv i forskningen är intressant och 
angeläget. Inte då enbart studera barnens upplevelser och uppfattningar 
ur ett vuxenperspektiv, utan att låta barnens egna röster visa sig. Det 
vore också intressant att fördjupa sig i idrottsföreningens roll i ett allt 
mer individualiserat samhälle. Vad innebär den ökade professionalise-
ringen för föreningens demokratiska utveckling? Vad innebär förändra-
de samhällsideal för föreningens sociala roll? Vad får konsumtionssam-
hällets fokusering på individualisering och livsstilar för konsekvenser för 
idrottsföreningen?
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Summary  

The fragile union between competition and human 
empathy
On leadership and learning processes in children’s football 

The thesis is about voluntary leadership for children in Swedish organ-
ized football. Many Swedes have a relationship to sports in one way or 
the other, as participants, parents or leaders. This makes sports an im-
portant part of our society and our everyday lives. The voluntary lead-
ers are a large group in Swedish society, close to 650,000 people. Vol-
untary leadership is also a matter that is discussed in many different 
contexts, at the kitchen table at home as well as in the canteen at work 
or in the mass media. Many people can tell stories about this leader-
ship. The aim of this thesis is to try to describe the leaders of the ex-
tensive and important mass sports. What is characteristic of this leader-
ship? The study starts out from an individual perspective, where inter-
subjective encounters are important.

Problem description and research questions 

The aim is to describe, interpret and provide an understanding of foot-
ball as an informal learning environment for the voluntary leadership 
and the shape this leadership takes in practical activities. The focus is 
on studying the process of leadership and learning, not the results.

- What processes constitute leadership? 
- How do these processes constitute the leader? 

The Swedish sport movement

Competitive sport is a large movement in Sweden. Statistics from The 
Swedish Sports Confederation (RF) show that there are approximately 
2,400,000 active members (out of 9 million inhabitants) and of these 
members about 7,000 can be regarded as elite athletes (www.rf.se). 
That implies that 99% of the members practise folk sport. Folk sport 
includes adults having the ambition or the dream to belong to the elite 
or having already belonged to the elite, but most of all it comprises 
adults just sporting for their own pleasure. The largest group in folk 

http://www.rf.se
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sport consists however of children and young people. Almost 70% of 
the children between 7 and14 years of age are competing in a sports 
club (www.rf.se). Folk sport also has almost 650,000 voluntary trainers, 
coaches, leaders and board members in 21,000 sport clubs. The volun-
tary leadership would be worth approximately two billion US dollars 
yearly if the leaders were salaried. Football (associated) is the largest 
sport in Sweden with about 680,000 players, and almost every third 
sport activity in Sweden is football (www.svenskfotboll.se). There are 
many ways to measure the folk sport movement in Sweden, but the 
bottom line is that it is a large and important people’s movement in 
Sweden – both in numbers and in the consciousness and the everyday 
lives of many Swedes. The Swedish Sports Confederation defines chil-
dren’s sport as being practised up to the age of twelve and sport for 
young people from 13 to 20 years of age. In the sport for children one 
of the most important guidelines is the one about competition – com-
petition is to be of subordinate importance in relation to play. When 
competitions are performed, they should be adapted to the children.

The Swedish sport movement as an upbringing
environment

According to the guidelines of the Sports Confederation, the young 
sportsmen and sportswomen are regarded as children up to the age of 
twelve and young people from the age of 13 to 20. Outside school and 
home the sports leader is many times an adult who spends most of 
her/his time with children. Sport is in this context a very important 
arena for socialization and the leader serves as an important role model 
for the children (see Patriksson 1979; Hassmén & Hinic 2001). What 
then characterizes the Swedish sport movement as a pedagogical and 
fostering environment? The state has supported the voluntary organisa-
tions working with children’s leisure time for a long time, from free 
churches to the sport movement. Redelius (2002) argues that the or-
ganisation of sport for children and young people fulfilled its special 
purposes during the development of modern Swedish society. By sup-
porting the voluntary organisations, the state has tried to bring children 
and young people under social control by engaging them in socially 
appropriate activities. The organisation of sport for children and young 
people is well suited to the rational welfare society, where more and 
more of the upbringing is placed in institutions outside the home.

http://www.rf.se
http://www.svenskfotboll.se
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 The criticism of the Swedish sport movement as an upbringing 
environment concerns that it risks turning children into objects (see 
Redelius 2002; Karp 2000; Gustavsson 1994). The physical activities 
themselves are not instrumental. It is when society and competitive 
sport as a construction combine them with ideological aspects, up-
bringing ideals and competitive ideals that they become instrumental. 
Children and young people thus participate in sports not only for joy, 
but also to be shaped in a favourable way for society. Peterson (2002) 
argues that sport for children and young people has a double mission – 
democratic upbringing and competitive upbringing. There is thus a 
field of tension in the Swedish sport movement, concerning sport as a 
phenomenon with its noticeable element of competition and society’s 
and the sport movement’s wish for it to appear as a democratic and 
upbringing folk movement. In this field of tension the voluntary leader 
has to perform her/his daily activities dealing with these missions.  

The ontological and epistemological basis of the study 

The point of departure of the study is lifeworld phenomenology, 
which both is a philosophy and has a theoretical orientation; it is thus a 
research approach. Ontologically this orientation represents a pluralistic 
ontology, which unlike the classical dualistic and monistic (materialism, 
idealism) ontologies can study what people do without reducing it to 
something merely material or spiritual (Alerby 1998; Ferm 2004). It is 
precisely the pluralistic ontology that has appealed to me and made me 
turn to lifeworld phenomenology. It is an ontology that fits in well 
when the point of departure is the understanding of people’s intersub-
jective encounters. 
 In the lifeworld phenomenological tradition, the world is regarded 
as an intertwining between nature and culture, individual and society, 
and body and mind, which also has epistemological consequences. 
How is learning constituted? The world is by nature intersubjective, 
and the social sphere is a dimension we can never escape (Bengtsson 
1993). Because of the intertwined nature of the world, it is not self-
evident where learning is constituted. An often-stated argument is that 
learning takes place within a human being. With the study’s ontologi-
cal basis in mind, it is however hazardous to argue for such a position. 
The issue that Alerby (2000) elucidates is whether a human being 
ceases to exist where her/his skin ends or whether artefacts in the sur-
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roundings can function as an extension of her/his own body. Lifeworld 
phenomenological epistemology argues in favour of the former point 
of view. What is observed is not only determined by previous experi-
ences, nor is it possible to decide what previous experiences should be 
actualized in a certain situation (Merleau-Ponty 1962). A new concrete 
norm, meaning or value emerges in concretely lived situations in inter-
play with earlier experiences. The lived body is at the centre of this. It 
abolishes the dualism of body and mind and is always present in every-
thing we do in life. Through the body’s being-in-the-world we incor-
porate things and habits in the body, and the boundary between the 
body and the world is often unclear. We exist in a constant interplay 
with things and people in the world. 
 Learning is a fundamental aspect of becoming a human being. The 
point of departure of knowledge is the human being’s experiences in 
the world, through dialogue and interplay between human and human 
and human and the world. The world is incorporated in the human 
being just as the human being as incorporated in the world (Alerby 
2000). This is the epistemological point of departure of the present 
study.

Phenomenology and methodological considerations 

The ontological and theoretical basis of the study is the phenomenol-
ogy of the lifeworld. This also leads to consequences for the methods 
used, which is well documented in the research literature (Merriam 
1994; Yin 1994; Miles & Huberman 1994; Bengtsson 2005). van Ma-
nen (1997) argues that there is a dialectic relationship between ques-
tions and the methods, because the questions and methods are col-
oured by the interest and background of the researcher. The primary 
purpose in phenomenological research is to understand the meaning of 
the studied phenomenon, not to understand every specific perspective. 
By sharing the experiences and reflections of others we are able to gain 
a deeper understanding of a certain aspect of human life. The research 
always takes its departure in the lifeworld – that is the natural attitude 
in which we live our daily lives (Alerby 1998). This implies closeness 
to the phenomenon and the context and also closeness between gath-
ering and analysis of the data, which often becomes a parallel process. 
van Manen states: 
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…since we know the world is profoundly to be in the world in a certain 
way, the act of researching-questioning-theorizing is the intentional act of 
attaching ourselves to the world, to become more fully part of it, or better, 
to become the world. (van Manen 1997)

A phenomenological principle is to go back to the things themselves. 
Bengtsson (2005) argues that this is a chief principle in phenomenol-
ogical research. There is no single thing or event that is isolated in it-
self, it refers to other things and events and they form contexts of ac-
tions and experiences linked together in the lifeworld. In the lifeworld 
a meeting between subjects and institutional and historical contexts 
therefore occurs, which is important to consider in phenomenological 
research. To be able to study the lifeworld empirically, it is important 
to delimit the research to a specific area. In this area we must take into 
consideration the complexity of the lifeworld, and to understand it in 
its full expression we need a methodological creativity (Bengtsson 
ibid). From this point of departure the study can be described as a 
qualitative case study. Merriam (1998) argues that almost all research in 
the field of society can be described as case studies, since the context 
and the frames are of great importance for the results. If a case study is 
supposed to be possible, it must be a system containing for example a 
program, an event, an institution or a social group to be examined. In 
this study the case is a football team. Merriam (ibid) differentiates 
qualitative case studies from quantitative ones by the research ques-
tions. The former answer questions like “how” and “why”, while the 
latter answer questions like “what” and “how many”. Both the ontol-
ogy and the research questions place this study in the qualitative 
sphere. The methods used in this study were close observations, inter-
views with leaders and children, and leaders writing their own reflec-
tions on decided themes. 

Theoretical concepts 

In this section I will briefly describe the main theoretical concepts of 
the study. Most of the theoretical concepts have been derived from and 
developed in interaction between the empirical data and the theorists. 

Leadership. One basic assumption concerns leadership. Leadership 
research has mostly been focused on the leader’s personality and traits 
(Hughes, Ginnet & Curphy 2002). Bolman & Deal (ibid) point out the 
importance of separating directorship due to position from practising 
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leadership. Many theories on leadership miss the relational and contex-
tual dimensions of leadership. Recent research is however focusing 
more and more on leadership as a process (Nahavandi 2006; Bolman & 
Deal 2003; Hughes, Ginnet & Curphy 2002). The process of leader-
ship is the field of interest in this study. It is a process among the lead-
ers, the followers (the children playing football) and the situation (or-
ganised football), where the participants all influence each other 
(Hughes, Ginnet & Curphy 2002).

Learning and identity.  In the thesis the concepts of learning and 
identity are closely interwoven and seen as a social process of making 
meaning, partly inspired by the situated learning (Wenger 1998) and 
phenomenology (for example Merleau-Ponty 1962; Schütz 1964; van 
Manen 1995).  There is also some inspiration from Giddens (1990, 
1991) as regards the development of identity in late modern society. 
Identity is not only about our self-image or other people’s image of 
ourselves, it is also about our way of living our everyday lives, it is the 
layers of experiences and interpretations that we have made by partici-
pating in social practices (Wenger 1998). Identity is however not an 
unambiguous concept and there is a antagonistic relationship between 
self-identity and group identity (Simon 2004; Goffman 1963). In the 
group identity there is a role expectation that the individual has to deal 
with, which is a relationship full of tensions. Wenger (1998) and Gid-
dens (1984) argue that there is a duality between the self-identity and 
the social practices (or the social systems) – they are shaping and are 
shaped by each other. Giddens (1984) talks about the duality of structure.
There is an important bodily dimension to identity as well. The lived 
body is the centre of people’s experiences and is thereby important for 
the creation and maintaining of one’s identity (for example Merleau-
Ponty 1962; Kirk 1998; Schilling 2003). By embodying things they 
cease to be just things, they become a lengthening of one’s own body 
(Merleau-Ponty 1962). The more one learns to control a thing, the 
more the thing becomes a part of one’s own body. Depending on what 
things are embodied, habitual fields of practice are created. Through 
the things the room is experienced in a certain way depending on the 
cultural and historical background of the things and one’s own histori-
cal relationship to these. The body and the things are interwoven in 
one’s own identity.

Inter subjective encounters.  In order to gain a deeper understanding 
of the inter subjective encounters that are constituted, I have drawn on 
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Schütz (1962, 1999), Lögstrup (1992), Skervheim (1971, 2002), Buber 
(1990, 1997), Lévinas (1993) and von Wright (2000), among others. 
Buber (1990) thinks that a human being in reality only exists in rela-
tion to other people. Intersubjectivity requires that I turn to the other 
as a person exactly as s/he is, take her/him seriously, and refrain from 
forcing something of my own or of myself on the other. According to 
Buber (ibid), the social and the inters ubjective spheres are two essen-
tially different areas in human life. The social sphere is the connection 
among people based on social conventions and leading to shared ex-
periences and actions (Lögstrup 1992, Skervheim 1971, 2002, Lévinas 
1993). What is personal risks being pushed aside in favour of what is 
collective, and there is an obvious risk of being regarded as an object. 
There is an instrumental and objectifying element in the social sphere 
that is lacking in the inter subjective sphere. According to Buber 
(1990), what is inter subjective appears as a separate category in our 
existence, a dimension that we are so self-evidently familiar with that 
we do not see it. What is intersubjective occurs in total mutuality 
where both parties face each other. As Schütz (1999) points out, this 
requires a we-relation. von Wright (2000) describes the pedagogue’s 
attitude to children as punctual or relational. In the punctual perspec-
tive the pedagogue is only interested in the individual child’s inherent 
qualities and abilities, while the relational attitude is characterized by an 
understanding that phenomena are at least two-sided. According to 
Jenner (2000), we must be aware of the double ness of the relations 
and live in the field of tension that this implies. 

Results

Four main themes were found in the study – Controlling the community 
spirit, The strength of competition, Beyond the conventions and The lived ex-
perience of leadership. It is important to notice that the themes are not 
completely independent of one another; they are more like interwoven 
aspects of the phenomenon.

Controlling the community spirit. The most prominent feature of this 
thematization is control, for the purpose of creating activities where 
the community spirit is kept together and based on routines, which 
leads to a familiar context. Important artefacts in this control are, be-
sides the football field itself, the team list and the training timetable. 
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These artefacts enable the leaders to know which children belong to 
the insider group and also to ask questions about the absence of these 
children. E-mail is an effective way of disseminating information to the 
children’s parents and hence getting help to control the children’s lei-
sure in the periods when training and a match are listed on the training 
timetable. This control is also an important element in the meetings 
with the children. The leaders allow the children to participate and to 
decide on exercises and variants of exercises in the training, as long as 
this does not interfere too much with the activities, but during matches 
it is the leaders that decide how things should be done. During 
matches there is limited scope for the children’s participation in deci-
sion-making. There are inter subjective features in the thematization, 
for example when the children are allowed to tell something personal 
at the start of the training, but the leaders’ statements indicate that the 
gathering also is a function aimed at making the children concentrate 
on the training – thus a kind of control. 
 In summary, the control is an important part of the lived experi-
ence of the leadership, which sometimes risks concealing the intersub-
jective encounter, where the children and the leaders share one an-
other’s existence. It is the rationality of everyday knowledge empha-
sized by Schütz (1999) that comes to the fore in this thematization – 
the feeling that social life will go on being the same as before, that the 
leaders’ actions are understood and applied by the children and parents, 
and that there is confidence in the knowledge being sufficient for mas-
tering the situations that arise in the activities. It is the routinizing na-
ture of social life, which is a matter of being able to coordinate one’s 
actions with others who appear, which is necessary in order for the 
leaders to be able to maintain their ontological security (Giddens 1984, 
1990). The taken-for-grantedness of the relevance systems in which 
football is embedded is apparent. 

The strength of competition. What is apparent in this thematization is the 
focusing of the activities on competition. Through the situated nature, 
both the language and the bodily exercises are closely connected to 
football as an activity. The language used has no major impact outside 
the football activities and the bodily exercises are rational in the foot-
ball context. The leaders give many instructions during exercises as 
well as matches, which entails the risk of making the children passive 
and objectifying them. What is also evident is the male norm’s influ-
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ence on the competition and on the qualities and skills that are re-
warded by the leaders. The varying dignity of a competition is also 
apparent in the competitive context. There is much greater tension in 
both language and behaviour in matches that are not yet settled com-
pared to matches that are no longer even. Competition thus has a great 
influence on the activities, and throughout this thematization the bal-
ancing between meeting the child as an object and the consideration of 
the child’s whole being is brought to a head. 

The inner logic, as described by Lindfelt (1999), Patriksson (1982) 
and Elias & Dunning (1986), is largely that which is empirically evi-
dent. It is also the inner logic that gives a match its meaning and ex-
pression. The match gives the most distinct expression to the room as a 
monofunctional place (Eichberg 1998) and to football as a province of 
meaning (Schütz 1999). The atmosphere of the room and the partici-
pants’ feeling for it vary depending on what activity is being performed 
and how it is being manifested, as pointed out by Bollnow 
(1963/1994), Langevald (1983), van Manen (1997) and Bengtsson 
(1998). Through the monofunctionality of the room, the children’s 
experience of space is sometimes restricted, which results in their 
sometimes not knowing what to do without the leaders’ instructions. 
This also shows the close connection between room and body, as we 
are always bodily situated (Merleau-Ponty 1962). Through their par-
ticipation the children and the leaders incorporate football as a cultural 
manifestation in their bodies, both through bodily movements and 
through the accompanying tacit assumptions and conventions. As Nils-
son (1998), Shilling (2003), Kirk (1993) and Eichberg (1998) point out, 
it is not possible to separate the body from the context and society. 

Beyond the conventions. This theme points out the tension between the 
consideration of the children as subjects and cultural objects – between 
the being and the doing. Where, when and how is the space to con-
sider the children as subjects? The interpersonal is about what happens 
spontaneously when the conventions are put aside. In the interpersonal 
space it is not the motives or the future projected results that occupy 
the foremost place – just here and now. It is moments of spontaneous 
joy, moments of comfort, and moments of a special bond with a child. 
Counted in hours and minutes this is not the most well visited space, 
but it moves on another level. The space beyond the conventions is 
bonding; it is a space of intrinsic value. This thematization shows one 
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side of the doubleness of the relations, as Buber describes the world – 
the me-you relation. The other side, the me-it relation, by its nature 
invites instrumentality, but where leaders and children, by giving life to 
the structure through their interrelations, also open up a space for in-
tersubjectivity and me-you relations. In all encounters between people 
there is an element of self-exposure, which is part of the human condi-
tion. The trust is given. There is always something at stake in the en-
counter, and how much is at stake is decided by the individual human 
being. It is decided by the fact that we are all people in a world where 
we share and participate in one another’s lives to a varying extent. The 
trust is also a demand on the other human being, which the other can 
choose either to accept or to reject. Care and destruction are the alter-
natives that life has given us, according to Lögstrup (1956/1992). It is 
thus an important space. 

The leaders’ lived experience. What is expressed in this thematization is 
the leaders’ lived experience. It is the feeling of importance, affinity 
and inadequacy. The importance is manifested partly through the lead-
ers’ feeling of being important for the children’s football and social 
development and partly through the interface that the leaders make up 
between playing football and everyday life. The affinity is manifested 
both as affinity with the children on and off the football field but also 
as affinity with the context to which the leaders belong – both with 
one another and with the football movement at large. The inadequacy 
is manifested partly through a feeling of insufficient knowledge of 
football, partly through a feeling of not having enough time, partly 
through anxiety about not seeing and meeting all the children, and 
partly through anxiety about the future with increasing demands as the 
children grow older. 
 The lived experience may also be regarded as a manifestation of 
the leaders’ identity development, the dynamic interplay among affin-
ity, importance and inadequacy. Giddens (1997) thinks that identity 
development is a fragile story, a constant process of construction, de-
construction and reconstruction of the biography due to everyday and 
institutional changes. As Wenger (1998) puts it, it is an embodiment of 
the contexts that are relevant to us. The development of identity as 
leader of the team is not only an individual process, it is also a social 
process. There is a double ness in the identity development in relation 
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to the social context – they shape and are shaped by each other. The 
feeling of this process is expressed in the thematization. 

Comprehensive understanding 

As stated earlier, the leaders’ have a great influence on the children in 
football and an important mission as fosterers. The leaders in this study 
emphasize the importance of the social values and tone down the value 
of competition in interviews. But when it comes to a match, emphasis 
on competition is very noticeable. The question is what causes this 
difference. Here is one interpretation. If there is a difference between 
what is stated by the leaders in interviews and the actions during a 
match, there is an obvious risk that the leadership becomes like a 
“puppetship”, where others’ interests and values rule the leaders’ ac-
tions. The leaders have on the one hand a great influence on the chil-
dren but on the other hand the position as leaders has deep historically 
and socially constituted roots that limit the leaders’ space for action.  

Discussion 

The discussion of the results of the study is divided into four headings: 
Leadership as social responsibility, Leadership as me-you relations, Leadership 
as reflection and learning, and finally Leadership in a movement. Then there 
are some concluding thoughts – The fragile union.

Leadership as social responsibility 

What makes leadership legitimate is that it is socially recognized – the 
socially acknowledged knowledge that Schütz (1999) emphasizes. 
Football is a recognized part of society and receives state and municipal 
grants for its activities for children and young people. In addition, the 
municipalities have made large investments in the construction of foot-
ball facilities and arenas for a long time (cf Wijkström & Lundström 
2002; Peterson 2002 earlier sections). Locally, football is also a natural 
element in the supply of leisure activities in large and small places all 
over the country. Peterson (220) thinks that sport has a twofold foster-
ing mission and that sport’s own assignment is about fostering of com-
petition, while society has enjoined sport also to provide association 
fostering (social and democratic fostering) of children and young peo-
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ple. This competition and association fostering manifests itself in the 
thematizations Controlling the community spirit and The strength of competi-
tion. Competition is a strength, and as for example Boxill (2003) and 
Loland (2202) point out, good competition can function as an arena 
for developing a positive identity. Many strong situations arise in con-
nection with competitions, situations that often have a profound im-
pact on a person’s identity. Competition is in itself not problematic, 
and it is probably the strongest driving force in competitive sports. In 
an individual sport, the possibility of predicting each individual’s par-
ticipation in a competitive situation is many times greater. In team 
sports the individual’s participation is more dependent on the leader’s 
view of her/him and of the activity that the leader and the children are 
involved in. It is a matter of leadership as social responsibility. How 
should social responsibility be manifested in the Swedish football 
movement? There are guidelines for sports to follow. But these are 
precisely guidelines and the scope for negotiation makes it possible for 
leadership to manifest itself in many different ways, even in one and 
the same sport with children of roughly the same age. The local con-
text is of decisive importance, the association’s history and dominant 
ideas, the leaders’ biographical narrative and mutual relations in the 
team of leaders as well as the parents’ and children’s view of the activi-
ties. It is important to keep Buber’s (1990) distinction between social 
and intersubjective relations in mind. In favourable conditions, social 
relations may be characterized by intersubjectivity and me-you rela-
tions, but it is not self-evident that the affinity between people will 
lead to intersubjective encounters. 

Leadership as me-you relations 

In the result I included a thematization called Beyond the conventions and 
I stated that the leaders and children are in this thematization for a 
rather short time. The thematization elucidates what Lögstrup (1992) 
calls the alternatives of life – care or destruction, above all care. His 
reasoning is radical and there is an obvious power relation in this. 
These encounters are however important for creating relations, the 
relation perspective that von Wright (2000) emphasizes, that is, the 
understanding of the phenomenon’s two-sided nature. Through organ-
ized football’s more or less explicit conventions, the environments of 
the activities are adapted in an attempt to stabilize the relations and 
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create security. These conventions facilitate the social relations in the 
football team, but they also risk encapsulating and creating a distance 
between the leaders and the children (cf Lögstrup 1956/1992; 
Skervheim 1971, 2002; Lévinas 1993; Buber 1990; Schütz 1999). The 
leadership is manifested locally, but is defined both nationally and glob-
ally. The leadership mantle that the leader puts on contains norms, 
values and expectations that developed long before the leader her-
self/himself became a leader and are part of the abstract international 
system that the football movement constitutes. 
 Redelius (2002) thinks that the children are dependent on the 
leader’s gaze, which is also evident in my study. That the children are 
dependent on the leader’s gaze means, however, that me-you relations 
are difficult to establish. The leadership becomes punctual and is stuck 
in the firm grip of the conventions. But another aspect of the leader-
ship is also evident in the study. It is the care, or the relational leader-
ship that manifests itself. It is important for a leader to face the power 
relation and the tension that the leadership involves and be able to see 
the consequences of the power relation – to be able to face the pup-
petship and create me-you relationships. 

Leadership as reflection and learning 

In this part of the discussion I want especially to take up the question 
of how the leader is constituted by her/his leadership, that is, the learn-
ing process that comes with being involved as a voluntary leader in 
football. As pointed out in the aim of study, my chief interest has been 
to study the learning process and not the end product. What the study 
shows is the frailty of the task of being a voluntary leader of children’s 
football activities and how often the leader is deserted by her/his own 
football movement. The movement relies to a great extent on the 
leader’s common-sense thinking being sufficient for handling situations 
and for creating long-term strategies for her/his leadership. The reflec-
tion seldom goes beyond what is closest at hand in the current training 
period or match, what Schön (1983) calls knowing-in-action. As Gustavs-
son (1994) points out, this attitude is autodidactic. 
 The leader undergoes an intensive learning process in her/his lead-
ership, a process that has a profound impact on her/his identity. There 
is however no leader who arrives as an unknown quantity at sport and 
leadership. My empirical findings indicate that the learning process is 
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strongly dependent on the leader’s own biographical narrative and po-
sition as well as on shared developments among the leaders. Already 
before the leadership begins, the leaders are situated in other social 
contexts with greater or lesser relevance for football as a province of 
meaning. What are relevant experiences in the identity development in 
the context of football is a matter of negotiation among leaders, chil-
dren and parents. Meaning does not exist independently of the world, 
nor is it apparent in every situation (Merleau-Ponty 1962; Wenger 
1998). The negotiation about meaning is a social process that is not 
only about conversation or talks. It is a matter of a constant dynamic 
process that is historical, contextual and unique. In this process there is 
no distinction between interpretation and action, doing and thinking 
or understanding and responding. There is mutuality in both being 
influenced and influencing, there is both resistance and mould ability, 
many influential factors and perspectives on a situation, and negotiation 
and agreements on new meanings is a continuous process. In view of 
the relatively short time a person is engaged as a sport leader, the key 
to developing something resembling expert knowledge in the volun-
tary leadership is being able to bring together experiences from differ-
ent provinces of meaning and make them relevant in her/his identity as 
football leader. The empirical findings also show that, based on their 
own biographical positions, the leaders have been able to bring in 
something of relevance from their experiences outside the football 
field. Both self-reflection and reflection together with other is very 
important, at the same time as the time frames make it difficult to man-
age other things than those closest at hand. 

Leadership in a movement 

The concluding part of the discussion section is a cautious look into 
the future. What will happen to the voluntary leadership in the future? 
The processes appearing in the results of the study are not processes 
that are constantly reproductive. They appear to be part of a larger 
context moving forwards in time. The processes were different in the 
1950s and 60s when sports for children started developing, and they 
will no doubt have different preconditions 10-20 years from now. 
They are part of institutional and societal changes. Even if we have few 
answers about the future, we can ask a lot of questions. If there is a 
continuous individualization of society, how will this affect team sports 
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and the role of sports associations in society? What will be the conse-
quences of the fragmentation of the concept of sport and the greater 
focus on individuals’ search for experience? What will be the impact 
on sports for children and young people of the consumer society’s at-
tempts at closer relations with identity development? What will be the 
effect of the increasing institutionalization on voluntary engagement? 
What demands and expectations will society and the sports movement 
place on leadership in the future? Historically there has been a clear 
boundary between publicly organized leisure, the market’s supply of 
leisure activities, and the leisure activities initiated by young people 
themselves (Nilsson 2000). This boundary is however becoming in-
creasingly blurred as individuals feel obliged to create themselves. Nils-
son (ibid) thinks that the supply of leisure will instead be the raw mate-
rial for young people’s identity creation. In the rapidly changeable en-
vironment of the consumer culture where symbolic signs are impor-
tant, leisure will play a greater and greater role as a social marker and 
for identity development in the complex project of belonging to a cer-
tain cultural manifestation while at the same time standing out from 
the collective. This will also have consequences for organized football. 
 In a society that is becoming increasingly fragmented, it may be 
somewhat difficult to keep together a voluntary movement based on 
cooperation among voluntarily engaged people in various constella-
tions. It will then be a matter of stressing the individual benefits from 
commitment – elucidating the individuals’ chances of creating them-
selves in relation to the team. Despite the fact that football is a tradi-
tional movement, it must still adapt itself to a changing society. In the 
Swedish Football Association’s objectives and guidelines for children’s 
and young people’s football, it says, “Each player’s unique personality 
and qualities is to be taken into consideration. The leadership is to be 
aimed at understanding and empathizing with the individual and giving 
her/him individual attention and instruction (SvFF 2006, p. 11). The 
leaders are important actors in the embodiment of the Football Asso-
ciation’s guidelines and in the work of keeping the movement together 
at grassroots level – of individualizing the collective. The football 
movement is facing a huge challenge. The individualization and differ-
entiation of society are processes that are not directly discernible in the 
empirical findings, but they are important and more overarching proc-
esses that constitute the leadership. 
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The fragile union – some concluding thoughts 

This study focuses on the competitive sport for children, a context 
where the competition, according to the official documents, should 
play a limited role. Still the logic of competition is dominating in the 
study. The reason for this is not poor leadership by the leaders; it is 
rather the mission itself. Seemingly children’s football is stuck in this 
tradition of competition, in spite of the official documents from both 
the Swedish Sport Confederation and from the Football Association. A 
view of knowledge where the logic of competition dominates risks 
becoming instrumental and the children risk being regarded as objects, 
where the main mission of the leader is to form these objects to func-
tional units in competitive football. Perhaps the organisation of football 
as an unbroken line from the children to the international elite players 
and the voluntary leaders belonging to the same movement as those in 
power in UEFA and FIFA allows the technical and rational view of 
learning and knowledge to dominate the whole movement. David 
(2005) illustrates this problem, and thinks that sport for children is tak-
ing over the logic of competition from the competitive sports for 
adults. David (ibid) suggests that sport for children should be more 
closely linked to the human rights for children. This could be a way to 
cut off the “competitive line” from the sport for children to the adults’ 
elite sport and to enter a new view of knowledge as the dominating 
one – a view of knowledge resting on humanistic values. One conclu-
sion from this study then is that voluntary leadership in the children’s 
football is balancing on a thin line. On the on hand it is the strong 
logic of competition, especially when the game is unsettled, and on the 
other hand it is the humanity, with comfort, joy and play. There is also 
a significant pressure from the everyday life outside football. In this the 
leaders are struggling for their identity and struggling to create a mean-
ingful and interesting context for the children, themselves and other 
interests (parents, the club, the community).
 If the leadership in football is balancing on a thin line, where each 
leader’s view of morals and social responsibility is decisive for the en-
counters with the children, this ought to concern every team in the 
association, which in turn ought to concern the organized football 
movement as a whole – a fragile union with the children at stake.
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Bilaga 1 

Samtal med ledarna 

Upplevelser av ledarskapet 
- Hur upplevde ni säsongen som varit? Vad minns ni särskilt från sä-
songen? Någon speciell händelse? Hur upplevde du/ni den? 
- Hur känns ledarskapet? Olika faser under säsongen? Hänger det sam-
man med andra delar i vardagen?
- Vad är det allra svåraste med ledarskapet? Finns det beslut som är spe-
ciellt svåra att fatta? Faktorer som är speciellt besvärliga att ta hänsyn 
till?
- Var börjar och var slutar ledarskapet? 

Barnen
- Hur tror ni att barnen uppfattar er som ledare? 
- Vad är det allra viktigaste i relationen med barnen? Går det att leva 
upp till?
- Har ni några ledstjärnor i ert ledarskap? Ser ni några hinder för att 
leva upp till dem? Var kommer ledstjärnorna ifrån? Inre egenskaper, 
yttre ramar. 
- Är ni nöjda med ert sätt att möta tjejerna? Finns det några tjejer man 
fäster sig speciellt vid? Finns det risk att någon ”glöms bort” eller pratar 
ni lika mycket med alla tjejer? 
- Vad tror ni barnen lär sig av att spela fotboll? 

Träningen och matchen 
- Beskriv känslan och upplevelsen före en träning? Före en match? Är 
känslan densamma? Om nej, vad är det som skiljer upplevelsen? 
- Vad/vilka saker är det viktigaste med träningen? 
- Vad/vilka saker är det roligaste med träningen? 
- Vad/vilka saker är det viktigaste med matchen? 
- Vad/vilka saker är det roligaste med matchen? 
- Omklädningsrummet – är ombytande hemma ett medvetet val? Är 
det något ni diskuterat? 



Sociala relationer 
- Hur känner ni varandra utanför fotbollen? Kände ni varandra sedan 
förut? Hur har fotbollen påverkat er relation sinsemellan? Pratar ni om 
annat än fotboll? 
- Hur fungerar kontakten emellan er? Påverkas ni av varandra i ledar-
skapet? Hur? Exempel? 
- Vilken roll spelar de andra föräldrarna i laget? Påverkar de ert ledar-
skap? Hur?

Framtiden
Hur tror in att situationen för er som ledare förändras när tjejerna blir 
äldre?
Hur kommer ni att minnas tiden som ledare med några års distans?



Bilaga 2 

Samtal med barnen 
- Hur länge har du spelat fotboll? 
- Håller du på med andra idrotter? 
- Har du andra intressen på fritiden? 

Lärande
- Vad är det bästa med att spela fotboll? 
- Vad är det sämsta med att spela fotboll? 
Träningen:
- Vad är roligast med träningen? 
- Är det svårt att förstå hur du ska göra en övning? 
- Är det svårt att förstå varför du ska göra en övning? 
Matchen: 
- Vad är roligast med matchen? 
- Förstår du de instruktioner du får före matchen? Var du ska 

spela, hur du ska göra på planen osv.
- Uppfattar du instruktionerna du får från ledarna när de ropar 

från sidan och du själv är på fotbollsplanen? 
- Upplever du att det är någon skillnad på träning och match?
- Vad tror du att du lär dig när du spelar fotboll i ett lag? 

Ledaren
- Kan du säga vad du känner och tycker till dina ledare? (Om 

Nej. Varför inte?) 
- Lyssnar ledarna på dig? Blir det någon gång som du vill ha det 

när du uttrycker ett önskemål? 
- Är du någon gång rädd för att misslyckas? (Om Ja. I vilka situa-

tioner? Är det andras reaktioner du är rädd för? Vems reaktio-
ner?)

- Känner du dig trygg i laget? (Vad är det som gör att du känner 
dig trygg/otrygg?) 

Föräldrarna
- Pratar ni om fotboll hemma? Vad brukar ni prata om? 
- Är det roligt när dina föräldrar tittar på matcherna? 








